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Ertokus Külliyesi 'nin p l anı 

giriş kemeri bir taş-dört tuğla düzenin
de almaşık tekniktedir. İçten duvarlar ve 
örtü sistemi beyaz sıva ile kaplanmıştır. 

Süslemeler, devşirme malzeme hariç 
yalnız taçkapı ve mihrapta görülmekte
dir. Taçkapının yüksek sivri kemeri, düz 
ve yuvarlatılmış çizgilerin iç içe geçmesi 
ve aralarında düğümlenmesiyle oluşan 
yürek ve bakiava benzeri geometrik mo
tiflerle süslenmiştir. Dıştaki dar şerit iç 
içe silmeli sivri kemerlerle, içteki kaval 
silme ise çapraz silmelerle hareketlen
dirilmiştiL Girişin kenarlarındaki nişleri 

.iki taraftan sınırlayan şeritte yan yana 
silmeli ve aynalı kemerler görülür. Mih
rabın dış çerçevesi dilimli kemer biçimi 
dendanlarla, kemer köşeliklerindeki ro
zetler on iki kollu yıldız geçmelerle, ke
mer hasır örgü ve nişteki madalyon ise 
yine on iki kollu yıldız geçmelerle bezen
miştiL Bu medrese, Anadolu Selçuklu
ları dışında pek görülmeyen kapalı av
lulu medreseler içinde, kubbenin bütü
nüyle duvarlardan kurtarıldığı tek ve ol
dukça erken tarihli bir örnek olması açı
sından önem taşımaktadır. 

Sekizgen prizma gövdeli türbe içten 
kubbe dıştan piramidal külahla örtülü
dür. Kuzey, doğu ve güney cepheleri ek
seninde yuvarlak kemerli birer fevkanf 
pencere bulunur. İçinde, tartışmalı ol
makla birlikte bazı araştırmacılarca Mü
barizüddin Ertokuş'a ait olduğu öne sü
rülen bir sanduka vardır. Yapıda kesme 
taş, tuğla, çini ve sıva kullanılmıştır. Du
var örgüsünde sarımtırak ve kırmızı taş
ların oldukça düzgün bir teknikte bir 
arada uygulanmasıyla renk almaşıklığı 
sağlanmıştır. Cephelerin köşelerindeki 

plasterler şaşırtmalı teknikte tuğlalar
la örülmüş, içte döşeme kare tuğlalarla 
kaplanmıştır. Sandukanın ffrüze renkli 
çini kaplaması kısmen görülebilmekte
dir. Duvarlar ve örtü sistemi beyaz sıva-
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!ıdır. Türbenin, eyvana asimetrik yerleş
tirilmiş kapılar aracılığıyla açılması, ka
pıların üstündeki ikiz pencereyi kapata
rak işlevsiz hale getirmesi, medreseye 
kuzeydoğu ve güneydoğu cephelerindeki 
duvarlarla dıştan bağlanmış olması ve 
ondan oldukça farklı bir teknik ve mal
zeme ile inşa edilmesi türbenin med
reseye sonradan birleştirildiğini göster
mektedir. 

Medresenin doğusunda yer alan ve Bö
cüzade Süleyman Sami'ye göre 900 (1494-
95) yılında yapıldığı kabul edilen Feyzul
lah Camii XIX. yüzyılda büyük ölçüde ye
nilenmiştir. Çok sayıdaki oymalı başlık
lı ahşap direkierin Xl!!. yüzyıl Selçuklu 
özellikleri göstermesinden dolayı bu yüz
yıla ait bir ulu caminin temelleri üzeri
ne inşa edildiği ileri sürülmektedir. 
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ERTUGRUL, İsmail Fenni 

(bk. İSMAİL FENNi ERTUGRUL). 

ERTUGRUL GAZi 

(ö. 680/1281-82 [?]) 

Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan 
Osman Bey'in babası. 

Kimliği ve hayatı hakkında bilinenler, 
birçoğu geç dönemlerde kaleme alınmış 
eseriere dayanır. Kendisiyle çağdaş olan 
Bizans tarihçisi Georgios Pachymeres ile 

XIV. yüzyıl Bizans tarihçilerinden loan
nes Kantakuzenos ve Nikephoras Gre
goras'ın eserlerinde Ertuğrul Gazi'nin 
ismine rastlanmaz. Yine eserlerini XIV. 
yüzyıl ortalarında yazmış olan İbn Faz
lullah el-Ömerf ile İbn Battüta gibi İs
lam tarihçileri de Osman Bey' den bah
settikleri halde Ertuğrul Gazi hakkında 
hiçbir bilgi vermezler. Ona dair bilgiler, 
XV. yüzyıl başında yazılmaya başlanan 
ilk Osmanlı kroniklerinde yer alır. Bu kay
nakların birçoğunda Osmanlı Devleti'nin 
kurucusu Osman Bey'in babasının adı
nın Ertuğrul olduğu ve Oğuzlar'ın Kayı 

boyuna mensup bulunduğu belirtilmek
tedir. 

Ertuğrul Gazi'nin nesebi, kuruluştan 
100-1 SO yıl sonra yazılmış söz konusu 
kaynaklarda değişik şekillerde Oğuz Han'a 
ve hatta oradan Nüh peygambere kadar 
götürülür. Osmanlı Devleti'nin ilk yılları 
hakkında hemen hepsi menkıbevf bilgi
lere boğulmuş olan bu kaynaklarda Er
tuğrul Gazi'nin babasının adı iki ayrı şe
kilde belirtilmiştir. İ lk Osmanlı tarihçi
lerinden Ahmedf, Enverf ve Karamanı 

Mehmed Paşa babasının Gündüz Alp ol
duğunu yazarlarken Oruç b. Adil, Aşık
paşazade ve Neşrf gibi tarihçiler onun 
adını Süleyman Şah olarak kaydetmiş
lerdiL Bu ikinci kaynak grubunda ve
rilen bilgilerin doğru olmadığı bugün 
kesinleşmiş gibidir. Nitekim ele geçen 
Osman Bey'e ait bir sikkede "Osman 
b. Ertuğrul b. Gündüz Alp" ibaresinin 
bulunması bu fikri daha da güçlendir
miştir. 

Tarihi an'aneye göre hükümdar çıka
ran beş Oğuz boyundan biri olan Kayı

lar'a mensup Ertuğrul Gazi'nin ataları, 
Anadolu'nun ilk fethi sırasında Sultan 
Tuğrul Bey ve Alparslan'ın emirlerinin 
maiyetinde olarak önce Ahlat bölgesine 
gelmişler ve buradan Anadolu'ya yapı
lan gaza ve fütuhat hareketlerine katıl
mışlar. daha sonra Ahlat emirlerine bağ
lanıp onların maiyetinde Gürcüler'e ve 
Trabzon Rum İmparatorluğu 'na karşı 
savaşmışlardı. XIII. yüzyıl başlarında Ah-
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tat'ın Eyyübiler'in eline geçmesi ve ar
dından Moğollar'ın Ahlat bölgesini isti
lası üzerine Mardin· e gelerek kendile
r i gibi Kayı boyuna mensup bulunan Ar
tukoğulları'na bağlandılar. Burada bir 
müddet kaldıkları anlaşılan Gündüz Alp 
ve beraberindeki Türkmenler, Moğollar'ın 
Mardin ve çevresini yağmalaması sonu
cunda bu bölgeden de ayrılarak Anado
lu içlerine doğru hareket ettiler. Bu sı

rada Malatya civarında yaşayan Germi
yanlılar Kütahya bölgesine geldikleri gi
bi Gündüz Alp idaresindeki Kayılar da 
batıya göç ederek önce Erzurum yakın
larındaki Pasinler ovasına , Sürmeliçu
kur'a yerleştiler. Kayılar' ın Pasinler'e gel
mesinden kısa bir süre sonra Gündüz 
Alp'in hastalanarak vefat ettiği ve yeri
ne oğlu Ertuğrul Gazi'nin aşiretin başı
na geçtiği anlaşılmaktadır. 

Yine tarihi an'aneye göre Moğol sal
dırılarının bu bölgelerde de hissedilme
si üzerine ağabeyleri Sungur Tegin ve 
Gündoğdu'nun Ahlat'a geri dönmeleri
ne rağmen Ertuğrul Gazi kardeşi Dün
dar Bey ile beraber batıya doğru hare
ket etti. Sivas yakınlarına gelip konak
ladığında burada Selçuklu ordusu ile bü
yük bir Moğol birliğinin savaştığını ve 
Moğollar'ın Selçuklu ordusunu bozmak 
üzere olduğunu gördü. Ertuğrul Gazi Sel
çuklu ordusuna yardım edince savaşın 
seyri değişti ve savaşı Selçuklular kazan
dı . Sadece Neşri'nin Cihannümd 'sında 

kaydedilen bu savaşın Selçuklu Sulta
nı ı. Alaeddin Keykubad ile Harizmşah
lar arasında yapılan Yassıçimen Sava
şı ( 1230) olduğu da söylenmektedir. Sa
vaştan sonra Alaeddin Keykubad Ertuğ
rul Gazi'ye yardımlarından dolayı iltifat
larda bulunarak hil'at giydirdi ve Sel
çuklu ülkesinde yaşamak için göç ettik
lerini öğrenince Ankara yakınlarındaki 
Kara ca dağ ve çevresini ona verdi (I 230). 

Ertuğrul Gazi Karacadağ'da bir müd
det kaldı, ardından da oğ lu Savcı Bey'i 
(Saru Yatı) Sultan Alaeddin Keykubad 'a 
göndererek ondan yeni yurt istedi. Os
manlı kaynaklarına göre sultandan ge
rekli izni aldıktan sonra belki de daha 
verimli topraklar elde etmek üzere ba
tıya doğru hareketle Bizans sınırlarına 

kadar gelerek Söğüt dolaylarına, Aşa
ğı Sakarya havzasına yerleşti. Burada 
Bizans sınırlarındaki kasaba ve köylere 
karşı akınlar düzenlemeye başladı. Bu 
sırada ı. Alaeddin Keykubad ülkesinin 
batı sınırlarını itaat altına almak ama
cıyla Bizans topraklarına bir sefer dü
zenledi. Konya'dan 1231 yılında hareket 

eden ordu Sultanöyüğü'ne (Eskişehir) gel
diğinde Ertuğrul Bey de maiyetiyle bir
likte buraya gelerek şultana katıldı. Sel
çuklu ordusuyla Nikaia (iznik) Rum im
paratoru Teodoros Laskaris'e bağlı bir
likler arasında bugünkü Pazaryeri ile Bo
züyük arasındaki Ermeniderbendi deni
len yerde yapılan savaşı , Ertuğrul Bey'in 
emrindeki aklncı savarilerinin başarılı 

mücadelesi sonucunda Selçuklu ordusu 
kazandı. Bu haber Sultanöyüğü 'nde bu
lunan Alaeddin Keykubad'a ulaştığında 
sultan çok sevindi ve Ertuğrul Gazi 'yi 
taltif ederek Eskişehir ve çevresini ken
disine verdi. 

ı. Alaeddin Keykubad bu zaferden son
ra bölgenin önemli merkezlerinden olan 
Karahisar'ı (Karacahisar) kuşattı, ancak 
bu sırada Moğollar'ın Anadolu'ya girdik
leri haberini alınca şehrin muhasarasını 

Ertuğrul Gazi'ye bırakarak geri dönmek 
zorunda kaldı. Ertuğrul Gazi ve berabe
rindeki Türkmen beyleri uzun süren bir 
mücadele sonucunda Karacahisar 'ı ele 
geçirdiler (629/ 123 1-32). Şehrin tekfu
runu yakalayarak elde edilen ganimetin 
beşte biriyle birlikte Sultan Alaeddin Key
kubad 'a gönderdiler. Ganimetin geri ka
lanını da gaziler arasında paylaştırdılar. 
Ertuğrul Gazi Karacahisar Kalesi'ni ele 
geçirdikten sonra Söğüt üzerine yürü
yerek Osmanlı Beyliği' nin ilk başşehri 
olan bu yere de hakim oldu. Onun bu ba
şarıları sonucunda Selçuklu sultanı Sö
ğüt ve çevresini kendisine yurt olarak 
verdi. 

Ertuğrul Gazi Söğüt ve çevresine yer
leştikten sonra Bizans sınırı boylarında 
bulunan diğer uç beyleriyle birlikte mü
cadeleyi sürdürdüğü gibi komşu Rum 
beyleriyle (tekfurlar) dostluk kurmaya da 
çalıştı. Özellikle Belocome (Bilecik) ve Me
langeia (Lefke, bugünkü adı Osmaneli) 
tekfurları Ertuğrul Bey ile gayet iyi ge
çiniyorlardı. Ertuğrul Gazi, kendisi gibi 
Kayı Türkleri'nden olup Selçuklu la r ' ın 

Kastamonu uç beyi olan Hüsameddin 
Çoban 'ın oğulları ile de dostane müna
sebetlerde bulunuyordu. Bu şekilde kış
ları Söğüt'te, yazları da Domaniç yayla
larında geçiren Ertuğrul Gazi zaman za
man Bizans sınırlarındaki bölgelere akın
lar düzenliyordu. Onun Bizans'a karşı 

yaptığı bu akınlar sırasında çevrede bu
lunan Akçakoca, Sarnsa Çavuş, Kara Te
gin, Aykut Alp ve Konur Alp gibi tecrü
beli uç beyleri de etrafında toplanmış
lardı. Böylece Söğüt' e yerleşmiş olan Ka
yı aşireti her geçen gün biraz daha bü
yüyerek kuwetlendi. Osmanlı kaynakta-

ERTUGRUL GAZi 

rındaki rivayetlere göre Batı Anadolu'da 
Anadolu Selçukluları'na bağlı bir uç beyi 
olarak faaliyetlerini sürdüren Ertuğrul 

Gazi, Cimri olayından sonra Bizans sınır
larına gelen Selçuklu Sultanı lll. Gıya

seddin Keyhusrev' i karşılam ış ve ona 
bağlılık bildirip hediyeler takdim etmiş
ti ( ı 279). Bu tarihten sonra Ertuğrul Ga
zi'nin oldukça yaşlandığı ve Kayı aşireti

nin idaresini oğlu Osman Bey'e bıraktı
ğı anlaşılmaktadır. Muhtemelen bu son 
tarihten kısa bir süre sonra da doksan 
yaşını aşmış olduğu halde vefat etmiştir 
(680/ ı 28 1-82) Ölüm tarihi olarak 1288 
veya 1289 yılla rı da verilmektedir. Tür
besi Bilecik ili Söğüt ilçesinin 1 km. do
ğusunda Söğüt - Bilecik yolu üzerinde 
bulunmaktadır. Kayı aşi retine mensup 
olanlar ve özellik le Karakeçili aşireti Er
tuğrul Gazi'nin ölümünden sonra onun 
türbesini manevi bir ziyaret yeri haline 
getirmişler ve yıllarca burayı ziyaret ede
rek şölenler tertiplemiş, cirit, güreş gibi 
milli oyuntarla atalarını anmışlardır. Er
tuğrul Gazi · nin türbesi bugün de aynı 

şekilde ziyaret edilmekte ve Söğüt'te 

her yıl şenlikler düzenlenmektedir. 
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