ANADOLU BEYL~KLER~ NDE DEVLET TE~K~LATI
VE
TOPLUM HAYATI*
YA~AR YÜCEL
DEVLET TE~ KILATI
Beylikler Devri, XIII. yüzy~l~ n sonunda Anadolu Selçuklu Devleti'nin
kuvvetten dü~erek y~ k~l~~~ ndan sonra, Anadolu'nun çe~ itli bölgelerinde kurulan ve eski kaynaklarda "Tevâif-i Mülük" diye an~ lan Türk Beylikleri'nin
egemen oldu~u dönemdir. Say~lar~~ büyüklü küçüklü olmak üzere yirmiyi
geçen, ba~ ta merkezi devlet otoritesinin zay~flamas~~ olmak üzere, birçok siyasal ve toplumsal olaylar sonucu meydana ç~ kan bu beylikler, XIII.
yüzy~ l~n sonundan ba~ layarak, hemen hemen Dulkadir ve Ramazano~ullaegemenliklerini kaybettikleri XVI. yüzy~l~ n ba~~ na kadar
r~~
gelen bir süre içinde, Anadolu'nun tarihi çehresini karakterize etmi~lerdir.
Bu dönem, Anadolu-Türk tarihi bak~ m~ ndan oldukça ilginçtir.
Çünkü, ~~o ~~ 8'de ba~ layan ve ~~ o4o'a kadar süren ilk ak~nlar~ n ard~ ndan
1°7 ~~ Malazgirt Zaferi'yle Anadolu kap~ lar~ , Türklere aç~ld~ . Anadolu'da ilk
büyük Türk devleti, Türkiye Selçuklular~~ kuruldu. ~~te beylikler bu devletin birer unsuru idiler. Onun zaylflay~ p ortadan kalkmas~ ndan sonra ba~~ms~ z birer devlet haline geldiler. Osmanl~~ imparatorlu~u, ba~lang~ çta
bunlar aras~ nda bir küçük beylik iken geli~ erek büyük bir imparatorluk
haline dönü~ tü ve alt~~ yüzy~ l ~ slam Kültür Çevresi'nin tek temsilcisi oldu.
Bu yüzden beylikler, Büyük Selçuklu ve Türkiye Selçuklular~~ ile geli~erek
Osmanl~lara ula~an Türk-~ slam Kültürü'nün, bir ara dönemini olu~tururlar. Bu dönemin müesseseleri, kültürü, Osmanl~~ dönemi için de büyük
önem ta~~ maktad~ r.
Devlet Yönetimi Anlay~~~~
Anadolu Beylikleri'ni kuranlar, Hazar Denizi'nin do~usundaki ilk
yurtlar~ ndan bat~ya do~ru göç ederek, Anadolu'ya giren ve uçlarda yerle* A. Ü. verilen konferans~ n metni.
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~en Türklerdi. Ba~lar~ nda kabile reisi durumundaki beyleri bulunuyor idi.
Bu yüzden onlar~n yönetim anlay~~~ nda Orta-Asya Türk gelene~inin
büyük a~~rl~~~~vard~ r. Ancak daha Türkiye Selçuklu Devleti, egemenli~ini
devam ettirdi~i s~rada, yönetici kadrolar~~ olu~turanlar büyük ölçüde ~ ran,
M~s~ r ve eski Selçuklu merkezlerinden Anadolu'ya gelmi~lerdi. Bunlar, eski Orta-Do~u devlet ve yönetim anlay~~~ m ta~~yorlard~. Bu anlay~~~eski
ça~lardan itibaren bu bölgede geli~mi~~ve ~ranl~~ yöneticilerle, Abbasiler
zaman~ nda ~ slam yönetim sistemini de etkilemi~ ti. Türkler, ~slam Kültür
Çevresi'ne girince, kendi geleneklerinin yan~ nda bu görü~ten de etkilendiler.
Geleneksel Orta-Do~u yönetim anlay~~~ na göre, "Teb'an~ n adil bir
yönetim alt~nda güvenli~i sa~lan~ rsa daha fazla üretimde bulunur, fazla
üretim sonucunda daha fazla vergi verir, bu suretle devlet zenginle~ir, devlet zengin olursa kuvvetli bir ordu besler, kuvvetli ordu, devletin devam~ n~~
ve yücelmesini sa~lar". Bu yüzden devletin temeli adalet olmal~d~r. Adalet,
genel anlamda, kuvvetlinin zay~f~~ ezmesini önlemektir. Arap tarihçisi Taberi' nin eski Sasani hükümdarlar~ndan örnekler vererek öne sürdü~ü bu
devlet anlay~~~, nasihatname tarz~ ndaki eserlerde tekrarlanarak muhtevas~~
zenginle~tirilmi~tir.
Bilindi~i gibi, Nasihatname veya Siyasetname denilen eserler, hükümdarlara devlet yönetiminde nas~ l hareket edeceklerini bildiren bir çe~it kamu yönetim bilimine ait kitaplard~r. Çe~itli zamanlarda birtak~ m bilgili,
bu i~ten anlar kimseler taraf~ ndan kaleme al~ nm~~lard~ r. örne~in: Ünlü
Selçuklu Veziri Nizâmu'l-mülk'ün Siyasetnamesi bu türdendir. ~~te bu tür
eserlerde, Tanr~, tebay~~ korumas~~ ve onlara do~ru yolu göstermesi için
hükümdara emanet etmi~ tir. Buna kar~~l~k teban~ n hükümdara mutlak itaat etmesi gerekir.
~slam hukukçulann~ n geli~tirdi~i halifelik teorisi de, birçok bak~ mlardan eski Orta-Do~u yönetim anlay~~~ na benzerlik gösterir. Ayr~ca eski
Türk gelene~inde de adalet, devlet yönetiminin temelini te~kil etmekte idi.
Orta-Asya Türklerinde Hakan~n koydu~u kurallar olan ve Töre veya Yasa
denilen ana kanunlarda, kuvvetlinin zay~f~~ ezmesini önlemek, genel güvenli~ini sa~lamak esas al~n~ yordu. örne~in: 735'te yaz~ lan Göktürk Kitabeleri'nde Bilge Ka~an, adaleti tesis etmekle ö~ünür. ~~ o69'da Karahanl~~ Türk
hükümdar~ na sunulan Kutadgu Bilig'de eski ~ ran nasihatnamelerinin çizdi~i hükümdar tipinin bütün niteliklerini görürüz.
~~te bu çe~it kaynaklardan beslenen ve Osmanl~lar zaman~ nda en geli~mi~~~ekliyle görülen yönetim anlay~~~ n~ n Beylikler Dönemi'nde de geçer-
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li oldu~unu ve devlet ba~kan~~ durumundaki beyler taraf~ ndan uyguland~~~n~~ anl~yoruz.
Örne~in: Karamano~lu beylerinden biri, kendi ad~na hakkedilmi~~bir
kitabede ~öyle tan~ mlanmaktad~ r: "Sultan-1 A'zam, Z~llulahi fi'l-âlem" (En
büyük Sultan, yeryüzünde Tanr~'n~n gölgesi), yine bir ba~ka kitabede Saruhan beyinden "Sultan-~~ A'zam, Mâlik-i Nikabu'l-Ümem" (En büyük
Sultan, ümmetinin sahibi), Ayd~no~lu beyinden, "Emirü'l-Kebir ve'l-alim
yel-adil" (Büyük, adil ve alim bey), Mente~eo~lu beyinden "Emir-i Muazzam, Sultan-~~ mükerrem, mâlik-i rikabi'l-Ümem" diye söz edilmektedir.
Kitabelerde beyleri niteleyen bu ibareler geli~igüzel söylenmi~~de~ildir. Yukar~ da belirtti~imiz görü~ ün bir sonucudur. Kendilerinden Sultan
diye bahsedilen bu beylerin, yeryüzünde Tanr~'n~ n gölgesi olarak zikredilmesi, kendilerine sultanl~~~ n Tanr~~ taraf~ndan verildi~inin ve Tanr~ 'dan al~nan yetki ile reayay~~ güven içinde tutmakla görevlendirildiklerinin bir i~areti kabul edilmelidir. Yine, adil s~fat~~ ile an~lmalar~ , ümmetin sahibi kabul edilmeleri bu anlay~~~ n sonucudur.
Mi/çim:yel Anlay~~~~
Anadolu Beylikleri'nde, egemenlik anlay~~~~Büyük Selçuklular'~ n ayn~~
idi. Yani devlet, hanedan~ n mü~terek mal~~ say~l~ yordu, devleti aile aras~ ndan seçilen reis idare ederdi. Ailenin di~er bireyleri o memleketin muhtelif yerlerinde valilik etmek ve geni~~ ~ ktalara sahip olmak suretiyle i~tirak
haklar~ n~~ gösterirlerdi.
Bu yöntemin pratik bir faydas~~ da vard~ r. Ba~ taki Ulu Bey'in ölümü
halinde ba~a geçmesi muhtemel hanedan mensuplar~ , gençlik ça~lar~ nda
devlet yönetimini ö~renebiliyorlard~. Ayr~ ca, önemli vilayetlere ~ehzadeler
veya di~er aile mensuplar~~ tayin edilmek suretiyle, ülkenin her yan~ nda
hanedan, otoritesini kuvvetle hissettiriyordu. Yine Türk gelene~inde, hükümdar çocuklar~ , valili~e gönderildiklerinde ba~~ehirdeki merkez
örgütüne benzer biçimde yönetim müesseselerine sahip oluyorlar ve kendi
bölgelerinde oldukça ba~~ ms~ z hareket edebiliyorlard~.
333-34'lerde Anadolu'da Türkmen Beylikleri'ni ziyaret etmi~~olan ~bn
Batuta, ülkenin o~ullar aras~ nda taksimi usulünü önemli kaydetmi~tir. Biz
de çe~itli tarihi kaynaklardan bu hususta pek bol örnekler ç~ karabiliriz.
Sözgelimi, Ayd~ no~lu Mehmed Bey, Germiyan ordusunda bir suba~~~iken,
sonradan fethetti~i ~ zmir, Birgi, Tire, Ayasulu~~taraflar~ nda bir beylik kurmu~~ve Birgi'yi kendisine merkez yapm~~t~ . Mehmed Bey, o~ullar~ndan en
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büyü~ü olan H~z~ r Bey'e, Ayasulu~~ve Sultanhisar~'n~, ikinci o~lu olan
Umur'a ~ zmir'i, ~ brahim Bahad~ r'a Bademya'y~~ (Ödemi~~yak~ nlar~ nda),
Süleyman ~ah'a Tire'yi vermi~~ve en küçük o~lu ~sa Bey'i de yan~nda al~koymu~tu.
Saruhan Bey'in devlet reisi oldu~u zaman, kendisinin ba~ kent olan Manisa'da oturup, karde~ lerinden Ça~a Bey'i Demirci'ye, Ali Pa~a'y~~ Nire
(Kemal Pa~a) ve o~ullar~ ndan Bekçe Bey'i Gördes'e, Yusuf Çelebi'yi
Gördük'e gönderdi~ini biliyoruz. Ça~a Bey'den sonra Gördes, Saruhan
Bey'in o~lu Devlet Han'a verilmi~ti.
Osmanl~ lar~ n ilk zamanlar~ nda da bu sistemin uyguland~~~ na (dair) ait
baz~~ kay~ tlar~~ burada zikredelim. Ne~ ri tarihindeki bir rivayete göre, Osman Gazi, Bizans imparatorluk Kuvvetlerine kar~~~kazand~~~~bir zaferden
sonra, gerçek bir siyasi te~ ekkülün hâkimi durumuna yükselmi~~ve devletini te~kilatland~ rm~~t~ . O zaman Karacahisar Sanca~~'n~~ o~lu Orhan Gazi'ye, suba~~l~~~ n~da kar~ nda~~~Gündüz'e verdi. Bir o~lu Alâeddin Pa~a'y~~
kendi yan~nda al~ koydu. "Alâeddin Pa~a, bütün eski rivayetlerde Osman'~ n küçük o~ludur, onu yan~ nda al~ koymu~ tur. Fakat büyük o~lu Orhan'a do~udaki uç sanca~~n~~ vermi~tir. Orhan sonra bat~ daki uca gelmi~~
ve Bursa'y~~ zapt etmi~tir. Orhan, beyli~e geçtikten sonra 133 ~~ 'de Bursa'y~~
bir o~lu Murad Han Gazi'ye verip ad~ n~~ Bey Sanca~~~koydu. Karacahisar'~~ amcas~~ o~lu Gündüz'e verdi". Orhan, Akça-Koca ölünce onun uç
bölgesini büyük o~lu Süleyman'a tevcih etti. Karasi Beyli~i al~ n~ nca büyük
o~lu Süleyman Pa~a'y~~ buraya getirdi. Karasi'den Rumeli fethine giri ~en
Süleyman, sonra Gelibolu ucunun beyi olmu~tur. Süleyman, Rumeli'de
sancak beyi olan yegâne Osmanl~~ ~ehzadesidir. Onun bu uçta yapt~~~~önemli fetihlerle devlet içinde e~siz bir mevki ve kudret kazand~~~, o devre yak~ n kaynaklardan anla~~lmaktad~ r.
I. Murad da büyük o~lu Beyâzid'e yeni al~ nan Kütahya Uç Sanca~~'m verdi. ~ kinci o~lu Yakub'a Karasi'yi tevcih etti. 1373'te bir sefere ç~ kt~~~~zaman yerine küçük o~lu Savc~'y~~ merkezde b~ rakt~.
Daha sonralar~~ ~ ehzadelerin daima Anadolu'daki eski beylik merkezlerine tayin edildi~ini görmekteyiz. I. Mehmed (Çelebi), II. Murad ve II.
Mehmed (Fatih) büyük o~ullar~ n~ , bu devirde ~ark i~leri dolay~s~ yla çok
büyük bir önem kazanan Amasya Uç Beyli~i'ne tayin etmi~ lerdir.
Görüldü~ü gibi, Osmanl~ lar dahil, bütün beyliklerde izlenen yöntem
ayn~ d~ r.
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MERKEZ TE~KIL/kil
Ulu Bey
Devletin reisi Ulu Bey idi. Yukar~da da söyledi~imiz gibi, devlet hanedan~n mü~terek mal~~ say~ld~~~~için, Ulu Bey'in tayini bir bak~ma seçimle oluyordu. Tabii bu seçim, zahirl idi. Yani, devletin veya beyli~in ileri
gelenlerinin bir hanedan üyesi etraf~nda toplanmas~~ ile onun bey tayini
kararla~t~nlm~~~oluyordu. En eski devirlerden itibaren Türk devletlerinde
~taht~ n, muayyen bir hanedan üyesine ait olaca~~ na dair bir gelenek yerle
.
Sözgelimi,
~km~~t~
temayüller
ortaya
ç
~~
memi~ti. Gerçi zaman zaman baz
baz~~ Türk devletlerinde, bir hükümdann ölümü halinde, onun en büyük
o~lunun yerini ald~~~n~ , bazen ailenin en ya~l~~ üyesinin hükümdar tayin
edildi~ini görüyoruz. Fakat bunlar hiçbir zaman kesin kural haline gelmemi~ti. Onun için beylikler devrinde de bir bak~ ma beyler seçimle tayin
ediliyordu, demek yanl~~~olmayacakt~ r. Nitekim bu hususta bizi destekleyecek birçok tarihi bilgiye sahibiz. Sözgelimi, Ayd~no~lu Mehmed Bey,
1333 y~l~ nda o~ullan da beraberinde oldu~u halde Bozda~~'nda yapt~~~~bir
ayda kazaen göle dü~erek bo~ulmu~~ve hemen aile efrad~~ ve Beyo~lu
Umur Bey'i 26 ya~~nda hükümdar seçmi~lerdi. Bu seçime Mehmed Bey'in
karde~leri de kat~lmam~~lard~.
Eski Osmanl~~rivayetlerinde Osman Gazi'nin bir kabile toplant~s~nda
bey seçildi~i iddia edilir. Bu rivayet ~öyledir: "Göçerlerden baz~lar~~ Osman'~, ve baz~s~~ Ertu~rul'un karde~i, Osman'~~ amcas~~ Dündar'l bey k~ lmak istediler; ama kendi kabilesi Osman'~~ vecih görüp el alt~ndan haber
gönderip halk ortas~ na gelicek Dündar, halk~ n Osman'a meyl etmi~~oldu~unu görüp beylikten vazgeçip Osman'a biat etti". Osmanl~~tarihinin ilk
devirlerine ait kaynaklardan A~~k Pa~azade tarihinde Orhan'~n ahilerden
bir grubun toplant~s~~ önünde beyli~e geçti~i yaz~l~d~ r. Yine bu devir kaynaklar~ndan Oruç Tarihi'nde I. Murad'~ n ölümü üzerine, "Beyler bir yere
gelip ittifak ettiler. Bayezid'i atas~~yerine reva gördüler." diye bir çe~it seçimle bey tayininin varl~~~~aç~klan~ r. I. Murad'~ n ve II. Mehmed'in tahta
~geçi~lerinde babalar~n~ n vasiyetleri kadar vezirlerin de büyük rolü olmu
ara
~~
n
inayeti
ve
ittifakAllah'~
tur. Daha sonraki devirlerde de padi~ahlar,
ile tahta geçtiklerini belirtmeyi adet edinmi~lerdir.
Bu ~ekilde ba~a geçen Ulu Bey'in, nevbet denilen m~z~ka tak~mlar~,
tu~~ve sancaldan vard~. Islami gelene~e uygun olarak adlar~na hutbe okuturlar ve para bast~ nrlard~ . Bunlar egemenlik i~aretleriydi.
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Saray
Mahiyetleri hakk~ nda elimizde pek az ~ey olmas~ na ra~men, Anadolu
Beyleri'nin kendilerine göre bir saray te~kilâtlann~ n bulundu~unu, baz~~ tarihi kay~ tlardan anl~ yoruz. Sözgelimi, Mesalükü'l-Ebsar adl~~
eserde, Germiyan Hükümdan I. Yakub Bey'in hükümet erkan~ ndan ba~ ka, saray~ nda
sultanlara mahsus köleleri, mutfa~~, ah~rlan, ~ahane elbiseleri oldu~u yaz~l~d~r. Ayn~~ kaynaktan, Germiyan Saray~ 'nda hacib candar, ça~
nigir, emir-i
ahur gibi görevlilerin bulundu~u anla~~ lmaktad~ r.
~ bn Batuta, Ayd~no~lu Mehmed Bey'in Birgi'deki saray~ na girdi~i zaman, koridorda yirmi kadar ipek elbiseli köle gördü~ünü ve saray~ n merdivenlerinden ç~kt~ ktan sonra ortas~~ havuzlu bir daireye girdi~ini, havuzun
her kö~esinde tunçtan birer aslan heykeli olup, bunlar~n (hav) a~~
zlanndan
havuza su akt~~~ n~ , salonun dört taraf~nda dö~eli sedirler olup bunlardan
birinin sultana mahsus oldu~unu, alt~ n ve gümü~lü tak~ mlarda ~erbetler
verilip, bunlar~ n ka~~ klarm~n da -ayn~~ madenlerden oldu~unu, yine ayn
~~
me~rubat~ n ayr~ ca çini kase ve tahta ka~~klarla da verildi~ini yazmaktad
~r.
Yine ~ bn Batuta, seyahatnamesinde, Candaro~lu Süleyman Pa~a'n~ n
saray~~ ve oradaki te~ rifat ve resmi kabul hakk~nda baz~~ mütâlaalar vard~
r.
Seyyah, ayr~ ca Süleyman Pa~a'n~ n cuma töreni ve buradaki yöntem kurallar~~ anlat~ lmaktad~ r.
Bütün bunlar gösteriyor ki, Anadolu Beylikleri'nin her biri egemenlik
alanlar~~ küçük olmas~ na ra~men, köklü bir kültür ve uygarl~~~~
devam ettiriyorlard~~ ve san~ld~~~~gibi bunlar göçebe bir kabile reisinin etraf
~ nda toplanm~~~birkaç yüz atl~n~n, devaml~~ ya~ma hareketleri ile hayatlar~ n~~
devam
ettiren alelâde birer siyasi grup de~illerdi. Nitekim böyle oldu~u içindir
ki, içlerinden biri, yani Osmanl~~ Beyli~i, ilkin Anadolu-Türk Birli~i'ni sa~lay~ p Rumeli'ye geçerek, büyük fetihlerin arkas~ ndan büyük bir imparatorlu~un temelini att~~ ve benzerine az rastlan~ r ~ekilde uzun süre egemenli
~ini sürdürdü.
Divan
Anadolu Beylikleri'nde Selçuklu Divan~'n~~ and~ ran, küçük tarzda divanlann bulundu~una ~ üphe yoktur. Fakat bu hususta henüz bir belgeye
sahip de~iliz. Ancak devlet yönetimi için gerekli olan böyle bir te~kilât~
n
o tarihlerde Anadolu Beylikleri'nden biri olan Osmanl~ larda vezirlerle beraber varl~~~ n~~ bildi~imizden, baz~lar~~ o tarihlerde Osmanl~lardan daha
büyük ve önemli olan di~er Anadolu Beylilderi'nde divan te~kilat~n~ n bu-
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lundu~u pek tabiidir. Sözgelimi, ~ bn Bibi, o devir için büyük önem ta~~yan eserinde, Cimri Olay~~ s~ ras~nda Karamanl~~ Beyli~i divan~n~n topland~~~n~~ bildirerek, al~ nan kararlardan bahseder. Yine bu devirde Anadolu'ya
gelmi~~olan bir yabanc~~ seyyah Bertrandon de lâ Broguier, Karamanl~~
Saray~'nda gördü~ü vazifelileri s~ralarken, saray te~rifat~ndan bahseder ve
divan üyesi olduklar~~ anla~~lan baz~~ görevlileri anlat~r.
Osmanl~lardaki ~eklinden ve çal~~ma yöntemlerinden bildi~imiz divan,
bütün Türk-~slam devletlerinde vezirlerden, kazaskerlerden, ni~anc~~ ve
büyük komutanlardan olu~an, Ulu Bey'in ba~kanl~~~ ndaki ülkenin en
büyük yönetim örgütüdür. Ayn~~ zamanda, herkesin ba~vurabildi~i ve adalet isteyebildi~i en yüksek mahkemedir.
Osmanl~ lar, kendilerinden önceki beyliklerin devlet yönetimine ait kurallar~~ ve koyduklar~~ kanunlar~, ço~u kez aynen benimsedikleri için, Osmanl~~ kaynaklar~ ndan beylikler dönemini ayd~ nlatan baz~~ kay~tlar~~ ç~ karabiliyoruz. Ancak bunlar, yeterince ayd~ nlat~c~~ olmad~~~~için, bugün bu hususta, özellikle beyliklerin merkez yönetim örgütleri hakk~ nda tam bilgi sahibi de~iliz.
Ta~ra Yönetimi
Anadolu Beylikleri'nde ülke birtak~m bölümlere ayr~lm~~t~. Bunlar temel yönetim birimleri idi. Buralara ba~l~ca iki yönetici gönderiliyordu.
Bunlardan biri, hanedan mensuplar~ndan veya askeri s~ n~ ftan güvenilir biri
olan Mirliva idi ki, hükümdar~ n siyasi oto~itesini temsil ediyordu. Di~eri
ise, yarg~~ gücünü temsil eden Kad~~ idi. Mirliva, kad~ n~ n hükmü olmaks~z~ n hiç kimseyi cezaland~ rmazd~. Kad~~ da mirlivan~ n kuvvetine dayanmadan hükmünü yerine getiremezdi. Her iki görevli de do~rudan do~ruya
merkeze kar~~~sorumlu idiler ve bir yerde birbirlerinin denetimini yapmaktayd~lar.
Mirliva
Mirlivan~ n iki as~l görevi vard~ r : I) Askeri Görevi : Kap~s~~ halk~~ ve
emrindeki t~ marl~~ sipahi ile birlikte daima haz~r bir askerdir. Ça~r~ld~~~~
anda sefere kat~lmak ve sava~larda haz~r bulunmak zorundad~ r. 2) Yönetim görevi : Bölgesindeki tebaan~ n güvenini ve düzenini sa~lamakla
yükümlüdür. Birinci görevi, toprak yönetimi ile ilgili oldu~u için daha
ileride ele al~nacakt~ r. Bir sancak yöneticisi olarak, mirlivan~n görevleri
~unlard~ r :
a) Merkezin emirlerinin ve kad~~ hükümlerinin uygulanmas~ n~~ sa~lamak;

YA~AR YÜCEL

812

Suç i~lenmesini önlemek;
Suç i~lendi~inde suçlunun cezaland~ r~ lmas~~ için yakalanmas~ n~~ sa~lamak.
Bu görevlerin yerine getirilmesi için mirlivan~ n emri alt~ nda Zaim denilen bir görevli bulunmakta ve bu görevli, yan~ ndaki yeter say~daki yard~ mc~ lar~~ ile birlikte, bölgede devaml~~ kol gezerek bey ad~ na i~lem yapmakta idi. Zaimin ko~u~turdu~u sorunlar, genellikle kamu düzenini ilgilendirdi~i için, mirliva ve zaim, kamu davas~~ niteli~indeki sorunlar~~ kad~~
huzuruna getirmekte idiler. Sözgelimi, yaralama, öldürme, h~ rs~ zl~ k, sarho~luk, oruç tutmama gibi suçlar, kamu davas~~ niteli~inde idi. Ki~iler aras~ ndaki anla~mazl~ klar, haks~zl~~a u~rayan ~ikayeti üzerine, takip konusu
olmakta idi ve bu husus için mahkeme te~kilat~ n~ n özel görevlileri vard~ .
Zaimden ba~ka yine mirlivamn emri alt~nda görev yapan Ases veya
Yatakç~~ denen gece bekçileri vard~. Bunlar, geceleri sabaha kadar çar~~~ve
pazarlarda dola~arak, esnaf~n ve evlerin güvenli~ini sa~larlard~. Bunlar d~~~ nda, hemen hemen her Anadolu ~ehrinde bir hisar bulunuyordu ve buras~~ özel bir te~kilat taraf~ ndan korunmakta idi. Beldenin k~ymetli e~yalar~~
burada saklanmakta, tehlike anlar~ nda buras~~ ahalinin s~~~ na~~~olarak kullan~l~ rd~.
Kad~~
Bilindi~i gibi, ~slam dininin kurallar~n~ n uygulanmas~~ ve yorumlanmas~ nda Müslümanlara yard~ mc~~ olan Ulema s~ n~ f~~ vard~ r. Dini ve akli bilimlerin okutuldu~u medreselerden yeti~en bu s~ n~ f mensuplar~, ~slam devletlerinin sosyal ve siyasal hayatlar~ nda önemli rol oynam~~lard~ r. Genellikle ulema üç ayr~~ kolda önemli görevler yüklenmi~tir: Tedris (ö~retim), ifta (fetva, kar~~ la~~lan sorunlar~ n ~eriata uygun olarak çözümlenmesi için
~slam hukukuna göre yorumlanmas~ ), kaza (yarg~). ~~te, kad~~ yarg~~ görevini yerine getiren kimsedir. Bu görev, asl~ nda ~slam hükümdarlar~ na aittir.
Mümkün oldukça onun taraf~ ndan yerine getirilmesi esast~ r. Ancak, i~ler
ço~ald~ kça ve ~slam ülkeleri geni~ledikçe kaza yetkisi kad~ lara gördürülmü~~ve kad~ l~ k müessesesi giderek geli~mi~~ve büyük önem ta~~yan bir
memuriyet haline gelmi~tir. Anadolu Beylikleri'nde ve vilayetlerde adli i~lere bakan büyük bir kad~~ vard~ . Bu durumu, Beylikler Dönemi'nde Anadolu'yu dola~m~~~olan ~ bn Batuta'n~ n seyahatnamesinden ve Osmanl~~ devri kaynaklar~ ndan ö~reniyoruz.
Merkezden hükümdar berat~~ ile atanan kad~ lar, ~eriat~~ uygulayarak
anla~mazl~ klar~~ çözümlemek yan~ nda, hükümdarm emretti~i her hususta
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hüküm vermekle yetkili k~ l~ nd~ klar~ ndan idari, mali, askeri ve beledi i~lerle
de u~ra~makta idiler. Kad~ n~ n yarg~~ görevi geni~~kapsaml~~ idi. Her s~ n~ftan
halk aras~ nda her çe~it davalar~~ dinleyip çözümlemek ve bir hükme ba~lamaktan ba~ka, nikâh akdine, ölen bir ki~ inin terekesini varislerinin aras~ nda taksimine, yetim ve kimsesizlerin mallar~ n~~ korumaya, korunmaya
muhtaçlara vasi tayinine, vak~flar~ n para ve ta~~ n~r ta~~nmaz mallar~n~~
gözetmeye yetkili ve görevli idi. Ayr~ ca, bugünün noterlerinin yapt~klar~~
her türlü sözle~meler, eskiden kad~~ huzurunda yap~ l~ rd~ . Kad~ , bu görevlerini bir yarg~~ kurulu~unun ba~kan~~ olarak yerine getiriyordu. Bu kurulu~,
mahkemedir. Mahkemede kad~ dan ba~ka, yeteri kadar mülazin (kad~~ yard~ mc~s~), kâtib ve daval~ lar~~ mahkemeye celbeden muhz~ rlar bulunurdu.
Kad~, ayn~~ zamanda bir yönetici idi. Kendi bölgesine gönderilen görevlilerin atamalarm~ n gerçekle~mesi, atama belgelerinin kad~~ siciline kaydedilmesi ile mümkündü. Herhangi bir kar~~~ kl~ k veya bir makama iki görevli
atanma gibi bir durum olursa, bunu kad~~ hükümdara haber verir ve durum ayd~ nlat~l~ncaya kadar kimseyi yetkili k~lmazd~ . Ayr~ca kad~, bölgesindeki bütün görevlileri (müderris, imam, emin, muhtesib vs...) denetler,
herhangi birinin ~eriata ve hükümdar emirlerine ayk~ r~~ bir tutum ve davran~~~~ olursa, onlar~~ merkeze arz eder, kanunsuzluklar~ n önlenmesini sa~lard~.
~ slam devletlerinde bugünkü anlamda bir mahalli idare kurulu~u yoktu. Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesi, geleneksel yönetim anlay~~~ na
uygun olarak hükümdar~ n görevleri aras~ndayd~. Bu görev onun atad~~~~
görevliler taraf~ ndan yerine getiriliyordu. Bu görevlilerin en önemlisi muhtesib idi ve kad~~ ile birlikte çal~~~ rd~. Muhtesibin kad~~ ile birlikte yapt~~~~ ~u
i~ler vard~:
Çar~~~ve pazarlarda sat~ lan bütün maddelerin fiyatlar~ n~~ tespit etmek ve bunlara uyulmas~ n~~ sa~lamak,
~stifçilerle ~ehrin ve bölgenin ihtiyac~~ olan maddeleri di~er yerlere
kaç~ranlar~~ takip etmek ve cezaland~ rmak,
Bozuk, kötü nitelikli ve eksik mal satan esnaf~~ denetlemek ve cezaland~ rmak. Muhtesib, bu i~leri yaparken kad~ n~ n hükmünü almak zorunda idi.
Vak~f Müessesesi
~slam devletlerinde büyük fetihlerin sonucunda kazan~ lan geni~~topraklar, a~a~~da niteli~ini aç~klayaca~~m~ z ~ kta ve temliklere sebebiyet verdi.
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Çok büyük servetlere sahip olan hükümdarlar, hükümdar ailesine mensup
~ah~slar, büyük devlet adamlar~~ ve emirler, zengin tüccarlar, türlü türlü vak~flar
kurdular. Yani, kendi öz mülklerinden ve gelirlerinden bir k~sm~ n~, kamu
yarar~ na süresiz olarak tahsis ettiler. Anadolu Beylikleri ve özellikle Osmanl~ lar zaman~ nda vak~ f müessesesi, yeni bir kuvvet kazand~. Bu yolla,
bugünkü anlay~~a göre, do~rudan do~ruya devletin görevleri aras~ nda say~lar~~ ö~retim bay~ nd~ rl~ k, sosyal yard~ m ve sa~l~ k i~lerinin hemen hepsi vak~ f sistemi sayesinde mükemmel bir ~ekilde yönetiliyordu. Cami, okul,
imaret, daru'~-~ira (hastane), çe~meler, vak~ f yolu ile in~a ettiriliyor ve devamlan sa~lan~yordu.
Sözgelimi, Karamano~lu ~ brahim Bey, Konya'da bir imarethane, bir
daru'~-~ifâ yapt~ rm~~~ ve ~ehre su getirecek, çe~itli mahallelere çe~meler
kurdurmu~tu. Bu tesislerin masraf ve ihtiyaçlar~~ için Konya çevresinde birçok köyün vergi gelirlerini buralara vakfetmi~ ti. Yine ayn~~ bey, Konya'da
in~a ettirdi~i bir han ile Kapan denilen pazar yerinin gelirlerini de bu vak~ f müesseselerine ay~ rm~~t~. Saruhan Beyli~i'ne ait baz~~ belgelerden, bu
beyli~in emirlerinden birço~unun bu tür vak~flar' oldu~unu ö~renmekteyiz. ~ mareti için, Ankara'da Kur~unlu Han't yapt~ rm~~t~. 1511 y~l~ nda, II.
Bayezid devri pa~alar~ ndan Hasan Pa~a, Ak~ehir'deki imareti için, Ankara'da bir han ile iki hamam yapt~ rm~~t~~ ve buralar~ n gelirlerini imaretine
vakfetmi~ti. Fatih devrinin ünlü Beylerbeyinden ~shak Pa~a, Ankara'ya su
getirmi~~ve su yollar~ n~ n bak~ m~~ için Ankara'n~ n Uza~lu ve Karaa~aç
köylerinin gelirlerini vakfetmi~~ve oralar~ n halk~ n~, bu i~e yapacaklar~~ yard~ mdan dolay~~ her türlü yükümlülü~ün d~~~ nda b~rakm~~t~ r.
Vak~f sisteminin iki türlü yarar~~ vard~ r. Birincisi, yukar~da sayd~~~ m~ z
kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi, di~eri ise han, hamam, imaret gibi
binalar~ n yap~ m~~ ile Türk ~ehirlerinin geli~mesini sa~lamak...
Askerlik I~leri ve Ordu
Anadolu Beylikleri'nde askeri kanun ve kurallar~ n Anadolu Selçuklular~'ndan al~ nm~~~oldu~una ~üphe yoktur. Beyliklerde de devletin hâkim
oldu~u arazi, bölümlere ayr~ larak asker ve emirlere verilmi~ti. Bu usule Ikta deniyordu. Ikta, Osmanl~lardaki deyimi ile T~mar, bir yerin vergi gelirlerinin, devlete asker beslemek veya görevler yüklenmek kar~~l~~~~emir ve
sipahilere b~ rak~lmas~~ demektir. ~~te, beyliklerde ordunun temelini, bu ~ kta
sahibi sipahiler olu~turuyordu. Sipahiler, sava~~zaman~ nda askerleri ile birlikte sefere kat~lmak zorunda olduklar~~ gibi, ~ kta sahibi emirler de ~ ktalar~n~ n büyüklü~üne göre belli say~da asker beslemekle yükümlü idiler.
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T~marl~~ sipahi ölecek olursa, t~mar~~ erkek çocu~una intikal ederdi.
Sözgelimi, Karamano~lu defterlerinde, Sipahi-zadegân, memlekette atadan
ataya sahip olan eski Türk ailelerinden bahsedilmektedir. Bunlardan biri,
Karaman Beyli~i'nin kurucusu Karaman Bey'in karde~ i Bunguz'un o~ullanndand~. Bunguz, takriben 1259 y~l~ nda Karaman Bey'in karde~i Bunguz'un o~ullar~ ndand~. Bunguz, takriben 1259 y~l~ nda Karaman Bey'in
Konya üzerine yapt~~~~bir bask~ nda Osmanl~lar devrinde de ayn~~ imtiyaz~~
ellerinde tutmu~lard~ r. Her hükümdar de~i~ti~inde sipahilere de yeni
hükümdann tu~ras~~ ile yeni berat verilmi~~oldu~undan, Bunguz ailesine
ait en son berat~n Karamano~lu ~brahim Bey taraf~ndan verildi~i görülmektedir.
Yine Karamano~lu defterlerinden nakledilen kay~ tlarda ba~ka sipahilerin isimlerini de görmekteyiz.
Anadolu Beylikleri'nde, t~marl~~ sipahi ordusunun yan~ nda, hükümdan
maiyyet
kuvvetlerinin de bulundu~u anla~~l~yor. Sözgelimi, ~ bn Batuta,
r~
Aliye Beyi Karamano~lu Yusuf Bey'in ziyaretine gitti~i zaman maiyyetindeki askerlerinin kendisinin sa~~ve solunda ve en-lideri ile vezirlerinin daha a~a~~da durduklann~~ belirtiyor. Yine ayn~~ seyyah, Denizli Beyi ~nanç'~n
bayram namaz~na ç~kt~~~~zaman maiyyet kuvvetleri oldu~unu yazmaktad~r.
Ancak, Beylikler Dönemi'ndeki maiyyet kuvvetlerinin, Osmanl~~ Kap~ kulu
askerleri gibi bunlar~n daha çok atl~~ olmalar~~ muhtemeldir.
Bundan ba~ ka, beyliklerde boy ve oymak kuvvetleri de önemli yer tutuyordu. Sözgelimi, Osmanl~~ Hükümdar~~ I. Murad ile Karamano~lu Alâeddin aras~ndaki sava~ta, Karamanl~~ ordusunda Turgudlu, Bayburdlu gibi
Türkmen kuvvetleri bulunmakta idi.
Ayd~no~lu Umur Bey'in gemilerinde Azab denilen yaya kuvvetlerinin
varl~~~~bilinmektedir. Ayd~ no~ullann~ n deniz seferlerinde t~marl~~ askerler,
atlar~~ ile gemiye girerlerdi.
Beylik ordular~n~n sava~~düzeni ile muharebe yöntemi düzeninin di~er Müslüman devletlerdekinin ayn~~ oldu~u san~l~yor. Çünkü Osmanl~lar~n Karamano~ullan ile yapt~klar~~ sava~larda, eski Türk uygulamalar~n~n
devam etti~i görülmektedir. I. Bayezid'in Karamano~lu ile sava~~nda her
iki taraf~ n da kanatlar halinde yay~ld~klar~n~, merkez sa~, sol düzeni içinde
birbirleri ile sava~t~klann~~ biliyoruz. Hükümdarlar~n yeti~mi~~ ~ehzadeleri
varsa, sava~larda bunlar, kanatlara kumanda ederlerdi; olmad~~~~takdirde
kanatlann komutas~ , güvenilir ve deneyli beylere verilirdi. Hükümdar, ordunun merkezinde bulunup sava~~~yönetirdi.
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Anadolu Beylikleri'nde ordu komutan~ na Suba~~~ad~~ verilirdi. Sözgelimi: Ayd~no~lu Mehmed Bey, Özbek ve H~z~ r Bey adlanndaki emirler çe~itli tarihlerde Germiyanl~~ ordusu komutanl~~~ nda bulunmu~lard~. Ayn~~ ~ekilde Ayd~ no~lu Umur Bey'in Ahad Suba~~~ ad~nda bir ordu komutan~~
vard~. Karamano~ullar~ n~ n XIV. yüzy~l ortalar~nda Nizâmüddin Bekler
Suba~~~ad~ nda bir komutanlar~~ oldu~u görülmektedir.
Anadolu Beylikleri'nin askeri kuvvetlerinin say~s~~ hakk~ nda kesin bilgilerimiz yoktur. Çe~itli seyyahlar~ n verdi~i haberler ve rivayetlere bak~ lacak
olursa beyliklerin büyüklük derecesine göre, 20 binden 70 ve hatta ~ oo bine ula~an sava~ç~~ askerlere sahip olduklar~~ söylenebilir.
Denizcilik

Anadolu Beylikleri'nde k~y~ya sahip olanlar~ n önemli donanmalan vard~ . Bat~~ Anadolu'da Karasi, Saruhan, Ayd~ n, Mente~eo~ullar~ n~ n güneyde
Akdeniz sahilinde Hamid ve kuzeyde Pervâneo~ullann~n ve daha sonra
Candarl~~ Beyli~rnin donanmalann~~ bu arada sayabiliriz.
Ayd~no~lu Umur Bey'in, Adalara, Rumeli'ye ve hatta Karadeniz'i geçerek Eflak taraflanna yapt~~~~deniz ak~ nlar~~ Bizansl~lar~~ deh~ete dü~ürmü~tü. Bergama ve Marmara taraflanna sahip olan Karasio~lu Yah~i Bey'in
ve büyük karde~i Demirhan'~ n denizdeki faaliyetleri, bu dönemde önemle
üzerinde durulacak olaylardand~ r. Karasio~ullar~ n~ n Osmanl~ lardan önce
bugünkü Ayval~k'ta ve Marmara Denizi'nde Yalova yak~ nlar~nda Ayd~ nc~ k
ve Edincik'te iki deniz üsleri vard~ . Buradan ayr~lan gemileri, Bizans'~~ güç
durumda b~rak~yordu. Osmanl~lar, Karasi Beyli~i topraklar~ n~~ kendi ülkelerine katt~ ktan sonra, Karasi Beyli~i'nin deniz siyasetini devralarak devam
ettirmi~lerdir. Bu beyli~in ünlü birçok emiri de Osmanl~~ yönetiminde komutan olarak ba~anlann~~ sürdürmü~lerdir.
Kuzey Anadolu'da, Sinop'ta Pervaneo~lu Gazi Çelebi'nin faaliyetleri
ünlüdür. Gazi Çelebi'nin 1322'de ölümünden sonra Sinop, Kastamonu'daki Candaro~ullanna geçmi~~ve denizcilik faaliyetleri yine devam etmi~tir. Candaro~lu ~smail Bey'in Sinop liman~ ndaki tersanede yapt~ rd~~~~
gemilerin, Osmanl~lara örnek oldu~u ileri sürülür. Ayd~no~ullar~n~ n biri
~zmir, di~eri Ayasulu~~(Selçuk)da olmak üzere iki tersâneleri vard~.
Toprak ranetzm:

XII.-XIV. yüzy~llar aras~ nda Anadolu'daki beyliklerin devlet te~ kilât~na ait bilgilerimiz oldukça k~ tt~ r. Bu yüzden o devri ayd~ nlat~c~~ kaynaklar~-
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m~z daha sonraki devirlere aittir. Bu kaynaklar da Osmanl~ lar~ n en önemli
kay~ tlar~ ndan olan Tahrir defterleridir. Tahrir defterleri, devletin s~ n~ rlar~~
içindeki bütün ~ehir, kasaba, nahiye ve köylerindeki vergi yükümlülerini,
ne kadar vergi verdiklerini, bunlar~ n toplam~ n~~ ve bütün sanat ve hizmet
erbab~ n~~ göstermektedirler. Ayr~ ca bu defterlerin bir çe~idi olan Müchel
tahrir defterlerinde devlet gelirlerinden ne kadar~ n~ n, hangi amaçlarla kimlere, özellikle sipahilere (atl~~ eyalat askerleri) nas~ l verildi~ini görebiliyoruz.
Bu defterler aras~ nda XV. ve XVI. yüzy~ llarda tutulmu~~olanlar~ , Anadolu
Beylikleri hakk~ nda bizi oldukça ayd~ nlatmaktad~ r. Beylikler Dönemi toprak yönetimi üzerinde söyleyeceklerimiz büyük ölçüde bu belgelere dayal~~
olacakt~ r.
Hemen belirtmek gerekir ki, Anadolu, Türkler taraf~ ndan fethedilip
yurt haline getirildikten sonra, toprak, Selçuklularda oldu~u gibi tasarruf
edilmi~ti. Yani büyük k~sm~~ ~ kta olarak Türk emir ve askerlerine verilmi~,
di~er k~s~ mlar~~ da Vak~ f ve Mülk olarak belli amaçlarla kullan~lm~~t~ . Demek ki, toprak ba~l~ca üç bölüme ay~-diyordu: Ikta (T~ mar), Vak~ f, Mülk.
Fakat ~unu da belirtmek gerekir ki, ~slam-Türk hukukuna göre, ülkenin
bütün topraklar~~ hükümdar~ nd~ r. Bir topra~~n bu üç k~s~ mdan biri olarak
tasarruf edilebilmesi için mutlaka hükümdar~ n berat~~ gerekir. Sözgelimi,
1518 tarihli bir Konya mufassal tahrir defterinden, Karamano~lu Mahmud Bey'in Larende köylerinden birini Mü~rif ~sa bin Evliya Ece adl~~ ki~iye mülk olarak kullanmas~~ için verdi~ini, Konya'da ~eyh Sadreddin-i
Konevi zaviyesine birçok köyleri vakfetti~ini, çe~itli köyleri t~ mar olarak
verdi~ini ö~reniyoruz. Ad~ geçen defterlerden Saruhano~ ullarma, Hamiclo~ullar~na, Candar, Mente~e, Aydmo~ullarma ve di~er beyliklere ait bu çe~it muameleleri ç~karmak mümkün olmaktad~r.
Topra~~~i~leten, üretimde bulunan teban~ n (reaya), toprak üzerindeki
durumuna gelince: Esas itibariyle arazi devletin mal~~ idi. Fakat bu mülkiyet hakk~~ yanl~~~anla~~lmamal~d~ r. Reaya, üretimde bulunmak, topra~~~bo~~
b~ rakmamak, yerini terketmemek ~art~yla tasarruf etti~i topra~~~istedi~i gibi kullanabilirdi ve toprak tasarrufu, erkek çocuklar~ na intikal etmekte idi.
Yani topra~~n ç~plak mülkiyeti devletin, kullanma hakk~~ reayan~nd~. Yaln~ z reaya i~ledi~i topra~a kar~~l~ k devlete baz~~ vergiler vermekle yükümlü
idi. Reayadan al~ nan vergiler ba~l~ca iki k~sma ayr~ lmaktad~ r. Bunlardan
ilki, ~slami kökenli olan Ö~r vergisidir ki, yeti~tirilen ürünün onda biri
oran~ nda al~ nmakda idi. ~ kinci olarak da Çift resmi veya Raiyyat resmi
denilen vergi grubu vard~ . Bu vergiler de kullan~ lan topra~~n
büyüklü~üne, kullanan~ n mali gücüne göre tespit ediliyordu. Devlet, topBell~ten C. LIV, 52
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raktan alaca~~~vergileri, yukar~da söyledi~imiz gibi, sipahileri veya devlet
görevlilerini b~ rakmak suretiyle, devletin güvenli~ini, reayan~ n adalet içinde
ya~amas~n~~ sa~lamakta idi.
Nüfus Durumu
Nüfus : Anadolu Selçuklu Devleti, ~~ o75'te yani Büyük Selçuklu Devleti'nin kurulu~undan 35 y~l sonra ortaya ç~ kt~. 107 ~~ Malazgirt Zaferi'ni izleyen bu olay, büyük ölçüde Türk nüfusunun Anadolu'ya yönelmesinin
bir sonucudur. Anadolu üzerine ro ~~ 8'de ba~layan ve 1040 y~l~ nda sonuçlanan O~uz ak~ nlar~, sadece ke~if niteli~inde idi. Ancak Malazgirt Zaferi'ne kadar geçen 50 y~ll~ k süre içinde yap~ lan sava~lar, Bizans direncinin
k~ r~lmas~ na ve Anadolu'da Türk yerle~ mesinin haz~ rlanmas~ nda kesin bir
rol oynad~ .
Büyük Selçuklu sultanlar~ n~ n sorunlar~ ndan biri de, kurulu~~haz~rl~ klar~~ kadar, çok say~daki Türkmen göçmenlerinin geçimini sa~lamak, onlara
toprak bulmak idi. Tu~rul Bey (1038-1063), Alp Arslan ( ~~ o63-1o72) ve
Melik~ah (1072-1092) gibi sultanlar, Türkmenleri devlet düzen ve hukukuna kar~~~bir tehlike olarak gördükleri için onlar~~ Anadolu'ya ak~ nlar yapmaya yönelttiler ve böylece as~l ülkelerindeki büyük çalkant~lan önlemekle
kalmay~ p, Bizans'a kar~~~bir kuvvet olarak kulland~ klar~~ Türkmenlere yeni
hayat alanlar~~ göstermi~~oldular. Anadolu'nun Türkle~mesi ve fethi böyle
bir politikan~ n sonucudur.
Türkmenler zaman zaman Büyük Selçuklu sultanlar~~ taraf~ndan desteklenmelerine ra~men daha ziyade kendi liderleri komutas~ nda Azerbaycan'dan ak~nlar~ n~~ ba~latt~lar ve do~udan ba~layarak Orta ve Bat~~ Anadolu'ya yay~ld~lar. Bu devaml~~ ve uzun süreli ak~nlann ve sava~lar~ n sonucunda, sadece ovalar de~il, engebeli arazileri de ele geçirdiler. Sözgelimi,
ro48'de Erzurum ve çevresi, 1954'te Kars, ~~ o57'de Malatya, ~~ o59'da Sivas,
lo67'de Kayseri, ro68'de Niksar, Konya, ro6.9'da Honas Türklerin elinde
idi. Bunlara ra~men 1o71'de kazan~lan zafere kadar Anadolu, Türkler için
tam güvenle oturacaklar~~ bir yurt de~ildi. Çünkü Anadolu ~ehirlerinin
büyük bir k~sm~, Bizansl~lar taraf~ ndan tahkim edilmi~ti ve Türkmenler
devaml~~ olarak takip ediliyordu. Bu yüzden her atak ve fetihin arkas~ndan
Azerbaycan'a dönmek zorunda kal~yorlard~.
26 A~ustos 1o71 'de kazan~lan Malazgirt Zaferi sonucunda Bizans direnci k~ nl~ nca Türkler, Anadolu'da yay~ lmaya ve yerle~meye ba~lad~ lar.
Sava~tan sonra Anadolu'nun etnik çehresi birden de~i~ti. Art~ k buraya gelenler yerle~iyorlar ve kendilerine yurt ediniyorlard~. Bat~~ Anadolu'da Sel-
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çuklu Devleti'nin kurulu~ undan itibaren (1075) köylüler, tüccarlar, sanatkarlar ve din adamlar~~ Anadolu'ya göçe ba~lad~lar.
XIII. yüzy~ l~ n ikinci yar~s~ nda Anadolu Selçuklu Devleti, Mo~ol bask~s~~ alt~ na girince, uçlarda Türkmen Beyliklerinin görünmesi ve ba~~ms~zl~k
kazanmas~~ ile Anadolu'da yeni bir Türkle~ me ve canl~l~ k dönemi ba~lad~.
Mo~ol bask~s~ ndan kaçan Türkmenler, ayn~~ ilk fetih döneminde oldu~u
gibi, büyük gruplar halinde Anadolu'ya girdiler. Bu yeni göç dalgas~ ,
göçebe nüfus yo~unlu~unu ve Bizans'a kar~~~bask~y~~ art~rd~. Yeni gelenler
de hemen fetihlere giri~ tiler. Harabeye dönmü~~Bizans'~ n, Mo~ollar~n
önünden kaçan Türkmenlerin sald~ r~ lar~ n~~ önlemesi imkâns~zd~ . Orta ve
Bat~ -Anadolu'daki Selçuklu Devleti, ~lhanl~~ egemenli~i alt~ nda idi; fakat
uçlarda ve da~l~ k yörelerde olan Türkmenler, kuvvetli ve ba~~ms~z idiler.
Büyük say~da din adamlar~, ~eyhler, dervi~ ler ve babalar, Mo~ollardan
önce Azerbaycan, Türkistan ve ~ran'dan kaçarak Anadolu'ya gelmi~lerdi.
Bunlar yar~~ ~amanist Türkmenlere ~slam inançlar~ n~~ tam anlam~yla benimsettiler ve uçlardaki sava~lar dini bir nitelik kazand~ , bu durum yay~lmay~~ art~rd~.
~~ te bu tarihi olaylar sonucunda, Beylikler Dönemi'nde Anadolu hemen hemen bütün nüfusuyla bir Türk yurdu görünü~ü kazand~. Beyliklerden zaman~ m~za kadar gelmi~~belgeler bulunmad~~~~için, nüfusun etnik
ve dini yönden komposizyonunu rakamlara dökemiyoruz. Ancak, Osmanl~~
tahrir defterlerine dayan~larak yap~ lan tahminler, bize bu büyük hareketten sonra Anadolu'da Türklerin % 85-90 oran~nda yo~unlu~a sahip olduklann~ , bunun, köylerde % oo'e yakla~t~~~ n~~ göstermektedir. Sözgelimi:
XV. yüzy~l~ n sonlar~~ ile XVI. yüzy~lda yap~lm~~~tahrirlere göre (nüfus say~m~), baz~~ Anadolu ~ehirlerinin nüfuslar~~ ve bunlar~ n kompozisyonu ~öyle
idi: (hane hesablyla)
Bursa

: 6165 Müslüman-Türk,

Ankara

: 2399

Konya
Tokat

: ~~og2
: 818

15

69 H~ ristiyan,
2 77

/t

"

~~ 17 Yahudi
28

"

22
701

Ayn~~ tarihlerde, köyler de dahil olmak üzere, nüfusa bakt~~~ m~zda bu
durum daha iyi görülmektedir. Sözgelimi: A~a~~ da eyaletlere göre nüfus
~öyle idi :
Anadolu Eyaleti : 388.397 yerle~ik, 77.268 göçebe Türk, 8.511 H~ ristiyan, 27 ~~ Yahudi.
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Karaman Eyaleti : 117.863 yerle~ ik, 25.654 göçebe Türk, 3.127 H~ risti-

Zulkadriye Eyaleti (K~ r~ehir, Mara~~vs.) : 18.185 yerle~ik, 48.665 göçebe Türk, 2.631 H~ ristiyan.
Rum Eyaleti (Amasya, Tokat, Sivas vs.) : 90.839 yerle~ik, 8.672 göçebe Türk, 6.55 I H~ ristiyan.
Trabzon Eyaleti (Trabzon, Kemah, Malatya) : 24.914 yerle~ik, 305
göçebe Türk, 50.757 H~ ristiyan.
Görülüyor ki eyaletlerin hemen hepsinde Türk nüfusu, H~ ristiyan ve
Yahudi nüfusa göre k~ yaslanamayacak bir ço~unluk göstermektedir.
TOPLUM HAYATI
Toplum hayat~ n~ , köy ve ~ehirdeki yerle~ me birimlerine göre incelemek gerekir. Çünkü bu iki yerle~menin gösterdi~i özellikler farkl~d~ r. Anadolu'ya gelen Türkmenler, bir yandan ~ehirlere yerle~ irken büyük ölçüde
de köyler kurarak kendilerine yurtlar edinmi~lerdir. Bu arada da büyük
ölçüde yerle~ ik hayata geçmi~ lerdir. Burada belirtelim ki, Anadolu'da
Türk fetihleri ba~lad~~~~zaman çe~ itli kökenlerden gelme gayri Müslim
halk, k~smen köylü ve k~ smen de ~ehirli idi. Sava~~ve anar~i y~ llar~, bu iki
zümreyi h~ rpalam~~, savunmas~ z köy halk~ n~ , korunan ~ehirlere ve ~ehirlere
yak~n alanlara kaç~rm~~t~ . Bu yüzden Anadolu Türk Devletleri, ba~lang~çtan itibaren yeni köyler te~ kil ettiler. Yine bu arada söylenmesi gereken
bir husus da Anadolu'ya yaln~ z göçebe Türklerin gelmedi~idir. Orta Asya'da çok eski zamanlardan beri köy ve ~ehir hayat~ na geçmi~~her çe~it
halk mevcuttu. Bunlar geldikleri yerlerde de ayn~~ hayat ~artlar~ n~~ devam
ettiriyorlar, köylüler derhal köyler kurarak tar~m üretimine ba~l~ yorlar, ~ehirliler de ~ehirlerde yerle~ iyorlard~. Bat~ -Türkistan'dan gelen Türk köylü
s~ n~f~ , Iran'da oldu~u gibi, Anadolu'ya eski tar~ m kültürlerini de getirmi~lerdi. Oralardaki birtak~ m köy ve kasaba adlar~ n~ n Anadolu'ya getirilmi~~
olmas~~ anlaml~d~ r. Asl~ nda göçebe olan birtak~ m Türk boylar~~ da XII.
yüzy~ llarda ba~ layarak yava~~yava~~ve parça parça iskan edilerek köy hayat~ na geçirilmi~lerdir.
Beylikler Dönemi'nde Anadolu köyü, toplumsal bünyesi kademesiz
olarak tar~ m ile u~ra~an ve birbirlerinden ya~ay~~lan çok farkl~~ bulunmayan çiftçi ailelerinden olu~uyordu. Bütün i~~hayatlar~ na hayvanc~ l~ k ve tar~ m üretimi hakimdi.
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Bir cami etraf~ nda toplanan köyü, dini görev itibariyle imam temsil
ediyordu. Ayr~ca baz~~ köylerde zaviye ve tekkelere rastlamak mümkündü.
Gerekti~i zamanlarda Yi~itba~~~gibi baz~~ liderler arac~ l~~~~ile kendilerini
temsil ettirebilmekteydiler.
Bilindi~i üzere ~ehir, yerle~iklerinin i~~bölümüne tabi olarak tar~ m d~~~~
üretimin yap~ ld~~~~bir yerle~me birimidir. Bu yönüyle bir bak~ ma bütün
uygar unsurlar~~ bünyesinde toplar. Di~er bir deyi~le, bir ülkenin kültür ve
uygarl~ k düzeyini ~ehirler belirler.
Daha XII. yüzy~l~n ilk yar~s~ nda, yani Anadolu Selçuklu Devleti'nin
egemenli~ini sürdürdü~ü s~ ralarda, Anadolu'nun iç ve d~~~ticareti devaml~~
ve sa~lam bir ilerleme gösteriyor, büyük ticaret yollar~~ üzerindeki Konya,
Kayseri, Sivas, Erzurum gibi merkezlerde büyük bir refah göze çarp~yordu. Bu durum ~lhanl~~ egemenli~i alt~ nda da devam etti. Bu devirden bahseden H~ristiyan kaynakl~~ ~slami eserler ve büyük mimari an~ tlar, bu durumu aç~ kça gösteriyor.
Anadolu, Avrupa-Iran transit ticareti (kervan) için çok uygun bir konum alm~~, s~n~r engellerinden bu s~ rada kurtulmu~tu. Mesela Sivas, co~rafi durumu itibariyle muhtelif ticaret yollar~n~n birle~ti~i bir ticaret merkezi idi. Suriye, Elcezire ve Konya'dan gelen zengin Müslüman tacirleri,
Ceneviz tacirleri, Sivas'ta yerle~mi~lerdi. Oradan Karadeniz limanlar~ na,
Trabzon'a ve özellikle Samsun ve Sinop'a kervanlar gönderiliyordu. Tebriz'e, Do~u Anadolu merkezlerine Akdeniz ve Karadeniz limanlar~ na,
Anadolu'nun muhtelif yörelerine giden yollar üzerinde olan bu ~ehir, çok
defa Mo~ol valilerinin de merkezi idi. Sivas'~, Tebriz'e ba~layan bir ana
yol, o devrin kaynaklar~nda çok iyi bir biçimde vas~ fland~ nlm~~t~ r.
Anadolu ~ehir hayat~ n~n geli~mesini, siyasi ve toplumsal tarihin gidi~ine bakarak, XII. yüzy~ l~ n ikinci yar~s~ na götürmek ve özellikle XIII.
yüzy~lda kuvvetlendi~ini tahmin etmek yanl~~~olmayacakt~ r. Gerçi Bizansl~lardan fethedilen eski ~ehirlerden birço~unun ilk fetih zamanlar~ndan ba~layarak iskân edilmi~~olmas~~ do~ald~ r. Fakat ticari ili~kilerin düzenlenmesi,
sanayiinin ~ehirlerden toplanmas~, köy ekonomisinden ~ehir ekonomisine
geçilmesi, herhalde yava~~yava~~gerçekle~mi~~olmal~d~ r. XIII. yüzy~ldan
ba~layarak Konya, Kayseri, Sivas gibi eski ve büyük ~ehirlerde büyük ço~unlu~u Türk ve Müslümanlar olu~ turmakla birlikte Rum, Ermeni ve biraz da Yahudi vard~. Bu nüfus, çe~itli s~n~ flara ve mesleklere mensup olarak birlikte ya~~yordu.
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Anadolu ~ehirlerinde belediye te~kilat~ na ileri bir i~~bölümünün do~urdu~u sosyal s~n~flara bakt~~~m~zda ~öyle bir durumla kar~~la~~ yoruz :
~ehir halk~ n~ n önemli bir k~sm~ n~~ devlet hizmetinde bulunan veya
devlet bütçesinden geçinen kimseler olu~tururlar. Ba~ kentte, merkezi yönetimin mensuplar~ , oldukça kalabal~ k bir s~ n~ f te~kil ettikleri gibi, büyük
yönetim merkezlerinde de yöresel idareye mensup olanlar epeyce kalabal~ k
bir zümre meydana getirirler. Muhtelif merkezlerde ~ehzadeler, yöresel
idare ba~~ nda bulunurlarsa, onlar~ n divan~ , merkezdeki divan~ n daha
küçük kadrolu bir örne~inden ibaret idi. Saraylar~ , mülki ve askeri erkân~ n daireleri ve ya~ay~~~tarzlar~, çok lüks ve masrafl~d~ r.
~ahsi servetlerinden ba~ ka, görevleri kar~~l~~~~olarak mülki, adli ve askeri memurlar s~ n~ f~ , önemli tahsisat almaktad~ r. Büyük araziye, ~ehirlerden zengin emla~a sahip olan bu s~ n~f, f~ rsat buldukça birikmi~~paras~ n~~
ticaret sermayesi olarak da kullanmakta, büyük tacirlerle ortak ticaret i~lerine giri~ mektedir.
Memurlardan ve askerlerden ba~ ka, din adamlar~ , müderrisler vaizler,
~eyhler, seyyidler, saraya veya büyük devlet adamlar~ na mensup ~airler,
tabibler, nakka~lar, çalg~c~ lar ve hânendeler, özetle f~rsat~n~~ bulan pek çok
kimseler, devlet hazinesinden para al~ rlard~. Yukar~da anlatt~~~ m~z gibi,
hükümdarlar~= ve zengin tüccarlar~n kurduklar~~ vak~flar sayesinde, birtak~ m hastaneler, imaretler, tekkeler, medreseler, s~ byan mekteblerinin giderleri kar~~ lanmakta idi. Buradaki görevliler de bu s~n ~ f~ n bir ba~ka kolunu olu~turmakta idi.
~ehir halk~ n~ n en yo~un kitlesini, elinin eme~i ile ya~ayan sanayii erbab~~ te~kil etmektedir. ~ehirde bu sanayii erbab~ n~n toplanmas~ n~~ sa~layan
da ba~l~ ca ticaret sermayesidir. Yani bu arada, ~ehirde görülen bir ba~ka
s~ n~f da say~ ca çok olmamakla birlikte Tacirler Zümresidir. Memleketin
içinde di~er ~ehirlere ve memleket d~~~ na gidecek kervanlar~~ tertip ve iç ve
d~~~pazarlardan ~ehrin ihtiyaçlar~ n~~ sa~layan bu s~ n~f, yaln~z kendi sermayesini de~il, aristokrat s~n~f~ n da paras~ n~~ i~letir, uzun ve k~sa aral~ kl~~ pazar
ve panay~rlar aras~ nda dola~~rd~.
Pazarlarda, al~ nan vergilerden ba~ka, ~ehre giren ve ç~ kan belirli e~yadan, belirli bir resim al~n~ r ki, bu ~ehir vergisinin en önemli k~sm~ n~~ olu~turur. ~ lhanl~ lar devrinde ~ehir vergilerine Tamga denirdi. Bu deyim, Anadolu'da uzun süre devam etmi~tir. Bu vergi sisteminde vergiler, genelden
devlete ödemek suretiyle toplan~ rd~.
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Büyük ~ehirlerde muhtelif sanatkarlann, belirli yerlerde aç~ k ve kapal~~
çar~~lar vard~ . Onlar buradaki dükkanlar~ nda çal~~~ rlar, ~ehrin büyüklü~üne göre, baz~~ sanatlar~ n orada daha geli~mi~~olmas~ na göre, bu çar~~lar~ n büyüklü~ü ve say~s~~ de~i~irdi. Baz~~ Anadolu ~ehirleri baz~~ üretim dallar~nda uzmanla~m~~lard~. Mesela Ankara, yo~un bir Sof üretim merkezi
idi. Karaman'da Bo~asi denen astar bezi, Sivas'ta aba, çok iyi deri imal
ediliyordu. Büyük tacirler, k~ymetli e~ya satan dükkanc~ lar, kapal~~ ve korunabilen çar~~ larda veya o civardaki büyük hanlarda bulunurlar, bu suretle
kendilerine güvenli bir yer seçmi~~olurlard~.
Çe~itli sanatlara mensup olanlar, ayr~~ ayr~~ loncalar halinde te~kilatlanm~~lard~. Düzenli bir iç s~ ralanmaya tabi olan bu kurulu~ lar, (Ahi, Yi~itba~~, ustalar, ç~ raklar düzeni içinde) kendileriyle ilgili bütün i~leri görür,
mensuplar~~ aras~ ndaki ili~ kileri düzenlerdi. Ücretlerin tayini, mal cinslerinin ve fiyatlar~ n tespiti, hep loncalara aitti. Devlet, bu kurulu~lar~ n denetleyicisi ve gere~ince yard~mc~s~~ idi.
K~smen, dini-tasavvufi esaslardan, k~ smen de kahramanl~k geleneklerinden esinlenen bu mesleki ahlak, meslek mensuplar~~ aras~ nda dayan~~may~~ sa~l~yordu. Usta ile i~çi aras~ ndaki ili~kileri, adeta ~eyh ile mürid
aras~ ndaki duruma benzer bir hale sokarak "Manevi bir düzen" kurmak
amac~na dayan~ yordu. Kökeni son kudretli Abbasi Halifesi Nas~r Li-dini'lullah'~ n kendi ba~kanl~~~~alt~ nda düzenledi~i Fütüvvet te~kilat~na kadar
ç~ kan Anadolu ~ehirlerindeki esnaf te~kilat~ , çok kuvvetli idi. Toplant~~ yerleri ve zavileri, tören ve gelenekleri vard~ . Anadolu'da Ahiler ad~ n~~ alan bu
hareketin en yo~ un unsurunu esnaf olu~tururdu. XIII. yüzy~ l~ n son yar~s~ nda, özellikle devlet otoritesinin sars~ ld~~~~zamanlarda, bu kuvvetli te~kilat, daima varl~~~ n~~ korumu~, ~ehir hayat~ nda etkin bir rol oynam~~t~r.
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