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1. 
OSMANLI PÂDİŞAHLARINDA 

PEYGAMBER SEVGİSİ

Üç kıtaya yayılan ve fethettiği yerlerde yıllarca adâletle hükmeden Osman-

lıların, bu imparatorluğu üzerine bina ettiği temellerin başında “Peygam-

ber Sevgisi” gelmektedir. Şevkle, aşkla çıktıkları her seferde ve kazandık-

ları her zaferde Peygamberimiz(s.a.s.)’in sünnetine uyarak, Yüce Allah’ın 

rızasını kazanmayı gâye edinmişlerdir. Osmanlı sultanları, hayatları bo-

yunca hep bu gâyeyi gözetmiş ve Peygamberimiz(s.a.s.)’e duydukları hür-

met ve muhabbeti her fırsatta ve fiilen de ifâde ederek bu duyarlılıklarıyla 

müminlere örnek olmuşlardır.

Tarih, Osmanlı pâdişahlarının, bu asil duygularını her zaman ve mekânda 

açığa vurmalarının sayısız örnekleriyle doludur. Osmanlı, devlet hâline gel-

dikten hemen sonra kurduğu askerî birliği, “Peygamber Ocağı” pâyesiyle 

onurlandırmış; askerine de “Mehmetçik” adıyla hitâb etmiştir. Ordusuna 

verdiği isimlerden bir diğeri de, “Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye”dir. (Hz.

Muhammed’in(s.a.s.) askerleri) Devletinin başka bir adını ise, “Devlet-i Aliyye-i 

Muhammediye” koymuştur.1

Pâdişahlarımız kendilerini dîn-i İslâm’ın müdâfii, Resûl-i Ekrem Efendimi-

zin, fedâkâr bir hâdimi olarak addederlerdi. Her işlerinde Hz.Fahr-i Kâinât’ı 

taklit ederler, Peygamberimiz Efendimiz’in sünnet-i şerîfelerine iktifâ-yı 

saâdet telâkki eylerlerdi.2

1 Tahsin Yıldırım-İbrahim Öztürkçü, Osmanlı Pâdişahlarının Manevî Dünyâsı, Yağmur 
Yayınları, İstanbul, 2010(4.Baskı), s.94–95

2 Tahsin Yıldırım-İbrahim Öztürkçü, Osmanlı Pâdişahlarının Manevî Dünyâsı, Yağmur 
Yayınları, İstanbul, 2010(4.Baskı), s.214–215
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Bu çalışmamızın amacı, Allah ve Peygamber aşkını vatan ve millet sevgi-

siyle birleştirerek bütün ömürlerini de bu anlayış içinde geçirmiş olan Os-

manlı Dönemi pâdişahlarının bu yolda yaptığı hizmetleri biraz olsun siz-

lerle paylaşmaktır. Ele alınan pâdişahlar, bu bölümde isimlerine göre ince-

lenecek, diğer bölümlerde de yeri geldikçe temas edilecektir.

 ERTUĞRUL GÂZİ (1198-1281)

Allah ve Resûl aşkını bilen bir baba olarak, oğluna Şeyh Edebâli’nin, izin-

den yürünmesinin hak ve hakikat yolu olduğunu söyleyerek, gerçek yolu 

göstermiştir.3Ertuğrul Gâzi, oğlu Osman Gâzi’ye: “… Oğlum beni kır; ama 

Şeyh Edebâli’yi kırma. Zira ben babanım, sana dönerim; ama Edebâli’yi inci-

tirsen, yeri göğü inletir ve asla iflah olmazsın.” demiştir. 

 OSMAN GÂZİ (1258- 1326)

Osman Bey, Şerîat-i Muhammediye’nin ihlâslı bir bağlısı, ulemâ ve meşâyiha 

çok itibâr eden bir zât idi.4 O’nun beyliğin başına geçişini zamanın şâirleri 

şöyle dile getirmişlerdir:
“Kuşandı din kılıcın bele,

Ede İslâm’ı izhâr bütün âleme.
Açıldı fırsat-ı İslâm’ın kapusu

O, Muhammed ümmetinin serveridir.”5

Osman Gâzi’nin, daha devletinin kuruluşunu tamamlamakla meşgul olmasına 
rağmen en büyük hedefi, İstanbul yönünde ilerlemek ve Hz. Peygamber’in 
müjdesine nâil olabilmekti.6

Osman Gâzi etrafına erenler meclisinden Konur Alp, Turgut Alp, Akçakoca, 
Abdurrahman Gâzi gibi Peygamber âşığı gönül erlerini toplamıştı. Onlarla 

3 Tahsin Yıldırım-İbrahim Öztürkçü, Osmanlı Pâdişahlarının Manevî Dünyâsı, Yağmur 
Yayınları, İstanbul, 2010(4.Baskı), s.130

4 Tahsin Yıldırım-İbrahim Öztürkçü, Osmanlı Pâdişahlarının Manevî Dünyâsı, Yağmur 
Yayınları, İstanbul, 2010(4.Baskı), s.108

5 Tahsin Yıldırım-İbrahim Öztürkçü, Osmanlı Pâdişahlarının Mânevî Dünyâsı, Yağmur 
Yayınları, İstanbul, 2010(4.Baskı), s.112

6 Tahsin Yıldırım-İbrahim Öztürkçü, Osmanlı Pâdişahlarının Mânevî Dünyâsı, Yağmur 
Yayınları, İstanbul, 2010(4. Baskı), s.122
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yola çıkmayı Peygamber yoluna gitmek olarak görüp, İlâ-yi kelimetullahı 
dünyâya hâkim kılmak adına vesîle saymıştır.7

Rivâyet olunur ki, Osman Gâzi bir gün Şeyh Edebâli’nin evinde duvarda 
asılı olan Hakk kelâmına karşı hürmeten sabaha kadar ayakta elpençe 
dîvan durur. Sanırız ki Osmanoğlu’nun mûcizevî başarılarının temelinde 
bu hürmet ve edep çok büyük rol oynamıştır. Ve bu yüce hanedânın rûh 
dünyâsını bu olay kadar bir başka şey çok az ifâde edebilir.

Yine rivâyetlerden bir rivâyet olarak, Osman Gâzi, Şeyh Edebâli’nin evinde 
misâfir olduğu bir gecede, rûyâsında Şeyh’in koynundan çıkan bir ayın, 
kendi koynuna girdiğini ve göbeğinden çıkan bir ağacın bütün dünyâyı 
kapladığını, yâni bir nevî devletin bütün bir zafer ve sefer tarihini, gelece-
ğini görür. Bu rûya üzerine Şeyh, Osman Gâzi’ye ve onun haleflerine dünyâ 
padişâhlığının verildiği müjdesiyle, onu kendi kızı Bâlâ Hâtun’la evlendi-
rir. Nitekim daha sonraki asırlarda, bu kutlu ve sırlı rûya hakikat olur…

Osman Gâzi Bursa’nın alınışını göremedi; fakat oraya gömülmeyi oğlu Or-
han Gâzi’ye vasiyet ederek kendisinden sonra geleceklere bir hedef göster-
mekten geri durmadı. Âşıkpaşazâde bize bunu şöyle nakleder: “Oğul, ben 
öldüğüm vakit beni Bursa’da şol Gümüşlü Kubbe’nin altında koyasın ve bir 
kimse ki sana Tanrı buyurmadığı sözü söylese sen ânı kabul etme ve ger bil-
mezsen Tanrı ilmin bilene sor.”8

a ORHAN GÂZİ (1281–1360)

Osmanlı sultanlarının ikincisidir. Babası Osman Gâzi, annesi ise Osmanlı 
Devleti’nin mânevî mimârı Şeyh Edebali’nin kızı Bâlâ Hâtun’dur. Orhan 
Gâzi, son derece dindardı. İlâhî emirlere bağlılığı, kendisi için en büyük 
vecîbe edinmişti. Ehl-i irfânı, hâfızları çok severdi. Gâzi, san’at erbâbı ve 
fakirlere karşı cömert; mücâhidlere hürmetkârdı. Onlara ev yaptırır, rızık-
larını te’mîn ederdi. Âlimlere değer verirdi. İnce fikirli, ileri görüşlü, âdil, 
şecâatli ve muhârip bir pâdişahtı. Nâdir hükümdarlarda bulunan yüksek 
sıfatlara sahipti. İslâm seyyâhı İbn-i Batuta: “Zamanındaki Türkmen me-

liklerinin en ulusudur. Yüze yakın kalesi vardır.” demektedir.

7 Tahsin Yıldırım-İbrahim Öztürkçü, Osmanlı Pâdişahlarının Mânevî Dünyâsı, Yağmur 
Yayınları, İstanbul, 2010(4.Baskı), s.129–130

8 İ. Aydın Yüksel, Pâdişah Türbeleri, Kubbealtı Yayınları, İstanbul 2009, s.16–17
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İlk Osmanlı medresesi Osman Gâzi zamanında İznik’te açılmıştı. Müder-
risliğe de, zamanın zâhirî ve bâtınî âlimi, Dâvûd-i Kayserî tâyin edilmişti. 
Bu zât, Muhyiddîn-i Arabî’nin “Fusûsu’l-Hikem”ini şerhetmiştir. Bu eser, 
tasavvufî telakkînin Osmanlı toprağı üzerinde yayılmasına bir zemîn oluş-
turmuştur. Babasının hizmetlerini daha ileriye götüren Orhan Gâzi, hal-
kının mânevî olgunluğunu sağlamak üzere ülkesinin her tarafında tekke-
ler ve zâviyeler yaptırmıştır.

O zamanın dervişlerinden Geyikli Baba ve Derviş Murâd meşhûrdur. 
Husûsiyle Geyikli Baba’nın diktiği o meşhûr çınar, Osmanlı’nın azamet ve 
kudretine sembol olmuştur. Hâdise şöyledir: Geyikli Baba, Uludağ’a yer-
leşmişti. Onun şöhretini duyan Orhan Gâzi, haber gönderip kendisini ça-
ğırttı. Ancak dağda geyiklerle dolaşan bu Allâh dostu, yapılan dâveti kabul 
etmedi. Ayrıca: “Sakın Orhan da bana gelmesin!” diye haber gönderdi. Or-
han Gâzi, merak edip hayretle sebebini sordurunca, şu cevabı aldı: “Derviş-
ler basîret ehlidir. Ehl-i kalbdir. Yerli yerince hareket etmeleri zarûrîdir. Aksi 
halde istikâmetten inhirâf ederlerse, duâları makbûl olmaz. Sizlerse, ümme-
tin emânetçilerisiniz. Bu durumda sizler, serhad askeri, bizler de, duâ askeri-
yiz. Zaferler, duâ askerleri ile serhad askerlerinin müşterek gayretleri netice-
sinde elde edilir. Bu muvaffakıyete ulaşma istikâmetinde serhad askerleri, na-
sıl harp ilmi ve cesaretle techîz ediliyorlarsa; duâ askerlerinin de, dünyâ me-
yil ve muhabbetinden uzak tutulmaları zarûrîdir. Dolayısıyla korkarım ki; be-
nim, sizin yanınıza gelişimle vâkî olması muhtemel olan atıyye ve ikrâmlar, 
dervişlerimizin kalblerine dünyâ muhabbeti sokar ve ukbâ muhabbetini azal-
tır. Böylece siz de, biz de zarar görenlerden oluruz… Sultanım! Ancak bilesi-
niz ki, vakti gelince, görüşmemiz mukadder olur inşâallâh. Bir müddet sonra 
Geyikli Baba, Bursa’ya geldi ve Orhan Gâzi’nin avlusuna bir çınar dikti. Du-
rumu sultana bildirdiler. Orhan Gâzi, derhal oraya geldi. Geyikli Baba, O’na: 
“Teberrüken diktik. Durdukça, dervişlerin duâsı sana ve nesline makbûl ola.” 
dedi. Orhan Gâzi, daha evvel kendisine gönderdiği mâlumata rağmen Ge-
yikli Baba’ya, gönlünden bir atıyye olarak, İnegöl ve çevresini vermeyi teklîf 
etti. Ancak gözü ve gönlü tok olan Geyikli Baba: “Mülk Allâh’ındır. Ehline 
verir. Biz ehli değiliz.” diyerek kabûl etmedi. Sultan, ısrar etti. Bunun üze-
rine Geyikli Baba, verileni kabûl etmemenin kibir olacağından korktu ve: 
“Şu karşıda duran tepecikten beriye olan yerler, dervişlerin avlusu olsun!” 
dedi. Ehlullâha hürmette kusûr etmeyip, devletin temel harcını onlarla yo-
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ğuran Orhan Gâzi, Geyikli Baba’nın ikrâmını kabûlünden sonra, büyük bir 

sevinç içerisinde onun ellerine kapandı; öptü, öptü, öptü…

İşte büyük bir imparatorluğun temelinde yatan ihtişâm, kuvvet ve sır! 

Nice ordulara diz çöktüren bir sultanın, tebaasından bir velînin ellerine 

sarılıp sevinç ve huzur gözyaşları içerisinde doya doya öpmesi, küçük 

bir hâdise olmayıp, gerçekten büyük fetihlerin mânevî ve ulvî bir temel 

harcı olmuştur. Târih şâhittir ki, Osmanlı sultanlarının Allâh dostlarına 

olan tâzimi, kendilerine ihsân edilen, te’yîd-i ilâhînin başlıca sebeplerin-

dendir. İşte bunun idrâkinde olan Orhan Gâzi de, görüldüğü gibi Geyikli 

Baba’nın hayır duâsını almış ve onun vefâtından sonra da ona bir türbe 

ve mescid yaptırmıştır.9

Orhan Gâzi, Hıristiyanlara karşı olduğu gibi Yahudi topluluklarına karşı 

da son derece adâletli ve hoşgörülü davranmıştır.10Orhan Gâzi’nin vasi-

yeti şöyledir:

“Sakın, orduya ve zenginliğe mağrur olma. Hakikî âlim ve âriflere, bilginlere 
hürmet edip, sarayında onlara yer ver. Benim hâlimden ibret al ki, zayıf, 
güçsüz bir karınca misâli, hiç lâyık olmadığım hâlde buraya geldim ve Allah-u 
Teâlâ’nın nice ihsânlarına ve inâyetlerine kavuştum. Sen de benim uyduğum ve 
uyguladığım nizâmı uygula, Muhammed Aleyhisselâm’ın dînini, bu yüce dînin 
mensûblarını ve itaat eden diğer tebaanı himâye eyle! Allah-u Teâlâ’nın hakkını 
ve kullarının hakkını gözet. Tâyin ettiği beytülmâldeki(devlet hazinesi) gelirin 
ile kanaat eyle! Devletin zarurî ihtiyaçları dışında sarfiyatta bulunmaktan 
son derece sakın! Senden sonra geleceklere de, aynı nasihatlerde bulun ve 
iyice tembihle. Dâimâ adâlet ve insaf üzerine bulun. Zulme meydan verme. 
Herhangi bir işe başlayacağın zaman, Allah-u Teâlâ’nın yardımına sığın! 
Tebaanı, düşmanların ve zâlimlerin saldırılarından kor. Hiç kimseye haksız 
muamelede bulunma. Dâimâ halkını hoşnut edecek şeyleri arayıp, yapılmasını 
sağla. Onların gönlünü kazanmayı, bunun devamını ve artmasını büyük nîmet 
bil! Tebaanın sana olan güveninin 
sarsılmamasına son derece dikkat eyle.”11

9 Osman Nuri Topbaş, Âbide Şahsiyetleri ve Müesseseleriyle Osmanlı, Erkam Yay., İstan-
bul 1999, s.38

10 Tahsin Yıldırım-İbrahim Öztürkçü, Osmanlı Pâdişahlarının Mânevî Dünyâsı, Yağmur 
Yayınları, İstanbul, 2010(4.Baskı), s.136

11 Burhan Bozgeyik, Meşhurların Son Anları, İstanbul 2003
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 SULTAN I.MURAD (1326–1389)

Osmanlı Pâdişahları’nın üçüncüsüdür. Nilüfer Hâtun’dan dünyâya gelmiş-
tir. Doğduğu sene, dedesi Osman Gâzi vefat etmiş ve Bursa fethedilmişti. 
I. Murâd Han, devrinin zâhirî ve bâtınî ilimlerinde otorite olan büyük şah-
siyetler tarafından yetiştirilmiştir. Ağabeyi Rumeli fâtihi Süleyman Bey’in 
vefatı üzerine veliaht tâyin edildi. Kısa bir müddet sonra, babası vefat etti. 
Bursa’ya dâvet edilerek Osmanlı tahtına oturtuldu. Hüdâvendigâr ve Gâzi-
Hünkâr diye anıldı. Bir devlet adamında bulunması gereken, mümtaz va-
sıflara mâlik olan Murâd Han, aynı zamanda kalbî derinliğe de sahipti. İşte 
bu kalbî derinlik sebebiyle velîlik, ahî şeyhliği ve şehîdlik gibi mânevî pek 
yüce makamlara vâsıl oldu.

Priştine’nin güney batısındaki Kosova sahasında, müttefik haçlı kuvvetleri 
ile Osmanlı ordusu karşı karşıya geldiğinde, müttefikler, yaklaşık yüzelli-
bin kişilik bir güce sahipti. Osmanlı ordusu ise, ancak altmışbin kişi idi. Şa-
fak sökerken, Osmanlı ordusu muhârebe nizâmına girdi. Merkeze Sultan 
Murâd Han, sağ cenâha Şehzâde Yıldırım Bâyezît, sol cenâha da Şehzâde 
Ya’kûb Çelebi kumanda ediyordu. Baba ve oğulları, tek bir kalb ve tek bir 
nefes hâline gelmişlerdi. İlâ-yi kelimetullah uğruna şehîdliğe ve Gâziliğe ha-
zırlanmanın heyecanını yaşıyorlardı. Sanki «Anam, babam ve cânım sana 
fedâ olsun yâ Rasûlallâh!» diyen ashâb-ı kirâmdan bir rüzgâr, Avrupa or-
tasındaki Kosova ovasını dalgalandırıyordu. Murâd Han, iki rekât namaz 

kıldıktan sonra, gözyaşları içinde şu duâyı yaptı:

Âb-ı rû-yı Habîb-i Ekrem için (En sevdiğin kulun olan 
Peygamberimiz’in yüzü suyu hürmetine)

Kerbelâ’da revân olan dem için (Kerbelâ’da akan kan için)
Şeb-i firkatte ağlayan göz için (Ayrılık gecesinde ağlayan göz için)

Reh-i aşkında sürünen göz için (Senin aşkının yolunda sürünen yüz için)
Eyle Yâ Râb lütfunu hemrâh (Yâ Rabbi! Lütfunu bize yoldaş eyle)
Hıfzını eyle bize peşt ü penâh (Koruyuculuğunu bize kalkan eyle)

Râh- din içre ben fedâ olayım (Din yolunda ben feda olayım)
Siper-i asker-i heda olayım (Askerlere kalkan ve siper olayım)

Din yolunda beni şehit eyle
Âhirette beni saîd eyle (…)12

12 Tahsin Yıldırım-İbrahim Öztürkçü, Osmanlı Pâdişahlarının Mânevî Dünyâsı, Yağmur 
Yayınları, İstanbul, 2010(4. Baskı), s.145–147
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Bu âbidâne münâcaattan sonra Sultan, fevkalâde bir huzur içinde Kur’ân-ı 

Kerîm tilâvetine başladı. Çok geçmeden rahmet bulutları peydâh oldu. 

Kosova Meydanı üzerine, sağnak hâlinde yağmur boşandı, rüzgâr durdu, 

toz bitti. Rüzgârın kesilmesi ve yağmurun toz bulutlarını sindirmesi üze-

rine, bütün Osmanlı ordusunda büyük bir sevinç ve memnunluk yaşandı. 

Murâd Han, secde-i şükrâna kapandı. Harp başlamadan evvel, Murâd 

Han, mümtaz askerlerine şu târihî hitâbede bulundu: “Yiğitlerim! Bu-

gün gayret günüdür. İbrâz-ı hamiyyet vakti, erlik zamanı ve mertlik demi-

dir… Bunca senedir vatan sizinle fahreder. Şimdi dahî, sizden cihâna yayıl-

mış bulunan şan ve şerefle dolu geçmişimizi te’yîd edecek büyük muvaffa-

kiyetler bekler. Bugün mehâbetinizle titreyen şu Kosova Meydanı, bi-iznillâh 

muzaffer bir şekilde dalgalanacak olan, şanlı sancağımızın Macaristan içle-

rine doğru gitmesini, bundan sonra hiçbir düşman hamlesi durduramaya-

caktır. Bugün kazanacağımız şanlı bir galebe, bütün Rumeli’nde İlâ-yi keli-

metullaha sebep olacaktır.

İnsanın ömrü uzun olsa da, ebedî değildir. Âkıbet bitecektir. Dâim bâkî olan, 

yalnız Allâh Azîmü’ş-şân’dır. İlâ-yi kelimetullah ile cennete kavuşmak isteyen-

lere, işte şu meydân-ı şan ü celâdet duruyor. Gâziler! Benimle beraber, Allâh 

sadâları ile hücûm ve savlet eyleyiniz!”

Bu sözlerin ardından başlayan, şanlı mehterin cenk marşları arasında yük-

selen, «Allâh, Allâh…» sesleri ile düşman saflarına hücûm başladı. 8 Ağus-

tos 1389 sabahı başlayan meydan muhârebesi, sekiz saat sürdü. Hemen 

hemen, düşmanın tamamı imhâ oldu. Muhârebenin sonunda zaferin ke-

sinleştiğini gören Murât Han, bunun şükrânesi olarak, muhârebe saha-

sında geziniyor, bir şehîde rastladığında: “Muhakkak ki biz, Allâh içiniz ve 

hiç şüphesiz ki biz O’na döndürüleceğiz!” (el-Bakara, 156) diyordu. Yaralı bir 

cengâverinin yanına geldiği zaman ise, onu okşuyor ve ızdırabı olup olma-

dığını, bir arzusunun bulunup, bulunmadığını sorarak, merhamet ve şefkat 

gösteriyordu. Bu esnâda, ölüler arasından yaralı bir Sırp askeri kalkarak; 

“Beni bırakınız; Pâdişahın elini öpüp müslüman olacağım! Ayrıca size bir müj-

dem var! Kral Leyan da yakalandı. Getiriliyor.” dedi. Hünkâr’ın muhâfızları, 

bir anlık gafletle, getirilmekte olduğu söylenen kralı görmek üzere et-

rafa bakınırken, yaralı taklidi yapan Sırplı, Pâdişahın elini öper gibi yaptı 
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ve koltuğunun altında sakladığı hançerini hızla çıkararak kaşla göz ara-

sında Hünkâr’ın göğsüne sapladı. Muhâfızlar, neye uğradıklarını şaşırmış-

lardı. Kâtili yakalayıp bir anda paramparça ettiler. Böylece Murâd Han’ın 

duâsı da kabul olmuş oldu.13

Menkîbeler, bu hâlis niyetin karşılığını şehâdetiyle ödediğini nakleder. 

Herhâlde bundan dolayı Sultan Murat, kendisi gibi binlerce şehidin serdârı 

olarak, Hakk’a divan durup şükürler etmiş olmalıdır. Büyük şehidin iç or-

ganları bulunduğu yere gömülmüş ve orası Meşhed-i Hüdâvendigâr nâmıyla 

kıyâmete kadar bâki kalacak, ulu ve mübarek bir makam olarak tebcil 

edilmiştir…

Gâzi ve şehit hünkâr, derviş-meşrep tabiatına rağmen-veya belki de 

hakîki derviş olduğundan- büyük bir siyâset ve devlet adamı, müşfik ama 

müsâmahasız, seciyeli, âdil, sözüne sâdık ve son derece irâdelidir. Bu velî 

pâdişah, bir savaş eri olduğu kadar, îmar ve halka hizmet eridir de.14

Pâdişahın vasiyeti şöyledir: “Unutma ki, yüce ecdâdımızın büyük zaferleri, 

görünüşte kılıcın gölgesinde olmuşsa da, hakikatte akıl, mantık ve muhabbet 

güçleriyle gerçekleşebilmiştir. “Ey oğlum! Adâletten hiç ayrılma! Çünkü Allah 

âdildir ve âdil olanı sever. Bir bakıma sen, O’nun yeryüzündeki halîfesisin. O, 

sana lütuflarda bulunmuş ve kullarının başına serdâr eylemiştir; bunu unutma! 

“Ey oğlum! Bu dünyâda üç türlü insan vardır: Birinci grup, akıl ve fikirleri 

yerinde, istikbâli az çok gören ve düşünen, hiçbir gayr-i tabiilikleri olmayan 

kimselerdir. İkincisi, hangi yolun doğru veya eğri olup olmadığını bilmekten 

uzak kimselerdir. Ancak bu duruma kendi istekleriyle değil, etraflarının tesi-

riyle düşmüşlerdir. Nasihat edildiğinde doğru yola gelip hakikati kabul eder 

ve söz dinlerler. Bununla birlikte, çoğu zaman da, duyduklarına uyarak ya-

şarlar. Üçüncüsü ise, ne kendileri bir şeyden haberdardır, ne de yapılan îkaz 

ve nasihatlere kulak asarlar. Sadece kendi arzularına uyar ve her şeyi bildik-

lerini zannederler; bunlar en tehlikeli olanlardır. 15

13 Osman Nuri Topbaş, Âbide Şahsiyetleri ve Müesseseleriyle Osmanlı, Erkam Yay., İstan-
bul 1999, s.47 

14 İ.Aydın Yüksel, Pâdişah Türbeleri, Kubbealtı Yayınları, İstanbul 2009, s.26
15 Burhan Bozgeyik, Meşhurların Son Anları, İstanbul 2003



O
SM

A
N

LI
 P

Â
D

İŞ
A

H
LA

R
IN

D
A

 P
EY

G
A

M
BE

R
 S

EV
G

İS
İ

15

 YILDIRIM BAYEZID HAN (1360–1403)

Dördüncü Osmanlı Pâdişahıdır. Girdiği harplerde gösterdiği cesaret ve ma-

nevra kâbiliyetinin son derece sür’atli olması dolayısıyla, kendisine asker-

lerce «yıldırım» lâkabı verilmiştir. Babası Murâd Han’ın, Kosova meyda-

nında şehîd olurken yaptığı vasiyeti üzerine tahta geçti.

O, zaferler kazanarak İslâm’ı bütün bayrakların üzerinde dalgalandır-

makla vazîfeli bir kahraman pâdişahtı.16Babasının adâleti, cesareti, mert-

liği, fedâkârlığı kendisinde maaziyadetin (ziyadesiyle) mevcuttu.17Savaştan 

sonra esirlere iyi muamelede bulunulması, zâten İslâmiyetin emirlerin-

dendi. Bir İslâm pâdişahı olan Yıldırım, bu hükümden ayrı hareket etmedi.18

Yıldırım Bayezid’in kısacık hayatında, Emir Sultan gibi bir mânâ erinin 

bulunuşu, bir başka tâlihtir. Menkîbeler Emir Sultan veya asıl adıyla Esse-

yid Şemseddin Mehmed b. Aliyyü’l-Buhârî zamanın yegânesi idi, der. Buna 

rağmen, Ulu Câmi’nin ilk hutbesinin, kendisi tarafından okunması teklif 

edilince, o zamanın sırlı bir kutbu olan Somuncu Baba’yı işaret eder. Ta-

savvuf tarihimizde bu mânâ sultanlarının birbirleriyle, halkla ve Hakk’la 

münâsebetleri, bizleri dâima şaşırtır. Buna karşılık, Somuncu Baba’nın bu-

lunduğu mânevî makâmın ortaya çıkmasıyla, “Artık bize buradan yol gö-

ründü” diyerek Bursa’yı terk etmesi de, nice sırlardan başka bir sırdır.19

Yıldırım Bayezıd ile Emîr Sultan Hazretleri’nin karşılaşmaları çok ibretli-

dir: Rivâyetlere göre Emîr Sultan, Bursa’ya geldiğinde Yıldırım Bayezıd Han, 

Macaristan seferinde idi. Yapılan harbin çok şiddetli olması dolayısıyla, as-

ker arasında birçok yaralı vardı. Ancak nûr yüzlü bir genç, onların yarala-

rını sarıyor ve kendilerine duâ ediyordu. Yıldırım’ın kendisi de yaralanmış 

olduğundan, bu nûr yüzlü gence, içinden akan bir muhabbetle seslendi: 

“Ey yiğit! Benim de kolumda yara var; sarıver!” dedi. Emîr Sultan, cebinden 

çıkardığı bir mendille Pâdişah’ın yarasını sardı ve askerlerin arasında kay-

boldu. Bütün askerler, kısa bir müddet içinde yaralarının tamamen iyileş-

miş olduklarını görünce, büyük bir hayretle durumu Sultan’a ilettiler. Bu-

16 Burhan Bozgeyik, Meşhurların Son Anları, İstanbul 2003, s.158
17 Burhan Bozgeyik, Meşhurların Son Anları, İstanbul 2003, s.154
18 Burhan Bozgeyik, Meşhurların Son Anları, İstanbul 2003, s.156
19 İ.Aydın Yüksel, Pâdişah Türbeleri, Kubbealtı Yayınları, İstanbul 2009, s.32
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nun üzerine Yıldırım Han, kolundaki yarayı merak ederek mendili açınca, 

kendisinin de sıhhate kavuştuğunu görüp şaşırdı. Ayrıca koluna sarılan o 

mendilin yarısı kesilmiş bir nişan mendili (gelinin damada hediye ettiği 

mendil) olduğunu fark ederek, hayreti bir kat daha arttı… O genci ne ka-

dar arattıysa da bulduramadı.

Aynı seferde devamlı ilerleyen Osmanlı ordusu, bir kalenin fethinde de 

hayli güçlük çekmiş, pek çok asker zâyiat vererek, zor durumda kalmıştı. 

Sultan Yıldırım Bayezıd, neredeyse kalenin düşmesinden ümîdini yitirmek 

üzereydi ki, birden kale kapılarının ardına kadar açıldığını gördü. Hattâ 

açan kimseyi de hayâl-meyâl farketti. Sanki bu da, yaralarını saran o nûr 

yüzlü genç idi. Bu hayret veren manzara karşısında Yıldırım Bayezıd, der-

hal hücûm emri vererek fethi gerçekleştirdikten sonra o mâneviyat yiği-

dini arattırdı, ancak önceki hâdisede olduğu gibi yine bulduramadı. Böy-

lece kendisine iki defa en zor anlarında yardım eden o nûr yüzlü genç, 

gönlünü merak hisleriyle dolduran bir muammâ oldu.

Aradan günler geçip, Osmanlı ordusu muzaffer olarak Bursa’ya döndü-

ğünde karşılayıcılar arasında o sırada Yıldırım’ın kızı ile evlenmiş bulunan 

Emîr Sultan Hazretleri de vardı. Bayezıd Han, atından inip Emîr Sultan 

ile musâfahalaşırken, O’nunla gözgöze geldi ve bu genç zâtın harp mey-

danında yaraları saran kimse olduğunu anladı ve mânidar bir şekilde: “O 

el çabukluğu ne idi?” dedi. Emîr Sultan, tevâzu ve mahviyet içinde: “Sulta-

nım! Kur’ân-ı Kerîm’de buyurulan: “Allâh’ın kudret eli, onların elleri üze-

rindedir!” (el-Feth, 10) beyânı vechile Allâh için hiçbir güçlük yoktur!” dedi. 

Yıldırım tekrar sordu: “Ya o mendil?” Emîr Sultan Buhârî Hazretleri, tebes-

sümle cevap verdi: “Devletlü babacığım! Yarısı cebimdedir. Ben de dama-

dınız Şemsüddîn Buhârî’yim…” Bundan büyük memnûniyet duyan Sultan 

Bayezıd Han, Emîr Sultan’ın nûrlu çehresine bir daha baktı ve: “Kale kapı-

sını açan o yiğit de sendin değil mi?” dedi. Emîr Sultan, bu suâle tatlı bir 

sükût ile mukâbele etti. Sonra biri dünyâ, diğeri âhiret sultanı olan bu iki 

büyük şahsiyet kucaklaşıp Cenâb-ı Hakk’a hamd ve şükürde bulundular.

Yıldırım Bayezit’e “Yıldırım” lâkabını Eflâk-Boğdan’a geçip beldeler fetheylediği 

için, Emir Sultan vermiştir. Peygamber’in, “Rûm’un ışığı ve rûhu” hitâbına 

erişmiş olan Emir Sultan’a da doğrudan devrin pâdişahını aydınlatma gö-


