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ÖNSÖZ

Osmanlı Devlet ’n n 400 çadırlık b r aş retten üç kıtaya yayılan koca b r mparatorluk hal ne
dönüşünün başlangıç h kayes çok lg çek c d r. B rçok tar hç bu konuda yazmaktadır.
Ertuğrul Bey’ n ell yıllık dönem , barış ve huzur dönem olmuştur. Osman Bey’ n aş rete bey
seç ld ğ 1281 yılından t baren kısa b r müddet sonra bozulmuştur. Bey seç len Osman Bey babasının
aks ne kabına sığmayan, del dolu ve atak b r beyd r. Komşu beylerle arasında problemler yaşamış ve
çatışmıştır.
Bu çatışmalarda boğuştuğu k ş lerden b r olan Köse M hal le aralarındak çatışma, sonra
dostluk ve arkadaşlık l şk s ne dönüşmüştür. Osman Bey’ n ölümünden sonra bu yakın l şk oğlu
Orhan Bey dönem nde de devam etm şt r. Bursa'nın B zans'tan tesl m alınmasındak d plomat k
vaz fes nden sonra Köse M hal tar h sahnes nden b rden yok olmuştur. Ölümü ve gömüldüğü yer bell
değ ld r. Ölümünden çok sonraları 2. Murat dönem nden t baren tar h sahnes ne çıkan Aşıkpaşazade
tarafında yazılan “Aşıkpaşazade Tar h nde” devlete h zmet eden akıncı M haloğullarının atası olarak
sunulmuş ve tar h sahnes nde yer n almıştır.
Aşıkpaşazade eser n Fat h Sultan Mehmet' n ölümünden önce tamamlamıştır. Aşıkpaşazade
bu eser yazarken, Yıldırım Bayez d devr ne kadark dönem Yahş Fak h' n Menakıpnames n b zzat
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görerek oradan aktardığını b ld r r. 2. Murat dönem nde lk defa b r M haloğlu akıncı bey olan
Mehmet Bey’le b rl kte Tokat'tan Bursa'ya kadar yolculuk yapar. Bu yolculuktan t baren Köse M hal,
kuruluş dönem n n çok öneml “Yardımcı başrol oyuncusu” olarak tar h sahnes ne çıkarılır. Köse
M hal' n h ç yaşamadığı dah dd a ed lmekted r. H çb r belge olmadığı halde, ölüm yer olarak
kend s ne B lec k, İnh sar lçes n n Harmanköy'ü yakıştırılır. Harmanköy ve Harmankaya'nın
M haloğulları le belge veya kayıt l şk s vardır ama Köse M hal’le yoktur. Amacımız bu döneme
projektör tutarak, tar h m z n b l nen ama bana göre yok sayılan Osmanlı-Germ yanlı çatışmalarını
ortaya koyarak, yaşananların bıraktığı zler tak p ederek -Col n İmber'e göre “kara del k” sayılankuruluş dönem n n b r bütün olarak algılanmasına yardımcı olmaktır.

Bu dönem anlatırken, aynı konuya tekrar dönme zaruret neden yle veya okuyucunun kolayca
bağ kurmasını tem n etmek amacıyla tekrarlar olmuştur. Karmaşık konuların uygun tekrarlarının
okuyucu z hn nde pek şt rme yapmasına yarayacağına nanıyorum. Bu t p eserler n ayrıntılı b r har ta
le tak b nden çok yararlanırım. Okuyucuya da bunu öner r m. Çalışmam lg n z çekmezse boşuna
zaman harcamayın. Bırakın, başka şeyler okuyun veya başka şeyler yapın. Ben bu konulara çok lg l
olduğum ç n bıkmadan okudum. Konu le lg l kaynakları lg duyan araştırmacıların kolayca
ulaşab lmes ç n yazının sonunda paylaştım. Sık sık anakron zm tab r kullandım. Anlamı, herhang
b r olay veya varlığın ç nde bulunduğu zaman d l m (dönem) le kronoloj k açıdan uyumsuz olması
demekt r. Yazdıklarımla, bu konularla lg lenen b rçok k ş y hoşnut ett ğ m g b tar hç olmamam
neden yle bazı k ş ler de kızdırdığımı b l yorum. “Mesleğ n olmayan konularda ahkam kesme”
d yenlerle b le karşılaşıyorum. Bugüne kadar meslek hayatım le lg l b r eks kl ğ m n olduğunu
söyleyenle karşılaşmadım. Onlara cevabım; “B lg ed nmek, öğrenmek ve öğretmek k msen n
tekel nde değ ld r. Herkes n, anayasal hakkıdır.” Koronalı günler yaşıyoruz. Tüm dünya ve ülkem z
bununla boğuşuyor. Vakt m z boş şeylerle değ l bunlarla geç r yoruz. Ben bu konularda yazılanları
yeterl bulsam, başka konuları yazardım şüphes z. Mensubu olduğum D şhek ml ğ mesleğ nsana
h tabeden b r meslek dalıdır. Ben de nsan fıtratına uygun olmadığına nandıklarımı, yan hayatın
doğal akışına uygun olmayan düzmece konuları es geçt m. İnandırıcı bulduklarımı veya nandırıcı
olduğuna nandıklarımı yazdım. Her şeye rağmen esk yazarların dey m yle “Doğrusunu Allah b l r”
d yerek sözler m b t r yorum.
Dt. Recep AYDOĞDU
BURSA
N san 2020
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BAŞLANGIÇ

Köse M hal ve Gaz M hal Bey (M hal Gaz )
Osmanlı Devlet ’n n b lhassa Balkanlardak fet h hareketler nde ve d ğer devlet görevler nde
dört asır kadar h zmet etm ş M haloğulları a les le lg l b lenlerden çok daha fazla b l nmeyenler
bulunmaktadır. B r kısım tar hç ler bu a len n atasını Gaz M hal Bey kabul ederler. İk nc kısım
tar hç ler Aşıkpaşazade Tar h nde yazıldığı hal yle devlet n kurucusu Osman Bey’ n önce yakın
arkadaşı sonra tab s olan Köse M hal' M haloğullarının atası kabul ederler. Üçüncü kısım Köse
M hal le Gaz M hal Bey' (M hal Gaz ’y ) aynı k ş zannederler. Bu k k ş n n yaşadığı zaman d l m
arasında, yaklaşık yüz yıl kadar fark olduğu halde bu görmemezl ğe gel n r. Dördüncü kısım tar hç ler
se Köse M hal' n h ç yaşamadığına nanırlar. 2. Murat'ın emr yle Tokat cezaev nden salıver len
M haloğlu Mehmet Bey, Bursa-Ulubat'ta Kocasu Çayı karşısındak Düzmece Mustafa Çeleb taraftarı
akıncı beyler n kna ed p taraf değ şt rtecekt r. Yola çıkan Mehmet Bey, Çorum yakınlarındak Elvan
Çeleb Zav yes nden Aşıkpaşazade'y yanına alır. B rl kte Harmankaya'yı yol uğrağı yaparlar.
M haloğlu Mehmet Bey' n b lg lend rmes ve telk n yle Aşıkpaşazade, Harmankaya'yı tanımış olur.
Bu sırada Köse M hal m t n n uydurulduğunu, aslında Köse M hal' n h ç yaşamadığını ve
Aşıkpaşazade Tar h ne monte ed ld ğ n dd a ederler.

İk Harmankaya
Köse M hal n yaşadığına, gerçek b r k ş olduğuna nananlar; Köse M hal' n Harmankaya
Tekfuru olduğu konusunda tt fak hal nded rler ama Harmankaya Tekfurluğu’nun yer konusunda
alararında tt fak yoktur. B r kısmı Harmankaya'nın, Hüdavend gar (Bursa) v layet ne bağlı
Harmancık nah yes olduğuna nanırlar. Harmankaya'nın Harmancık olduğuna nananlar da k ye
ayrılır. B r kısmı Harmancık'ın nah ye merkez olan Çardı köyünün bulunduğu yer , d ğerler
nah yen n kurulduğu alandak b r mevk n Harmankaya olduğuna nanırlar. Ben esk Harmankaya
Tekfurluğunun, Harmancık nah yes n n sınırları ç ndek alanda bulunmuş olduğuna, sonra buradan
oluşan şartlar neden yle Sakarya ötes ndek Söğüt'e mücav r, Göl kazasına bağlı Harmankaya
Nah yes n n olduğu yere göç ett ğ ne nanıyorum. Ben her k yer 2005 yılında yaptığım sunumda ve
yazdığım b ld r de “Esk Harmankaya ve Yen Harmankaya” olarak s mlend rd m. İk nc grup se
çok esk tar hlerden ber Harmankaya'nın Göl kazasına bağlı b r nah ye olduğunu lk merkez n n
bugünkü Harmanköy olduğuna nanırlar. Aks ne b r tez olarak Harmancık’ın Harmankaya
olab leceğ konusu gündeme get r l nce; bugünkü lçe merkez n n (Esk Çardı köyü) kasted ld ğ n
zannederek veya Kozağacı köyler haval s ne dah t raz ederek “Ne alaka!” d yenler olduğu g b
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“tar h tahr f etmekle” suçlamaya kadar vardıranlar vardır. İk nc guruptak ler bu konuyu sadece
Aşıkpaşazade tar h nde geçt ğ hal yle kabul ederler ve orada Köse M hal'e a t mülkler n varlığından
bahsederler. Halbuk h çb r kaynakta, bugünkü İnh sar'a bağlı Harmanköy veya Göl Kazasına bağlı
Harmankaya nah yes ve haval s nde Köse M hal'e a t mülk olduğunu gösteren h çb r kayıt veya belge
yoktur. Göl kazasında cam ve Taşhanı yaptıran, “ Göl kazası Akköy'de kad mden mülkü olan “M hal
Bey” ve sonra Ed rne'de ölen Gaz M hal Bey, çoğunlukla Köse M hal sanılmaktadır. 1. Murat
dönem nden sonra lk tahr rler n olduğunu kabul ed l rse; bu bölgede, Çeleb Mehmet dönem nden
t baren Gaz M hal Beye a t (M hal Gaz ) eserler n olduğu şüphes zd r. Fakat bu dönemde Köse
M hal çoktan ölmüştür. Göl kazasındak mülkler, Köse M hal kasted lerek “M hal Gaz ye” a t mülkler
olarak bel rt l r. Bu kes nl kle yanlıştır. Göl kazasına bağlı Harmankaya’da Köse M hal'e a t yapının
ulaşmadığı açıkça yazılıdır. İk s aynı k ş olmadığı halde bu hatanın hala sürdürülmes anlamsızdır.
B r dede, d ğer torundur. Karışıklık sadece bundan doğmakta veya karışıklık olması terc h
ed lmekted r, zanned yorum. Harmanköy’lü bakkal Mehmet Sarıkaya ve öğretmen Mustafa
Harmankaya'nın b ld rm ş olduğu, bu köyün üst yanında “Çırağın Sarayı” den len b r yer vardır. Bu
yıkıntılık Roma dönem ndek Prm nyos'a a t değ lse; “çırak, çerağ” kel mes n n Köse M hal le l nt s
olab leceğ ve onun burada bıraktığı z olduğuna nanıyorum. Bu alanın T.C Kültür Bakanlığı
tarafından korunması gereken kültür varlığı olarak tesc l ed lm ş olduğu, öğretmen Mustafa
Harmanköy tarafından kaynakçada sunduğum makales nde b ld r lm şt r.
Harmanköy nah yes nde bulunduğu b l nen mülk kayıtlarının öneml b r kısmı akıncı Gaz
M hal Bey soyundan gelen M haloğulları'na, b lhassa M haloğlu Gaz Al Bey’e veya onların
m rasçılarına a tt r. El zabeth A. Zachar adou, b r makales nde aynı tesb tte bulunmuştur. Bu
mülkler n b rçoğu Gaz Al Bey’ n m rasçıları tarafından parayla satılmıştır. Hüdavend gar L vası
Tahr r Defter I' Sayfa:315'te bulunan en esk kayıt, “Göl kazasına bağlı Akköy'de bulunan kad mden
( lk tahr r n yapıldığı tar hte kayded len) M hal Bey mülkü olan yerd r. El nde hükmü hümayunu
vardır. Hal ya Mehmet Bey’ n mülküdür...” den lmekted r. Ömer Faruk D nçel; burada 2. Murat
zamanında 1432 yılı c varında tahr r n yapıldığını (1466 tar hl Sultanönü Yaya Defter ne st naden)
b ld rmekted r. Gaz M hal Bey önce Çeleb Mehmet dönem nde (1413-1421) sonra 2. Murat
dönem nde (1421'den sonra) h zmet ed p Ed rnede ölmüştür.Gaz M hal Bey Göl kazasındak Taşhanı,
k tabes negöre 1415-1418 yılları arasında yaptırmıştır.
Harmankaya’dak M haloğullarına a t çoğu mülkü 1573 yılı c varında satın alan k ş , Halep
Beylerbey (N şancı) Mehmet Paşadır. Bunlar Hüdavend gar L vası Tahr r Defterler I 'de “Göl
Kazası” bölümünde tereddüde mahal bırakmayacak şek lde açık ve topluca mevcuttur. Ayrıca
Mahmut Ragıp Gaz m hal' n yazdığı makalelerde b rçoğu anlatılmaktadır.
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Orhan Bey İzn k’le Uğraşırken Bursa'ya Germ yanlı Saldırısı, Tar h n
Tekerrürü
Ben m nancım ve dd ama göre; Köse M hal, önce Uludağ'ın güney nde Osmanlı
dönem ndek Hüdavend gar V layet Hüdavend gar Sancağına bağlı Adranos kazasının Harmancık
Nah yes sınırları dah l ndek “Esk Harmankaya'da” yaşamıştır. Bu yer le Doman ç yaylaları arası,
Söğüt-Harmankaya (Harmanköy) arası mesafe kadardır. (Yaklaşık 20-25 km. C varı). Göl Kazasına
bağlı Harmankaya nah yes n n merkez sonraları Akköy veya Gömele (M hal Gaz ) olmuştur. Köse
M hal burada b r müddet yaşamış ve buradan b r şek lde ayrılmıştır. (Bu konu b lahare tekrar ele
alınacaktır). Bunun emereler n anlamamak, sezmemek safd ll kt r. Osman Bey, Köse M hal ve Orhan
Bey dönem le lg l yaşananlar dedekt f t t zl ğ le tak p ed l nce yaşananların burada ve en son
g tt ğ esk Harmankaya'da Germ yan sınırındak Tavşanlı, Derbent'te z bıraktığı görülecekt r. (Bu
konu da tekrar ele alınacaktır). Köse M hal, Bursa'nın feth ndek d plomat t h zmet nden sonra
köşes ne çek lm şt r. İzn k' n feth sırasında Harmancık nah yes ne bağlı haval de B zans'a para
karşılığı h zmet eden Germ yan kuvvetler yle yapılan savaşta şeh t olup, şeh t olduğu yerde
gömülmüş olduğunu gösteren kanıtlar vardır. Bu yer Harmancık Nah yes ne bağlı Tavşanlı, Derbent
köy hudutları ç nek yerd r. Orhan Bey İzn k' n kuşatmasıyla uğraşırken Germ yan Beyl ğ ne bağlı
kuvvetler kuşatmayı kaldırtmak ç n beyl k merkez Bursa'ya arkadan saldırmıştır. Saldırı güneydek
Tavşanlı -Derbent st kamet nden ve Keles-Kızılk l se(Kemal ye) üzer nden olmuştur. Bu saldırıyı,
daha esk yıllarda Osman Bey seferde ken yapıldığı g b y ne Germ yan Beyl ğ ne bağlı Çavdar Tatarı
tarafından yapılan Karacah sar baskınına benzeteb l r z. O zaman da Germ yan'a bağlı Çavdar
Tatarının peş ne düşen Köse M hal ve Osman Bey’ n oğlu Orhan Bey olmuştu. Köse M hal, çok
tecrübel ve kurnaz b r komutandır. Tar h tekerrür eder m sal , Ertuğrul Bey dönem nden ber
düşmanlık eden Germ yanlı y ne Osmanlı'ya saldırmıştır.
Sencer D v tç oğlu ve El zabeth Zachar adou g b yazarlar Germ yanlı'nın Osmanlı'ya olan
düşmanlığını açıkça b ld r r. Germ yan Beyl ğ n n B zans'tan yıllık 100.000 altın haraç ve kıymetl
hed yeler aldığı b rçok kaynakta b ld r len b r gerçekt r. Tar h tekerrür etm ş olsa da öncek nden ders
alan Osmanlı, bu kere Bektaş Işık derv şler le hem İnegöl yolunda (Kestel, Gözede köyünde Gözede
Dede) hem de Keles yolunda (Osmangaz , Seferışıklar köyünde Gözcü Mahmut Dede) ve Gey kl
Babanın derv şler tarafından gözlenmşt r. Bu gözleme faal yet manen değ l maddeten düşmanın
gözetlenmes şekl nded r. Bu kere B zans ve Germ yanlı'nın oyununa gel nmem şt r. Osmanlı
Beyl ğ ne bağlı tecrübel komutan Köse M hal' n emr ndek İşık Derv şler son saldırıyı KelesKızılk l se'de (Kemal ye köyü) savuşturmuşlardır. Orhan Bey İzn k' n feth yle uğraşırken, Uludağın
her k yüzündek yollarda Bektaş İşık derv şler beyl k topraklarını savunmuşlardır. Sonuçta, Kızıl
K l se'de yapılan savaşın sonunda Germ yan şehzades kaçırılm ş, Köse M hal bu hengamede
Derbent' te şeh t olmuştur ve Germ yan belası sona erd r lm şt r. Germ yan bey n n şehzades ülkes ne
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dönmem ş, Gey kl Babaya mür t olmuştur. Mezarı esk İnegöl yolunda Kestel, Babasultan köyünded r.
Gey kl Baba le aynı türbe ç nde yan yana yatmaktadırlar. Gey kl Babanın yaptığı h zmet sonrası
Orhan Bey tarafından ödüllend r ld ğ b rgerçekt r. B rçok kaynakta yazılıdır. Bu olaydan sonra
Germ yan saldırganlığı derhal durmuştur. Osmanlı'nın önü açılmış İzn k, Bergama, Kares , K rmastı,
M halıç ve İzm t peşpeşe fethed lerek devlet büyümüştür. Daha sonra 1. Murat dönem nde dönemde
Germ yanlı'nın Osmanlı'ya bağlanması neden yle bu gerçek görmezl ğe gel nm ş ve yok sayılmıştır.
Germ yanlı'nın Osmanlı topraklarına tecavüz ett ğ yer Tavşanlı, Derbent't r. Derbent, kuruluş
dönem nde Harmancık nah yes ne bağlı ken 1530 yılında Tavşanlı nah yes ne bağlı Eşme Karyes
olduğu görülür. 1735 yılında tekrar Harmancık'a bağlı Işık karyes

ken 1834 yılında tekrar

Tavşanlı'ya bağlı Derbent karyes olduğu görülür. Burası tam Osmanlı-Germ yanlı sınırıdır. DerbentMerkezyen köy sınırındak türbe Kültür Bakanlığına bağlı kurul tarafından “Köse M hal türbes ”
olarak 2005 yılında tesc llenm şt r. Burası aynı zamanda Emet Kazası le Tavşanlı ve Harmancık
Nah yes n n sınırlarının kes şt ğ yerd r. İler k yıllarda Germ yan topraklarının Osmanlı'ya katılması
ve akrabalık bağları oluşması neden yle Germ yan Beyl ğ le Osmanlı Beyl ğ arasında bulunan esk
husumet ve yapılan savaşlar yok farzed lerek sess zl ğe bürünülmüştür. Germ yanlı-Osmanlı
boğuşmasının yaşandığını gösteren b rçok emarey saydım. Bu husus d kkate alınmadan sadece Göl
Kazası Harmankaya'sı üzer nden yapılan Köse M hal le lg l kabullenmeler konuyu eks k ve topal
bırakmaktadır. Bu yazımın amacı “Harmancık'la ne alaka!” d yen kes m n, gerçekte var olan alakayı
görmeler n ve tar h m z n b r bütün hal nde algılanmasını sağlamak ç nd r. İnanıp nanmamak onlara
bağlıdır. Teşb hte hata olmaz den r “K ş ye su get reb l rs n z ama onlara zorla ç remezs n z”. B z
suyu önler ne koyalım, ç p çmemek onların b leceğ şt r!

Kuruluş Dönem nde Anakron zm ve Yaşanan Gerçekler
Bana göre bu konuyu başka b r d lle anlatırsak; konu körler n olduğu b r mekânda bulunan
f l n, körler tarafından tanımlanmasından barett r. Her b r kör, f l n tuttuğu yer ne göre f l
tanımlamaktadır. Halbuk gören gözler, f l b r bütün hal nde algılar. Kuruluş Dönem böyle
b l nmezlerle doludur. Örneğ n; Karacah sar konusu da aynıdır, Osman Bey’ n ağabey Sarı Batu
Bey n şeh t olduğu Doman ç Bel , İk zce ve İt Eşen konusu da gömüldüğü yer de. Somuncu Babanın
mezar yer konusu da. Bu konularda anakron zm hak md r. Farklı yer ve zamanlarda yaşanan olaylar,
şahıslar ve kavramlar b rb r ne karıştırılmaktadır. B r örnek ver rsek; kuruluş dönem nde ölen
Ertuğrul Bey, Hayme Ana, Bay Koca, Aydoğdu Bey, Dündar Bey öldüğü yere gömülüyor. Sadece
Doman ç Bel nde, İk zce'de ölen Sarı Batu Bey n İt Eşen 'nde öldüğü ve Söğüt'e gömüldüğü bazı
yazarlar tarafından hep dd a ed l yordu. Halbuk İk zce ve Doman ç Bel Doman ç'te, İt Eşen Ermen
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Pazarı’nın (B lec k, Pazaryer ) dört km. yukarısındadır. Hayatın doğal akışına göre kuruluş
dönem nde b r savaşta şeh t olanlar yakındak en uygun yerde gömülürler. Kulaca'da ölen Bay Koca
yakındak Hamza Bey köyünde, D nboz'da ölen Aydoğdu bey yakındak Koyunh sar'da gömülmüştür.
Osmanlı tar h nde cephede ölen akıncıların cenazes en yakın kend toprağındak şeh tl ğe taşınır ve
gömülür. Bu taşıma sırasında cenazen n kokmaması ç n karnı açılarak ç organları boşaltılır ç ne
tuz tep l r. Hayvan kes l nce de böyle yapılır. Tuz bakter ostat k etk l d r (M krop üremes n ve
gel şmes n durdurucu etk ). Dağda, bayırda buzdolabı ve morg aranmaz.Esk den zaten yoktu.
Gömüleceğ yere arkadaşları tarafından bu şek lde taşınır ve gömülürdü, o kadar. Evl ya Çeleb
katıldığı Macar stan akınlarında bu şlemler n yapıldığını seyahatnames nde anlatır. Ömer Faruk
D nçel, Saru Batu le lg l b r makales nde ve 2019 yılında yazdığı “İk zce Savaşı'nda” cenazen n
Söğüt'e taşındığını yazdı. Burada ve b r çok kaynakta Saru Batu Bey n sm n n “Saru Yatu” olarak
kullanıldığını görmektey z. Yörükler “yatıklardan ve yatıklıktan” nefret eder ve onları hep
küçümserler. Yatıklık, yerleş kl k ve sedanter düzende yaşam demekt r. Yörüklük, özgür ruhluluk
demekt r. Ertuğrul Bey n oğluna “Yatu adını yakıştırdığını”, küçük oğluna “Osman” adını verd ğ n
h ç düşünmüyorum. Olsa olsa Osmanlıca yazılı kaynaklardan “Y ve B” harfler karıştırılmış olduğunu
veya b rçok yazarın bel rtt ğ g b “Atman” g b b r s m ver ld ğ ne nanıyorum. Karakeç l , ırk ve
kültür olarak; Arap değ l Türk'tür.Göçebe Türk kültürüne göre yaşar ve ölür. “Hasan Efe, Ahmet
Urfalı, Ahmet Öztürk ve ben; Sarı Batu Bey n Söğüt'e değ l tam aks ne Doman ç'e gömüldüğünü
savunduk. Bu konuyu 09. 11.2019 tar h nde Tekfur Çatı'nda İk zce Savaşı le (Doman ç Bel Savaşı)
lg l yazdığım makalede ve İst kbal Gazetes nde yayınlanan sohbette Sarı Batu Bey' n cenazes n n
Akmeşhed'te gömüldüğünü yazdım ve anlattım. Kültür ve Tur zm Bakanlığı Kütahya Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu; sunulan argümanı kabul ederek, “20.02.2020 tarıh 5664 No.lu
kararıyla Doman ç, Karaköy'dek Sarı Batu Savcı Bey n mezarını Akmeşhed şeh tl ğ n , korunması
gerekl kültür varlığı olarak tesc lled .” (Bundan başka 2005 yılında Ömer Faruk D nçel Köse M hal
Türbes n n yer n n Derbent'te olmadığını, b lg notu le lg l kuruluşlara yazdığı ve makaleler nde ve
sosyal medyada bel rtt ğ halde; Kültür ve Tur zm Bakanlığına bağlı yetk l kurul burayı, sunulan
argümanları kabul ederek Tavşanlı-Derbent'tek türben n “Köse M hal'e a t türbe olduğundan
korunması gereken kültür varlığı olarak tesc lled ”.)
Tar h konular ve bu konularla lg l araştırma yapanların halk söylenceler ne (menkıbelere)
gönül gözler n ve kulaklarını y açmalarını, nsan doğasına, yaşanılan dönemdek kültürel değerlere
önem ver p göz ve kulaklarını kapamamalarını öner r m. Konu le lg l otor teler n dey m yle
“Yaşananlar z bırakır. Halk söylenceler n n (menkıbeler n) ç nde de hak katler vardır.” Amacımız;
yaşanan zler arayarak , g zemler ortadan kaldırıp tar h m z b r bütün olarak anlamaktır.
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ESKİ HARMANKAYA

Hammer'e göre Harmankaya
B r kısım tar hç ler ve Hammer Köse M hal' n (M ha l Kosses) Harmankaya Tekfurluğunu;
Osmanlı Beyl ğ le Kares Beyl ğ n n topraklarının b rb r ne yanaştığı yerde sıkışmış ve güneyden
Germ yan Beyl ğ toprakları le çevr l , st kbal komşu beyl kler n nsafına kalmış B zans
topraklarındak Adranos tekfurluğuna bağlı b r küçük yerleş m alanının tekfurluğu olarak kabul
ederler. Ben de öyle kabul ed yorum. Osmanlı dönem ndek Harmancık nah yes n n kapsadığı g b
Harmankaya Tekfurluğu, Hammer'e göre; Adranos'un (Orhanel 'n n) doğusunda, Keş ş Dağının
(Uludağ'ın) eteğ nde müstahkem mevk , olarak tar f ed l r. O dönemdek Harmankaya'nın Germ yan
Beyl ğ le sınırını; Uzundere ve Sülükderes bel rler. Doman ç'te bulunan Kayı Aş ret le sınırını se ;
Sülükderes ve Adronos Çayı (Kocasu)dır. Yerl d lde Ch rmenk a //Kharmankay(t)a // adı ver len bu
yer; komşu Türkler tarafından Harmankaya olarak telaffuz ed lm şt r. B n yıllık süreçte “Ch” ve “Kh”
harfler H harf ne, “T” harf

se Y harf ne dönüşmüştür. Örneğ n, “Chr st an” ve “Khr st yan”

kel meler Hr st yan şekl ne, “Kata” ve “Katmak” se kaya ve kaymak hal ne dönüştüğü g b . D l canlı
b r nesned r, zaman ç nde değ ş r. Bu konu 2005 yılı ve önces de k kere tarafımdan yazılmıştır.
“Düşte Uludağın Ardına Tar h Yolculuk ve Osmanlının Kuruluş Dönem ne Yolculuk (Kösem hal ve
Harmankaya)” www.recepaydogdu.com s ml web s temde mevcuttur. Et moloj k olarak “Kharman
Kata”, Dağın eteğ nde yaşayan halk veya coğraf olarak “Dağlı” anlamına gel r. “Keş ş Dağının
(Uludağ’ın) eteğ nde, Adranos'un (Orhanel ) doğusunda, Rh ndakus Çayının (Adranos-Kocasu)
kenarında müstahkem mevk ” olarak tar f ed len bu yer Köse M hal n tekfurluk yaptığı
Harmankaya'dır. Osmanlı dönem nde buraya çok yakın coğrafyaya Dağ Nah yes (Cebel) den ld ğ
g b , bugün kapsadığı alan gen şlem ş olsa da “Dağ yöres ”, burada yaşayanlara nsanlara “Dağlı”
den lmekted r. B n yıldır bu yören n nsanlarına aynı şey den lm ş. Değ şen b r şey yok. Çünkü bu
yöre, adını bulunduğu coğrafyadan almıştır. Kasted len şey Harmancık'ın merkez olan Çardı köyü
değ l, nah yen n kapsadığı alan olduğuna şüphe yoktur. Nah yen n merkez olan Çardı köyünün bu
tar fle lg s yoktur.

Hüdavend gar (Bursa) V layet Val s Ahmet Vef k Paşa
Ahmet Vef k Paşa, sadrazamlık dah l b rçok devlet görev nde bulunmuştur 1879-1882
yıllarında Hüdavend gar v layet nde val l k yapan Ahmet Vef k Paşa, devlet adamlığından başka 16
d l b len b r k ş d r. İlk Türkçe sözlüklerden b r olan Lehçe- Osman 'y yazmıştır. Bursa Val l ğ nden
sonra gen şlet lm ş k nc baskısını yapmıştır. Bu sözlükte “Harmankaya; Harmancık'ta kad m b r
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h sar harabes ” ve “M halgaz ;M haloğullarının mal khanes Ankara'da” d ye b ld rm şt r.
Harmancık nah yes n n Harmankaya olduğunu yazan d ğer yazarlar b r yana, Hüdavend gar
(Bursa) v layet nde val l k yapan Ahmet Vef k Paşa, deprem neden yle v layete bağlı yerleş m yerler n
adım adım teft ş ed ş f lmlere konu olmuş b r k ş d r. Hüdavend gar v layet n karış karış b len, konar
göçerler yerleş k hayata skan eden, val l ğ sırasında k kere v layet salnames yayınlanan , val l ğ
önces nde Göl kazasında teft ş görev yapan ; edeb yatçı, d lb l mc “Lehçe- Osman ” yazarı Ahmet
Vef k Paşanın, v layet ne bağlı b r nah yen n bulunduğu yer b lmed ğ n , v layete bağlı b r başka
kazanın nah yes le karıştırdığını dd a eden yazarlar vardır. Bu abest r. İnsanların öneml şahıslar
hakkında düşünmeden söz sarf etmemes gerekt ğ kanaat ndey m. Harmancık Nah ye merkez küçük
önems z Çardı Köyü olmakla b rl kte, bu nah yeye bağlı kırktan fazla köy vardır. Ömer Faruk
D nçel' n yazmış olduğu “Harmancık Tar h nde”, bu nah ye sınırları ç ndek esk Harmankaya
olduğuna nandığım b r çok köyü yazmıştır. Burada geçm şten ber Davutlar, Harmandem rc ,
Den zler, Yunuslar, Durak, Issızören, Hereke, Kızılçukur, Eşen, Köseler, Elmaağacı, Işık(Derbent),
Artıranlar, Nusratlar,, Köseler, Kürt, Kanılca, Harmancıkakalan, Oydas, Karaardıç köyler bulunur.
İdar taks matlarla bazen sınırlar değ ş r. İç nden Rh ndakus (Adranos-Kocasu) Çayının geçt ğ
“Kozağacı Köyler ” den len 12 pare köyün karşısında Gelem ç Köyünün tepes nde tüm heybet yle ak
sakallı Keş ş Dağı (Uludağ) görünür. Örneğ n; Issızören g b Harmankaya'ya merkezl k edeb lecek
yerleş m yerler

bu müstahkem mevk de (Esk

Harmankaya'da) bulunmaktadır. Bugün

Harmandem rc ve Harmancıkakalan s ml köyler, Harmancık Nah yes ne bağlılıkları neden yle bu
s mler almıştır. Şemsedd n Sam , İsma l Ham Dan şmend ve Kât p Çeleb de yazdığı eserlerde
“Harmancık Nah yes n n Harmankaya olduğu” b ld r lmekted rler. D ğer yazarlar b r yana;
Hüdavend gar (Bursa) V layet n n val s Ahmet Vef k Paşanın kend ne bağlı olan nah yey tanımadığı,
“buraya Harmankaya den lmes n n vah m b r hata olduğu” nun dd a ed lmes , kanaat me göre akıl
dışıdır( rrasyoneld r).
Harmankaya'nın b r başka yer olduğu b l nen k nc yer; Hüdavend gar V layet n n Göl
Kazasına bağlı nah ye merkez Harmanköy, Akköy Gümele köyü (M halgaz ) olan Harmankaya
nah yes d r. Bu nah ye ve bah s konusu yere; st kbal n Osman Bey’ n peş ne takılmakta bulan
Osman Bey tarafından Köse M hal'e teml k ed len, adına esk Harmankaya'da olduğu g b y ne
Harmankaya adı ver lm şt r. Ben burayı 2005 yılındak

b ld r m ve sunumumda “Yen

Harmankaya”olarak s mlend rm şt m. İnsanoğlu b r yerden yen b r yere göç ett ğ nde yer adı olarak
sıklıkla esk memleketler n n adını ver rler. Avrupa'dan Amer ka'ya göçeden göçmenler, Amer ka'da
kurdukları onlarca şehre esk memleketler nde yaşadıkları yerler n sm n verm şlerd r. Bu yerler n
b rb r le tüm dünyada olduğu g b ortak b r geçm ş vardır.
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Osman Bey ve Köse M hal' n Sakarya Ötes ne Talan Akını
Aşıkpaşazade tar h nde Osman Bey le Kösem hal' n Sakarya ötes ne yaptığı talan akınının
güzergahı anlatılırken “Gölflanoz'dan, Harmankaya'dan geç p Karacah sar'a ulaştılar. Es r almadılar,
çok gan met topladılar” hususunu referans alarak buranın esk den ber “Harmankaya Tekfurluğu
den len yer olduğunu ve Köse M hal' n buranın esk hâk m olduğunu” kabul ederler. Bunun dd a
ed lmes anakron k yaklaşımdır. Yazılan bu sefer n g d ş yolunu yorumlarsak; Gerçekte Osman Bey
ve Köse M hal bu sefere karar verd kler zaman büyük b r ht malle Sakarya nehr n n kolay geç t
verd ğ yaz aylarında, (muhtemelen yaylaktan yan Doman ç'ten) yola çıkarlar. (Osman Bey 1300
yılına kadar yaylağa çıkmış daha sonra çıkmamıştır). Beştaş Şeyh nden, Sakarya Nehr n n geç t
verd ğ yerler öğrend kler ne göre; en kest rme yol olan (esk Ertuğrul Bey dönem göç yolundan),
Bozüyük Kovalıca ve Karağaç köyler n n yakınındak Kumral Abdal'ın zav yes ne, oradan Şeyh
Ed bal 'n n zav yes n n olduğu İtburnu'ndan, Beştaş zav yes ne ulaşmış olmalılardır. Osman Bey’ n
bu yolları çok y b ld ğ ne kuşku yoktur. Beştaş Şeyh n n yardım ve yol göstermes yle Sakarya
Nehr n uygun yer nden geçerler. Karşıda kend ler n Mudurnu taraflarından çağırılan Samsa Çavuş
karşılar. Osman Bey ve Köse M hal burayı b len k ş olsaydı Beştaş Şeyh nden ve Samsa Çavuştan
rehberl k stemezd . Aşıkpaşade Tar h nde yazılanlara göre; Köse M hal nasıl kılavuzluk etm ş
olab l r? Bunu anlamak mümkün değ l! Yorumlamaya devam edersek; Nehr geçt kten sonra Samsa
Çavuşun rehberl ğ nde Göynük,Taraklı, Gölflanoz üzer nden geçer ve dönüşte Gölflanoz'a bağlı yer
olan Prm n os'u Köse M hal gözüne kest r r. (İler k yıllarda gönlünden geçen gerçekleş r, Prm n os
yen Harmankaya olur). Bu akından çok gan met elde ederler. Bu sefer n sonunda geld kler yer
(İnalcık'a ve Kaplanoğlu'na göre; Ermen Bel le Tahtaköprü arasında bulunan) Karacah sar'dır. Bana
göre de Karacah sar burasıdır. Burası bugün İnegöl'e 23 km mesafedek , Esk karacakaya Köyüdür.

İk Karacah sar
Yukarıda bahsetm ş olduğum Karacah sar; Ertuğrul Bey zamanında fethed l p, Selçuklu'ya
bağlanan, Esk şeh r yakınındak Karacah sar (Dorleo) olamaz. Bu sırada daha beyl k lan
ed lmem şt r. Osman Bey’ n Esk şeh r taraflarından yolunu uzatması anlamsızdır. Teşb hte hata
olmaz. “Akılsız köpeğ yol kocatır” den r. Osman Bey ve Köse M hal g b çok zek nsanların böyle
hata yapmayacağı açıktır. “Bahçe m mar s nde, nsan oğlu en kısa yol olan h potenüsü kullanır”
mantığı

le sefer n güzergahı planlanmış olmalıdır). Bah s konusu Karacah sar (Meleng a-

Esk karacakaya) ler k yıllarda, Osman Bey Sakarya boylarında seferde ken, Germ yan Beyl ğ 'ne
bağlı Çavdar Tatarları tarafından basılmıştır. Bu baskın sonrası Köse M hal'le Orhan Bey bunların
peş ne düşerek Oynaşh arı'nda (Or nas-Doman ç-Saruhanlar'da) Çavdar Tatarının oğlunu yakalaması
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ve Osman Bey’e tesl m konusu da başka b r anakron örneğ d r. (Bu seferde geçen yerler; “Anna
Komnena'nın Günlüğü'nde” yazılmıştır. B lge Umar Esk şeh r yakınlarındak Karacah sar, Afyon
cıvarındak Or nas, Aleth na, Akrakos(Eğr göz) yolundan bahseder) Bazı yazarlar Esk şeh r
yakınlarındak

Karacah sar (Dorleo)

le, Osman Bey n fethett ğ

Karacah sar'ı(Meleng a-

Esk karacakaya) b rb r ne karıştırırlar. Örneğ n; Aşıkpaşazade, Cezm Karasu ve arkadaşları le
Ömer Faruk D nçel. Ben tar hç değ l m ama b r araştırmacı olarak konuların her türlü anal z n
meşreb m ve sah p olduğum farklı b l msel d s pl nlerden st fade ederek bu t p yanlışlıkları önlemeye
ve doğrusunu yazmaya çalışıyorum. Esk şeh r'de atını nallatan Orhan Bey ve Köse M hal bunu
öğren p, Doman ç yaylalarından geçerek Saruhanlar'da Çavdar Tatarının oğlunun önünü kesemez.
Mesafe yet ş lemeyecek kadar uzak ve terst r. Anakron kt r. Halbuk

İnegöl yakınındak

Esk karacakaya'dak Karacah sar'dan (Meleng a) yola çıkan Orhan Bey ve Köse M hal avuçlarının
ç g b b ld kler Doman ç Bel ve yayla yollarından önler n keser ve onları Oynaşh sarı 'nda (Or nasDoman ç, Saruhanlar) pusuya düşürür. Örneğ n, kulağını tutmak steyen k ş ; karşı kulağın tarafındak
el n dolandırarak, ber tarafındak kulağı -zorunluluk yoksa- tutmaz. Hareket ekonom s neden yle,
aynı taraftak el n kaldırılır ve kulağını kısa yoldan tutar. Karacah sar'lar konusu, Osmanlı'nın kuruluş
dönem n n anakron k konularından b r d ğer d r. Bah s konusu bu Karacah sar(Meleng a), Söğüt le
Doman ç arasındak yerded r. Burası fethed l nce yaylak ve kışlak arası emn yete alınmış sonra beyl k
merkez buraya taşınmıştır. Osman bey burayı fethed nce adına hutbe okutmak stem ş ama mamı
Dursun Fak h bunun İlhanlı nazarında tehl kel olacağı düşünces yle Osman bey vazgeç rm şt r.
Osman Bey doğal olarak bu zorluğu aşmak ç n çare arar. Çarey Köse M hal le b rl kte bulurlar.
Sakarya ötes ne sefer kanaat mce bu nedenle yapılmış olmalıdır.

Osmanlı Devlet ’n n Kuruluşunun İlanı
Osman Bey Sakarya ötes ne yaptığı bu seferde elde ett ğ gan met ve b r oğlunu reh n olarak
İlhanlı Hanına göndererek, İlhanlı'ya tab b r bey olur. İlhanlı'nın onayıyla 1299'da Osmanlı devlet
lan ed l r. Bu olayların yaşandığı tar hten 150 yıl sonra, Aşıkpaşazade tarafından bu tören yazılmıştır.
Egemenl k alamet h lat, tuğ, kös gönder lmes ve adına hutbe okunması r tüel İlhanlı hanının kna
ed lmes nden sonra olmuştur. Bu nedenle İnegöl yakınlarındak Karacah sar'ın feth

le devlet n

kuruluşu arasında 8-10 yıl zaman farkı vardır. O dönemde İlhanlı hanlığının onay vermed ğ en küçük
hareket (Adına hutbe okutmak ve para bastırmak) bunu yapan bey n boğdurulması le sonuçlanmıştır.
3. Gıyasedd n Keyhusrev' n babası, kend s , b rçok Selçuklu sultanı, Karaman ve Ham doğlu bey bu
şek lde İlhanlı tarafından boğdurulmuştur. Bu konunun sayısız örneğ vardır. Yıldırım Bayez d
Dönem nde, 1399'da Malatya'nın feth sonrası reh n ver len Osman Bey’ n oğlunun soyundan olan
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beyler, Yıldırım'a kend ler n takd m etm şlerd r. (Bu konu Ertuğrul Bey zamanında, Osman Bey’ n
oğlunun Selçuklu Sultanı reh n ver lmes şekl nde Sütçü İmam Ün vers tes nden b r akadem syen
tarafından “Faruk Söylemez” b l msel makale olarak sunulmuştur. Ben bu konuyu daha önce 09. 11
2019 tar h nde yazılı ve görsel basına b ld r olarak sundum. Akadem syenler n n d kkate sunarım).
Faruk Söylemez' n makales n n anakron k hatalarının bulunduğunu, s mler ve zamanlama
hatalarının olduğunu ancak Osman Bey’ n b r oğlunu egemen güç olan İlhanlı Hanına reh n verd ğ n ,
Sakarya ötes nden elde ett ğ gan met ve kıymetl şey ve para karşılığı İlhanlı Hanının rızası le ona
tab b r bey olarak elde ett ğ ne nanıyorum.
O yıllara g dersek; Ertuğrul Bey 1198-1281 arasında yaşamış b r beyd r. Osman Bey 1258
yılında 22 yaşında lk evl l ğ n yapmış ve babası ölünce 23 yaşında bey olmuş ve bu yıl lk çocuğu
Orhan doğmuştur. 1243 yılında Kösedağ Savaşı le Selçuklu İlhanlı'nın tab yet nded r. İlhanlı,
Memluklu'lara yen lg s ne neden olan Selçuklu'yu cezalandırdı. İlhanlı hanı 1279 yılında 3.
Gıyasedd n Keyhusrev le Gıyasedd n Mesud arasında tahtı paylaştırdı. 1284 yılında yen göreve
gelen İlhanlı hanı Argun Han, 3. Gıyasedd n Keyhusrev' boğdurttu. (Keyhusrev eş sultanlık
çek şmes neden yle 1279- 1284 arasında doğru dürüst görev yapamadı). Bu sürede 1281 yılında
Osman Bey, yen bey oldu.
3.Gıyasedd n Keyhusrev boğdurulduğunda 25 yaşında, Osman Bey se 26 yaşındaydı. Bu
dönemde görüldüğü g b mutlak güç ve kt dar sah b , İlhanlı hanı Argun Handır. 1291yılında Argun
Han öldü. 1299 yılına gel rken İlhanlı hanı Gazan Handır. Görüldüğü g b bu makalede adı geçen
Selçuklu sultanları değ l, İlhanlı hanları kt dar ve güç sah b d r. Sonuç olarak; Osman Bey kıymetl
hed ye ve para le b rl kte oğlunu reh n vererek onay aldıktan sonra İlhanlı'ya tab b r bey olarak
Osmanlı devlet n 1299 yılında kurmuştur. Bu törenler ve hutbe okunması Esk şeh r yakınlarındak
Karacah sar'da(Dorleo) olab l r. İnalcık'ın da aynı kanaat taşıdığını düşünüyorum. Çünkü İlhanlı'nın
Anadolu val s , Esk şeh r'ded r. İlhanlı'ya tab yet bu yolla göster leb l r. Zaten orası İhanlı'nın
hükmett ğ yerd r. İlhanlı'nın ve Selçuklu'nun yıkıldığı Orhan Bey zamanına kadar İlhanlı'ya verg
ödenm şt r. Bundan sonra bağımsızlık kazanılmıştır. Kahta'da d rl k ver lm ş olan Osman Bey’ n
oğlunun çocukları olan bu beyler, Malatya'nın feth sırasında 1399'da Yıldırım Beyez t'e kend ler n
takd m etm şlerd r.
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YENİ HARMANKAYA

Yen Harmankaya
Sakarya ötes ne yapılan bu talan akınından sonra Köse M hal kız kardeş veya kızı Zoe'y
Gölflanoz bey le evlend rerek -b r şek lde- Göl flanoz bey nden gözüne kest rd ğ yer alır. Osman
Bey bu düğün sırasında çevre tekfurlara bol saçılar sunarak gövde göster s yapar. Tekfurların gözünü
korkutur. B lec k Tekfuru Osman Bey’ azarlar. Bu olaylar Osmanlı Devlet ’n n resm kuruluşunun
lanı olan 1299 yılından yıllar önced r. Bu yıllarda Osman Bey buna çok çerler. Yıllarca ses soluğu
çıkmaz. Net cede peş peşe hamlelerle Yarh sar, B lec k ve İnegöl'ü topraklarına katar. Sakarya
ötes ndek bu yer n “Prm n os” Osman Bey tarafından yıllar sonra Köse M hal'e v layet olarak
ver ld ğ görülecekt r. Daha sonra bu yere, esk memleket n n adı ver lerek “Harmankaya” den l r.
Burası Söğüt'e, Esk Harmankaya g b , aynı mesafeded r (Kuş uçtuğu 20 -25 km.). Söğüt'ten
Harmanköy, Harmanköy'den Söğüt çıplak gözle seç l r. (Harmanköyden güney-batıya bakıldığında
Söğüt Seram k Fabr kasının baca dumanı görünür). Mahmut Ragıp Gaz m hal 1949 yılında Söğüt'te
konuştuğu Harmanköy'lü b r yaşlı, “Ertuğrul Bey n türbes nden bakılınca Harmanköy'dek Harman
Kaya tepes n n üstü görülür” ded ğ n b ld rm şt r. Yen Harmankaya, Esk Harmankaya'ya çok
benzeyen yeryüzü şek ller ne, kl m ve b tk örtüsüne sah p müstahkem mevk d r. İç nden geçen çaya
ad olarak esk Harmankaya'dak ne benzer şek lde “Kocaçay” adı ver lm şt r. Esk b r B zans yerleş m
yer olan bu yer n adı o dönemde Prm n os'tur. Kocaçay'ın Harmankaya'ya ulaştığı dağdak
yarık(kanyon) dah Esk Harmankaya'da Şamba bayırından görünen yarık(kanyon) g b görkeml d r.
Özenle seç lm ş b r yerd r. (Bu k Harmankaya'nın yer nde görülmes n öner r m). Benzer şek lde
Osmanlı-Rus Savaşı sonrası Balkanlardan ve Kafkasyadan anayurda skân ed len muhac rler yen
yerleşt kler mahallelere, köylere esk memleketler ndek şeh rler n veya yerleş m yerler n n adını
vermes , aynı coğraf ve kl mat k ( kl m) özell ktek yerler seçmes nsan b r duygudur. İnegölTahtaköprü köyü, esk Bulgar stan'dak köyler n n olduğu coğrafyaya tıpkısıyla benzerm ş.

Gaz M hal Bey' n Oğlu M haloğlu Mehmet Bey’ n Harmankaya'dan Geç ş
Aradan yaklaşık 130-135 yıl geçt kten sonra, M haloğlu Mehmet Bey Tokat cezaev nden
salıver ld kten

sonra Aşıkpaşazade

le,

Bursa-Ulubat'a

g derken,

yol

uğratatarak Yen

Harmankaya'dan geçm şlerd r. Aşıkpaşazade buranın geçm ş h kayes n Gaz M hal Bey' n oğlu
M haloğlu Mehmet Bey’den bu sırada öğren r. Aşıkpaşazade burayı doğal olarak Mehmet Bey’den
öğrend ğ şekl yle “Harmankaya” d ye yazarak anlatır. Esk Harmankaya ve Prm n os adı unutulur
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g der. Bu dönem n harabeler , Harmankaya'nın yeryüzü şek ller b rçok yazarla Mahmut Ragıp
Gaz m hal ve Mustafa Harmankaya tarafından yazılmıştır. Olay bundan barett r. Osman Bey kend ne
h zmet eden tüm beyler ne yer teml k ett ğ halde Köse M hal'e; “Sana b r şey verm yorum” demes
hayatın doğal akışına uymaz. Osman Bey sadece fethe g tt ğ yer n hâk m kend ne d renmeden tesl m
olursa o k ş ye, bu yer sadece esk den olduğu g b kullanmasına müsaade ederd . Kend ne en yakın
arkadaşı, daha sonra tab s , oğlu Orhan Bey’ emanet ett ğ b r komutanına has s davranması, esk den
zaten kend s n n olan yerden başka yer vermemes düşünülemez. Bu konu tarafımdan 2005 yılında
yazılmış ve Uludağ Ün vers tes 'nde sunduğum b ld r de “Osmanlının Kuruluş Dönem ne Yolculuk
(Kösem hal ve Harmankaya)” anlatılmıştır. Burada kend ne v leyet olarak ver len bu yer b r başka
nedenle veya savaş h les olarak el nden alınmış olduğunu zanned yorum. Bursa'nın 1326 yılında
feth nden sonra Harmankaya'da emekl hayatına çek len Köse M hal, İzn k' n Orhan Bey tarafından
kuşatması sırasında B zans'ın savaş entr kası yoluyla Germ yanlı'yı Osmanlı'nın başına musallat
etm ş olmalıdır. Köse M hal bu görevlend rme neden yle Harmankaya'dan Osmanlı- Germ yanlı
sınırına b r kılıf uydurularak gönder lm ş olmalıdır. Bu görevlend rme Köse M hal' n yetenekler ne
uygun b r görevd r. Böyle olduğu ç n Tavşanlı-Derbent ve Merkezyen köy'de halkın nandığı g b
“Köse Dede, Köse Kalfa,Köse M hal türbes n n kapı tutmadığına nanılır” Köse M hal B zans
kapısından ayrılıp, Osmanlı kapısında kapılanmıştır. En son bu Osmanlı kapısından ayrılmış olab l r.
Bu nedenle tüm mülkü el nden alınmış olab l r. Köse M hal Harmankaya'dak mekânında çırak olarak
sürdürürken Germ yan sınırına b r zav yeye g tt ğ ne göre; esk yaşam b ç m n n z n n(kanıtının)
Harmankaya'dak mülklerden başka, Göl kazası ç nde Orhan Bey dönem nden kalan vakıflarda
bulunması gerek r. Oğlu Az z Paşa, 1. Murat dönem nde Kırklarel 'n n feth nde bulunmuştur.
Kırklarel 'nde adına cam yaptırmıştır. Yıldırım dönem nde N ğbolu'ya akınlar yapmıştır. Göl Kazası
ve Harmankaya le l şk s olmamıştır. Köse M hal' n torunu Gaz M hal Bey se; 2. Murat dönem nde
İstanbul'a yapılan akınlarda akıncı beyl ğ yapmış, Ed rne'de eserler bıraktığı g b Göl Kazasındak
cam ve Taşhanı yaptırmıştır. K tabes ne göre Gaz M hal Bey; hanın yapımına 1415 yılında
başlanmış 1418 yılında b tm şt r. Bu sırada oğlu Mehmet Bey Fetret dönem nde Musa Çeleb emr nde
Rumel Beylerbeyl ğ yapıp, kardeş kavgasından gal p çıkan Çeleb Mehmet tarafından Tokat
cezaev ne hapsed lm şt r. Sonra Balkanlardan gelen beyler n 2. Murat yanına geçmes n sağlamış ve
tekrar Rumel Beylerbey olmuştur. Mehmet Bey 2. Murat'a İstanbul muharasında yardım ederken bu
sırada B zans'ın oyunuyla patlatılan Düzmece Mustafa (Mustafa Çeleb ) syanında taraftarlarının
İzn k'e saldırması neden yle 2. Muratın emr yle oraya koşmuş ve orada 1423'te şeh d ed lm şt r.
Babası Gaz M hal Bey 1435 yılında Ed rne'de ölmüştür). İzn ke daha sonra yet ş p syanı bastıran 2.
Murat; B zans'ın h zmet ndek syancıların oyuncağı çocuk yaştak Çeleb Mustafayı boğdurmuştur.
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Gaz M hal Bey ve Oğlu Mehmet Bey’ n Gölpazarı ve Harmankaya le Olan
Bağı
Gaz M hal Bey ve oğlu Mehmet Bey Fetret devr nde farklı yerlere h zmet etm şlerd r.
Mehmet Bey, Musa Çeleb taraftarı olması neden yle kt dar olan Çeleb Mehmet tarafından Tokat
cezaev ne hapsed lm şt r. Yer ne geçen oğlu 2. Murat dönem nde şartlar değ şm ş ve yen şartlar
oluşmuş ve 2. Murat ve M haloğlu Mehmet Bey anlaşmıştır. Yen doğan şartlara göre ve hayatın doğal
akışına göre, “h ç b r şey tesadüf olamaz”. Aralarında sebep-sonuç l şk s ne göre ortak b r nokta
olmalıdır. Gaz M hal Beyle oğlu Mehmet Bey’ n devlet n yönet c ler le bağı çok esk d r. Osman
Bey, Orhan Bey ve Köse M hal' n bağı kad mdend r. Devlet n g zl l şk ler n soruşturan esk b r
başbakanlık müsteşarı; “Köklü devlette h çb r şey kaybolmaz, b r yerlerde mutlaka kaydı vardır”
d yerek soruşturma yapmış ve aradığı şeyler Susurluk sırasında ortaya koymuştu. Bu nedenle Köse
M hal' n Göl kazası le ortak bağının araştırılması gerekt ğ kanaat ndey m. Köse M hal'e a t mülk;
gerçekte ger alınmadığı halde, ger alınmış g b şlem yapılab l r. Osmanlı aş retten devlet olmuştur
ama aş ret devlet değ ld r. Suç olsa b le, suçun şahs l ğ ne nanır. Devlet aş ret g b kan davası tutmaz.
Uygun zaman gel nce suç neden yle de olsa, başka nedenle de olsa müsadere ed len mülk m rasçılara
ade ed l r.Bunun örneğ n Hüdavend gar L vası Tahr r Defter I'de Sayfa:316-317'de,No: 556'da
Vulç trın Sancak Bey n n mülk le lg l yanlışlığın düzelt lmes şlem nde göreb l r z.
Tekrar öncek bölüme dönersek; Harmanköy'de emekl hayatına çek lm ş Köse M hal b r
mürş d le kend n d n ve l m yolunda çırak etm ş olab l r. Bu her zaman görüleb len nsan b r
davranıştır. Harmanköy'de “Çırağın sarayı” den len yer vardır. “Çerağ, çırağ, çırak” Farsça b r
kel med r, değ ş k anlamlara gel r. 1. anlamı: çıra, ışık, mum, kand l anlamına gel r. 2. anlamı: Kutlu,
mutlu. 3. anlamı: Otlak, mera, otlanma. 4. anlamı: Tekaüd, oturma,emekl , 5.anlamı:Talebe, öğrenc
demekt r. Köse M ha'l n Bektaş nancına sah p olmasından kuşku duymamak gerek r. İlerk soyunun
da Bektaş nancına sah p olduğu olduğu b l n yor. Buradan yola çıkarak Bektaş nancına sah p b r
emekl n n yapacağı şeyler aşağı yukarı şöyled r. Ölümü ve ah ret dünyasını düşünerek kend n
Heteredoks İslama verecek. B r mürş d n n yol göster c l ğ nde çırak (talebe) olacak. Böyle b r k ş
ancak böyle olur. Devlete sadakat nden şüphe olmayan Köse M hal' n el nden alınmış görünen mülkü,
şek l değ şt rm ş olarak muhafaza ed l yor ve a les tarafından bu gerçek b l n yor olab l r. Devletler n
her zaman kamuoyuna açıklanmayan sırları olab l r. Fakat devlet n başı b r öneml göreve
çağırdığında, bey bu emre taat etmek zorundadır. İstesede stemesede! Osmanlı'nın s stem budur.
Yaşlı kurt Köse M hal Bey; aklıyla ve tecrübes le, bey n n onay verd ğ b r plan yapar ve yola çıkar.
Mürş d le b rl kte planladıkları g b küstüğü(!) bu kapıdan ayrılır, uzak b r yer olan esk yurdunun
olduğu Germ yan sınırına g der ve b r zav ye kurarlar. Çırağın rütbes artarak “kalfa” olur. Köse Kalfa
adı; Tavşanlı, Derbent, Merkezyen köy'de hala b l n r ve anılır. Olay bundan baret olmalıdır,
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kanaat mce. Çünkü tüm halk söylenceler bunu şaret ed yor. Bu savaşta; Uludağ çevres ndek , İnegöl
ve Keles yolundak tüm Işık dev şler (Gey kl Baba, Gözede Dede, Gözcü Mahmut Dede, Şahan
Baba g b alperenler ve Kızıl K l se'l ve çevredek tüm İşık derv şler ) bu gayr n zam savaşa nefer
olurlar. Köse M hal; Germ yan'la yapılan bu boğuşmada önce yaralanır, sonra şeh t olur ve
Derbent'tek zav yen n olduğu yere gömülür. Halk söylenceler bunu anlatıyor. Teferruatı b lem yoruz.
B rl kte olduğu mürş d ve onunla olan Işık derv şler ve eşl k eden d ğer h zmet erbabı Karakeç l ler
kurulan

bu

zav yeler n

çevres nde

yaşamaya

devam

etm şlerd r.

(Tavşanlı-Derbent

ve

Merkezyen köy'de halen yaşayan Karakeç l -Softalı koluna mensup bu k ş ler, Osman Bey’ n bağlı
olduğu koldandır. Bursa'nın Kaymakoba ve M rzaoba le Muratoba köyler nde bu kola mensup
Karakeç l ler, öneml geç t yerler nde h zmet etm şlerd r). Çok sonraları bu zav yen n adı Köse Hal fe
Tekkes ne dönüşür. Yakında Kuyualtı'nda köy kurulur vs. vs.
Osman Bey sağlığında, Köse M hal' n Hr st yan olmasına rağmen gazadan ülüş almasının
Müslüman olmadığı ç n şer ata aykırı olmasına gaz lere verd ğ cevapta; “Çağıralım, slama davet
edel m, uymazsa v layet vuralım” cevabını verm şt r (Böyle mallarının müsaderes olayları Osmanlı
dönem nde hep olmuştur). Osmanlı Beyler ve sultanları tehd t olarak algıladığı, kt dara ortaklık
dd ası veya olma ht mal olan kardeş , oğlu veya torunu olsun h ç farketmez ya kelles n alır veya
boğdururdu. Can almaktan çek nmeyen mutlak rade, k ş ler n malını zaten alırdı.Yukarıda
boğdurulan Düzmece Mustafa(Çeleb Mustafa) olayı anlatılmıştır. Bu nedenle Köse M hal n
Derbent'tek türbes n n “kapı tutmadığı nancı” ve Göl Kazası Harmankaya haval s nde Gaz M hal
Beye kadar h ç b r kayıtlı mülk ve eser görünmemes buna bağlıdır. Halbuk Hüdavend gar L vası
Tahr r Defter I'de yakın çevredek Göl Kazasında; Orhan Bey zamanından, Muradı Hüdavend gar,
Bayez d Hüdavend gar, Sultan Murat ve Sultan Mehmet Handan beretı ve n şanı olan onlarca kalan
vakıf olduğu halde, Köse M hal'e oğlu Az z Paşaya a t Harmankaya'da mülk, vakıf veya eser yoktur
Az z Paşaya a t Kırklarel 'de cam vardır. Bu makalem n amacından b r tanes de Köse M hal n
buradan malsız mülksüz Orhan Bey’e küsmüş veya küsmüş g b ayrılmış olduğunu spatlamak ç nd r.
G zl yapılan şeyler açık del l bırakmayab l r ama yaşananlar mutlaka z bırakır. Dedekt fler bu
yüzden z tak p eder. Bu konuya devam ed lecekt r.

Köse M hal' n Yen Harmankaya'dan Ayrılışı
Köse M hal' n sebeb ne olursa olsun Yen Harmankaya le l şk s kes lm şt r. İzn k' n feth
sırasında Bursa, B zans'a h zmet eden Germ yan'lı tehd d altında kalmıştır. Belges yoktur ama
bunun b rçok emares vardır. Orhan Bey’ n damadı ve haznedarı Hançerl Al Dede; beyl ğ n
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haz nes n Mudanya, Hançerl köyüne kaçırmıştır. Hançerl köyünde bu olay hala anlatılmaktadır.
Bugün hala Hançerl Dede mezarında haz ne arayan, her yer del k deş k eden haz nec ler vardır. Bu
yüzden dede mezarının üstüne kalın beton dökülmüştür. Görüldüğü g b o dönemde beyl k merkez
Bursa'nın tehd t altında olduğunun zler vardır. Bu zler yok sayılamaz.
Her şeyden önce sonuçta; B zans'a yıllık 100.000 altın haraç karşılığı h zmet veren Germ yan
Beyl ğ n n Osmanlı Beyl ğ le olan husumet n n bıçak g b kes lerek Osmanlı'nın önünden çek lmes
ve Osmanlı'nın 1331 yılında İzn k' alab lmes başka türlü zah ed lemez. Bu süreçte Germ yan Bey
1. Yakup Bey durduran çok öneml b r olay cereyan etm ş olmalıdır. Bu konuya tekrar dönülecekt r.
Yen Harmankaya'da Köse M hal'e a t h çb r eser veya kayıtlı mülk bulunmadığı halde burada
sadece M haloğullarına a t kayıtlı mülkler n bulunması neden yle burada Köse M hal'e a t kayıtlı
mülk var zanned lmekted r. Ömer Faruk D nçel “Köse M hal ve Harmankaya-Köse M hal' n mezarı
ve Harmankaya” s ml makales nde 2. Murat dönem nde yapılan kapsamlı tahr rde “...1466 tar hl
Sultanönü Yaya defter ncelend ğ zaman bu tahr r n 1432 yılı c varında yapıldığı ortaya çıkmıştır.
Bu defterde Sultanönü Sancağı ç nde bazı köy ve ç ftl kler n M hal Bey n mülk yet nde olduğu
bel rt lm şt r” demekted r. Hal me Doğru'da bu tahr r n 1432'de yapıldığını b ld rmekte, 15201530'da Gaz Al Bey oğlu Mehmet Bey 'n başkaları le Harmankaya'dak bazı mülkler müştereken
tasarruf ett kler n b ld rmekted r. Kayıtlı mülkler n h ç b r Köse M hal'e a t değ ld r. Bu gayet
açıktır. Köse M hal ve Harmankaya konusuna kırkbeş yılını veren (M haloğullarından Balta Bey n
soyundan ve 14. göbekten gelen) Mahmut Ragıp Gaz m hal; sonuca çok yaklaştığı halde bu çok zorlu
yolda b r yerde p n ucunu kaybett ğ nden ötürü Köse M hal ve Harmankaya düğümünün ucunu
karıştırmıştır.Mahmut Rapıp Gaz m hal 1958 yılındak konu le lg l Vakıflar Derg s ndek (Yıl:1958
Sayı IV Sayfa :125-137) son makales nde Harmankaya'dak mülkler son satın alan Helep Beylerbey
N şancı Mehmet Paşanın İstanbulda ölüp oraya gömülünce bu düğümü çözemeyeceğ kanaat ne
vararak, son makales nde konuyu M hal Gaz ve Köse Bey s mler n ortaya atarak sonlandırmıştır.
Halbuk Köse M hal'e h çb r zaman, “Köse Bey” adıyla h tap ed lmem şt r. 1958 yılında 58 yaşında
olan Mahmut Ragıp Gaz m hal, Köse M hal araştırmalarının peş n bırakıp 63 yaşında ölmüştür.
Ancak müz kolog olduğu halde bu konuya lg duyan çevrelerde ve Harmanköy'de türbedarlık yapan
a le nazarında yaptığı araştırmalar ve ulaştığı b lg lerle büyük b r deprem meydana get rm şt r. Onun
bu konuda yazmış olduğu makalelerden sonra bu konunun üstünü esk s g b örtmek mümkün
görünmemekted r.
Bunca emeğe ve Harmanköy'lü türbedar a len n ferd olan ve 2013 yılında ölen Ankara
merkez va z Tahs n Yaprak beyefend n n emekler ne rağmen Köse M hal ve torunu Gaz M hal
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Bey(M hal Gaz ) düğümü bana göre çözülemem ş, daha da ç nden çıkılmaz hale gelm şt r. İk s m,
dede ve torun aynı k ş kabul ed lerek veya aynı a leden b rçok k ş ye aynı s m ver lmes bahane
göster lerek ş n ç nden çıkılmaya çalışılmıştır.
Dünyada ve ülkem zde a leler genell kle dede ve büyük anneler n s mler n torunlarına
ver rler. Bu gelenekt r. Osmanlı sultanları g b ben m soyumda da aynı gelenek yaşatılır. Ben m
dedem n ve torunumun sm aynıdır. Babamın dedes le babamın ve ben m oğlumun adı aynıdır. Bu
zorluk değ l kolaylıktır. Ben Köse M hal ve şeceres n b r nc göbekten aşağıya doğru numaralayarak
ve her göbek çocuklarını k nc hanede ( k hanel olarak) sıralayarak numaralandıracağım. (Bu
numaralama tekn ğ Roma dönem nden ber türetmede kullanılan ve halen bürokras de kullanılan
evrak numaralama s stem d r.)

Mahmut Ragıp Gaz m hal' n Köse M hal le İlg l Araştırmaları
Mahmut Ragıp Gaz m hal' n kaleme aldığı Uludağ-Bursa Halkev Derg s n n Mayıs-Haz ran
1946 tar h ve 77. sayıda K tabe, Türbe ve R vayetler başlıklı yazının 2. sayfasında; “......................
Harmanköy (Harmankaya) ç nde Gaz M hal Türbes den len b r makbere var. Türbede k kavuklu
mezardan b r n n Gaz M hal'e a d yet n b l yorlar.Türben n etrafı duvarla çevr l d r, üzer açık ve
tek kapılıdır....Burada nes llerce türbedarlık etm ş olan Harmankaya'lı b r a len n torunları (Yaprak
a les ) hala Harmankaya'da yaşamakta m şler. Son olarak Abdülaz z tarafından tecd den ver len b r
türbedarlık vakıf beratı eller nded r. Okunab ld ğ kadar suret şudur. (Baştak Abdülaz z tuğrasından
sonra): ..... Göynük kazasında Harmankaya karyes nde vak ...........Baba ve Gaz M hal türbes
vakfından hasb türbedarlık c het mutasarrıfı ..... Hüsey n ve Abdülkad r Zübey r Hocanın at k berat
b ttefr k tecd d r ca olunmaktan…. Gölpazarı hayratını yaptıran (k tabes n baş tarafta b ld rd ğ m z)
M hal bey n şte bu türbede yatan gaz olduğu besbell d r. Ancak bazı tar hç ler n Osman Gaz le
akran yaşta saymak yüzünden 730 yıllarında öldüğünü tahm nled kler efsanev Kösem hal’ n bu
Gaz M hal olmadığı da aynı derecede açıktır. Çünkü han k tabes nde k 821 tar h 730 le
uyuşmamaktadır. Ed rne'de yatan Gaz M hal olmadığı açıktır. Çünkü b r nsan k mezarda yatamaz.
Esasen Harmankaya türbes ndek kavuklu taşlar yatırların Orhan asrı r cal nden olmadıklarına
del ld r. Kavuklu taşlar takr ben (H:)820’den sonra k kab rlerde bel rmeye başlar. Kuruluş
dönem n n kab rler -Ed rnedek Gaz M hal kabr nde görüldüğü üzere- hep tepeler s vr oymalı ve
Selçuk üslubundaydı). Şu halde Harmankayanın kavuklu makberes nde yatan M hal Bey k md r?
İnh sar-Harmanköyde M hal Gaz ye a t olan esk kavuklu mezarların; 1960 yıllarına kadar
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var olduğunu, 1965-1970 yılları cıvarında def nec tab r eden k ş ler tarafından kırıldığı, 1990
yıllarında köylüler Tahs n Yaprak tarafından vakıflaran para alınarak ş md k türben n yaptırıldığı
1953 doğumlu Harmanköy'lü bakkal Mehmet Sarıkaya ve ve daha yaşlı emekl Astsubay Ahmet
Saydam' dan 03.12.2004 te öğren ld ve 20.03. 2005’te mza altına alındı. Ayrıca v deo le ses ve
görüntü kaydı yapıldı. Kavuklu mezarların ve M hal Gaz 'ye a t olduğu söylenen yer, b r a le
mezarlığı hüv yet nded r. Burada türbedarlık yapan a leden “Yaprak” soyadlı mezarlar vardır. Ankara
Merkez Va z Tahs n Yaprak'ın; bu mezarlıkta yatan 16. yüzy la a t olan kavuklu mezar taşlı Bektaş
Babası ve M haloğlu a les nden olan bey n k ml ğ n b lmes gerekt ğ kanaat ndey m. B lmese ve
burada mezarda yatan k ş lere önem vermese yüzlerce yıl bu mezarlara türbedarlık etmez.
Söğütlü araştırmacı Emrah Bekç tarafından veya Köse M hal ve Harmankaya konusuna
sadece Göl Kazasına bağlı Harmankaya perspekt f nden bakan Ömer Faruk D nçel ve İsma l Kartal
g b tar h öğretmenler tarafından çözülemeyeceğ ne nanıyorum. Bu konu b r çölde veya Konya
ovasında kaybolan b r akarsu g b d r. Ben tar hç değ l m. Sadece araştırmacıyım. Bu yazımın
sonunda kullandığım veya bu kanaate varmama neden olan tüm kaynakları başka araştırmacıların
bulab lmes ç n paylaşacağım. Aralıklarla bu konuya ş md l k ell beş yılını veren b r k ş olarak, bu
konuda b rçok mesafe katetm ş olmama rağmen, konuyu açık açık yüzyüze tartışacak k ş veya k ş ler
bulamıyorum. En son sosyal medyada.” ...M hal Gaz n n türbes n n 7 Mart 1986 gün ve 1955 sayılı
kararla korunması gerekl kültür varlığı özell ğ taşıdığından tesc l ed lm şt r. Lütfen kend n ze
eğlenecek başka b r platform bulunuz” d ye sosyal medyada, Söğüt'tek dernek sayfasını yöneten k ş
tarafından kaz ed ld m. Tüm çabalarıma rağmen muhatap bulamadım. K mse bu konuyu tartışmak
stem yor. Anayasal hak olarak “Kanaat hürr yet ne sah p olduğumu, herkes n b l m ve sanatı
öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda araştırma yapma hakkına sah p olduğunu”,
aynı konuda “Köse M hal' n mezarının Tavşanlı, Derbent köyünde olduğunun Esk şeh r Kültür ve
Tab at Varlıklarını Koruma Kurulunun kararını” kend ler ne b ld rd m. Halbuk buradak b r dernek
yönet m kurulu üyes n n bu konularda yazılar yazıp, dernek yönet m n n Köse M hal ç n Söğüt'te
anıt mezar yapmak ç n kaymakamlıklarına müracaatlarını derneğ n sosyal medyadak sayfasından
öğrend m. Halbuk b lg paylaşılırsa şe yarar. Topluma mal olur.

Tar he not düşmek kab l nden
Sosyal medyadak derg yönet c s n n paylaşmış olduğu M hal Gaz le lg l koruma kurulu
kararının, Söğüt Tar h Araştırma Düşünce ve Kültür Derneğ yönet m kurulu üyes Emrah Bekç 'n n
hazırlamış olduğu 05.01.2020 tar hl makales ne ulaştım. Bu makalede:
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“M hal Gaz 'n n Harmankaya'da bulunan (İnh sar-Harmanköy) merhum Tahs n Yaprak tarafından
b zzat yazılı olarak müracaat ed lerek; 07.03.1986 gün ve 1915sayılı kararla,korunması gerekl
taşınmaz kültür varlığı özell ğ taşıdığı tesc l ed lm şt r.” den lm şt r.
Aynı konuda yukarıda bahsett ğ m g b “ T.C. Kültür ve Tur zm Bakanlığı Esk şeh r Kültür ve
Tab at Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun ... 29.04 2005 tar h 381 sayılı Kütahya l Tavşanlı İlçes
Yen Köy sınırları ç nde olduğuna da r 04.09.2003 gün 2520 sayılı kararı le korunması gerekl kültür
varlığı olarak tesc l ed len Köse M hal Türbes n n Derbent Köyü sınırları ç nde yer aldığına ...karar
ver ld ” den lm şt r.
Her k kararda görüldüğü üzere İnh sar-Harmanköyde bulunan M hal Gaz türbes , TavşanlıDerbent köyü sınırları ç ndek Köse M hal türbes korunması gereken kültür varlığı olarak tesc l
ed lm şlerd r.
Bu kararlarda görüldüğü g b İnh sar- Harmanköydek mezarın 14. yüzyılda yaşayan Köse
M hal'le lg s yoktur. M hal Gaz 'ye ve Halep Beylerbey N şancı Mehmet Paşa’ya a t değ ld r. Çünkü
M hal Gaz den len Gaz M hal Bey Ed rne’de, Halep Beylerbey N şancı Mehmet Paşa İstanbul'da
gömülmüşlerd r. Harmanköydek mezarda yatan k m olab l r? Bu konuya sonra devam edeceğ m.

OSMAN BEYİN FETHETTİĞİ KARACAHİSAR VE ERTUĞRUL BEY
ZAMANINDA FETHEDİLEN KARACAHİSAR (İKİ KARACAHİSAR)

Tekrar kuruluş dönem ne dönel m ve “İk Karacah sar” konusunu b raz açalım. Osmanlı
tar h n n lk yılları Col n İmber' n tar f ne göre b r kara del kt r. Harmankaya konusu ve Karacah sar
konusu en büyük k kara del kt r. Bana göre; k Harmankaya ve k Karacah sar vardır. İk
Harmankaya'yı; “Esk ve Yen ” olarak yukarıda açıkladım. Bu şlerle lg lenenler takım tutar g b ya
b r ne ya d ğer ne nanmakta, b r başka ht mal yok saymaktadırlar. Hala bu konular aradan geçen
yed yüz yıldan fazla zamana rağmen çözülemem şt r. İnsanlar bu konuda akıl yürütmemekten ve
anal z yapmaktan çek nmekted rler. Anal z yapanlar küçümsenmekted r.
Yukarıda “Harmankaya ve Doman ç Yaylasından Sakarya Ötes ne Sefer” Bölümünde; Osman
Bey ve Köse M hal' n Sakarya ötes ne yapılan talan ve gan met akını sonrası g d len Karacah sar'ın ,
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Esk şeh r'e 5-6 km mesafedek Karacah sar(Dorleo-Karacaşeh r) değ l, Ermen Bel
Tahtaköprü arasında bulunan Esk karacakaya köyü den len yerdek

le İnegöl-

Karacah sar(Meleng a)

olduğunu anlatmıştım. İnalcık ve Kaplanoğlu da burayı yüzey araştırmaları sonucu “Karacah sar”
olarak kabul etm şlerd r. Bunun b r çok neden var ama en bel rg n neden şudur. Osman Bey, devlet n
kuruluşunu lan ett kten sonra etrafındak beylere ve akrabalarına beyl ğ üleşt r yor. Onlara büyük
topraklar ve şeh rler bağışlıyor. Kardeş Gündüz Beye Esk şeh r' , oğlu Orhan Bey’e Karacah sar'ı
ver yor. Aşıkpaşazade ve Cezm Karasu ve arkadaşları le ve onları tak p eden Ömer Faruk D nçel' n
dd as na göre; Karacah sar(Dorleo), Esk şeh r' n 5-6 km yakınındak b r yerd r. Burasının feth
Ertuğrul Bey zamanında olmuştur. Selçuklu devlet ne a t b r yerd r. Yoğun olarak Türkler n yaşadığı
bölgen n ç nded r. Fethed len ve elden çıkmayan bu yer n tekrar fethed lmes zaten anlamsızdır.
Am yane tab rle, Osman Bey kend ne bağlı beyler ne v layetler bağışlarken, ağabey Gündüz Bey ve
oğlu Orhan Bey’e b rb r ne çok yakın Esk şeh r le Karacah sar'ı layık görmüş zanned l yor. Tab k
böyle b r şey n olması hayatın doğal akışına aykırıdır. Esk şeh r' n Gündüz Beye ver l ş doğru olab l r
ama 5-6 km yakınındak yer n Orhan Bey’e ver lm ş olması doğru olmamalıdır. (Bazı kaynaklarda
Gündüz Bey n İnegöl'ün feth nde şeh t olduğu b ld r ld ğ g b , İzn k' n feth nden sonra İzn k'te
öldüğü ve oraya gömüldüğü b ld r lmekted r. Hang s doğrudur, Allah b l r). Burada kasted len
Karacah sar; yaylağı kışlağı b rb r ne bağlayan yer n arasında ve İnegöl'e yakın, Esk şeh r'e uzak b r
yerde olmalıdır. Burası aynı zamanda Söğüt'ten sonra beyl ğ n yen merkez olması gerek r. (Devlet n
kurulmasını sağlayan gerçek Karacah sar'ın feth n yazarak, Bursa Kütahyalılar Derneğ faal yet
olarak yazılı ve görsel basına 09.11.2019 tar h nde b ld r olarak sundum. B ld r m n adı “Osmanlının
Kuruluş Dönem ndek Söğüt'ten Doman ç'e Göç Yolları”dır.)
Karacah sarın feth nden b r müddet sonra Osman Bey beyl k merkez n : daha batıdak ,
fethed lmes hedeflenen toprak olarak bel rlenen, İzn k'e b r yakın olan Yen şeh r'e taşınmıştır. İler de
de devlet n merkezler hep feth hedeflenen topraklara yakın yere taşınmıştır. Bu nedenle de Esk şeh r
yakınındak yer burada bah s konusu Karacah sar değ l, İnegöl yakınlarındak Karacah sar'dır(İnegöl,
Esk karacakaya köyü). Devlet n kuruluşu le lg l Esk şeh r'de İlhanlı val s n n bulunduğu yere yakın
yerde müdara b r tören yapılması mümkün olab l r. “Meşru sebeple yapılmış müdara, muvaffak yete
sebept r. Günümüz Türkçes yle; “Kamu v cdanına göre yüze gülme s yaset , başarı sebeb d r” Osman
Bey daha önce B lec k Tekfuru le olduğu g b , tab olduğu güçlerle le l şk s n y tutar.
Kısa süre sonra beyl k merkez Yen şeh r olmuştur. Yen şeh r'den sonra devlet merkezler
Bursa, İzn k, tekrar Bursa, Ed rne ve en son İstanbul olmuştur. Ne yazık k bu konularda (Harmankaya
ve Karacah sar konusunda) son yıllarda en fazla kafa yoran, üreten k ş ler tar hç ler değ ld r. Kuruluş
dönem le lg l en y anal zler yapanlardan b r olan Sencer D v tç oğlu ekonom st, Murat Bardakçı
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ekonom st ve gazetec , Erdoğan Aydın gazetec d r. Konuyla lg lenen yerel tar hç ler se sunulanlara
burun kıvırıp “Belges z tar h olmaz” demekle yet nmekte geleneksel kaynaklarda yazılanları tekrar
etmekted rler.
B r ses sanatçısının tahs l n n olmadığı le alay ed lmes ne verd ğ cevaptak g b “Urfa'da
Oxford vardı da okumadık mı?” veya “Belge vardı da koymadık mı?” Belge bulunamamasının en
büyük neden ; bu konuların yazıya geç r lmes n n olayların yaşandığı tar hten 150- 200 yıl sonra,
h mmet elde etmek ç n olayların geçt ğ yerler görülmeden, zaman ve mekân uyuşmazlığının
(anakron zm) olup olmadığına aldırmadan, mevcut

kt dara ş r n gelecek tarzda yazılmış

olmasındandır. Kron k tarzında değ l menakıpname tarzında oluşundandır. Kuruluş Dönem n n
olaylarının yaşandığı zamana en yakın yazılan Orhan Bey’ n mamı İshak Fak h n oğlu Yahş Fak h
tarafından yazılan menakıpnamed r. Or j nal n Aşıkpaşazade Yahş Fak h' n görmüş ve okumuştur.
Bu menakıpnamen n aslı kayıptır. Ne yazık k yaşananlar, yaşanıp g tm ş, yazılamamıştır. Tar h yapan
m llet, tar h n zamanında layıkıyla yazamamıştır. Belge olmasa dah d ğer spat vasıtaları le, hukukta
olduğu g b , hayatın doğal akışına uyup uymaması, aks yomat k olgu metodu g b yan metotlarla
yaşandığı dd a ed lenler n anal z ed lmes mümkündür.

Tar h Kaynağı Olarak Osmanlı Mezar Taşları
Yazılı belge olmasa b le Osmanlı mezar taşları tar h n en öneml damgalarıdır. Otor teler
tarafından tar h tesp t konusunda mezar taşları, belgeler kadar öneml kabul ed lmekted r. Hans Peter
Laqueur Hüve'l Bak İstanbul'da Osmanlı Mezarlıkları ve Mezartaşları s ml eser nde; “...Osmanlı
mezartaşlarının klas k tar h kaynaklarını tamamladığı, daha başka b r yerde bulunamayacak b lg ler
verd ğ ” b rçok alandan yalnızca b r tanes d r. Mezar taşlarından tek tek k ş ler hakkında b yograf k
ve sanat tar h yle lg l b lg ler n yanı sıra -daha öncek bölümlerde de değ n ld ğ g b -tar hsel
topoğrafya, ve demograf , sosyal ve dar tar h, kıyafetler ve a le yapısının geçm ş g b alanlarda da
b lg ed neb l yoruz.” dem şt r. İnh sar, Harmanköy'dek mezar taşları konusu; Osmanlı Devlet n
kuruluşundan yed yüz yıldan fazla zaman geçt ğ halde, hala gerçekte yaşananların tartışılması ve
sonuçlandırılamaması acıdır. Bu konularla mesleğ tar hç l k olmayan Ragıp Mahmut Gaz m hal g b
asıl meslekler tar hç l k ve sanat tar hç l ğ olmayanların lg lenmes kanaat mce daha da acıdır.
Tab at boşluğu sevmez, her boşluk başkaları tarafından doldurulur.
Ben de tar hç değ l m ama ülkemde geçm şte yaşanan olaylara karşı der n b r lg m var.
Geçm şte yaşananlardan ders çıkarılarak bugünü anlamaya, bu topraklara sımsıkı tutunarak, lerde
b zden sonra gelecek nes ller m z n bu topraklarda daha müreffeh ve huzurlu yaşaması ç n yapılması
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gerekenlere karınca kader nce katkı sunmaya çalışıyorum. B z m çabalarımızı küçültmeye yok
saymaya, b zler dar meslek kalıplarımıza sıkıştırmaya çalışanlarla her zaman karşılaşıyoruz. B zler
zaten mesleğ n uzun yıllar başarı le cra etm ş k ş ler z. El m zden geld ğ kadarıyla meslek dışı
konularda da katkı sunuyoruz. B z eleşt renlere tekrar cevabım şudur. “Her Türk vatandaşı temel hak
ve özgürlüklerden yararlanma hakkına, kanaat hürr yet ne sah pt r. Düşünce ve kanaat n söz, yazı,
res m ve başka yollarla tek başına veya toplu olarak, s v l toplum örgütler yle vs. açıklama ve yayma
hakkına sah pt r. Herkes b l m ve sanatı öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda
araştırma yapma hakkına sah pt r.”

TAVŞANLI-DERBENT KÖSE MİHAL TÜRBESİNE GÖMÜLEN DİĞER KİŞİ
KÖSE HASAN DEDE MİDİR?

Kuruluş Dönem tar h ne lg m 1963, 1964 yıllarında ortaokul öğrenc s ken, b r konuşma
sırasında köyümüzden b r şahsın (Kenarın Mehmet Al veya Yarım Del ) köyümüzde bulunan Köse
Dede'den bahsederken “Köse M hal” tab r n kullanınca, b lemed ğ m bu yer n nerede olduğunu
k ş ye sordum. “Köse Dede!” d ye açıklayınca kasted len yer n neres olduğunu anladım. İlk defa
buraya b ld ğ mden başka b r s m ver ld ğ n öğren nce şaşırdım. Bu şahsın köyümüze ç güvey
olarak geld ğ n sonradan öğrend m. “M hal” adının b lmed ğ m d lde yabancı b r kel me olduğunun
farkında olarak çok şaşırmıştım. Çocukluğumda öküz güttüğümüz bu yerde küçük taşlarla
çevrelenm ş k adet mezar taşsız mezar vardı. Buraya yabancı sm n ver ld ğ n duyunca köyüm
(Tavşanlı-Derbent köyü) le lg s n ömrüm boyunca merak ett m ve öğrenmeye çalıştım. Bu dedeye
komşu Merkezyen köylüler n “Köse Kalfa” ded ğ n duyuyordum
2005 yılında lk defa “Köse M hal Gaz Tar h Kültür Sanat Spor Şenl ğ ” n gerçekleşt rd kten
b r hafta sonrası köyümüze b r Kütahya m lletvek l

le mensup olduğu part n n Tavşanlı lçe

yönet m n n b rl kte köye gelecek olduğunu öğrend m. Köy Muhtarı tarafından köye davet ed ld m.
M saf r s yasetç lerle görüşme sonrası kahvehanede b rl kte oturduğumuz “Kenar'ın Mehmet Al ağa”
ya kırk yıldan fazla b r süre önce yukarıda anlatmış olduğum bu olayı sorduğumda; Köse Dede ç n
“Köse M hal” dem ş olduğunu söyled . Masada yanında bulunan “Gümüş'ün İsma l ağa” da sohbet n
devamında aynı yere “Köse M hal den ld ğ n ablasından duyduğunu” b ld rd . Masada bulunan
köyün bu yaşlıları ne yazık k ş md vefat ett ler. Bu konularda yazan b r Tar h öğretmen olan Ömer
Faruk D nçel le bu hatıramı ve b r başka konuyu 2004 yılının son günler nde paylaştım. Ömer Faruk
D nçel b r yazısında; burayı Mahmut Ragıp Gaz m hal' n Uludağ-Bursa Halkev Derg s nde yazdığı
b r yazıyı kaynak göstererek; 1915 yılına a t Harmancık Nah ye Müdürü Esat bey n b r belgede,
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Derbent-Yen köy arasında bulunan bu yere b r Yen köylünün “Köse Hasan Dede” ded ğ n
b ld rm şt r. Bu asla doğru değ ld r. “Köse Dede Oğulları” sülales Tavşanlı, Derbent köyünde
yaşadığı halde, bu deden n adı h çb r zaman geçmem şt r. Derbent köyünde bu dede, sadece “Köse
Dede” adıyla b l n r. Bu sülalede b l nen h çb r tane “Hasan” adı yoktur. Bu sülalen n erkek nesl
muhtemelen genet k b r hastalık neden yle yok olmuş, sülale adı ş md değ şm şt r. Üç k ş n n b ld ğ
bu konuyu- tıbb sır n tel ğ nde kabul ederek- bu sülale sm n açıklamıyorum. İç nde Hasan adı geçen
sadece, Derbent köyü le Dem rb lek köyü arasında bulunan, “Hasan Dayı mevk ” vardır. Bunun,
dede le h ç b r lg s yoktur. Mahmut Ragıp Gaz m hal Köse M hal konusunu lk olarak çok c dd b r
şek lde araştırırken ve sonuca çok yaklaşmışken 1915 yılında uyanık b r Merkezen köylü'nün yanlış
yönlend rmes

le araştırma konusundan uzaklaşmak zorunda kalmıştır. 2005 yılında U.Ü Halk

Kültürü Sempozyumunda “Osmanlı’nın Kuruluş Dönem ne Yolculuk (Köse M hal ve Harmankaya)”
s ml b ld r mde bu konuyu sundum.

MAHMUT RAGIP GAZİMİHAL KİMDİR?

Köse M hal' n şeceres ne göre; üç oğlunun olduğu kabul ed lmekted r. (Arslan, H.Çet n Türk
Akıncı Beyler ve Balkanların İmarına Etk ler 2001 Ankara). Bunlar Az z Bey, Balta Bey ve Gaz
Al Beyd r.
Ömrünün çocuk yaşlarından t baren kırk beş yılını Köse M hal, M hal Gaz ve Harmankaya
konusuna adayan Mahmut Ragıp Gaz m hal, Adnan Atalay'ın hazırladığı b yograf s nden
öğrend ğ m ze göre; M haloğulları Akıncı Beyler nden b r olan Balta Bey kolundan, İstanbul'da
yaşayan (13. göbek torunlarından) Dr. Yusuf Ragıp Bey n oğludur. 27. Mart 1900 tar h nde doğmuş
b r çocuk ken, on dört yaşında kem k verem olup, k yıl evde yatalak yaşamak zorunda kalmıştır.
Babası çok kültürlü ve varlıklı b r k ş d r. Yatalak oğlunu oyalamak amacıyla yakın çevres n n de
desteğ yle kend soyunu araştırmaya teşv k eder. Yusuf Ragıp bey n soyu hakkında b rçok b lg ye
sah p olduğu ve çocuğunu da buna yönlend rd ğ şüphes zd r.
Baba Osmanlı'nın son zamanında, B r nc Dünya Savaşı yıllarında Köse M hal' n yaşadığı
yerlerle lg l b lg elde etmek amacıyla, b r kumandan arkadaşını araya sokarak oğlu Mahmut Ragıp'a
mektup yazdırarak Harmancık Nah ye Müdürü Esat Beyden b lg stetm şt r. Esat bey de 1915 yılında
Tavşanlı nah yes ne sonradan eklenen, esk Harmancık nah yes ne bağlı Derbent ve Yen köy'de
yaşayan köylülerden bu köyler n arasında bulunan türbede yatan k ş soruşturulmuştur. Yen köylü
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k ş ler sm n b lmed kler mezarda yatan k ş n n ısrarla adının sorulmasından bıktıkları ç n “Köse
Hasan Dede” d yerek köylü kurnazlığı le soruşturmadan kurtulmuşlardır. Harmancık nah ye
müdürünün gönderd ğ cevab mektup 17 Haz ran 1917 tar h nde, Mahmut Ragıp y leşt kten b r yıl
sonra, eller ne ulaşmıştır. On beş yaşında b r çocuğun bu araştırmayı, a les n n yönlend rmes ve
desteğ olmadan, gerçekleşt rmes n n mümkün olmadığı açıktır. Ömer Faruk D nçel, Harmancık
nah ye müdüründen gelen bu mektubu, resm b r araştırma zannederek “Kösem hal ve Harmankaya,
Köse M hal' n Mezarı ve Harmankaya” s ml makales nde bu türbe de yatanın “Köse Hasan Dede”
olduğunu yazmıştır. Mahmut Ragıp bey bu mektupla lg l b ld kler n Uludağ Bursa Halkev Derg s
1946 Sayı:79, Sayfa: 9'da yayınlanmıştır. Bah s konusu türben n soruşturulduğu doğru ama türben n
adının “Köse Hasan Dede” olduğu asılsızdır ve uydurmadır. Yen köy'lüler n sorumluluktan kurtulmak
ç n uydurduğu “yassı tavuk” h kayeler ne benzer. Mektubun çer ğ nde b ld r len dede sm
Yen köylü Celal Karaaslan'ın anlatmış olduğu “yassı tavuk h kayes ” n andırmaktadır. (Yen köylü
b r n n, b r konuda başı yandığı ç n tecrübe kazandığından alen olan b r şey dah nkâr veya tev l
etmes h kayes ) Böyle b r s mle anılmış olsa yören n b r ferd olarak b lmemem mümkün değ ld r.
Y ne de bu türben n Kültür Bakanlığına bağlı koruma kuruluna tesc l konusu le lg lenen
Merkezyen köylü Celal Karaaslan le 2019 yılı yaz aylarında konuştuğumda, uydurma olduğunu
yukarıda bahsetm ş olduğum “yassı tavuk” h kayes le cevaplandırdı. Yörede bu h kâye çok y b l n r.
Mahmut Ragıp, k yıl yatalak kaldıktan sonra l sey dışarıdan b t r r. 1921 yılında müz k
eğ t m ç n Berl n’e g derek dört yıl orada eğ t m alır. 1925 yılında yurda dönüp, bu kere 1926'da
Par s'e g der. Babasının hastalığı neden yle harçlıksız kalınca 1928 yılında yurda dönmek zorunda
kalır. Müz k öğretmenl ğ ne başlar. Gaz Eğ t m Enst tüsü Müz k Bölümüne geçer. 1935 yılnda çıkan
soyadı kanunuyla Mahmut Ragıp Bey “Köse M hal” soyadını alır. Yıllar sonra tekrar soyunu
araştırmaya başlar. 1941 yılında Uludağ-Bursa Halkev Derg s Sayı:39-40’ta Bursa (Hüdavend gar)
v layet nde ataları le lg l anket çalışması yapar ve d leğ karşılık bulur. Aldığı b lg lerden
M haloğullarının; Göl(pazarı), Göynük, Harmanköy (Mahalgaz ) c varında mülkler n n olduğunu
öğrenerek 1943 yılından t baren Köse M hal le akrabalık bağının olduğu b lg s ne ulaşamayınca,
Köse M hal soyadından vazgeçerek “Gaz m hal” soyadını alır. Mahmut Ragıp Gaz m hal 1945-1946
-1947 yılında “M haloğulları” le lg l ed nd ğ b lg ler Uludağ- Bursa Halkev derg s n n b rçok
sayısında kamuoyu le paylaşır. (Bu derg ler Bursa-Setbaşı’ndak Bursa Büyükşeh r Beled yes
Kütüphanes nde c ltl olarak topluca bulmak mümkündür). En son 1958 yılına a t Vakıflar Derg s
Sayı:IV 'te Sayfa 125-137 'de Mahmut Ragıp Gaz m hal “İstanbul Muhasaralarında M haloğulları ve
Fat h Devr ne A t B r Vakıf Defter ne Göre Harmankaya Mal khanes ” s ml makales yayınlanmıştır.
İnh sar, Harmanköy'de Köse M hal'e a t olduğu zanned len mezardak mezartaşının en erken 1466
yılından (H:820 ) sonrak kab rlerde görülmeye başladığını Harmankaya'dak kavuklu mezarların ,
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kuruluş dönem nde yaşayan Köse M hal'e a t olamayacağı kanaat ne varıyor. (Olab lme ht mal olan
ve 1435 yılında ölen ve Ed rne'de gömülü olan ve tepeler s vr oymalı olan Selçuk üsluplu mezar
taşlı olan mezardak Gaz M hal Beye de a t değ ld r). Olması mümkün olan k ş ler; mezartaşlarının
kavuklu mezartaşı olması neden yle 1500'lü yıllardan daha sonrak yıllarda ölen (16. Yüzyıla a t)
M haloğullarından b r bey ve b r bektaş babaya a t olab leceğ d r. Mahmut Ragıp Gaz m hal,
Harmankaya'da bulunan türben n 1861 tar hl Abdülaz z dönem vakıf berat belges ndek Gaz M hal
Bey n soyundan olan ve sm Mehmet olan beylerden hang s olduğuna karar veremez. 1947 yılında
Harmankaya'dak M haloğullarının Gaz M hal Bey soyundan b rb r ne ve m rasçı hanımlardan
nt kal eden mülkü en son Halep Beylerbey (N şancı) veya Boyalı Mehmet Paşa’nın satın aldığını
Uludağ-Bursa Halkev Derg s Sayı:81 de yazmıştır.
Mahmut Ragıp Gaz m hal 1958 yılında Vakıflar Derg s nde aynı konuyu Sayı :IV Sayfa:125137'de daha gen şleterek yazmıştır. Fakat N şancı Boyalı Mehmet Paşa’nın tekrar N şancılık görev
ç n İstanbul’a dönerek orada ölmüş ve orada 1594 yılında yaptırdığı cam dek türbeye gömülmüş
olduğunu b ld rm şt r. (Ced t N şancı Boyalı Mehmet Paşa Cam ne). M haloğulları a les n n üçüncü
kolu olan, Amasya’dak Gaz Al ve Yörgüç Paşa gurubunun b r ferd zanned len Halep Beylerbey
ve üç kere N şancılık görev yapan Boyalı Mehmet Paşa; “S c ll- Osman ” ve İsma l Ham
Dan şmend' n “İzahlı Osmanlı Tar h Kronololoj s nde” Halep Kadısı Tosyalı Ahmet Çeleb 'n n oğlu
olduğu yazılıdır. Hüdavend gar L vası Tahr r Defter I 'de Harmankaya'dak üç mülkün gel rler n n
Tosya'de

br

muall mhaneye

ve

yet m

çocukların

g yd r lmes ne

vakfed ld ğ

görülür.

Harmanköy'dek mezar onun değ ld r. Orada satınaldığı onlarca mülk vardır. İstanbul’dak k erkek
çocuğu peşpeşe ç çek hastalığından ölmüştür. Para le satınaldığı mülkler m r araz olarak devlet
haz nes ne kalmıştır.

SÖĞÜT VE HARMANKÖY'DEKİ MEZARLAR

Söğütte bulunan Ertuğrul Gaz türbes nde 1887 'de 2. Abdülham d dönem n n görevl
memurları türbe bahçes n kuruluş dönem n n öneml şahıslarının tümünün mezarlığı hal ne
get rm şt r. Doman ç Karaköy'de “Akmeşhed” de gömülen Osman Bey’ n ağabey Saru Batu Bey ç n
dah mezar yapılmıştır. Yaklaşık 18 mezar vardır. Sadece k mezar gerçek mezar olmalıdır. Ertuğrul
Bey ve eş Hal me Hatunun mezarları. Başka başka yerlerde ölen bu k ş ler ç n burada mezar
yapılmasının gerekçes n anlamak mümkün değ ld r.
Ertuğrul Gaz türbes nde 2. Abdülham d dönem nde yaptırılan k tabede yazanlara bakarak
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“Tam makam oldu”, “Nam-ı makam oldu , Şan-ı makam oldu” tab rler neden yle Bursa'nın feth nden
sonra Orhan Gaz devr nde Yen şeh r sefer nde vefat ett ğ veya “Esk şeh r yakınlarındak Anbarcık'ta
ölüp” Söğüt'e geç c olarak Osman Bey n boşalan mezarına gömüldüğü ma ve dd a ed len “Gaz
M hal” d ye bahsed lerek (Köse M hal kasted lerek) daha sonra Harmanköy'e gömüldüğünün Söğüt
ve cıvarında bahsed ld ğ 1946 yılında bahsed lm şt r. Aynı konu Tahs n Yaprak tarafından 1986 ve
1992 yılında yazılmıştır. (I.M lletlerarası Osmanlı Sempozyumu -Türk İslam Tar h nde ve Osmanlı
Devlet n n Kuruluşunda M hal Gaz Gerçeğ Tahs n Yaprak ,1988 İstanbul ve Söğüt VII.Osmanlı
Sempozyumu -Türk-İslam Tar h nde Kösem hal Abdullah M halgaz , Tahs n Yaprak Ankara 1993)
b ld r lm şt r. 2020 yılında Emrah Bekç tarafından Tahs n Yaprak'ın b ld r ler kaynak göster lerek
yazılmıştır. M hal Gaz ve Söğüt'tek İlk Kabr -Emrah Bekç 05.01.2020- Söğüt) Bu yazılarda Köse
M hal, M hal Gaz , bazen Köse Bey tab rler kullanılmıştır. Söğüt'tek k tabede yazılanları gerçek
zannederek Söğüt'tek Osman Gaz Mezarının boşaltıldıktan sonra aynı mezara geç c olarak
gömülüp mezar kardeş

olduğunu yazmışlardır. Güya M hal Gaz 'n n cenazes

buradan

Harmankaya'ya götürüldüğünü b ld r yorlar. İslam nancına, kültürüne ve hayatın doğal akışına
uymayan fadeler okuyucunun takd r ne sunarım.
Önceden b ld r ld ğ g b , Köse M hal le Göl Kazasında mülkü olan Gaz M hal Bey (M hal
Gaz ) farklı k ş lerd r. Yaşadıkları zaman arasında yüz yıldan fazla zaman farkı vardır. Tahs n Yaprak
ve Emrah Bekç bu karışıklığa a len n b reyler n n aynı s mler almalarından kaynaklandığını ler
sürmekted rler.
İler k bölümlerde açıklanacağı g b Köse M hal' n şeceres nde yukarıdan aşağı doğru b r
numaralandırma yaparak

s m karışıklıklarını önlemeye çalışacağım. Bu bürokras de evrak

numaralandırmada kullanılan bas t b r tekn kt r. Örneğ n; Köse M hal (1), oğulları Az z Bey (21),
Balta Bey(22), Gaz Al Bey(23) tür. Köse M hal' n oğlu Az z Bey n oğlu olan Gaz M hal Bey (M hal
Gaz ) önce Göl Kazasında cam , han ve yaptırmış sonra Ed rne'de yaşamış ve ölmüştür. M hal Gaz
(31) numaralıdır. Ayrıca Göl Kazasında ban s bell olmayan hamam vardır.
Harmankaya'da; H.Çet n Arslan'a göre; Köse M hal'den (1) günümüze h ç b r yapısı
ulaşmamıştır.
Harmankaya'da Gaz M hal Beyden m rasçılarına nt kal eden; Ak Köyde kad mden (2. Murat
Dönem nde 1432'de yapılan ayrıntılı tahr rde) M haloğullarının atası sayılan Gaz M hal Bey n
(M hal Gaz ) olan mülkünün m ras yoluyla nt kal n örnek olarak verel m. Hüdavend gar L vası
Tahr r Defter I 'de Göl Kazasındab r mülk Sayfa: 315 (M hal Gaz (31) oğlu, Hızır (44) oğlu, Gaz
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Al Bey (53) oğlu, Mehmet Bey (63) bey bu mülk C: 1579 yılı sayımında) Mehmet Paşa’ya (Halep
Beylerbey -N şancı) nt kal etm şt r. Zaten bu mülkün 1573'te Mehmet Paşa’ya satıldığını başka
kaynaktan da b l yoruz. Köse M hal, dede ve Gaz M hal Bey (M hal Gaz ) se torundur.
Harmankaya'da M haloğullarına a t mülkler, torun Gaz M hal Beyden t baren görülmeye başlamıştır.
Köse M hal, Bursa'nın feth nden sonra İzn k' n feth nden önce 1331 yılında ölmüştür. Gaz
M hal Bey veya M hal Gaz 1435 yılında Ed rne'de ölmüş ve oraya gömülmüştür. Oğlu olan
M haloğlu Mehmet Bey (41) Musa Çeleb 'ye Rumel Beylerbeyl ğ yapıp Çeleb Mehmet dönem nde
Tokat'ta hapsed lm şt r. 2. Murat dönem nde hap sten salıver l p, Aşıkpaşazade le Bursa'ya yolculuk
yapmıştır. Ulubat suyunun (Kocasu Çayı) karşı kıyısında Balkanlardan gelen Düzmece Mustafa
Çeleb taraftarları beylere taraf değ şt rd kten sonra tekrar Rumel Beylerbey yapılmıştır. İstanbul
muhasarasında 2. Murat'la b rl kteyken çıkan syana müdahale ç n İzn k'e gönder lm ş ve 1423
yılında İzn k'te syancılar tarafından öldürülüp, cenazes tahn t ed ld kten sonra a les n n ve mülkünün
olduğu Plevne'ye gömülmüştür. Bu k ş M haloğullarının Plevne kolunun öneml ler ndend r. Mehmet
Bey (41) babası Gaz M hal Beyden (31) on k yıl önce genç yaşta ölmüştür. Mezarı Harmankaya'da
değ l Plevne’ded r. Ondan on k yıl sonra ölen babasının Ed rne’dek mezar taşı dah kuruluş
dönem ne a t Selçuk tarzı, tepes s vr oymalı mezar taşıdır.

Halep Beylerbey (N şancı) Mehmet Paşa’nın Mezarı ve Harmanköy'dek
Türbedar A le
M haloğullarının m rasçılarından onlarca mülk alan Halep Beylerbey N şancı Mehmet Paşa
Harmanköy'dek mezarlıkta yatan k ş lerden b r olab l r m ? Olamaz. Çünkü bu mülkler alan
Mehmet Paşa tekrar İstanbul'a dönüp n şancılık ve vez rl k görev nde bulundu. Görevden ayrıldıktan
sonra 1592-1593 yılında İstanbul'da öldü. Mahmut Ragıp Gaz m hal 1958 yılında yayınlanan
Vakıflar Derg s Sayı: IV te, Halep Beylerbey (N şancı) Mehmet Paşa’nın İstanbul'da ölüp
gömüldüğünü öğrend kten sonra Köse M hal yer ne “Köse Bey” tab r n lk defa kullanmıştır. Halbuk
o tar he kadar h çb r kaynakta Köse M hal ç n Köse Bey tab r kullanılmamıştır. Harmanköy'de yatan
16. yüzyıla a t; b r M hal Gaz 'ye d ğer Bektaş babaya a t mezarın sırrını çözmekten üm d n kesm ş
ve olayın arkasını bırakmıştır. Harmanköy'dek 16. yüzyıla a t k kavuklu mezar taşı 1960-1965
yılına kadar kalmıştır. Bu sırrı Sultan Abdülaz z dönem nden ber türbedarlık yapan ve burayı a le
mezarı olarak kullanan Tahs n Yaprak'ın ve onun soyundan bugün yaşayanların b ld ğ ne nanıyorum.
Tahs n Yaprak tarafından açıklanmayan bu sırrın üstü onun 2013 yılında ölümüyle y ce örtülmüş
görünmekted r. B l nen tek şey şu ana kadar yukarıda yapılan tesp te ve numaralamaya göre
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Harmanköy’dek 16. yüzyıla a t olan Kavuklu mezardan b r Bektaş Babaya a t olduğu halde d ğer
mezar; Köse M hal' n(1), Gaz M hal Bey n(M hal Gaz )(31) ve Gaz M hal Bey n oğlu Mehmet
Bey n(41) olmamasıdır. Sultan Abdülaz z dönem nden ber bu mezarda türbedarlık yapan a le,
mezarda yatan M haloğlu’nun mürş d n n a les nden olmalıdır. Bu türbedar a le (Yaprak A les ) halen
burayı a le mezarlığı olarak kullanmaktadır.
Tahs n Yaprak'ın Eylül 1986’dak 1. M lletlerarası Osmanlı Sempozyumundak makales nde
b ld rd ğ ne göre; türbedarlık beratı ve Harmankaya mal kânes n n vakıf beratı (1955-1960 yılları
c varında kavuklu mezar taşlarının kırılıp yok olduğu zamandan ber ) kayıptır. Genell kle Yaprak
a les ne mensup k ş ler n gömüldüğü mezarlıktak mezarların olduğu yerdek

k erkek mezarı

yakınına (aynı mezarlık ç ne) Tahs n Yaprak tarafından müracaat ed lerek Gaz M hal ve eş adına
Vakıflara veya B lec k Val l ğ n n desteğ yle yen türbe yaptırılmıştır. Söğüt Tar h Araştırma Düşünce
Kültür Sanat Derneğ Yönet m Kurulu Üyes Yazar -Yönetmen Emrah Bekç '05.01. 2020 tar hl
M halgaz ve Söğüttek İlk Kabr s ml makales nde ; “... Bursa feth nden sonra Orhan Gaz devr nde
ve Yen şeh r feth nde vefat eden M hal Gaz ç n ...”, “(Tahm nen M: 1337 ) de M hal Gaz vefat
ed nce Osman Gaz 'n n yer ne defned lm ş ...” , “ M hal Gaz n n Harmankaya'da bulunan Merhum
Tahs n Yaprak tarafından b zzat yazılı olarak müracaat ed lerek ; 07.03.1986 gün ve 1955 sayılı
kararla korunması gerekl taşınmaz kültür varlığı özell ğ taşıdığından tesc l ed lm şt r.” d ye
yazılmıştır. Bunun nandırıcılığı yoktur. Yen şeh r daha Osman Bey’ n sağlığında 1301-1302 yılında
fethed l p, Bursa fethed l nceye kadar 25 yıl beyl k merkez olmuştur. Köse M hal' n öldüğü dd a
ed len yer, bu yazarların dd a ett ğ Yen şeh r veya Esk şeh r'dek Ambarcık olamaz. Esk şeh r, İnönü,
Bozüyük Ertuğrul Bey dönem nden ber Türk bölges d r. “Ambarcık” den len yer n Esk şeh r değ l,
Hüdavend gar’a (Bursa) bağlı “Harmancık” Nah ye hudutları dah l nde b r yer olduğu şüphes zd r.
Ortak lg alanımızı paylaştığım çevrelerden “Ne Alaka! Sen D şhek ml ğ le uğraş, Tar h
tahr f ed yorsun!” thamı ve müstehz fadelerle le karşı karşıya kalıyorum. Harmanköy'de b le
olmadığı halde, ş md Söğüt'te kurulu b r dernek Köse M hal mezarı yapmak ç n çalışıyor. Tüm
açıklığı le, bu konudak öğrend ğ m her b lg ve dd a le kend dd amı ortaya koyuyorum. Yukarıda
“Söğüt ve Harmanköy’dek Mezarlar” bölümünde bel rtt ğ m g b Söğüt'te Ertuğrul Gaz ve eş ne a t
türben n dışında 2. Abdülham t dönem nde o zamank s yas durumun etk s yle 15-16 makam mezar
yapılmıştır. B r tanes Osman Bey’ n geç c olarak defned ld ğ mezardır. Ş md Köse M hal' n ölüm
yer le h ç lg s olmayan bu yere Abdülham t dönem nde yazılan b r dörtlüktek “Nam-ı makam”
veya “Şan-ı makam” tab r gerçeğe aykırı olarak yorumlanarak; Köse M hal' n buraya geç c
defned l p sonra buradan alınarak Harmankaya'ya (Harmanköy'e) defned ld ğ dd a ed lmekted r.
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Söğüt'tek makam mazarlardan b r d ğer Osman Bey’ n ağabey Saru Batu'ya a t olandır. Saru
Batu adına ayrıca Savcı Bey adı eklenm şt r. Bu s m belk Osman Gaz n n oğullarından b r olan
Savcı Bey n veya h ç lg s olmadığı halde 1. Murat'ın boğdurduğu oğlu Savcı Bey n makam mezarı
olab l r. Savcı Bey konusu ve mezarları konusu da anakron zmden bol bol nas b n almıştır. Doman ç
Bel nde (Çatak Alıç Tepe-İk zce) şeh t ed l p Doman ç-Karaköy’dek Akmeşhed’e gömüldüğü çok
açık olduğu halde 2. Abdülham t dönem nde Osman Bey’e yapıldığı g b o dev rde yaşadığı b l nen
tüm öneml k ş lere makam mezar yapılmış olsa da artık neredeyse ş md asıl mezar zanned lmekted r.
O dönemde ölen tüm öneml k ş ler öldüğü yere (en yakın yere) gömülmüştür. Ertuğrul Bey, Hayme
Ana, Bay Koca, Aydoğdu Bey, Dündar Bey. Sadece Osman Bey’ n ağabey Sarı Batu Bey’ n
cenazes n n Doman ç'ten Söğüt'e taşınması düşünülemez. O dönemde aş rette cenaze taşıyacak ve
bunu önemseyecek yüksek tekn k sev ye yoktur. Öldürülen ve barsakları yere dökülen b r cenaze acıyı b r an evvel yok etmek ç n- Anadolu'da hala gelenek olarak gece dah olsa toprağa ver l r.
Günlerce at sırtında dolaştırılmaz. Bekleyen cenaze veya hayvan cesed gömülmezse ş şer, patlar.
Osmanlı'da cenazen n tahn t ed lerek taşıma geleneğ 1389 yılında Kosova Meydan Savaşında ölünce
1. Murat dönem nde lk defa görülmüştür. 1. Murat ve hemen boğdurulan Şehzade Yakup Bey’ n
cenazeler , Kosova'dan

Bursa'ya get r lerek Çek rge'dek

1. Murat cam ndek

türbeye

gömülmüşlerd r. T.C. Kültür ve Tur zm Bakanlığı Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu'nun 20.02.2020 tar h ve 5664 sayılı kararıyla “Kütahya l Doman ç lçes , Karaköy Alçay/
Akmeşhed mevk nde bulunan Ertuğrul Gaz 'n n oğlu Şeh t Saru Batu Savcı Bey' n mezarı ...
korunması gerekl kültür varlığı olarak tesc l ed lmes n n uygun olduğuna” karar verm şt r.
Yukarıda görüldüğü g b İnh sar-Harmanköy'dek Tahs n Yaprak'ın a le mezarında yatan
k ş ler n İstanbul'un feth nden çok sonra ortaya çıkan 16. yüzyılda ölmüş k ş lere a t olduğu açıktır.
Buradak üstü açık türben n kapı ve duvarları zaman ç nde yıkılmış olsa da 1946 yılından önce
Mahmut Ragıp Gaz m hal tarafından kavuklu mezar taşları ve türbedar Yaprak a les nden tem n
ed len Abdülaz z dönem türbedarlık beratı kayda geç r lm şt r. Bunlar Uludağ- Halkev derg s nde
yayınlanmıştır. (Mahmut Ragıp Gaz m hal bu belgeler
makales nde ade ett ğ n , Emrah Bekç

1958 yılında Vakıflar derg s ndek

se 2020 yılında bu belgeler n ger ver lmed ğ n

b ld rmekted r). Mahmut Ragıp Gaz m hal ısrarlı talep neden yle belgeler ade ett ğ n 1946 yılında
yazmıştır. (Belgeler n ger ade ed ld ğ yazıldıktan 70-75 sonra ade ed lmed ğ dd a ed lmekted r).
Ben de 2004-2005 yıllarında yukarıda bel rtt ğ m g b Harmanköy'lü Bakkal Mehmet
Sarıkaya ve Emekl Astsubay Ahmet Saydam le görüşerek “1960-1965 yıllarına kadar kavuklu mezar
taşlarını var olduğunu ve bunların def nec ler tarafından kırılıp zaman ç nde yok olduklarını”
tutanağa bağladığım g b yer nde anlatılanları görüntülü olarak kayda aldım. . Sonra yen yapılan
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türbedek k erkek mezarı, M hal Gaz ve eş ne a t olduğu şekl ne dönüştürülmüştür.
Harmanköy'de yatan 16, yüzyıla a t mezar M haloğullardan k m nle lg l olab l r?
Bunun bulunması ç n M.Tayy b Gökb lg n' n hazırlamış olduğu M haloğullarına a t şecerey
kullanacağım. Köse M hal n oğlu Az z Paşanın Plevne Kolunu esas alarak Köse M hal'e (1) Ata ve
Kol Başı Az z Paşa'ya 2. göbek çocuklara 1, 2,3 d yeceğ m ve bu çocuklardan 1. olduğu ç n Az z
Paşa (21) olacak. Her b r göbeğ b r sonrak numara ve kaç çocuk olduğuna göre sırayla
numaralayacağım. 16. Yüzyıla a t b r M haloğlu’nun yaşamı, ölümü le lg l ve yaptığı şeylerle lg l
öneml şeyler özet olarak kaydedeceğ m. D ğer kol başı olan Balta Bey (Bulgar stan-İht man Kolu.
D ğer kol başı Gaz Al Bey (Amasya Kolu) konumuz dışı olduğundan ayrıntısına g rmeyeceğ m.

MİHALOĞULLARININ AZİZ BEY KOLU ŞECERESİ (SOY AĞACI)

Köse M hal (1): Köse M hal' n üç oğlu olduğu kabul ed l r. A len n büyük atası kabul ed l r
Az z Paşa (21) Büyük oğuldur: (Ölüm:1403) 1363’te 1. Murat zamanında Kırklarel -V ze
kales n n feth nde bulundu. Kırklarel 'nde yaptırdığı cam

vardır. Bulgar stan-Plevne Kolunun

atasıdır.
Balta Bey (22): Yıldırım 1402'de Bayez d le Ankara Savaşına katıldı ve şeh t oldu.
Bulgar stan- İht man Kolunun atasıdır. Müz kolog, M haloğulları araştırmacısı Mahmut Ragıp
Gaz m hal' n kolunun atasıdır.
Gaz Al Bey (23): Amasya Kolunun atasıdır.

Gaz M hal Bey (Paşa) (31): Az z Paşanın (21) tek oğlu dur. Çeleb Mehmet ve 2. Murat
dönem nde Rumel ’de asker faal yette bulundu. 2. Murat dönem nde İstanbul kuşatmasında büyük
h zmet oldu. Göl kazasında cam ve han yaptırmıştır (Yapımı:1415-1418) Ayrıca Ed rne’de Gaz
M hal Bey Cam , hamam ve köprü yaptırmıştır. 1435 yılında Ed rne’de öldü ve bu cam n n
haz res nde gömüldü. Ed rne'dek mezar taşı Selçuk tarzdır. M haloğullarının atası kabul ed l r. Beş
oğlu vardır. Gaz M hal Bey’ n (31) oğulları:
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Mehmet (41), Yahş (42) Ö: 1413, Az z (43), Hızır (44), Yusuf (45) tur.

Mehmet Bey (41): Fetret dönem nde Musa Çeleb 'n n Rumel Beylerbey d . Çeleb Mehmet
tarafından Tokat cezaev ne atıldı. 2. Murat, Düzmece Mustafa Çeleb olayında yararlanmak ş n
serbest bıraktı. Aşıkpaşazade le Tokat’tan Bursa- Ulubat'a g derken Harmankaya'ya uğradılar. Tekrar
Rumel Beylerbey oldu. 2. Murat le b rl kte İstanbul kuşatmasındaydı. İsyan üzer ne İzn k'e
gönder ld . Düzmece Mustafa Çeleb taraftarlarınca 1423'te İzn k'te öldürüldü. 2. Murat İzn k'e
gel nce Düzmece Mustafa Çeleb 'y tesl m alıp boğdurdu. Mehmet Bey tahn d ed lerek mülkler n n
ve a les n n olduğu Bulgar stan-Plevne'ye gönder l p orada gömüldü. (Babası Gaz M hal Bey “31”
se yukarıda anlatıldığı g b 1435'te Ed rne'de öldü)
Yahş Bey (42) :1413'te öldü. Yıldırım dönem nde h zmet ett .

Hızır Bey( 43): Plevneye de yerleşt . (Ö:1452) Beş oğlu vardır.
Abdullah (51), Bal (52), Gaz Al Bey (53), İskender (54), F ruz (55) Üç erkek kardeş; Bal (52),
Gaz Al Bey (53), F ruz (54) Fat h Sultan Mehmet dönem nde şeh t oldular. Gaz Al Bey (53) Fat h'le
b rl kte İstanbul kuşatmasında bulunmuştur.

Gaz Al Bey (53): Suz Çeleb Gazavatnamede onu yazdı. Harmankaya'yı satın aldı. Kardeş
İskender (54) ölünce Harmankaya'dak malı Gaz Al Bey’e geçt . İk dul eş vardır. Mah tab ve
Sel mşah. Gaz Al Bey' n Ö:1500 't r. Ölmeden önce İstanbul'a gel p devlet da reler nde şler n görüp
Ed rne’ye geld . Kardeş merhum İskender Bey n (54) Ed rne'dek türbes n z yaret ed p Plevne’ye
döndü ve öldü. Plevne’de yaptırdığı cam yanındak türbeye gömüldü. Plevne’de cam , türbe, mektep,
medrese, saray g b eserler, N ğbolu'da cam vs. yaptırdı.
Mah tab Hanımdan olan çocukları: Hasan, Ahmet, Ayn şah
Sel mşah Hanımdan çocukları: Hızır, Mehmet, Mustafa Sel mşah kızkardeş Hürrem Hatun
Gaz Al Bey’ n (53) beş oğlu vardır: Ahmet (61)1529'da Mora yarımadasında Vened kl lere
karşı Navar n savunmasında şeh t oldu. Hızır (62), Mehmet (63) Ö:1523'te Macar stan sefer nde
Purunduk'ta şeh t oldu, Mustafa (64), Hasan (65)
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Ahmet Bey (61) ve Mehmet (63) Babaları Gaz Al Bey’ n telk n yle Sey t Gaz zav yes ndek
türbey onartmışlar ve 1511'de (2. Bayez d dönem nde) kend ler ne türbe ve mezar taşı yaptırmışlardır.
Bundan on ve on k yıl sonra; Ahmet Bey (61) 1521'de (Navar n'de ve Mehmet Bey(63) 1523'te
Macar stan sefer nde Purudnuk'ta şeh t olmuşlardır. Evl ya Çeleb , Macar stan'da Purunduk
Şeh tl ğ nde kabr n görüp k tabey kt bas etm şt r. Başka yerde gömülmüşler.
Mehmet Bey (63): Mehmet Bey n Harmankaya'dak mülkler (Mehmet Bey (63), bn Al Bey,
bn M hal) şeh t olunca; Plevne'de olan m rasçıları (babasının dul hanımları) tarafından satılmıştır.
Bu hanımlar zanneder m vek l oldukları b rçok sehem de satmışlardır. Mehmet Bey’ n (63)
Harmankaya'dak mülkler ve Gaz Al Bey’den (53) m ras mülkler; Halep Beylerbey (N şancı)
Mehmet Paşa tarafından 1573 tar h nde satın almıştır. Hüdavend gar V layet Tahr r Defter I' de bu
kayıtlar mevcuttur. Ayrıca Mahmut Ragıp Gaz m hal Uludağ-Bursa Halkev derg s n n muhtel f
sayılarında en son Vakıflar derg s nde bunların b rçoğunu yazmıştır.

HARMANKAYANIN SON BİLİNEN MİHALOĞLU MÜLKLERİNİ SATIN
ALAN HALEP BEYLERBEYİ (NİŞANCI) MEHMET PAŞA

Kara N şancı Boyalı Mehmet Paşa den len bu zat lk defa 1567 yılında N şancı oldu. 6 yıldan
fazla bu görev yeptı. Aslında 1573'te Maraş Beylerbeyl ğ ne nak l oldu. 1575'te Halep Beylerbey
Lala Mustafa Paşa’nın oğlu Mehmet Paşa ölünce onun görev ne get r lm şt r. 23.04.1577'de k nc
kere N şancı olup İstanbul'a g tt . 3 yıldan fazla görev yaptı. 08.08.1580'de Kubbealtı vez r oldu.
1588'de 3. kez N şancı oldu ve 5 ay görev yaptı, 02.04. 1589 'da görevden ayrıldı. Toplam 10 yıla
yakın N şancılık yaptı. Görevden ayrıldıktan 3-4 yıl sonra 1592-1593 'te öldü. İlm ve s yas
mez yetler kadar doğruluğu le şöhretl d r. İstanbul’da yaptırdığı Ced d N şancı Paşa Cam ndek
türbes ne gömüldü. Ayrıca medrese ve tekke yaptırmıştır
İstanbul'da gömülen Halep Beylerbey N şancı Mehmet Paşa, Meval den (Mevlev ?) Halep
Kadısı (ulemadan) Tosyalı P r (tar kat şeyh ) Ahmet Çeleb n n oğludur. İk oğlu Abdullah ve
Abdurrahman Bey genç yaşta 1590'da k gün ç nde ç çekten ölünce k üç yıl ç nde kend de
üzüntüden öldü. D ğer oğlu Nutk Mehmet Beyd r. Beş kızını ulemazadeye verd .
Babasının meval den (çeleb ) olması ve kadılık (ulemadan) yapması, kızlarını ulemazadelerle
evlend rm ş olması, Harmankaya'dak mülkün üç tanes n Tosya'dak muall mhaneye vakfetm ş
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olması, İstanbul'da medrese yaptırmış olması Mehmet Paşa’nın Sünn gelenekten b r k ş olduğunu
gösterd ğ kanaat ndey m. Baba ve oğlunun sünn gelenekten Mevlev ve Hanef fıkhı le hüküm veren
ulemalardan oluşu, kızlarını çeleb

ulemazadelerle evlend rm ş olması d kkat çek c d r.

Harmanköy'dek M hal Gaz 'ye a t olduğu söylenen bugünkü türben n güney-batısında bulunan esk
medrese cam n n b t ş ğ ndek kavuklu mezar taşlı ama s l nd r k olmayan Hatıbın Türbes ndek
mezar, Halep Beylerbey Mehmet Paşa neden yle Harmankaya'da (Harmanköy'de) bıraktığı m rastır.
Ben bu mezar taşını gördüm ve çek m yaptım. Hatıbın türbes nde yatan şahısın mezar taşının gövdes ;
s l nd r k gövdel mezar taşları le lg s yoktur, düzdür. Tacı se; aynı köyde yukardak M hal Gaz ye
a t den len mezar taşı tacının d key ç zg l olduğu b l nd ğ ne göre buradak ç zg l değ l düz ve
yuvarlak hatlıdır. Buradak medrese tekke ve zav yeler kanunu çıkıncaya kadar (1925 yılına) öğret me
devam etm ş ve öğrenc yet şt rm ş olduğu Mehmet Sarıkaya ve Muhtar Vural Doruk ve türben n ve
cam n bakımını yapan Mehmet Al s ml yaşlı tarafından b ld r lm şt r.
Bu eserler n yukarıda açıklandığı g b ; köy le “Hatıpın Türbes ” arasında bulunan Tahs n
Yaprak'ın a le mezarlığındak , 1965 -1970 yılına kadar bulunup sonra kaybolan “M hal Gaz (!) ve ....
Babaya a t olan” k s l nd r k gövdel kavuklu d key ç zg l sarıklı “Bektaş ” nancına sah p k ş ler n
mezar taşlarıyla lg s yoktur. B r Bektaş nancına sah p mezarların olduğu yer d ğer Sünn nanca
sah p N şancı Mehmet Paşanın kurdurduğu medresede eğ t m verenler n bulunduğu yerd r.

HARMANKAYA'DAKİ KAVUKLU MEZAR TAŞLI MEZARLAR KİM
TARAFINDAN YAPTIRILMIŞTIR?

Harmankaya'da (Harmanköy'de) bulunan mülkler n M haloğlu akıncı beyler nden son sah b ,
yukarıda anlatıldığı g b , Plevne'de a les ve ayrıca mülkler olan M laloğlu Gaz Al oğlu Mehmet
Beyd r (63). Mehmet Bey, Esk şeh r- Sey tgaz 'dek Sey t Gaz türbes n 2. Bayez d zamanında onartıp
kend s (63) ve kardeş Ahmet Bey(61) ç n 1511 yılında türbe ve mezar taşı yaptırmıştır. Bu onarımı
ve kend ler ç n türbe ve mezar taşı yaptırdığı zaman Sey tgaz ve Harmankaya'ya gelmed kler
düşünülemez. Her k kardeşten Ahmet Bey (61) bugünkü Yunan stan-Navar n'de, Mehmet Bey (63)
Macar stan-Prudnuk'ta şeh t olduğuna göre Sey tgaz 'de yaptırmış olduğu türbedek mezarları boştur.
Makam mezarıdır. Harmanköy le Sey tgaz arası 105 km’d r. At b r saatte 30-40 km yol
g d leb ld ğ ne göre aşağı yukarı 3-3,5 saatl k yoldur. Mehmet Bey en az k kere, onarım yapılan yer
ve yapılanları görmeye gelm ş olmalıdır. Eğer Sey tgaz 'dek yapılan küll ye onarımlarını ve kend ler
adına yapılan türbe nşaatını yakından tak p etmek sterse; Harmankaya'dak mal kânes nde kalarak
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bu şler çok daha fazla tak p eder ve denetler. Kelle koltukta yaşadığı halde Mehmet Bey' n neler
h ssett ğ n b lemey z. Yaşamadığı b r yere kardeş ve kend s ç n türbe ve mezar taşlarını n ç n
yaptırmıştır? B r gün ölüp bu dünyadan g deceğ n n farkındadır. Hayatı, akınlarda kılıç ses ve kan
kokusu ç nde geçmekted r. Çok yakın arkadaşlarının var ken b rden yok olduğu geçeğ yle
yaşamaktadır.
M haloğlu Gaz Al oğlu Mehmet Bey: (63)
Hacı Bektaş Vel Araştırma Derg s ndek (2004 yılı, Sayı:31, Sayfa:33- 68 ve 103-110)
yayınlanan k makalede; Bulgar stan'da Tuna nehr n n güney ndek N ğbolu şehr ndek Al Koç Baba
zav yes n n ününden ve buraya M hal oğlu Mehmet Bey’ n 16. yüzyılda yaptığı bağıştan bahseder.
Al Koç Babanın Hacı Bektaş Vel 'n n torunu olduğu söylen r. Vulç tr n Sancak Bey Mehmet Bey’ n
(63) mülkler n n bulunduğu Plevne N ğbolu'ya 58 km. uzaklıktadır. Atla 2 saatl k mesafeded r. Evl ya
Çeleb Hacı Bektaş Vel 'n n Anadolu'ya lk geld ğ nde Sey tgaz 'dek Battal Gaz türbes n z yaret ed p
burayı sah plenmes buranın Alev -Bektaş nanç merkez olarak kullanılmasına neden olmuştur.
Mehmet Bey her ne kadar Plevnede mal mülk sah b olsada babası Gaz Al Bey’ n telk n yle ve
fıtratına uygun olarak Harmankaya'dek mülkü sah plend ğ g b Sey tgaz 'dek Battal Gaz türbes n n
onarımını üstlenm şt r. Bunları yaptırdığı sırada ek b nalar ve kend s le kardeş Ahmet Bey (61) ç n
türbe yaptırır. Muhtemelen bu şler sırasında 3-3,5 saatl k mesafedek Harmankaya'da kalmış
olmalıdır. Ölümün nerede nasıl geleceğ bell olmasa da ardında anılacağı eser bırakmak stem şt r.
Bektaş nancına sah p ölüm le kalım arasında bulunan b r k ş ye Bektaş Babası b r mürş d n refakat
etmes gerekt ğ hayatın doğal akışına uygun nsan b r davranıştır. Mürş d Bektaş Babası ve kend s
ç n Harmankaya'dak Bektaş mezarlarını yaptırmış olmalıdır. Yaptırdığı şler sırasında bu şlem n
yaptırılması küçük b r ayrıntı olmalıdır. Erken ölen Bektaş Babası bu mezarlardan b r ne gömülmüş
olmalıdır. D ğer mezar Sey tgaz 'dek M haloğlu Ahmet (61) ve Mehmet Bey (63) mezarları g b boş
makam mezarıdır.
Bundan 10 yıl sonra Ahmet Bey (61) 1521 yılında ve 12 yıl sonra Mehmet Bey (63)1523
yılında şeh t olurlar. Bu k şahsın yaşadığı yüzyıl 16. yüzyıldır. Kavuklu mezartaşları da bu yüzyıldan
t baren çıkmıştır. Babaları Gaz Al Bey(53) ler yaşta 1500 yılında Plevne'ye dönüşünden sonra
öldüğünden mezarının Harmanköy'dek mezar le h ç lg s olamaz. Bu nedenle Harmanköy'de
yaptırılan “M haloğulları a les nden b r bey le mürş d Bektaş baba ç n yaptırılan k kavuklu
Bektaş

nancına sah p mezar taşları” Mehmet Beyden (63) başkası tarafından yaptırılmış

olamaz.Buradak mezarlardan b r türbedar a le olan Tahs n Yaprak'ın soyundan b r Bektaş babaya
a tt r. D ğer Mehmet Bey n(63) makam mezarıdır. 16. yüzyılda yapılmış bu mezarın Köse M halle
lg s yoktur. Bunu b lmes gereken, buraya yüzlerce yıldır türbedarlık yapan Yaprak a les olmalıdır.
Muhtemelen bu sır ortaya çıktıktan sonra mezartaşların kaybolması tesadüftür.
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İKİ HARMANKAYA'DAKİ KÖSE MİHAL'E AİT İZLER

Yen Harmankaya'da Köse M hal'e a t zler:
“Hüdavend gar L vası Tahr r Defter I” bu konuda en kapsalı kaynaktır. Burada Göl Kazasına
bağlı Harmankaya'da Köse M halal'e a t h çb r mülk kaydı yoktur. “Türk Akıncı Beyler ve
Balkanların İmarına Katkıları” s ml esere göre Köse M hal'den günümüze h çb r yapının ulaşmadığı
b ld r lmekted r. Her k Harmankaya'nın aynı coğraf k ve kl mat k özell klere sah p oluşu, İnh sar
Harmanköy'dek “Çırağın sarayı” den len yer n adında geçen “Çırak” kel mes n n anlamlarından yola
çıkarak; emekl l k hayatı yaşayan ve yaşlanan b r k ş n n ah ret hayatını düşünerek yen g rd ğ b r
yolda aydınlanmak ç n b r yola talebe olması. Çırak olması. Yol göster c b r mürş de kend n tesl m
etmes , anlamına gelmekted r. Bu prof le uyan k ş ancak “Heterodoks İslama mensup Köse M hal
veya benzer özell kte b r k ş olab l r.” Bundan başka h çb r z yok. Var olan belge ve mülkler le
kayıtlar Gaz M hal Bey ve sonrası döneme a tt r. Göl Kazasına bağlı Harmankaya'da Gaz M hal
Bey'e a t cam ve han vardır. Onun babası Az z Paşa'ya a t olan Kırklarel 'ndek cam den başka eser
veya mülk yoktur. Olan eser ve mülkler Gaz M hal Bey veya daha sonrak döneme a tt r.

Göl Kazasında Orhan Bey dönem ne a t (kuruluş dönem ne a t) mülk veya
vakıflar:
Hüdavend gar L vası Tahr r Defter I'de; Orhan Bey, Murad Hüdavend gar, Bayez d
Hüdavend gar, Sultan Murad ve Sultan Mehmet Gaz dönem nden nt kal eden ve Göynük, Göl ve
Geyve kazalarında b rçok amme vakfının olduğu görülmekted r. Bunlardan S:320' ve No: 560'da B(1521 yılı sayımı): “Orhan Bey’den, Nefs Gölde; Merhum M hal Bey (Köse M hal kasted lm ş
olmalıdır. Orhan Bey dönem nde yaşayan Köse M hal'd r) zav ye b na ed p, mezkûr zav ye ç n b r
hamam b na d b vakfetm ş. Mezkûr hamam marete muhtaçtır. (ddk) C-(1573 yılı sayımı) Hal ya
mezkur hamam mamurdur. (da)” den lmekted r. Bunun dışında sadece 2. Murad dönem nde 1432
yapılmış olan sayımda Gaz M hal Bey'e a t mülkler (cam ve Taşhan) vardır.
Göl Kazasında bulunan bu hamamın ban s hakkında H.Çet n Arslan; “Hamamın Gaz M hal
Beye a t olup olmadığı bel rlenemem şt r” den lm şt r. Yukarıda görüldüğü g b hamamın, Orhan Bey
dönem ne a t amme vakfı zav yen n b r parçası olduğu görülmekted r. Zav yede kalan yolcuların
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yıkanma ht yacını g dermek ç n yaptırılmıştır. Zaten zav ye le Taşhanın aynı zamanda ve dönemde
yapılmış olması mümkün değ ld r. Harmankaya'ya mücav r Göl kazası adını alan bu yerde b r
zav yen n varlığı Köse M hal' n Harmankaya'da yaşamış olduğunun bıraktığı b r z kabul ed lmel d r.
Ne kadar g zlen rse g zlens n “yaşananlar z bırakır'. Görüldüğü üzere z bırakmıştır.

Esk Harmankaya'da Köse M hal'e a t zler ve Köse M hal' n TavşanlıDerbent'te ölümü:
Özel olarak “Köse Dede, Köse Kalfa, Köse M hal” olarak anılan ve b l nen Derbent'tek bu
türben n “kapı tutmadığına” nanılır ve bu türbeye kapı yapılmaz bu nanışı madd anlamda kapı
tutmamak değ l, dey m olarak anlamalıdır “Kapı tutmak dey m ”; B r müessese veya yüksek sev yel
b r şe veya h zmete g rmek, demekt r. Dey m olarak rdelersek; Köse M hal önce B zans kapısına
h zmet ederken oradan ayrılıp Osmanlı kapısına h zmet etm şt r. En son bu kapıdan ayrılmış ve
Germ yan sınırında b r zav yeye gelm şt r. Bunun anlamı “kapı tutmamak ”tan başka b r şey değ ld r.
Mudanya-Hançerl köyündek Hançerl Al Dede, Orhan Gaz n n damadı ve haznedarıdır.
Hançerl Al Deden n, Orhan Gaz n n haz nes n Bursa'dan kaçırarak bu köyde sakladığına nanılır.
Bu nedenle bu mezar, haz ne aramak ç n del k deş k ed ld ğ nden tabanı kalın beton le kaplanmıştır.
Bu nancın altında yüzlerce yıl önce yaşanan olayın zler olmalıdır.
Germ yanlı Osmanlı'nın başına bela olmuş b r beyl kt r. Sencer D v tç oğlu; Osmanlı'yı
Ulubat suyunun (Kocasu Çayı) üstündek köprüden karşıya geçmekten meneden gücün (B zans'a
h zmet eden) Germ yan Bey olduğunu b ld r r. B zans'a ve Germ yanlı'ya “devlet sözü veren”
Osmanlı, Ulubat suyunun üstünden köprüden karşıya geçmeme sözüne -İstanbul fethed l p B zans
devlet yıkılıncaya kadar- 125-130 yıl uymuştur. Karşıdan gel nce bu köprüden geçt ğ halde Bursa
tarafından karşıya geç şte köprüyü h ç kullanamıştır. Gölü veya den z dolanmış veya kayıkla karşıya
geçm şt r. Germ yanlı'nın susturulması le Osmanlı'nın önü açılmış doğuda İzn k ve İzm t yönünde,
batıda Kares Beyl ğ n yutmuştur.

“Köse M hal' n Yen Harmankaya'dan ayrılışı” bölümünde

anlatıldığı g b İzn k kuşatması sırasında devlet merkez Bursa’nın; B zans'tan 100.000 altın haraç
alan Germ yanlı'nın tehd d neden yle İzn k kuşatmasını kaldırtmaya zorlayan b r hamled r. B zans
h les olarak küçümsenen bu olaylar 1050 yıl hüküm süren devlet n devlet etme şekl d r. Osmanlı
devlet İstanbul'un fethed ld ğ 1453 yılına kadar 125 yıl daha B zans h leler le karşılaşmış ama
sonunda B zans Devlet n yıkmış, İstanbul'u fethetm şt r. B zans b r benzetme yaparsak, askerl ğ
özelleşt rm şt r. Bu ş parayla Alanlar'a, Peçenekler'e Batı Anadolu'dak Türk beyl kler ne (Menteşe,
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Saruhan, Kares ) en son Orhan Bey'e yaptırmıştır. Batı Anadolu Beyl kler n n tamamı Germ yan
beyl ğ nden ayrılma beyl klerd r. Osmanlı Beyl ğ n n kuruluş aşamasında varlık göstermeye
başladığından ber B zans Germ yan Beyler n kullanmıştır. Osman Bey İzn k' n doğusundak kaleler
fethetmeye başlayınca önce Çavdar Tatarını arkadan Karacah sar'a saldırttı. Ş md Orhan Bey’ n İzn k
kuşatmasını kaldırtmak ç n Germ yan Bey 1. Yakup Bey’ Bursa'ya saldırttı. B zans ve Germ yan
stratej k hamles le karşı karşıya kalan Orhan Bey, emekl l k hayatına çek lme hazırlığındak hocası
Köse M ha l’ danışmaya davet etm ş veye veya yanına g tm ş olmalıdır. Savaş h leler n n kurdu Köse
M hal, İzn k'te görev yapan asker sayısını azaltmadan stratej gel şt rm ş ve Germ yan'dan geleb lecek
saldırıları gözlem ş olmalıdır. Germ yan'dan (Kütahya) dan gelecek doğrudan saldırı Doman ç Bel İnegöl yolundan veya Tavşanlı-Keles yolundan olab l r. Savunma ç n Osmanlı'nın n zam savaş ç n
asker yoktur. Ayrıca güçlü Germ yan b rl kler n yenmek mümkün değ ld r. Germ yanlı tek başına
40.000 bağlı beyl klerle b rl kte o dönemde 200.000 asker çıkarab lecek güçted r. Kaldı k b r m ktar
Germ yanlıyı dah durdurmak mümkün değ ld r. Sonuçta; Uludağ’ın k yüzündek Alperen Işık
derv şler örgütlenerek yollar tutulmuştur. Böyle b r gayr n zam savaşta Osmanlı'ya küserek
Osmanlı kapısından ayrılan Köse M hal, mürş d b r Bektaş Baba le esk yurdunun (Esk
Harmankaya- Harmancık Nah yes ) ücra b r köşes nde İstanbul-T r lye-Çeşme-Sakız-İtalya T caret
yolunda, Germ yan sınırında zav ye kurup gel p geçen yolculara h zmete başlamıştır. Sonuçta
Germ yanlı le boğuşmada yaralanıp ölmüş ve Tavşanlı, Derbent'tek zav yeye gömülmüştür. Sonra
mürş d de ölüp buraya gömülmüş, Köse'n n Dedes olmuştur. Daha sonra Köse'n n Hal fes veya
Kalfa olmuştur. Yüzlerce yıl sonra zav ye büyüyüp “Köse Hal fe tekkes ” olmuştur. Germ yan
b rl kler lerleyerek Keles, Kızıl K l se'de Adranos Çayını geç len yerdek sarp mağaralık yerde
Germ yan Beyl ğ b rl kler sıkıştırılıp Gey kl Baba tarafından kaçırılan 1, Yakup Bey n şehzades
Uludağ'dak geç tlerden dağın öbür yüzündek Kestel,Babasultan köyündek zav yeye kaçırılmıştır.
Orhan Bey 1331'de İzn k' n feth nden sonra “Kızılk l se'de anakron k hata olarak B zans'a karşı
savaşan d ye kaynaklarda geçer. (Gerçekte bu savaş B zansa h zmet eden Germ yanlı le yapılmıştır.
Gey kl Babanın Uludağ etekler ndek (Kestel, Babasultan Köyü) zav yeye gelerek k yük rakı k yük
şarap le ödüllend r lm şt r.
Gey kl Babaya mür t olan bu şehzade ger dönmem şt r. Babası Germ yan Bey 1. Yakup Bey
oğlunun es r ed lmes le el kolu bağlanarak susturulmuştur. Bundan sonra Osmanlı ç n ger s çorap
söküğü g b gelm şt r. Yakup Bey g b azametl bey 1341 yılına kadar yaşadığı halde b r daha
Osmanlı'ya l şemem şt r. Germ yan şehzades hala Babasultan köyündek Gey kl Baba türbes nde
Gey kl Baba le koyun koyuna yatmaktadır. Bu olaya Ps k yatr

lm nde “Stockholm Sendromu

den lmekted r. Köse M hal' n malları müsadere ed lm ş göster lm ş olmalıdır. Ama Orhan Bey amme
vakfı olarak Göl Kazasındak zav yey ve hamamı vakfetm şt r. Bu olayın g z 725 yılda
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çözülemem şt r. Bu sırın oğlu Az z Bey yaşananlar z bıraktığı ç n vefa örneğ gösteren ve soyu
tarafından b l nmekte olduğuna şüphe yoktur. Osmanlı c dd devlett r. Ahde vefa göster l r. Germ yan
Beyl ğ tar h sahnes nden s l n nceye kadar saklanmış olmalıdır. Olay Köse M hal’ n torunu Gaz
M hal Bey zamanında geçm ştek

t bar ades yapılarak Göl kazasındak zav ye le b rl kte

Harmankaya' dak mülkler teml k ed lm ş olmalıdır.

SONUÇ

Bu çalışmada kuruluş dönem n n anlaşılması zor ve b rçok karışıklığa sebep olan Esk
Harmankaya'nın Doman ç yaylalarına yakın; Bursa, Harmancık nah yes sınırları ç nde b r
tekfurluk olduğu, buranın tekfuru Köse M hal' n Osman Bey’le kader b rl ğ yaparak Yen
Harmankaya sm ver len Söğüt yakınlarında aynı coğraf özell klere sah p yere taşındığı,
İlk fethed len Esk şeh r yakınlarındak Karacah sar le Osman Bey tarafından fethed len
İnegöl yakınlarındak Karacah sar’ın farklı yerler olduğunu ve b rb rler le karıştırıldığı,
Bursa'nın feth nden sonra Göl kazasına bağlı Harmankaya'da (İnh sar, Harmanköy)
emekl l k hayatına geçmeye çalışan Köse M hal' n mürş d Bektaş baba ve Işık derv şler le, Orhan
Bey tarafından Osmanlı-Germ yanlı sınırındak Esk Harmankaya'da görevlend r ld kler , orada
zav ye kurdukları, Bursa savunması sırasında şeh t olup orada gömüldüğü, Gey kl Baba ve Işık
derv şler le Germ yan şehzades kaçırılarak Germ yan tehd d n n bertaraf ed ld ğ ,
Örtülü görev neden yle Yen Harmankaya'da teml k ed len mülklere a t h ç b r kaydın
olmadığı, orada ve Harmankaya'dak mülkler n kend soyundan torunu Gaz M hal Beyden sonra
gelenlere a t olduğu, Harmanköy'dek türbe ve mezarın Köse M hal'e a t olmadığı, 16. yüzyılda
yaşayan torununun torunu esk Vulçtr n Sancakbey Mehmet Beye ve mürş d Bektaş babaya a t
olduğu, Mehmet Bey n mezarının boş olduğu, Macar stan'da şeh t olduğu ortaya konulmuştur.
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