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2. ÜNİTE

BEYLİKTEN DEVLETE

OSMANLI SİYASETİ

(1302-1453)





2.1. KURULUŞ DÖNEMİ GELİŞMELERİ



2.2. OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞUYLA İLGİLİ 

GÖRÜŞLER

Osmanlı Beyliği’nin kurucularının; menşei, hangi boya 

mensup oldukları, Anadolu’ya ilk ne zaman geldikleri, 

hangi yörelerde yaşadıkları ve hatta beyliğin tam 

olarak ne zaman ve nerede kurulduğu hâlâ tartışma 

konusudur. Bunun en büyük nedeni Kuruluş Dönemi 

kaynaklarının yetersizliğidir.



Osmanlı Beyliği’nin kuruluşunu anlatan ilk 

kaynakların, kuruluştan yaklaşık bir asır sonra 

kaleme alınması, dönemin aydınlatılmasını 

zorlaştırmaktadır. Bu nedenle gerek 

hanedanın ortaya çıkışı gerekse beyliğin 

kuruluşu konularında tarihçiler, başta 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi belgeleri olmak 

üzere mevcut bilgilerden hareketle birtakım 

çıkarımlar ortaya koymuştur



Osmanlı Tarih Yazıcılığı

 Osmanlı tarihinin kaynakları, kütüphane ve arşiv 

kaynakları olmak üzere iki temel kaynak grubundan oluşur. 

İlk iki yüzyıl yani XIV ve XV. yüzyıllar için her iki kaynak grubu 

da oldukça yetersizdir. Bu durum bize, Osmanlıların bizzat 

yaptıkları veya içinde bulundukları tarihî olayları, 

zamanında kayıt altına almadıklarını hatırlatır. Kuruluşu II. 

Murad, gelişmesi II.Mehmed ve yükselişi II. Bayezid 

dönemleri olarak kabul edilen Osmanlı tarihçiliği, II. Bayezid 

Dönemi’nden itibaren yeni bir ivme kazanmış gerek nicelik 

gerek nitelik gerekse tür olarak yükselişini sürdürmüştür.



Bizans tarihçileri Pachymeres (Pakimires), 

Nikephoros (Nikeforos) ve Kantakouzenos

(Kantakuzen) ile Arap gezgin, coğrafyacı ya da 

tarihçileri İbn-i Batuta, el-Ömerî, İbn-i Said ve 

İbn-i Haldun’un bıraktıkları eserler döneme ışık 

tutmaktadır. Fakat bu bilgiler, Osmanlı 

Devleti’nin kuruluşunu yazmak için yeterli 

değildir.



Osmanlı Beyliği’ni kuran 

hanedanın menşeine dair iki 

farklı görüş ortaya atılmıştır. 

Bunlardan ilki; Ertuğrul 

Gazi’nin babasının 

Süleyman Şah olduğu

yönündeki rivayettir. İkincisi 

ise babasının Gündüz Alp 

olduğu yönündeki genel 

kabul gören görüştür. 



 Aşıkpaşazâde, Neşrî ve Oruç Bey 

gibi tarihçiler, Ertuğrul Gazi’nin 

babasının Süleyman Şah olduğunu 

ve onun Fırat Irmağı’nı geçerken 

boğulduğunu, Caber Kalesi’ne 

defnedildiğini belirtmiştir.

Bu anlatıyla Osmanlıların kökleri, 

Anadolu’nun Fatihi Türkiye 

Selçuklularının kurucusu 

Kutalmışoğlu Süleyman Şah’a 

dayandırılmak istenmiştir.



Ancak son araştırmalar, göstermektedir 

ki Ertuğrul Gazi’nin babası Gündüz 

Alp’tır. Ahmedî, Enverî, Ruhi Çelebi 

ve Karamanî Mehmet Paşa gibi kişiler 

de bunu teyit eden şecereler 

hazırlamıştır. Ertuğrul Gazi’nin büyük 

oğlunun isminin Gündüz olması da 

bunu desteklemektedir. Belki de 

Süleyman Şah Efsanesi; Osmanlıların, 

Türkiye Selçuklularına vâris olduğunu 

kanıtlamak için ortaya atılmıştır.



Genel olarak kabul edilen 

görüşe göre Osmanlılar; 

Oğuzların, Bozok Kolu’na

bağlı Günhan Soyu’nun

Kayı Boyu’na mensuptur. 

Osmanlılar, Kayı Boyu’na

mensup olduklarını en 

yoğun şekilde II. Murad 

zamanında vurgulamaya 

başlamıştır.



Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu üzerine çalışmalar 

yapan tarihçilerin ileri sürdüğü nazariyeler 

farklılık göstermektedir. Özellikle Paul Wittek

(Vitek), Mehmet Fuat Köprülü ve Halil İnalcık, 

beyliğin kuruluşu ile ilgili önemli teoriler ortaya 

atmışlardır.



Genel kabul gören anlayışa göre Osmanlı Beyliği, Batı 

Anadolu’da, Bitinya denilen bölgede kurulmuştur.

Bitinya Bölgesi



Paul Wittek, nazariyesinde, Osmanlı 

Beyliği’nin kuruluşunu “Gaza Tezi” 

ile açıklamıştır. Wittek’in 1937’de 

Londra Üniversitesi’nde açıkladığı 

bu teze göre Osmanlı Devletiʼnin

görkemli yükselişinin gerçek sebebi 

gazadır. İslam’ın sınırlarını 

genişletmek çabası olan gaza ile 

devlet askerî fetihlerle ganimet elde 

etmeyi amaçlamıştır. 



Ayrıca Wittek, Osman Bey’i 

Oğuz Kağan’a bağlayan 

şecerenin, II. Murad zamanında 

hanedan siyaseti doğrultusunda 

oluşturulduğunu ve 

Osmanlıların, Kayı Aşireti ile 

de alakası bulunmadığını iddia 

etmiştir.



Osmanlı Devleti’nin doğuşunu XIII. 

yüzyıl Anadolu tarihinin bir parçası 

olarak ele alan Mehmet Fuad

Köprülü, “uç”lara özgü yapı 

üzerinde durmuştur. “Bir aşiretten 

cihangirane bir devlet çıkardık” 

anlayışına karşı çıkan Köprülü’ye 

göre Osmanlı Beyliği’nin 

kuruluşunda sadece fetih ve ganimet 

elde etme amaçlı seferler etkili 

olmamıştır. 



 Ona göre beyliğin 

kuruluşu basit bir şekilde 

ortaya koyulamayacak 

kadar karışıktır ve farklı 

etkenlerin açıklanması ile 

ortaya konabilecek tarihî 

bir gelişmedir.





 Halil İnalcık, Paul Wittek’in

tezini kabul etmekle birlikte 

yetersiz bulmuştur. İnalcık’a 

göre gaza Osmanlı Beyliği’nin 

kuruluşunda önemli bir yer tutar, 

fakat beyliğin kuruluşunu sadece 

gazaya bağlamak konuya tek 

boyutlu bakmaktır. İnalcık, 

uçlardaki sosyal değişime dikkat 

çekmiştir. 



XIII ve XIV. yüzyılda meydana 

gelen bu köklü sosyal değişimin 

temel sebebi Moğolların 

yönetimine girmek istemeyen 

Türkmenlerin göçleri ve bölgede 

buna bağlı oluşan nüfus baskısıdır. 

Bizans sınırında gaza ideolojisiyle 

donanmış bu nüfus potansiyeli, iyi 

yönlendirilmiş ve yeni bir Türk 

Beyliği’nin doğuşunu sağlamıştır.




