
KE MAL TA HİR VE OS MAN LI DEV LE Tİ’NİN 
KU RU LU ŞU TAR TIŞ MA LA RI 

Yük sel Yıl dı rım

�
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ve F. Köprülü’nün tezleri sıralandıktan ve bunların eleştirileri yapıldıktan sonra Kemal Tahir’in
konu hakkındaki görüşleri oluşturmaktadır. Çalışmada Kemal Tahir’in Osmanlı İmparatorluğu’nun
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Y a zı mı zın ko nu su nu Os man lı Dev le ti’nin ku ru luşu üze rin de ya ban cı ve
yer li ya zar la rın gö rüş le ri ile Ke mal Ta hir’in ko nu hak kın da ki düşün ce le -

ri oluş tur mak ta dır. Bu an lam da ko nu üze rin de tar tış ma yı baş la tan H.A. Gib -
bons, ve yap tı ğı önem li sap ta ma lar la Ke mal Ta hir’in de önem le üze rin de dur -
du ğu Pa ul Wit tek’in gö rüş le ri ni ele ala ca ğız.  Ar dın dan bu gö rüş le re yer li bir
eleş ti ri ni te li ğin de Fu ad Köp rü lü’nün ça lış ma sı ele alı na cak ve son ola rak Ke -
mal Ta hir’in ko nu üze rin de ki te mel eleş ti ri ve sap ta ma la rı in ce le ne cek tir.

Gib bons’un öne mi Os man lı Dev le ti’nin ku ru luşu ko nu su nun bir tar tış ma
ze mi ni ne taşın ma sı na ne den ol ma sın dan kay nak lan mak ta dır. Ya yım la nan ki -
ta bı1 ta rih çi le ri mi zi ve sos yo log la rı mı zı sırf ken di te zi ni çü rüt mek ama cıy la
da ol sa ko nu üze rin de eğil me ye it miş tir. Ki ta bı bel li bir in ce le me ye da yan sa
bi le da ha çok bir gö rüşün ürü nü gö rün tü sü taşı mak ta dır. Bir amaç için ya zıl -
mış tır. Ame ri ka lı bir ya zar olan Gib bons’un ça lış ma sı 20. yüz yı lın başın da
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dün ya ege men lik si ya se ti ni yü rüt me ye ha zır la nan Ame ri kan dev le ti için, ken -
di sin den ön ce bu si ya se ti başa rıy la yü rüt müş bir ör ne ğin an laşıl ma sı için ya -
pıl mış tır. Bu an lam da bir araş tır ma so nu cu ya zıl mış tır; an cak bel li bir gö rüş ve
ba kış açı sı nın, da ha doğ ru su üze ri ne eğil di ği ko nu ya karşı ta kı nı lan tu tu mun
iz le ri ni gör mek müm kün dür. Os man lı ta rih çi le ri nin eser le ri ne da ya nı la rak çı -
kar tı lan so nuç lar da bi le bu tu tum ken di ni his set tir mek te dir. Bu yüz den Gib -
bons’un ça lış ma sı var dı ğı so nuç la ra gö re de ğil, bu so nuç la rın, or ta ya at tı ğı gö -
rüşün han gi an la mı taşı dı ğı göz önün de bu lun du ru la rak in ce len me li dir. 

Gib bons ki ta bı nı Os man lı İm pa ra tor lu ğu’nun ilk dört hü küm da rı nı esas
ala rak dört bö lü me ayır mış tır. Bu na gö re Os man Bey dö ne mi dün ya ta ri hin de
ye ni bir ır kın or ta ya çık tı ğı dö nem dir. Gib bons’a yö nel ti len eleş ti ri le rin bü yük
bö lü mü bu ilk bö lüm üze rin de yo ğun laş mak ta dır. Gib bons Os man Bey dö ne -
mi hak kın da id di ala rı nı or ta ya at ma dan ön ce Ana do lu’nun Os man’ın aşi re ti -
nin Bi tin ya ucun da ken di ni gös ter di ği za ma na ka dar 13. yüz yıl da ki ge nel du -
ru mu nu an lat mak ta dır. Bu dö nem de Ana do lu ade ta ka pa nın elin de ka la cak
şe kil de sa hip siz dir.2 Ana do lu, Bi zans-Sel çuk lu-Mo ğol iliş ki le ri için de ve ön ce -
sin de göç le re sah ne ol muş tur. Gib bons’a gö re ise Ana do lu’ya asıl akın fe tih le
de ğil Mo ğol is ti la sı önün den ka çan lar ca ol muş tur. Gib bons’un iti ra za ko nu
olan gö rüş le rin den bi ri Os man Bey’in aşi re ti nin de bu un sur lar ara sın da ol du -
ğu dur.3 Gib bons bu şe kil de ge lip Bi tin ya ucun da ki Sö ğüt’e yer leşen ve Er tuğ -
rul Ga zi’nin ölü mün den son ra başı na Os man Bey’in geç ti ği aşi re tin Müs lü man
ol ma dı ğı nı, çün kü Os man lı la rın gel di ği kay nak tan göç eden ka bi le le rin Müs -
lü man ol du ğu na da ir bir ka yıt bu lun ma dı ğı nı söy le mek te dir.4 Ana do lu’ya ge -
le ne ka dar ne sil ler bo yu İs lam kül tü rü ile te mas ta bu lun ma sı na rağ men* bu
aşi re tin İs la mi yet’i ka bul et me miş ol ma sı nı, ga zi un va nı at fe di len Er tuğ rul’un
da hi Müs lü man ol ma dı ğı nı id di a et me si il ginç tir. Er tuğ rul Ga zi za ma nın da
be lir gin bir fe tih ha re ke ti ol ma ma sı nı, Os man Bey’in başa geç me sin den son ra
bir den bi re aşi re tin sa vaş çı bir kişi li ğe bü rün me si ni Gib bons Os man Bey’in ve
aşi re ti nin ge çir di ği önem li bir de ğişik li ğe bağ lı yor. Bu na gö re Os man Bey, Şeyh
Ede ba li eliy le Müs lü man ol muş tur. Şeyh Ede ba li yaşa dı ğı çağ da ge ri le yen İs -
lam ege men li ği ni ye ni den te sis et mek için ara dı ğı sa vaş çı yı bul muş tur. Gib -
bons’a gö re Os man lı kav mi ni mey da na ge ti ren Os man Bey ve aşi re ti nin bu din
de ğiş tir me ola yı dır. Os man Bey böl ge de ki un sur la rı bir ırk ha lin de kay naş tır -
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Böl ge de Ka ra han lı lar, Gaz ne li ler, Sel çuk lu lar gi bi İs lam dev let le ri ege men lik kur muş tur.



mış tır. Bu sa vaş çı tu tu mu nu müş rik lik ten Müs lü man lı ğa geç mek le açık la mak
müm kün dür.5 Fet he di len böl ge le rin aha li si ne İs la mi yet ve Os man lı te baa sı ol -
ma tek li fi su nul muş, bu sa ye de Os man lı nü fu su ve top rak la rı ay nı öl çü de art -
mış tır. Os man Bey’in aşi re ti nin oluş tur ma ya baş la dı ğı Os man lı ır kı bu şe kil de
ço ğal mış tır. Ar tık Ba tı’ya doğ ru ge niş le yen ol gu As ya lı bir ır kın is ti la sı de ğil,
bu lun du ğu böl ge de ki un sur la rın kay naş ma sın dan oluşan ye ni bir ırk tır.6

Os man Bey’den son ra ye ri ne oğ lu Or han Bey ge çe cek tir. Os man Bey oğ lu -
na “ka nu nu, sik ke si ve mu ay yen hu dut la rı ol ma yan bir dev let, mil li şu u ru nu
ye ni duy ma ya baş la yan bir mil let ve ken di sin den çok da ha kuv vet li mu ha sım
komşu lar”7 bı rak mış tır. Gib bons, Or han’ın sal ta na tı nın önem li za ma nın da
ken di si ne bı ra kı lan mülk te ye ni bir mil le tin oluş tu rul ma işiy le uğ raş tı ğı nı an -
lat mak ta dır. Ön ce mil le tin te sis edil me si ile uğ raşa cak, da ha son ra Gib bons’a
gö re dev le tin asıl var lık ala nı olan Bal kan lar’ın fet hi ile il gi le ne cek tir. Gib -
bons, Or han Bey’in sal ta na tı nın so nu na doğ ru et ra fı na top la nan in san sa yı sı -
nın ya rım mil yo na var dı ğı nı, bu nun do ğal bir nü fus ar tışı ve göç ile de açık -
la na ma ya ca ğı nı ol sa ol sa Or han Bey’in mil le ti ni bu lun du ğu yer de ki un sur lar -
dan teş kil et ti ği ni, bun la rın da ço ğu nun Rum ol du ğu nu id di a et mek te dir.8

Or han Bey za ma nın da bir mil let bi lin ciy le kuv vet le nen Os man lı lar I. Mu -
rad’la bir lik te Bal kan lar’da ki ege men lik le ri ni sağ lam laş tı ra cak la dır. Bu iler -
le me Os man lı lık si ya se ti için önem li dir. Bal kan lar’ın fet hi Do ğu-Ba tı ça tış -
ma sın da Do ğu’nun sı nır la rı nı Av ru pa iç le ri ne iler let me si ni ve sa vaş ala nı nın
Ana do lu’dan Bal kan lar’a taşın ma sı nı sağ la ya cak tır. I. Mu rad, Gib bons’a gö -
re bir se çim yap mak du ru mun day dı: Nü fu zu nu Ana do lu’da mı kur ma lıy dı
Av ru pa’da mı? Bu se çi me gö re ya As ya lı bir hü küm dar ola cak tı, ya da Av ru -
pa lı. Türk ler bu an lam da Gib bons’a gö re dev let kur mak tan aciz ol duk la rı
için dev let teş ki lat lan ma sı nı ger çek leş tir mek için “lâ zım ge len in ce li ğe, si ya -
set bil gi si ne ve teş ki lat ka bi li ye ti ne ma lik ye ga ne un sur olan muh te lif cins
Hı ris ti yan la rın” dev le te dâ hil ol ma sı ge rek liy di.9 Bu yüz den ge niş le me Ba -
tı’ya doğ ru ola cak tı ve yi ne bu yüz den im pa ra tor lu ğun te me li Av ru pa’da ku -
ru la cak tı. Bu si ya se ti iz le yen I. Mu rad, Av ru pa’da iler le ye rek im pa ra tor lu ğu -
nu kur muş ve ge niş let miş tir. 

Ba ba sın dan bir im pa ra tor luk dev ra lan I. Ba ye zid da ha fe tih kâr bir po li ti -
ka iz le ye rek Bal kan lar ve Ana do lu’da ki ege men li ği ni te sis ede cek, İs tan bul’u
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kuşa ta cak tır. Da ha şid det li ve hırs lı olan bu Os man lı pa dişa hı karşı sın da, Av -
ru pa’ da Os man lı la ra karşı gi rişim ler oluşa cak, bu sü reç en son Niğ bo lu’da
ken di ni gös te re cek tir. Gib bons’a gö re Niğ bo lu’da ki haç lı or du su feo dal şö -
val ye li ğin en son bü yük ulus lar ara sı gi rişi mi ol ma sı do la yı sıy la Or ta-Çağ
son la rı nın en önem li olay la rın dan bi ri dir.10 Yi ne An ka ra Boz gu nu Gib bons’a
gö re Os man lı la rın ye ni bir ırk sı fa tıy la Bal kan lar’ a ve ku zey ba tı Ana do lu’ya
sağ lam ca yer leş miş ol duk la rı nı is pat eder ken11 bir yan dan da Ba ye zid’in
Ana do lu ege men li ği nin isim de kal dı ğı nın gös ter ge si dir.12 Boz gun dan son ra
bey lik le rin ye ni den can lan ma sı ilk ba kış ta ege men li ğin Ana do lu’da tam te -
sis edi le me di ği ni gös te rir ni te lik te dir. An cak boz gun dan el li se ne son ra dev -
le tin es ki sin den da ha güç lü bir şe kil de bir dün ya im pa ra tor lu ğu na dö nüş -
me si ola ya baş ka şe kil de bak ma yı ge rek tir mek te dir. 

Wit tek’in gö rüş le ri Os man lı la rın bir im pa ra tor luk ha li ne gel dik le ri II.
Meh met za ma nı na ka dar uzan mak ta dır. Gib bons ve Köp rü lü’den fark lı ola -
rak im pa ra tor lu ğun ku ru luş dö ne mi Wit tek’te 1453’e ka dar uza mak ta dır.
Wit tek, Os man lı İm pa ra tor lu ğu üze rin de ki gö rüş le ri ni Fa tih’e ka dar gö tür se
de di ğer araş tır ma lar da ol du ğu gi bi kö ken so ru nu na eğil mek te dir. Bu nu “Os -
man lı Dev le ti ta ri hi nin bü tün ken di ne öz gü yan la rıy la an cak kö ke ni in ce len -
di ği za man an laşı la bi le ce ği inan cı”na bağ lar.13 Os man lı la rın kö ke ni ko nu sun -
da res mi ge le nek 13. yüz yıl da Ana do lu’ya göç eden bir Oğuz bo yu olan Ka yı
aşi re ti ni Os man lı Dev le ti’nin ku ru cu su ola rak gös ter mek te dir. Wit tek’e gö re
ge le nek sel gö rüşün ka bul edil me si Os man lı İm pa ra tor lu ğu’nu aşi ret te mel li
bir im pa ra tor luk ola rak gör me mi ze ne den olur ki, Os man lı İm pa ra tor lu -
ğu’nun ku ru luşu gö çe be aşi ret le rin kur du ğu im pa ra tor luk lar dan fark lı dır.

Wit tek’e gö re Os man lı lar as lın da Ka yı bo yun dan gel me mek te, ken di le ri -
ni res mi ge le nek te ki önem li bir ye re koy mak su re tiy le dev let le ri ne asil, meş -
ru ve hat ta ef sa ne vi bir te mel ka zan dır mak ta dır lar. An cak Wit tek id di a et ti -
ği bu du ru mu ger çek dışı bir ya kış tır ma de ne me sin den zi ya de Os man lı la rın
bir im pa ra tor luk düşün ce si taşı dık la rı nın gös ter ge si ola rak al gı la mak ta dır.
Bu önem li düşün ce yi II. Mu rat za ma nın da tes pit et mek le14 im pa ra tor luk sü -
re ci nin kü çük bir top lu luk ola rak or ta ya çık ma la rın da yal nız ca yüz yıl son ra
baş la dı ğı nı or ta ya koy mak ta dır. Bü tün bu ge le nek le re bağ lan ma ça ba la rı Os -
man lı la rın as lın da ka bi le bağ la rı üze ri ne ku ru lu ol ma dı ğı nın, fark lı bir te me -

Yüksel Yıldırım

34

10 A.g.e., s. 175.
11 A.g.e., s. 215.
12 A.g.e., s. 158.
13 Wittek, Paul, a.g.e., s. 14.
14 A.g.e. s. 20.



le da yan dı ğı nın ka nı tı dır. Bu te me li Wit tek ge ne Os man lı ta rih çi le rin den Ah -
me dî’nin ese rin de bul mak ta dır. Wit tek’in İs ken der na me’den çı kar dı ğı ve gö -
rüş le ri ne te mel al dı ğı so nu ca gö re “Os man lı lar bir Ga zi ler, İs lam di ni nin sa -
vu nu cu la rı top lu lu ğuy du lar; ken di le ri ni çev re de ki kâ fir ler le mü ca de le ye
ada mış bir İs lam uç-sa vaş çı la rı top lu lu ğu!”15 Wit tek bi ze Os man lı üze rin de
ilk ba kış ta iki tes pit yap ma im kâ nı ver mek te dir. Os man lı sa vaş çı dır ve bu sa -
vaş çı lık bel li bir ama ca doğ ru ge liş mek te dir. 

Wit tek, bun dan son ra ga zi ler top lu lu ğu ola rak ta nım la dı ğı Os man lı’nın
bir dev let ola rak or ta ya çık ma sın dan ön ce ki Ana do lu’nun ge nel ko nu mu nu
an lat mak ta, koşul la rı ver mek te dir. Uç lar da ki sa vaş çı un sur lar, kök le ri Ho -
ra san ve Ma ve ra ün ne hir’e da ya nan Ga zi an la yışı et ra fın da top lan mak tay dı -
lar. Bu Ga zi ler Ana do lu’da ki Türk men un su ru nun ko ru yu cu lu ğu nu yap tı ğı
gi bi uzun sü re dir böl ge de ol duk la rı için ye rel halk la da iyi ge çin mek tey di -
ler. Bu karşı lık lı iliş ki ler Wit tek’e gö re fet he di len top rak lar da ki kül tü rel un -
sur la rın ko run ma sı nı da sağ la mış, sı nır boy la rın da bir ‘kar ma uy gar lık’ ya -
rat mış tır. Bu kar ma uy gar lık bü tün Ana do lu’da be lir le yi ci un sur ha lin de dir.
Fark yal nız ca Bi zans ye ri ne İs lam et ki si nin ol ma sı dır.16 Bu koşul lar al tın da
Ana do lu’nun fet hi nin Sel çuk lu yö ne ti min de de ğil, ak si ne yö ne tim den
önem li öl çü de ba ğım sız Türk un sur lar ta ra fın dan ger çek leş ti ği ni söy le mek
müm kün dür. Wit tek, Ga zi li ği fü tüv vet le bağ lan tı lan dır mak ta, İs lâm sa vaş -
çı la rı nı Haç lı sal dı rı la rı karşı sın da ör güt le me ye da ya nan fü tüv vet teş ki la tı -
nın bir gö rün tü sü olan Ahi li ği, Ga zi le ri bel li bi çim ler de et ki le ye rek, İs lam
şö val ye li ği et ki le ri taşı yan bir halk ha re ke ti gö rü nü mün de ol ma la rı nı sağ la -
yan bir ku rum ola rak ta nıt mak ta dır.17 Ga zi ler, un van la rı nı Şeyh’in elin den
al mak ta dır lar. Bu du rum si ya si–as ke ri un sur la, di ni un su run bu dö nem de -
ki bağ lan tı sı nı ak set tir mek te dir. 

Wit tek’e gö re Ahi li ğin var lı ğı Os man lı’ya er ken dö nem de bir kent li un -
su run ka tıl dı ğı nı, “da ha da önem li si bir yö ne tim si te mi ge liş ti re bi le cek
güç le ri tem sil eden ‘ule ma’nın, İs lam din adam la rı nın”18 var ol du ğu nu
gös te rir. Bu nok ta da Wit tek’in gö rüşü dev le tin teş ki lat lan ma sı için ge rek li
un sur la rın Hı ris ti yan lar dan sağ lan dı ğı nı id di a eden Gib bons’un gö rüş le -
riy le çe liş mek te dir. Gib bons’un Os man lı dev let sis te min de ki güç lü Bi zans
et ki si ne karşı lık Wit tek kök le rin İs lam ule ma sın da ara na bi le ce ği nin al tı nı
çiz mek te dir. Bu sü reç için de Os man lı lar uç-sa vaş çı la rı bey li ğin den im pa ra -
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tor lu ğa doğ ru ge niş le me le ri ni ve ge liş me le ri ni sür dür müş ler dir. Bu sü re ci
ise Wit tek’in ta bi riy le ‘bir im pa ra tor luk ey le mi’19 olan İs tan bul’un fet hiy le
so nuç la na cak tır. Yüz el li yıl ön ce kü çük bir top lu luk kim li ği ile or ta ya çı -
kan ‘Os man lı lar’ bu olay la bir lik te ‘Os man lı İm pa ra tor lu ğu’ ola rak ta rih te -
ki ye ri ni al mış bu lun mak ta dır. 

Köp rü lü’nün ko nu üze rin de ki gö rüş le ri ön ce lik le Gib bons’un eleş ti ri si ne
da yan mak ta dır. Fu ad Köp rü lü Gib bons’un Os man Bey’in aşi re ti nin Mo ğol
is ti la sı önün den ka çıp Ana do lu’ya yer leş tik le ri yö nün de ki id di ası nı red det -
mek te, Sel çuk lu dev ri ne ait kay nak lar da Ana do lu’nun ba tı sı na böy le bir gö -
çe rast lan ma dı ğı nı söy le mek te dir. Köp rü lü’ye gö re Gib bons’un bu ha ta sı ya -
rar lan dı ğı kay nak lar da ki bil gi le ri eleş tir me den al ma sı ve de lil ola rak kul lan -
ma sın dan kay nak lan mak ta dır.20 Gib bons’un ku ra mı açı sın dan aşi re tin Ana -
do lu’ya gel me si nin çok kı sa sü re ön ce ger çek leş miş ol ma sı bu aşi re tin müs -
lü man ol ma ma sı ve son ra dan Şeyh Ede ba li eliy le müs lü man ol ma sı id di ası -
na ge çer li lik ka zan dı ra bi le cek tir. Gib bons’un bu id dia da bu lun ma sı bu açı -
dan önem li dir. Gib bons’un bir id dia sı önem li sa yı da Rum un su ru nun din
de ğiş ti re rek ‘Os man lı’ ol ma sı nın Os man lı İm pa ra tor lu ğu’nun ku ru luşun da
önem li rol oy na dı ğı, Os man lı la rın sa yı sı nın kı sa za man da art ma sı nın bu şe -
kil de ola bi le ce ğiy di. Köp rü lü bu na karşı lık ku ru luş dev rin de dev let adam la -
rı ara sın da Hı ris ti yan dön me le rin sa yı sı nın çok az ol du ğu nu, dev let teş ki la -
tı nın Türk’ler den oluş tu ğu nu be lirt mek te dir. Yi ne Gib bons’un ak si ne böl ge
göç le re ka pa lı de ğil, gö çe be le rin ya nı sı ra şe hir li un sur la rı da çe ke cek ka dar
ca zip tir. Rum un su ru nun Müs lü man laş ma sı doğ ru dur; an cak bu din de ğiş -
tir me id di a edil di ği gi bi ye ni bir ırk oluş tu ra cak ka dar çok sa yı da ol ma mış -
tır.21 Böy le ce Köp rü lü ku ru luş aşa ma sın da Rum un su ru nun et ki si ye ri ne
Türk un su ru nun öne mi ni vur gu la ya rak Gib bons’a karşı çık mak ta dır. Köp rü -
lü’ye gö re Gib bons’un te zi çü rü tül müş tür. 

Os man lı Dev le ti’nin ku ru luşu Köp rü lü’ye gö re 13. yüz yıl da Ba tı Ana do lu
“uç la rı nın” du ru mu için de an laşı la bi le cek tir. Uç bey lik le ri nin bün ye sin de bel -
li oluşum lar top lan mak ta dır. Köp rü lü bun la rı Ga zi ler, Alp ler, Ahi ler, Ba cı yan-
ı  Rum ve Ab da lan-ı Rum ola rak dört gru ba ayır mak ta dır.22 Bu teş ki lat lar yal -
nız 13. yüz yıl Ana do lu’su nun uç böl ge le rin de de ğil uzun sü re den be ri İs lam
dün ya sın da bu lun mak ta dır lar.23 Bu kök lü teş ki lat lar uç lar da da ken di le ri ni
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gös te re cek ler dir. Bu da Os man lı İm pa ra tor lu ğu’nun ku ru luşu na kay nak lık
eden bu böl ge nin sa nıl dı ğı nın ak si ne Türk-İs lam et ki si al tın da yaşa dı ğı ve bu
te ki nin teş ki lat lan ma lar da da ken di ni gös ter di ği ni or ta ya koy mak ta dır. 

Bi zans komşu lu ğu Os man lı’ya bü yük bir fır sat ta nı mış, Os man lı da bu nu
başa rıy la kul lan ma yı bil miş tir. Bu sü reç için de di ğer Türk bey lik le ri nin ken -
di si ne karşı ge nel lik le düş man ca bir ta vır da bu lun ma la rı ar ka sı nı gü ve ne al -
ma sı nı sağ la mış tır. Bu fır sa tın kul la nıl ma sı sü re cin de Os man lı ara dı ğı her
un su ru Ana do lu’da bu la bil miş tir. Bu un sur lar Os man lı lı ğa güç kat mış lar dır.

Fe tih ler sı ra sın da uy gu la nan si ya set fü tu ha tın faz la ka yıp ve ril me den ya -
pıl ma sı nı sağ la mış, böy le ce kı sa za man da da ha çok top rak ege men lik al tı na
alın mış tır. Dev le tin ege men li ği ni hü küm da rın kişi li ğin de top la ya rak ai le
aris tok ra si si ne ver me me si de ka za nı lan bü tün lü ğün par ça lan ma sı nın önü ne
ge çil miş tir. Bu bü tün lük an cak dev le tin ön gör dü ğü şe kil de tı mar la ra bö lü ne -
rek kıs men ve sü rek li ola rak ge ne as ke ri alan da ak tif un sur lar la pay laşıl ma -
sı top rak la rın bü yü me si ne da ha da ko lay laş tır mış, bü tün lük pay laş tık ça ço -
ğal mış tır. Bu sis tem sa ye sin de dev let ara dı ğı as ke ri po tan si ye li eli nin al tın da
bu lun dur mak ta dır. Bü tün bu şart la ra ek ola rak ku ru luş sü re cin de ki pa dişah -
la rın ye te nek le ri nin de al tı çi zil mek te dir. Bü tün bu açık la ma lar dan son ra
Köp rü lü’ye Os man lı Dev le ti; “... Sel çuk lu Sul tan lı ğı ile ona ha lef olan sa ir Ana -
do lu Bey lik le ri ile hiç ala ka sı ol ma yan ye ni bir uz vi yet, ye ni bir et nik ve si ya si teşek -
kül de ğil dir; bi la kis ... vak tiy le Ana do lu Sel çuk lu Dev le ti’ni, Da niş mend li le ri, Ana -
do lu bey lik le ri ni de ku ran Ana do lu Türk lü ğü nün 13-14. asır lar da ki si ya si ve iç ti ma i
te ka mü lün den do ğan ye ni bir ta ri hi ter kip tir.”24

Ke mal Ta hir’in ku ru luş ko nu sun da ki gö rüş le ri nin an la mı nı kav ra ya bil -
mek için bu ko nu da gö rüş bil di ren bel li ya zar la rın eser le ri ne de ça lış ma mız
için de yer ver dik. Bun la rın Ke mal Ta hir çer çe ve sin de de ğer len di ril me si, Ke -
mal Ta hir’in gö rüş le ri ni doğ ru ye re otur ta bil me miz, ger çek an la mı nı ya ka la -
ya bil me miz açı sın dan önem li dir. Bu ne den le Ke mal Ta hir’in ko nu üze rin de -
ki gö rüş le ri ne gir me den ön ce Gib bons, Wit tek ve Köp rü lü’nün ge nel bir eleş -
ti ri si ni, ça lış ma la rın dan çı kar dı ğı mız ge nel so nuç la rı be lirt mek is ti yo ruz.

Gib bons’un te zi, Bi tin ya ucun da ki Türk le rin, Rum un sur lar la kay naşıp
ye ni bir ırk ola rak bir im pa ra tor lu ğun te me li ni kur duk la rı şek lin de dir. Bu ra -
da ki Türk un sur da Gib bons’a gö re son ra dan müs lü man ol muş Os man
Bey’in aşi re tin den kay nak lan mak tay dı. Bu aşi ret ye ni ır kın çe kir de ği ni oluş -
tur mak la sı nır lı kal mış, ır kın ge lişi mi Ba tı’ya doğ ru ger çek leş ti ğin den ır kın
nü fu su nu müs lü man laş mış Rum lar ço ğalt mış tır. Dev le tin ida re ci kad ro la rı -
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nın kay na ğı nı da Gib bons’a gö re bu un sur lar sağ la mak ta dır. Or ta ya çı kan
ye ni dev le tin böy le ce Bi zans’tan tek far kı di ni ola cak tır. Gib bons’un sö zü ge -
tir mek is te di ği yer, Müs lü man bir Bi zans Dev le ti’dir. Bu dev let, do ğuşu nu
Bi zans top rak la rın da ger çek leş tir di ği gi bi ge liş me si ni de Bi zans’a doğ ru ya -
pa cak, Bi zans dün ya sı için de ye ni bir bi çim de Bi zans’ın ye ri ni alan bir dev -
let ola rak ta rih sah ne si ne çı ka cak tır.

Gib bons’un te zi Os man lı Dev le ti’ni dün ya ta ri hin de yan lış ye re oturt -
mak ta dır. Os man lı, Bi zans dün ya sı için de açık lan mak is ten mek te, Bi zans’ın
için de ki ik ti dar so ru nu na çö züm ge ti ren ye ni bir ha ne dan gi bi ta nı tıl mak ta -
dır. Böy le lik le Os man lı Dev le ti dün ya ta ri hin de ki ger çek ye rin den ko pa rı la -
rak Bi zans ta ri hi nin de va mı na yer leş ti ril mek te dir. 

Dev le tin ku ru luşun da Müs lü man-Türk un su ru nu bir aşi ret bo yu tu na in -
dir ge mek, Gib bons’un id di ası nın bir yö nü dür. Ola ya bu sı nır la may la ba kıl dı -
ğın da, ilk ba kış ta Gib bons’u hak lı çı ka ra cak bir iz le nim doğ mak ta dır. An cak
ge ne ilk el den ya pı la cak bir in ce le me ile id di ala rın bu iki da ya na ğı nın tu tar sız -
lık lar taşı dı ğı gö rül mek te dir. Her şey den ön ce, Müs lü man laş tı rı lan un sur lar -
dan oluş tu ğu id di a edi len dev le tin te me li ne ge ne son ra dan Müs lü man ol muş
bir aşi re ti oturt mak ve bu aşi re ti Müs lü man laş tır ma nın ateş le yi ci gü cü ola rak
ile ri sür mek, Os man lı Dev le ti’nin baş lan gıç ta din ya yı cı lı ğı ile or ta ya çık tı ğı nı
söy le mek olur ki “din ya yı cı lı ğı” kav ra mı nı ta rih sel ger çek ler le sı na dı ğı mız da
Os man Bey’in başın da ol du ğu bu Türk men bey li ği nin bu iş te ne ka dar ya ya
kal dı ğı gö rü lür. Ge ne Gib bons’un be lirt ti ği gi bi Os man lı lar Sö ğüt’ten Bur sa’ya
ka dar an cak 60 yıl da ge le bil miş le dir. Bi zans Rum lu ğun dan İs la mi yet’i ka bul
eden le rin ol du ğu doğ ru dur; an cak Os man lı nü fu su nun ar tışı nın ne re dey se ta -
ma mı nı bu ola ya bağ la mak Ana do lu’dan ge len Müs lü man-Türk un su ru nun
var lı ğı nı in kar et mek olur. Gib bons, Os man lı Bey li ği’ne Ana do lu’dan ka tı lım
yol la rı nın ka pa lı ol du ğu nu id di a et mek te dir. An cak hem ta rih sel ger çek lik ler
hem de man tık sal bir çö züm le me so nu cu bu nun ak si ni söy le mek müm kün -
dür. Os man lı’ya ka tı lan un sur lar sa vaş çı un sur lar dır. Gib bons bu un sur la rın
di ğer bey lik ler ce tu tul du ğu nu söy le mek te dir. Fa kat bu sa vaş çı un sur la rın, ga -
za ol ma yan böl ge ler de oya lan mak ye ri ne ga za nın de vam et ti ği top rak la ra yol
al ma sı ak la da ha yat kın gel mek te dir. Bu an lam da Gib bons’un id dia sı ge çer li -
li ği ni yi tir mek te dir. Ay rı ca Gib bons Os man lı la rın fet het tik le ri ba zı böl ge ler de
yer li halk la kay naş mış müs lü man la ra rast la dık la rı nı ken di si söy le mek te dir.
Ana do lu, 500 yıl dan be ri ki mi za man düşük, ki mi za man yük sek yo ğun luk ta
akın la ra sah ne ol mak ta dır. Ül ke de ki ik ti da rın du ru mu na gö re bel li za man lar -
da bel li böl ge ler de yer leş me ler ola bil miş tir. Bu du rum böl ge nin ta ma men Bi -
zans et ki si al tın da ol ma dı ğı nın ye ter li ka nı tı dır. Os man lı’ya ka tı lım lar ise Gib -
bons’un id di a et ti ği gi bi, ye ni bir di nin ge tir di ği can lı lık la açık la na maz. Bu du -
rum da 7. yüz yıl dan be ri bu din le ta nış mış hal de bu lu nan Bi zans’ın din de ğiş -
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tir mek için ni çin Türk le ri bek le di ği so ru la cak tır. Yi ne bu din de ğişik li ği nin ni -
çin Türk kim li ği al tın da ger çek leş ti ği de so ru ko nu su dur.25 Ka nı mız ca din de -
ğiş tir me böl ge deki de ğişi min ne de ni de ğil, so nu cu dur. Bi zans lı lar din de ğiş tir -
dik le ri için Os man lı ol ma mış lar, Os man lı lı ğı ka bul et tik le ri, bu si ya set al tın da
yaşa ma yı seç tik le ri için din de ğiş tir miş ler dir. Ara da ki se bep-so nuç iliş ki si nin
doğ ru ko nul ma sı ge rek mek te dir. 

Gib bons’un id di ası nın di ğer bir yö nü de Os man lı dev let teş ki la tı için ge -
rek li un sur la rın ta raf de ğiş tir miş Bi zans lı lar dan sağ lan dı ğı şek lin dey di. Gib -
bons’a gö re böl ge, Ana do lu’dan ge len le re ka pa lı olun ca Os man Bey’in başın -
da ol du ğu top lu luk da ‘dev let kur ma’ ye te ne ği ne, ve bu iş için “la zım ge len
in ce li ğe, si ya set bil gi si ne ve teş ki lat ka bi li ye ti ne” sa hip ol ma dı ğı için teş ki -
lat lan ma nın tek kay na ğı nın Bi zans ol du ğu nu öne sü rü le cek tir. Bu du rum ay -
nı za man da ‘Os man lı üze rin de ki Bi zans te si ri’ baş lı ğı al tın da kap sam lı bir
tar tış ma nın ko nu su dur. Bu ko nu hak kın da yur du muz da ya pıl mış en ge niş
ça lış ma ola rak Fu ad Köp rü lü’nün ese ri ni26 ha tır lat mak müm kün dür.

Köp rü lü bu ça lış ma sın da Os man lı ku rum la rı nın kay na ğı nı Bi zans dışın da
ara mak ta dır. Ça lış ma nın bi zim açı mız dan önem li yö nü Os man lı üze rin de ki
Bi zans et ki si ne açık lık ge tir me si dir. Bu na gö re Bi zans’ın Os man lı üze rin de ki
et ki si sa nıl dı ğı ka dar de ğil dir. Biz ce de Os man lı Dev le ti’nin teş ki lat lan ma sın -
da tek et ken un sur ola rak Bi zans’ı gös ter mek, Do ğu top lum la rı nın dev let kur -
ma ko nu sun da ki bi ri kim ve ye te nek le ri ni göz ar dı et me ola cak tır. Dev let ge -
le ne ği nin baş la tı cı sı ve top lum lar ara sı iliş ki ler de söz sa hi bi olan pek çok dev -
le tin ku ru cu su olan Do ğu top lum la rı, Os man lı Dev le ti’nin do ğuşu na kay nak -
lık ede cek bi ri ki me sa hip tir. Ve dev let teş ki lat lan ma sın da yer ala cak ku rum -
la rın kay nak la rı bu bi ri ki min için de mev cut tur. Gib bons, dün ya ege men li ği ni
elin de tu tan bir dev le te kay nak ola rak kü çük bir aşi re ti gös te rin ce, üs te lik bu
aşi re ti Ana do lu’nun bü tün bağ lan tı la rın dan ko puk bir şe kil de Ba tı dün ya sı na
yer leş ti rin ce du ru mu kur tar mış gö rü ne cek tir. Bu du rum da bah set ti ği miz bi -
ri kim den ya rar lan ma yo lu muz tı kan mak ta ve Os man lı, Bi zans dün ya sı na
hap se dil mek te dir. Ku ru luş ola yı na dar bir çer çe ve den bak mak ve ba kış açı sı -
nın ta raf lı lı ğı bu sı kın tı ya yol aça cak tır. Gib bons’un id di asın dan or ta ya çı kan
so nuç Os man lı lı ğın Ba tı ta ra fın dan Bi zans’ın de va mı ola rak sa hip le nil me si -
dir. Gib bons Ba tı adı na Os man lı’yı da ken din den sa ya cak, da ha doğ ru su ken -
di ma lı ol du ğu nu ima ede cek tir. Böy le ce Ro ma’dan son ra Os man lı da Ba tı
dün ya sı nın ürü nü ola rak or ta ya ko na cak tır. 
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Gib bons’un gö rüş le ri nin yol aç tı ğı so nuç or ta da dır ve bu so nu cu ka bul et -
me miz müm kün de ğil dir. Os man lı lı ğın dün ya ta ri hin de ki ko nu mu ve yü rüt -
tü ğü si ya set açık la ma sı nı Bi zans de vam cı lı ğı ile bu la bi le cek dü ze yin üs tün -
de dir. Bi zans dün ya sı na, baş ka de yiş le Ba tı içi çe liş ki le re sığ dı rı lan bir Os -
man lı’yı açık la mak im kân sız dır. Os man lı lı ğın açık lan ma sı an cak Do ğu-Ba tı
ça tış ma sı için de ve Do ğu cep he sin de aran ma lı dır.

Gib bons’un gö rüş le ri nin ka bul edil me si Os man lı’yı Ba tı dün ya sı nın ürü -
nü yap tı ğı gi bi sü rek li al tı nı çiz di ği miz Os man lı’dan el de edi le cek ders ler
nok ta sın da da bi zi yi ne Ba tı’ya baş vur mak zo run da bı ra ka cak tır. Os man lı,
‘Ba tı uy gar lı ğı’ ürü nü olun ca biz de ‘Türk kül tü rü’ ola rak bir uy gar lık tan bir
baş ka Ba tı uy gar lı ğı na ge çe bi le cek; ya da Türk lük, Os man lı lık al tın da ay rı bir
kim lik ola rak ile ri sü rü lün ce ken di mi ze te mel ara mak için Or ta-As ya’ya koş -
mak zo run da ka la bi le ce ğiz. Os man lı lı ğın doğ ru an laşıl ma ma sı Ana do lu’nun
bi ze ka zan dır dı ğı bi ri ki min ve ver di ği im kan la rın far kı na va rı la ma ma sı an la -
mı nı taşı mak ta dır. Gib bons’un zi hin ler de ya ra ta ca ğı tah ri bat, bu id ra kin ger -
çek leş me me si ne yol aça cak tır. Gö rüş le ri nin eleş ti ri si bu açı dan önem li dir. 

Gib bons’la ay nı bi na nın pen ce re le rin den bak ma sı na rağ men Wit tek, bel li
yön ler den fark lı gö rüş ler öne sü re cek tir. Wit tek, Os man lı la rı ka fir ler le sa -
vaşan bir ga zi ler top lu lu ğu ola rak ni te le mek te dir. Ona gö re Os man lı Bey li ği
Ana do lu’da 13. yüz yı lın so nu na doğ ru ba ğım sız laşan ga zi bey lik le rin den bi -
ri dir ve im pa ra tor lu ğa dö nüş me si ga zi ge le ne ği ni de vam et tir me siy le müm -
kün ol muş tur. Ga zi ge le ne ğin den uzak laşa rak İs lam ül ke le ri ne yö nel me si I.
Ba ye zid ör ne ğin de gö rül dü ğü gi bi dev le tin par ça lan ma sı na yol aç mış, ga zi -
li ğe dö nüş ise* ye ni den bü yü me si ni sağ la mış tır. 

Wit tek’in ku ru luş so ru nu nu açık la mak için ile ri sür dü ğü gö rüş Os man -
lı’nın Ba tı dün ya sı karşı sın da ki ko nu mu nu açık la mak için önem li dir. Ga zi
ge le ne ği, Ba tı ile mü ca de le an la mı nı taşı dı ğı için dik ka te alı na bi lir. An cak, bu
mü ca de le sırf ga ni met ve din yay ma is te ği ile sı nır lan mak ye ri ne Ba tı soy gu -
nun dan Do ğu top lum la rı nı ko ru ma şek lin de al gı la nır sa da ha doğ ru bir ta -
nım la ma ya pıl mış olu na cak tır. Ay rı ca ga zi ge le ne ği ni be lir le yi ci un sur ola rak
ile ri sür mek de ka nı mız ca yan lış tır. Ga za fik ri nin ku ru luş sü re cin de bel li bir
dö nem ge niş le me için be nim sen miş ol du ğu ka bul edi le bi lir; an cak ge rek ga -
za fik ri nin ge rek se ga zi lik ten gel me kad ro la rın dev let için bir yer den son ra
so run teş kil et ti ği or ta da dır. Yer li kad ro la ra karşı lık devşir me kad ro la rın or -
ta ya sü rül me si ve bu iki un sur ara sın da ki çe kiş me nin den ge üze rin de tu tul -
ma sı dev let için de ga za fik rin den çok baş ka fi kir le rin de do laş tı ğı nı gös ter -
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mek te dir. Dev let, ga za fik ri ne sa rıl mak tan zi ya de, bu fik ri bel li bir si ya set
için de kul lan mış, ge ne si ya se ti uya rın ca baş ka fi kir ler le uyum için de yaşat -
mış tır. Dev let için de yö ne tim ka de me sin de yer li dev let adam la rı nın ya nın da
devşir me ka pı kul la rı nın bu lun ma sı bu düşün ce ye yol aç mak ta dır. 

Wit tek Os man lı İm pa ra tor lu ğu’nun ku ru luşu üze ri ne Gib bons’tan bel li
öl çü ler de fark lı de ğer len dir me ler yap mak ta, bel li nok ta lar da Gib bons’la çe -
liş mek te dir. Ku ru luş sü re ci nin Gib bons’ta An ka ra Sa vaşı ön ce sin de ta mam -
lan ma sı na karşı lık Wit tek’in İs tan bul’un fet hi ni esas al ma sı te mel de her iki
ya zar dan da fark lı so nuç lar çı kar ma mı za yol aça cak tır. 1402 ta ri hin de, yı kı -
lan bir dev let söz ko nu su dur. Bu ta ri he da ya na rak dün ya ege men li ği ni sağ -
la mış dev le tin açık lan ma ya ça lışıl ma sı bel li güç lük le re yol aça cak tır.1453 ise
önem li bir ta rih tir; an cak bu ta ri he ka dar olan sü reç doğ ru ta nım la nır sa Os -
man lı İm pa ra tor lu ğu’nun ku ru luşu ko nu su ger çek an la mı nı ka za na cak tır.
So nuç ta her iki ya zar da bel li tu tum alış ve yar gı la rın ürü nü olan gö rüş le riy -
le,  ko nu nun doğ ru an laşıl ma sı nı sağ la ya cak gö rüş le rin or ta ya çık ma sı na ze -
min ha zır la ya cak lar dır. Bu açı dan bu gö rüş le rin de ğer len di ril me si önem li dir. 

Köp rü lü Gib bons’u eleş tir mek le kal ma ya cak, Gib bons’un ku ru luş açık la -
ma sı na karşı lık ken di açık la ma sı nı ge ti re cek tir. Gib bons Os man lı’yı Bi zans
dün ya sın da açık lar ken, Köp rü lü İs lâm dün ya sın da açık la ya cak tır. Gib bons
Bi zans’ın de va mın dan bah se der ken, Köp rü lü Sel çuk lu’nun de va mı nı ile ri
sü re cek tir. Gib bons’un, Os man lı mü es se se le rin de ki Bi zans et ki si id di ası na
karşı lık Köp rü lü’nün Sel çuk lu ve İran et ki si id dia sı söz ko nu su dur. Köp rü -
lü, Os man lı Dev le ti’nin ku ru luş prob le ma ti ği ni Ana do lu’nun 13. ve 14. yüz -
yı lın da ara mak ge rek ti ği ni ile ri sür müş, bu nun Sel çuk lu Dev le ti’nin de va mı
şek lin de ger çek leş ti ği ni, baş ka şe kil de bir açık la ma sı nın müm kün ola ma ya -
ca ğı nı sa vun muş tur. Köp rü lü bu an lam da Bi zans kay nak lı Os man lı te ori si ne
karşı lık Sel çuk lu kay nak lı Os man lı te ori si ni or ta ya at mış bu lun mak ta dır.

Yi ne bu aşa ma da Köp rü lü’nün, Wit tek’ten de ay rıl dı ğı bir nok ta Wit tek’in
Sel çuk lu Dev le ti’ni si ya si açı dan ikin ci, üçün cü sı nıf bir güç ola rak gör me si -
ne karşı lık, Köp rü lü’nün Os man lı’yı bu gü cün de vam cı sı ola rak gör me si dir.
Ger çi Köp rü lü’nün ama cı, be ri yan da ki Gib bons’un te zi ne karşı lık Ana do -
lu’nun öne mi ni sü rek li ön de tut ma te laşı dır; an cak bu ra da bir so run be lir -
mek te dir. Os man lı lık Sel çuk lu lu ğun de va mı ise, ni çin Os man lı la rın ger çek -
leş tir di ği başa rı yı Sel çuk lu lar ger çek leş ti re me miş tir? Baş ka bir de yiş le Sel -
çuk lu lar ni çin Os man lı la rın doğ ma sı na ge rek bı rak mış lar, de vam cı la rı ye ri -
ne ni çin ken di le ri iş başın da bu lun ma mış lar dır? Ni çin 20. yüz yı la ka dar Ana -
do lu, Sel çuk lu de ğil de Os man lı top ra ğı dır? Bu so ru la rın ken di si da hi Sel -
çuk lu ile Os man lı ara sın da bel li bir fark lı lı ğın ol du ğu nu gös ter mek te dir.
Ara la rın da ki bu fark lı lık, ya ni Os man lı’nın yü rüt tü ğü fark lı si ya set Os man -
lı lık de di ği miz ay rı bir kav ra mın ol ma sı na ve bu kav ram al tın da oluşan ay rı
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bir ya pı lan ma nın doğ ma sı na yol aç mış tır. Bu açı dan Köp rü lü’nün ile ri sür -
dü ğü Sel çuk lu’nun de vam cı sı id dia sı tar tış ma ko nu su dur. 

Ke mal Ta hir’e gö re Os man lı Dev le ti’nin ku ru luşu dün ya ta ri hi için de Ana -
do lu’nun ko nu mun da aran ma lı dır. “Os man lı lık 1000 yıl la rın dan son ra Or ta -
do ğu’da olup bi ten le rin Do ğu’da mey da na ge tir di ği bü yük bi ri ki min so nu cu -
dur. Bu yıl lar dan son ra her şey ke sin lik le Os man lı Dün ya İm pa ra tor lu ğu’nun
do ğu mu nu, kök leş me si ni ve ge lişip ye di yüz yıl yaşa ma sı nı sağ la mış tır.”27

Ke mal Ta hir Os man lı’nın ku ru luşun da ne Bi zans’ın ne de Sel çuk lu’nun et ki -
si ni ön pla na çı kar mış, Os man lı Dev le ti’ni dün ya ta ri hi nin oluşu mu için de
açık la ma ya ça lış mış tır. Bu, Os man lı’nın böl ge koşul la rı nın zor la ma sı so nu cu
ta rih sah ne sin de be li ren bir dev let de ğil, dün ya ta ri hi nin ge çir di ği aşa ma so -
nu cu or ta ya çı kan bir  ‘dün ya dev le ti’ ol du ğu nu gös ter mek te dir. Bu dün ya
dev le ti ta rih sel koşul la rın ürü nü dür ve ta rih te önem li bir boş lu ğu dol dur mak -
ta dır. Os man lı Dev le ti’nin dol dur du ğu boş luk sı ra dan bir fi gü ra nın oy na dı ğı
önem siz bir rol de ğil, dün ya ta ri hi nin gi dişa tı nın be lir len di ği bir baş rol dür. 

Os man lı lı ğın oluş ma sı na ze min ha zır la yan ta rih sel koşul lar ve Os man lı -
lı ğın dol dur du ğu boş luk ne dir? Ke mal Ta hir’in be lirt ti ği gi bi 1000 yıl la rın -
dan son ra dün ya da olup bi ten le rin gö rün tü sü Os man lı lı ğın do ğuşu nu ve ge -
liş me si ni sağ la mış tır. Ku ru luşu an la mak için bu koşul la rın in ce len me si ge re -
kir. Ça lış ma mı zın ön ce ki bö lüm le rin de Ana do lu’nun 13. ve 14. yüz yıl da ki
gö rü nü mü nü ele al mış tık. Bu açı dan tek ra ra düş mek is te mi yo ruz. An cak bu
gö rü nü mü Ke mal Ta hir’in gö zü ile gör mek, koşul la rı Ke mal Ta hir’in ba kış
açı sın dan de ğer len dir mek için bel li nok ta la rı göz den ge çir mek ge re ke cek tir. 

Os man lı lık bir si ya set tir. Bu si ya set ken di si ni Ana do lu’ya da yan dır mak -
ta dır. Bir dün ya ege men li ği si ya se ti ol ma sı na rağ men Ana do lu’ya da yan ma -
sı, Ana do lu’nun öne mi ile doğ ru oran tı lı dır ve bu öne mi art tır mak ta dır. Ana -
do lu Os man lı lık’tan ön ce de bir si ya set mer ke zi dir. Do ğu’ya karşı bir cep he
si ya se ti nin ve Yu nan lı lı ğın Or ta-Çağ’da ye ni den do ğuşu nun28 ifa de si olan
Bi zans, Ba tı’yı Do ğu akın la rı na karşı ko ru ma si ya se ti ni Ana do lu’da yü rüt -
müş tür. Bu an lam da bir si ya set mer ke zi olan Ana do lu’da Ba tı lı bir si ya set,
Os man lı lık la ye ri ni za man la Do ğu lu bir si ya se te bı rak mış tır. Bu si ya se tin yü -
rü tü le me me si ken di si ni tem sil eden Bi zans’ın başa rı sız lı ğı ne de ni ile dir. Bi -
zans’ın yüz yıl lar bo yu sü ren dü ze ni 13. yüz yı lın son la rı na doğ ru iyi ce bo zul -
muş, sı nır boy la rı nı bi le ko ru ya maz ol muş tur.
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Bu dö nem de ge rek as ke ri ge rek “ik ti sa di dü ze ni bo zu lan Bi zans, ... ön ce
bü yük em lak sa hip le ri ne ve ki li se ye sal dır mış, so nun da hal ka yük le nip bil -
has sa or ta hal li köy lü yü ver gi yü kü al tın da ez miş tir.”29 Bi zans’ın bu tu tu mu,
Ana do lu’ya ge len Türk top lu luk la rı nın işi ne ya ra ya cak tır. Ge rek Ma laz girt
Sa vaşı son ra sı, ge rek se Mo ğol is ti la sı so nu cu Ana do lu’ya akın eden Türk un -
sur lar, karşı la rın da ken di le ri ne mu ka ve met eden bir Bi zans sa vun ma sis te mi
bul ma mış lar; mer ke zi hü kü me tin et ki si nin his se dil me di ği bu top rak lar da,
mer ke zi hü kü met le ara la rı pek de iyi ol ma yan Bi zans lı lar la sı cak te mas yaşa -
ma dan yer leşe bil miş ler dir. 

Türk men le rin yer leş tik le ri ilk uç lar ay nı za man da ker van yol la rı nın da
uğ ra ğı ol du ğun dan, bu ra lar da hem ti ca ret ya pı lı yor, hem de çeşit li mal lar
üre ti li yor du. Bu ne den le ka sa ba lar git tik çe bü yü dü ve zen gin leş ti. Bi zans’ın
yi tir di ği can lı lık ge ri gel di. Böl ge nin can lı lı ğı nın art ma sı çeşit li un sur la rı bu -
ra ya çek ti. Bu un sur lar böl ge nin çe ki ci li ği ne de niy le Ana do lu’nun Bi zans sı -
nı rı na doğ ru ha re ke te geç ti ler. Böl ge nin di ğer bir çe ki ci li ği ise Bi zans sı nı rı
ol ma sı do la yı sıy la bir ci had ala nı ola rak gö rül me siy di. Böy le ce din bil gin le -
ri nin, tüc car la rın, za na at kâr la rın ya nı sı ra sa vaş çı lar da uç la rın en önem li un -
sur la rı ara sın day dı. Bu “sa vaş çı la rın ço ğun lu ğu Ho ra san ve Tür kis tan’dan
ge len ye ni Türk Müs lü man lar mey da na ge ti ri yor du.” 10. yüz yıl da Bi zans’ın
sa vun ma sis te mi güç lü iken et ki siz leş ti ril miş,  ka le le ri yı kıl mış tı. An cak bu
yı kım da ha son ra ki Türk akın la rı na karşı kul la nıl ma ma la rı ne de niy le ge ne
Türk le rin işi ne ya ra mış, “on bi rin ci yüz yıl da baş la yan bü yük Türk akın la rı -
nın yo lu nu aç mış tır.”30 Ana do lu’da ki “Türk men ler, Ga zi lik sis te mi ni güç len -
di re rek bu nun va sı ta sıy la Bi zans Hı ris ti yan lı ğı na” yö nel miş ler, “Sel çuk lu
Sul tan la rı nın hü küm le ri kal ma dı ğı za man lar yal nız Bi zans top rak la rı na yü -
rü müş ler, sul tan lar ara da bir hü küm le ri ni ge çi rir ha le ge lin ce top rak la rı nı
ge niş let me yi dur dur muş lar dır.”31 Bu yö ne liş Ana do lu’da o gü ne ka dar yü -
rü tü len si ya set le rin dışın da ye ni oluşum la rın ha ber ci si ni te li ğin de dir. Ana -
do lu, Os man lı lık si ya se ti ne ze min ha zır la ma sü re cin de bu si ya se tin ilk be lir -
ti le ri ni bu kü çük Türk men top lu luk la rı ile gös ter mek te dir. Böl ge nin için de
bu lun du ğu koşul lar bu gi rişi min kök le nip git tik çe güç len me si ni sağ la mış,
13. yüz yı lın so nu ve 14. yüz yı lın baş la rın da ar tık Do ğu top lum la rı nı Ba tı’ya
karşı ko ru ma düşün ce sin de an la mı nı bu lan Os man lı lık si ya se ti, do ğuşu nun
ilk be lir ti le ri ni gös ter me ye baş la mış tır. Ke mal Ta hir’in de de yişiy le “İl han lı -
lar Dev le ti yı kıl dı ğı za man, Ana do lu’nun Ege’ye ya kın uç la rın da, dö ğüşe
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alışık Türk men ler (Ga zi ler Ör gü tü), Rum Sel çuk lu la rı nın yap tık la rın dan
baş ka bir şey yap ma ya, ta rih sel ba kım dan ha zır lan mış bu lu nu yor lar dı.”32

Ya pa cak la rı şey Ba tı’ya karşı ye ni bir si ya set oluş tur mak tı. Bu si ya set ile Os -
man lı lar, Sel çuk lu son ra sı Ana do lu’da Kon ya sul tan lı ğı nı ele ge çir me ye ça -
lışan di ğer bey lik ler den ay rıl mış lar dır. Ka ra ma noğ lu ör ne ğin de gö rül dü ğü
gi bi Sel çuk lu mi ra sı nı sa hip len mek is te yen di ğer bey lik le re karşı Os man lı lar,
Do ğu’ya de ğil Ba tı’ya yö nel miş, da ha ku ru luş la rın da dev let le ri ni bir dün ya
dev le ti ide ali ne yö nelt miş ler dir.

Ke mal Ta hir’in Os man lı’nın ku ru luşun da si ya se tin be lir len me si ve gi di le -
cek yö nün çi zil me si nok ta sın da ki gö rüş le ri ni en net şe kil de or ta ya koy du ğu
ça lış ma sı, Dev let Ana ro ma nı dır.33 Bu ro man da ve ro ma nı üze rin de or ta ya
koy du ğu gö rüş le rin de Ke mal Ta hir’in Os man lı Dev le ti’nin ku ru luş il ke le rin -
de açık la ma ya ça lışır. Ro ma nın te mel man tı ğı Ba tı’nın feo dal dü ze ni ni yer -
leş tir me ye ça lışan un sur la ra karşı ada le te ve hoş gö rü ye da ya nan dü ze ni ni
öne ren Os man lı la rın bu amaç için gi riş tik le ri dev let mü ca de le si üze ri ne ku -
ru lu dur. Ana do lu’nun in san po tan si ye li nin ve Ana do lu in sa nı nın dev let kur -
ma ze na atı nın al tı çi zil mek te dir. Ro man da Os man Bey’in kişi li ğin de Os man -
lı dün ya gö rüşü nün gö rün tü le ri ve ril mek te, Kon ya Sul tan lı ğı nı ele ge çir me -
ye ça lışan di ğer ga zi bey lik le ri ne karşı lık, Ba tı’ya yö nel me ha re ke ti nin ne -
den le ri an la tıl mak ta dır.34 Bu na gö re Ana do lu bey lik le ri ara sın da ki taht mü -
ca de le le ri ara sı na ka tı lıp Kon ya tah tı nı ele ge çir me nin hiç bir fay da sı yok tur.
Sel çuk lu’nun başa rı sız lı ğı nın ar dın dan Sel çuk lu mi ra sı na sa rıl mak ye ni bir
si ya set üret mek de ğil, es ki si ya se ti can lan dır mak ola cak tır. Oy sa ki Ana do lu
da ha fark lı bir si ya set ara mak ta dır. “Os man lı lar, bu si ya set uya rın ca taht şeh -
ri ola rak Kon ya’yı de ğil İs tan bul’u ta sar la mış lar, yön le ri ni Ba tı’ya çe vir miş -
ler dir.”35 Bu yö ne liş, ku ru luşun bir dün ya dev le ti ne dö nüş me si sü re cin de bir
aşı nın tut ma sı gi bi ger çek leş miş, top rak la rın Ba tı dün ya sı na doğ ru ge niş le -
me si ni sağ la mış tır. Os man lı lık, ken di si ni ge rek Ba tı’da, ge rek se Ana do lu’da
mev cut si ya set le rin ve sis tem le rin öte sin de fark lı bir si ya set ve sis tem le or ta -
ya koy muş, bu top rak lar da yüz ler ce yıl hü küm sür me siy le, aşı nın ne ka dar
doğ ru ya pıl dı ğı nın gös ter ge si ol muş tur. Ke mal Ta hir’e gö re “Os man lı nın ilk
120 yı lı, Rum lu ğa ve Slav lı ğa doğ ru ağır ağır, fa kat çok emin adım lar la ge -
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niş le yip yer leş me si, son ra ay nı ağır lık la, tem kin le Ana do lu’yu Ara bis tan’ı,
Mı sır’ı ele ge çir me si, ta rih yü zü ne çık tı ğı coğ raf ya çev re si nin çeşit li ırk la rı,
çeşit li top lum dü zen le ri ne rağ men, ge nel lik le ya dır gan ma yan ter si ne, has -
ret le bek le ni len bir ida re bi çi mi ol du ğu nu gös te rir.”36 Os man lı lı ğın ku ru -
luşun da ki hak lı lık ve böy le bir si ya se tin böl ge halk la rı için ge rek li li ği, Ti mur
ta ra fın dan yı kı lan dev le tin, yı kı lışın dan el li yıl son ra es ki sin den da ha güç lü
bir şe kil de ta rih sah ne sin de yer al ma sıy la be lir gin leş mek te dir. Ti mur’dan
son ra ki bu di ri liş, dev le tin rast lan tı ese ri ku rul ma dı ğı nı is pat la mak ta dır.37

Bu te sa dü fî ol ma yan ger çek lik Ana do lu bir li ği nin Ti mur’dan so ra di ğer
bey lik ler ce de ğil Os man lı lar ta ra fın dan sağ lan mış ol ma sıy la gö rü le cek tir.
Os man lı Dev le ti’nin ilk ku ru luşun da da Ti mur son ra sı ikin ci ku ru luşun da
da “şart la rın ha zır bu lun ma sı ne ka dar önem li ise, bu şart la rı kul lan ma ye te -
ne ği nin bir avuç dev let ku ru cu için de ha mer te be sin de bir bi ri kim taşı dı ğı nı
da is pat lar. Os man lı lık 1402’de yı kıl mış, so nun da -on beş yıl son ra- Os man -
lı lık kal dı ğı yer den baş la mak ve ta rih te ki ‘dün ya dev le ti’ öde vi ni in san lı ğa
karşı yük len mek için onur lu yaşa ma sı nı sür dür me yi başar mış tır.”38

Bu an lam da Os man lı lık, ku rul du ğu dö nem de ve son ra ki dö nem ler de yer -
leş ti ği böl ge le re en uy gun si ya se ti gö tür müş ve bu si ya se tin ye di yüz yıl
yaşa ma sı nı sağ la mış tır. Ken di sin den ön ce ki ku ru luş lar dan fark lı öne ri ler ve
ya pı lan ma lar la gi de cek tir. Ön ce ki tec rü be ler den ya rar lan dı ğı kuş ku suz dur.
An cak Os man lı, ne Bi zans’ın de va mı, ne de Sel çuk lu’nun ve İran’ın mi ras çı -
sı dır. “Os man lı lık, ku ru luşun da, do ğuşu nun ta rih sel ça ğı şart la rı na uya rak,
ge rek din de, ge rek se Do ğu lu im pa ra tor luk dü ze yin de çok önem li de ğiş me -
ler yap mış, do ğu lu top lum la rın de ğiş mez lik özel li ği ni da ha do ğuşun da de -
ğiş tir miş tir.”39 Bu de ğişim Os man lı lık adı nı ka bul et ti ği miz bu si ya se tin dev -
let ve top lum dü ze yin de ki gö rün tü sün de de ken di si ni gös te re cek tir. Os man -
lı lık si ya se ti nin ken din den ön ce ki si ya set ler den fark lı lı ğı, si ya se tin yan sı ma -
sın da da fark lı lık gös te re cek, Os man lı lık, ile ri sü rü len ta nım la ma lar dan ve
eti ket ler den fark lı, ken di ne öz gü bir ya pı ola rak ta rih te ye ri ni ala cak tır. 

Os man lı’nın ku ru luşu ne Gib bons’un id di asın da ol du ğu gi bi Bi zans dün -
ya sı için de, ne de Köp rü lü’nün ile ri sür dü ğü Sel çuk lu de vam cı lı ğın da aran -
ma lı dır. Os man lı lık her iki sin den de fark lı bir si ya set tir ve Os man lı Dev le -
ti’ni bu si ya set kur muş tur. Ana do lu dün ya nın mer ke zi dir; dün ya ta ri hi nin
be lir len di ği yer dir. Çağ lar bo yu Ana do lu bel li si ya set ler al tın da dün ya ta ri -
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hi ne yön ver miş tir. Os man lı lık, yaşa dı ğı çağ da Ana do lu’nun ara dı ğı si ya se -
tin adı dır. Ve bu top rak lar bu si ya se ti yü rü te bi le cek un sur la ra ta rih te ‘Os -
man lı Dev le ti’ adı ile anı lan bir dev let ver miş tir. Ana do lu’nun ara dı ğı na ce -
vap ve re bi len, Os man lı lık si ya se ti ve Os man lı Dev le ti’dir. Dev le tin ki min eli
ile ya ra tıl dı ğı, han gi kav min han gi bo yu na men sup bir aşi ret ta ra fın dan ku -
rul du ğu önem li de ğil dir. Önem li olan dev let için de ki un sur la rın han gi kim -
lik al tın da bü tün leş tik le ri dir. Bu kim lik or ta ya ko nu lup, ge rek li şe kil de ta -
nım la nır sa dev le ti ‘kim le rin’ kur du ğu za ten or ta ya çı ka cak tır. Yi ne önem li
olan Os man lı lı ğın kö ke ni de ğil ku ru luş man tı ğı dır. Bu man tı ğın an laşıl ma sı
Os man lı lık si ya se ti nin her dö nem de ki gö rün tü sü nün; ya pı nın ve ya pı da ki
fark lı laş ma la rın* da doğ ru an laşıl ma sı nı sağ la ya cak tır.
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