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den Kilikya zaman zaman Seleukoslar'ın, 
zaman zaman da Ptolemaioslar'ın eli
ne geçmiş, Kapadokya, Galatya, Pontus
Paflaganya ve Armenya ise yerli sülale
lerin idaresinde kalmıştır. öte yandan 
Lysimakhos'un ölümünden (milattan ön
ce 281) sonra Attaloslar Pergamon (Ber
gama) ve çevresinde bağımsız bir devlet 
kurmuşlar ve hakimiyetlerini giderek 
genişletip kuwetlendirmişlerdir. Bu ara
da Doğu Akdeniz bölgesine yönelmiş 

olan Roma Cumhuriyeti'nin milattan ön
ce 190'da Seleukoslar'a karşı kazandığı 
Magnesia (Manisa) Muharebesi Anado
lu· da Roma egemenliğinin başlangıcını 
teşkil etmiş, çok geçmeden milattan ön
ce 168'de Helenistik Makedonya Krallı
ğı'na karşı kazandığı Pydna zaferi de 
Roma'yı, Batı Akdeniz'de olduğu gibi 
Doğu Akdeniz'de de bir "hakem" olarak 
ortaya çıkarmıştır. Roma' nın bütünüy
le doğuya yöneldiği böyle bir zamanda, 
Batı Anadolu'daki Helenistik Pergamon 
Devleti'nin son kralı lll. Attalos'un ülke
sini veraset yoluyla Roma'ya bırakması 
üzerine eski Pergamon Krallığı'nın top
rakları üzerinde ilk Roma eyaleti kurul-

. du (Provincia Asia; m.ö. 129). Anadolu'
daki Asia eyaJetini milattan önce 101'de 
Kilikya, milattan önce 74'te Bitinya, mi
lattan önce 63'te Pontus- Bitinya, aynı 
yıl yeniden organize edilen Kilikya ve mi
lattan önce 2S 'te Galatya takip etti; bu 
eyaletlere milatta n sonra 17' de Kapa
dokya, 43'te Lidya- Pamfilya katıldı. 

imparator Augustus (mö. 27- m.s. 14) 

ile başlayan Roma imparatorluk devri, 
imparatorluğun diğer bölgeleri gibi Ana
dolu toprakları için de yeni bir gelişme 
ortamı hazırladı. Bu ortamın getirdiği 

refah ve zenginlik, özellikle milattan 
sonra 1 ve ll. yüzyıllarda kendini göster
di. Ancak lll. yüzyılda imparatorluk ge
nel bir ekonomik bunalıma düşmüş, sı
nırlarda siyasi güvensizlik artmış ve ülke 
içinde sosyal çalkantılar baş göstermeye 
başlamıştır. Devleti içine düştüğü bu güç 
durumdan. yaptığı geniş kapsamlı re
formlarla imparator Diocletianus (284-
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305) kurtarmaya çalışmıştır. 330'da es
ki Byzantium şehri. imparator Constan
tionus (306-337) tarafından Roma impa
ratorluğu'nun başşehri yapılmış ve böy
lece devletin ağırlık noktası doğuya kay
dırılmıştır. Fakat bütün tedbirlere rağ
men devamlı hücum halinde olan Ger
men kabileleri devletin sınırlarından uzak 
tutulamamiş ve doğuda da Persler'e kar
şı yürütülen mücadeleden kesin bir so
nuç elde edilememiştir. Bu arada impa
rator Valens milattan sonra 378'de Had
rianapolis (Edirne) yakınlarında Gotlar ta
rafından büyük bir yenilgiye uğratılarak 
öldürülmüş ve Roma ordusunun ana bö
lümü de tamamen imha edilmiştir. Va
lens'ten sonra imparator olan Theodo
sius (379-395), ölümünden önce devletin 
doğu ve batısını ayrı ayrı iki oğluna ve
rerek "ikili" bir yönetimi tercih etmiş, 
bu durum imparatorun ölümünden son
ra (395) Roma imparatorluğu'nun kesin 
olarak ikiye ayrılmasına ve Anadolu'nun 
Doğu Roma imparatorluğu toprakları 
içinde kalmasına yol açmıştır. Bundan 
sonra ise Batı üzerinde hak iddia etmeye 
devam eden ve merkezi Constantinopolis 
(istanbul) olan Doğu Roma imparatorlu
ğu özellikle VII. yüzyıldan itibaren Bizans 
Devleti olarak yeni bir gelişme göster
miş ve istanbul'un 1453 yılında Türkler 
tarafından fethine kadar varlığını sür
dürmüştür. 

BİBLIYOGRAFY A : 

W. M. Ramsay, Histarical Geography of Asia 
Minor, London 1890 ; V. Chapot, La Prouince 
proconsulaire roma in d'Asie, Paris 1904; L. 

Robert, Villes d'Asie mine u re, Paris 1935 ; Fr . 

Schachermeyr, Hethiter und Achaer, Leipzig . 

1935 ; E. Gren, Kleinasien in der wirtschaft· 
llehen Entwicklung der römischen Kaiserzeit, 
Uppsa\a 1941 ; K. Bitte\, Grundzüge der Vor·und 
Frühgeschicte Kleinasiens, Tübingen 1945 ; D. 

Magie, Roman Rule in Asia Minor, Princeton 

1950 ; A. Götze, Kleinasien, M ünehen 1957 ; M. 

Mayrhofer. Die lndoArier im alten Vorderasien, 
Wiesbaden 1966. r:;:ı 

• BüLENT İPLİKÇİOÖLU 

Van -Cavuştepe'de 

ortaya 
cıkartı l mıs olan. 

milatta n önce 
900-600 y ı lları 

aras ı na ait bir 
Urartu mabedinin 

kal ıntıl arın ın 

değerlend irilmes iyl e 

yapılmı ş 

rekonstrüksiyon 

2. Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaş
ması. Anadolu'nun İslamiaşması Türk ta
rihinin olduğu kadar İslam tarihinin de 
en önemli hadiselerinden biridir. Ancak 
burada " İslamiaşma" tabiri. sadece Xl. 
yüzyılda Anadolu'nun Türkler tarafından 
fethiyle başlayıp fethin tamamlanma
sıyla sona eren bir süreç değildir. Ana
dolu'nun İslamlaşması. Xl. yüzyılda fe
tihler ve ilk yerleşmelerle başlayan, bir 
bakıma XIV. yüzyılın ortalarına kadar 
devam eden dini, aynı zamanda siyasi, 
içtimai, etnik ve kültürel bir vetTre ola
rak anlaşılmalıdır. Böylece islamiaşma
nın ilk fetih ve yerleşmelerle sıkı alaka
sı da ortaya çıkmaktadır. 

İlk Türk Akınları ve Fetihler. Anado
lu'nun fethi ve burada meydana gelen 
Türk yerleşmesi, geniş çapta, Xl. yüz
yılda iran'da kurulup güçlü bir impara
torluk haline gelen Büyük Selçuklu im
paratorluğu ' ndaki etnik ve demografik 
gelişmelerle ilgilidir. Xl- XII. yüzyıllarda 
İran, bilhassa Horasan ve Azerbaycan. 
çoğunluğu yeni müslüman olmuş Türk 
nüfusuyla dalmaya başlamıştı. Büyük 
Selçuklu Devleti için, söz konusu bölge
lerde yığılan bu nüfusun ihtiyaçlarını gi
dermek, onlara kışlak ve yaylak tahsis 
etmek, sonra da uygun birtakım hizmet
lerde kullanmak, ayrıca nizarn ve intiza
mın bozulmasına engel olmak mesele 
haline gelmişti. Kısaca, kendi toprakla
rının tahammülünü aşan bu nüfus po
tansiyelinin uygun bir araziye aktarılma
sı önem kazanıyordu. İşte Anadolu o ta
rihlerde bu iş için en elverişli yer olarak 
göründü. Böylece Büyük Selçuklular Bi
zans'a karşı cihad ve gaza vazifesini de 
yerine getirmiş olacaklardı. Daha 1071 ·
deki Malazgirt Savaşı'ndan önce, Türk
ler Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da "din 
uğrunda muharebe eden gaziler" ola
rak göründüler. Bizans'ın çeşitli sebep
lerle zayıf olan bu doğu eyaJetleri Türk 
akıniarına fazla mukavemet edememek-



le beraber yine de karşı koymaya çalışı
yordu. Bununla beraber Türkler'in Ana
dolu ·ya yoğun bir şekilde yerleşmeye 

başlamaları Malazgirt Savaşı'nı takip 
eden yıllarda olmuştur. işte bu devirden 
itibaren artan Türk göçleri aralıklarla 

XIV. yüzyıla kadar devam etti. Büyük ço
ğunluğunu müslüman Oğuzlar'ın (Türk
menler) teşkil ettiği, fakat aralarında 

Kıpçaklar, Karluklar, Halaçlar ve hatta 
Uygurlar'ın da bulunduğu Türkler, baş
ta Maveraünnehir olmak üzere Harizm, 
Horasan, Azerbaycan ve Arran bölgele
rinden Anadolu'ya akıyorlardı. 

İlk Türk Devletleri. Xl. yüzyılın son çey
reği içinde Kutalmış oğlu Süleyman Şah 
Anadolu topraklarında ilk Türk devleti
nin temelini attı. Aynı dönemde, Anado
lu'nun fethinde rol oynamış büyük Türk
men beyleri tarafından Danişmendliler. 
Saltuklular, Mengücükler ve Artuklular 
gibi Orta ve Doğu Anadolu Türk devlet
leri kuruldu. 

işte Anadolu'nun islamiaşması süre
ci de böylece başlamış oldu. Adı geçen 
devletler, bir yandan bulundulo{ları yer
lerde siyasi ve iktisadi güçlerini takviye 
etmeye çalışırken bu arada Bizans'la ve 
diğer komşu gayri müslim devletlerle 
mücadelelerine devam ediyor, bir yan
dan da Anadolu topraklarını kendilerine 
vatan haline getirmeye çalışıyorlardı. Or
ta ve Doğu Anadolu'da mevcut Türk dev
letleri. XIII. yüzyıl ortalarına kadar haki
miyetlerini birer birer Anadolu Selçuklu 
Devleti 'ne terketmiş duruma geldiler. 
Dolayısıyla söz konusu tarihten itibaren 
islamiaşma hemen tamamıyla bu devle
tin hakimiyet sahalarında cereyan etti. 

Göçler. XIII. yüzyılda Anadolu'nun içti
mal, iktisadi, kültürel ve bilhassa dini 
hayatını geniş çapta etkileyen başlıca iki 
büyük göç dalgası meydana gelmiştir. 

Bunlardan ilki, asrın başlarında Karahı
taylar·ıa Harizmşahlar arasındaki müca
deleler dolayısıyla, Fergana yöresindeki 
nüfusun önemli bir kısmının batıya gö
çü ile gerçekleşti. Bu gruptan Harizmli 
ve öteki Türkler'den meydana gelen bir 
miktarı Anadolu'ya yerleşti. Bunlar daha 
ziyade yerleşik bir hayat tarzına sahipti. 

ikinci dalga ise 1220'Ierden itibaren 
Moğol istilasının meydana geldiği tarih
lerde vuku buldu. Bu göç ile Maveraün
nehir'den Arran'a kadar olan bütün böl
gelerde mevcut Türk nüfusunun büyük 
bir kısmı Anadolu'ya girdi ve yerleşti. 

Bunlar arasında hayli miktarda yerleşik 
hayat sürdürenler bulunmakla beraber 
ekseriyet göçebe veya yarı göçebe idi. 

Aralarında az da olsa henüz müslüman 
olmamış Türkler de bulunmaktaydı. 

işte gerek bu iki büyük göç dalgası 
gerekse diğer göçler sebebiyle Anadolu 
müslüman Türkler'le doldu .. Bu göçmen 
kitlenin gerçek miktarının ne kadar ol
duğunu kesin bir şekilde belirleyecek 
hiçbir istatistik bilgi bulunmamaktadır. 
Bununla beraber bu miktarın Anado
lu'nun yerli sakinlerinin epeyce üstünde 
bir sayıya ulaştığı muhakkaktır. Bu göç
lerin, bilhassa yukarıda zikredilen ikisi
nin konu itibariyle önemi, islamiaşma
da rol oynayacak pek çok alim. muta
sawıf vb. tarikat erbabı ve bunlarla bir
likte tabii olarak çeşitli dini ve fikri ce
reyanların taşıyıcıları olmalarından ileri 
gelmektedir. 

Devlet ve İslamiaşma (Anadolu Selçuk
lul arı dönemi -Da ni şmendli ler ve Doğu 

Anadolu Türk devletleri dahil-) . islamiaş
ma Anadolu 'da Xl. yüzyılın sonlarından 
itibaren Bizans topraklarından iran sı
nırlarına, Karadeniz sahillerinden EyyO
bl Devleti'nin sınırlarına kadar geniş bir 
sahayı içine alıyordu. Bu saha, batıda 

Anadolu Selçuklu Devleti, ortada Daniş
mendliler. doğuda ise daha önce isimle
ri zikredilen Türk devletleri tarafından 
paylaşılıyordu. Bunların her biri kendi 
hakimiyet sahalarında belli bir dini si
yasetin takipçisi oldular. Bu devletlerin 
hepsi. tıpkı Büyük Selçuklular gibi. çe
şitli tarihi ve kültürel arniller sebebiy
le islamiyet' in Sünni cephesini temel al
dılar . 

Selçuklular, Danişmendliler, Mengü
cükler. Saltuklular, Artuklular ve Sök
menliler takip ettikleri iskan siyasetiyle 
Orta ve Doğu Anadolu'nun vadi, ova ve 
yayialarını yerleşik ve göçebe Türk nüfu
suna yurt olarak verirken, kısa zaman
da bu nüfusu üretici duruma getirmeye 
ve eskiden mevcut yahut yeni teşekkül 
eden yerleşme merkezlerini ve çevrele
rini canlı birer Türk- islam kültür mer
kezi haline dönüştürmeye de çalıştılar. 
Bu hedeflere varabiirnek için vakıf mü
essesesinden geniş ölçüde faydalanıldı. 
Devletin de teşvikiyle zengin vakıflara 

sahip kervansaraylar, medreseler, cami
ler, zaviyeler meydana getirildi. Bunun
la beraber islamiaşmanın daha önceden 
başladığını söylemek mümkündür. Zira 
daha Xl. yüzyılın sonlarından itibaren çe
şitli dini ve sosyal hizmetler köy, kasa
ba ve şehirlerde mevcut gayri müslim
lerden alınan binalarda veya ihtiyacı o 
gün için karşılayacak basit yapılarda ye
rine getiriliyordu. 

ANADOLU 

Anadolu' da daha çok Sünnfliğin Ha
nefilik kolu, Doğu bölgelerinde ise kıs

men Şafiilik yaygın dı; eğitim ve öğre

tim alanında ve bilhassa hukuki sahada 
birincisi hakim durumdaydı. Hükümdar
lar Türk, Arap ve Fars menşeli din ve 
ilim adamlarını. tasawuf erbabını etraf
Iarına toplamak ve onlara eserler yaz
dırmak için gerekli maddi ve manevi im
kanları ellerinden geldiği ölçüde hazırlı
yorlardı. Mesela Anadolu Selçukluları za
manında iran'dan ve Arap memleketle
rinden gelip Anadolu'ya yerleşen ulema 
arasında Abdülmecfd b. ismail ei-Herevi 
(ö 5371 11 42). Muhammed Talekanl (ö 
6 14/ ı 2 ı 7). Yusuf b. Said es-Sicistanl (ö 
639/ ı 24 ı -42) ve Ömer ei-Ebherl (ö 663 / 
!265) sayılabilir. Sökmenliler zamanında 
Ahlat'ta fıkıh alimi Abdüssamed b. Ab
durrahman (ö. 540 / 1145 ) çok tanınmış
tı. Ayrıca Anadolu medreselerinde yetiş
miş olup çeşitli Arap memleketlerine gi
derek oralarda yerleşen Türk alimleri de 
vardı. Bütün bu sayılanlar ve daha baş
kaları. devletin Sünnflik siyasetini takvi
ye etmede büyük rol oynadılar. 

Devletin resmen gütlüğü bu Sünnflik 
siyasetine rağmen göçebe ve yarı göçe
be Türkmenler arasında Şii- ismailf te
sirleri de görülür. Ancak Şiflik bir mez
hep olarak kabul edilmemiştir. Ayrıca 

ne Anadolu Selçukluları'nda ne de öteki 
devletlerde. sosyal ve idari alanda bir 
tehlike haline gelmedikçe, Sünnflik dışı 
cereyanlara ve çevrelere bir baskı poli
tikası uygulandığına dair herhangi bir 
ipucuna rastlanmaz. 

Selçuklular ve Anadolu'daki diğer Türk 
devletleri bir yandan cihad ve gaza ile 
meşgul olurken diğer yandan da mem
leketlerindeki içtimal nizarnı sağlamak 
için gayri müslim tabanlarını kollamak 
ve korumakla kendilerini mükellef sa
yıyorlardı. Zira henüz büyük çoğunluğu 
göçebe ve yarı göçebe olan Türk nüfu
sun bu yeni topraklarda yerleşik hayat
Iarına alışabilmesi ve üretici duruma ge
çebilmesi için mevcut nizamın bozulma
ması şarttı. Bilhassa iktisadi yapının sar
sılmaması buna bağlıydı. Bu sebeple. 
mesela Anadolu Selçuklu sultanlarından 
ı. Gıyaseddin Keyhusrev, 11 06 ' da Men
deres vadisine yaptığı seferden sonra 
oradan getirdiği Rum köylülerini Akşe
hir yöresine yerleştirip arazi, araç gereç 
vb. verdikten başka uzunca bir süre de 
vergiden muaf tutmuştu. Artuklular'dan 
Belek Gazi. kendisine isyan eden Gerger 
Ermenileri 'ni Hanazit bölgesine sürmüş, 
fakat iskanları sırasında onlara çok iyi 

~~~ 
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davranmış ve kesinlikle dini faaliyetleri
ne bir sınırlama koymamıştı. Yine Ar
tuklu hükümdarlarından Necmeddin Al
pı devri (ı ı 52- ı ı 76), bölge hıristiyanları
nın en müreffeh devri olmuştu. Bunlar
dan başka Emir Saltuk ( 1147-1176), Ah
lat Hükümdan ll. Sökmen ( 1128- ı I 83) 
devirleri, Doğu Anadolu hıristiyanlarının 
dini hürr iyet içinde yaşadıkları dönem
lerdir. Ayrıca cihad ve gaza ruhuna sı

kı sıkıya bağlı oldukları. meşhur Daniş

mendname adlı destani eserde açıkça 
görülen Danişmendliler de hıristiyanlara 
çok iyi davranmışlardı. O kadar ki. çağ
daş tarihçi Süryani Mihail'in anlatlığına 

göre, 11 04'te Gümüştegin Ahmed Ga
zi' nin vefatı onları materne boğmuştu. 

Aslında bilindiği gibi. daha ilk fetih
lerden itibaren bilhassa Ortodoksluk dı
şı hıristiyan ahali Türkler'e karşı köklü 
bir düşmanlık beslememiş, hatta bu fe
tihleri ve zaferleri. kendilerini hor gö
ren ve ezen Bizans· ın cezalandırılması 

olarak görmüşlerdi. Bizans hükümeti 
asırlar boyunca Orta. Doğu ve Güneydo
ğu Anadolu· da farklı etnik menşelere 
de mensup olan bu ahaliyi zorla Orto
doks yapmak suretiyle Rumlaştırmak is
temiş, kendilerini ağır dini ve mali bas
kılara maruz bırakmıştı. 

Başta Anadolu Selçukluları olmak üze
re bütün bu sıkıntılara son veren Ana
dolu'daki Türk devletleri, çağdaşları di
ğer müslüman devletlerden daha esnek 
şartlarda uyguladıkları ehl-i zimmet hu
kuku sayesinde. topraklarındaki gayri 
müslimleri Türk toplumunun içtimar ve 
iktisadi nizarnı içine dahil etmişlerdi. Bu 
siyaset hiç şüphe yok ki kendilerinin var
lıklarını sağlamlaştıran bir unsur olmuş
tur. Bunun siyasi açıdan müsbet bir ne
ticesi ise Bizans'ın Türkler'in hakimiyeti 
altındaki topraklarda yaşayan hıristi

yanlar üzerinde muhtemel hak iddiala
rına set çekmiş olmasıdır. 

Moğol Hakimiyeti Dönemi. 1243 yılın
da Moğollar' la yapılan Kösedağ Savaşı 
Anadolu Selçuklu Devleti'nin talihini ter
sine çevirdi ve üç yıl sonra Moğollar Ana
dolu topraklarına ayak bastılar. Bu, ya
kıp yıkmalar. yağmalar, Selçuklu şehza
deleri arasında taht kavgaları ve halk 
isyanlarıyla dolu bir yarım asrın başlan
gıcı oldu. 

Moğol hakimiyeti dönemi Anadolu'nun 
İslamiaşmasını menfi manada etkileyip 
herhangi bir duraklamaya yol açmadı. 
Zira 12SO'lerden itibaren yirmi yıl ka
dar Şamanist Moğollar İslamiyet ve Hı
ristiyanlık karşısında kayıtsız davrandı-
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lar. Bununla birlikte hasımları müslü
man Selçuklular'a karşı, sırf siyaset ica
bı yerli hıristiyan ahaliye dayanınayı da 
tercih ettiler. Böylece hıristiyan zümre
ler istilacılardan bazı yeni dini imtiyaz
lar koparmayı ve onları Türkler' e karşı 
kullanmayı bir ölçüde başardılar. Ancak 
bu durum Moğollar'ın İslamiyet'i kabul
lerine kadar. yani elli yıla yakın bir müd
det devam edebildi. 

Moğollar'ın sırf Selçuklular'ın nüfuzu
nu kırabilmek için başlangıçta hıristi

yanlara karşı böyle iyi davranmaları. Ba
tı Hıristiyanlık aleminin dikkatini çek
mekte gecikmedi. Nitekim Katolik mez
hebine mensup bazı misyoner tarikatlar 
Moğollar'ı hıristiyan yapabilmek mak
sadıyla harekete geçtiler. Ancak bu fa
aliyetler bir sonuç vermedi ve Moğollar 
İslamiyet'i tercih ettiler. Özellikle İlhanlı 
Hükümdan Gazan Han'ın 1296 yılında 
resmen Sünni mezhebini kabul ederek 
İslamiyet'e girişi, Anadolu'da İslamiaş
ma vetTresini yeniden hızlandırdı. Gel
diklerinden bu yana Anadolu bozkırla

rında Şamanist dini hayatlarını sürdü
ren göçebe Moğol oymakları. Türkmen 
babaları vasıtasıyla yavaş yavaş müslü
man olmaya ve peyderpey toprağa yer
leşmeye başladılar. Ayrıca 1250 ·lerden 
beri süren kargaşa dönemi de bu su
retle ağır ağır ortadan kalktı. 

Beylikler Devri. Bu devir, Anadolu'nun 
siyasi yönden olduğu kadar İslamiaşma 
yönünden de önemli bir dönemini teş
kil eder. Bilindiği gibi Anadolu Selçuklu 
Devleti aşağı yukarı 12SO'Ierden başla 

yarak Moğol boyunduruğuna girdi. İlk 
yıllar. Moğollar'ın hesabına iyi sonuç ve
recek gibi görünen. Selçuklu şehzadele
ri arasındaki taht kavgalarıyla geçti. Bu 
sebeple şehzadelerin bazan birini, ba
zan diğerini desteklediler. Fakat sonun
da. meydana gelen kargaşalık yüzün
den idareyi bizzat ellerine almak zorun
da kaldılar; böylece 1277' den itibaren 
Anadolu'ya umumi valiler tayin ederek 
kendi idari mekanizmalarını kurdular. 

Bu olaylar Türkmen beylerini ve aşi

retlerini endişeye düşürdü. Özellikle Bi
zans sınırında bulunanlar, kendi gay
retleriyle fethettikleri bu topraklarda 
Moğol merkezi idaresinin kontrolünden 
uzak ka lmanın sağladığı avantajtarla 
adeta yarı müstakil hareket etmeye baş
ladılar. Aydınoğulları. Menteşeoğulları 

ve Osmanoğulları gibi Türkmen sütale
leri fırsat buldukça kendi bölgelerinde 
Bizans aleyhine genişlemeye çalışırken 
aynı zamanda sağlam bir sosyal ve kül-

türe! yapının teşekkülüne de gayret gös
terdiler. XIII. yüzyılın sonlarına yaklaşıl
dığında Bizans'ın Anadolu'daki toprak
ları artık Marmara denizinin güney hav
zasına inhisar etmekteydi. 

Bu devirde uç bölgelerde bulunma
yan beyliklerin İslamiaşma konusunda 
genellikle önceki yıllardan farklı bir si
yaset takip etmedikleri tahmin edilmek
tedir. Zira Anadolu'nun fethe başlandı
ğı tarihlerden bu yana geçen bir buçuk 
iki asra yakın zaman boyunca bu beylik
lerin bulunduğu topraklarda İslamtaş
ma süreci gerek etnik gerekse dini yön
leriyle tamamlanmak üzere idi. 

Buna karşılık Batı Anadolu'da durum 
tamamen farklı şekilde gelişmiştir. Her 
şeyden önce burada yeni müslüman Türk 
nüfusunun iskanı bahis konusudur. Ele 
geçirilen kasaba ve köyler. elverişli ara
ziler. Doğu ve Orta Anadolu'dan gelen 
yerleşik veya göçebe ahali ile doldurul
du. Türkmen beyleri bir yandan bu is
kanları ayarlarken diğer yandan da ida
ri teşkilatlarını geliştirdiler ve buna pa
ralel olarak vakıflar yardımıyla yeni kül
tür müesseseleri kurdular. Gerek bu 
müesseseler gerekse idari teşkilat için 
ihtiyaç duyulan elemanlar. kısmen ön
celeri Moğol baskısından batıya kaçan. 
kısmen de Moğollar·ın tedricen Anado
lu'dan çekilmeleriyle boşta kalan kişi

lerden temiiı edildi. Beylikterin arazilee 
rinde yerleşen ahiler ise sağlam bir teş
kilattanma ile ticari ve sosyal hayata 
yön verdiler. İşte bütün bunlar Beylikler 
devrinde İslamiaşmayı kolaylaştıran ve 
hızlandıran faktörler oldu. 

Dini Eğilimler ve Mezhepler. Türk züm
reler X. yüzyıldan itibaren tedricen Müs
lümanlığı kabul ettikleri zaman. tarihi 
zaruretlerle Maveraünnehir' deki Sünni 
İslam çevreleriyle temasta bulundukla
rından Sünni mezhepleri benimsemiş
lerdiL Bu yüzden bazı Türk zümreleri 
ve devletleri müstesna, tarihte kurulan 
Türk devletlerinde idareciler. genellikle, 
daha Karahanlılar'dan itibaren tabii ola
rak halkın çoğunluğunun meyline uy
maktan başka bir şey yapmamış ve si
yasetini bu çoğunluk üzerine dayandır
mışlardır. Bununla birlikte Anadolu da 
dahil hiçbir yerde ve devirde devletin 
halkı zorla ve baskı altına alarak Sünni
leştirmesi gibi bir hadise vuku bulma
mıştır. 

İşte sözü edilen bu tarihi gelişmenin 
tabii bir neticesi olarak Anadolu'da halk 
arasında büyük çoğunluk Hanefi mez
hebine mensuptu. Bilhassa şehirler ve 



kasabalar Sünniliğin en hakim olduğu 

çevrelerdi. Tabiatıyla bu çevreye yakın 
ve sürekli münasebet halinde bulunan 
köyler için de aynı durum söz konusuy
du. Kısmen Şafiilik hariç tutulursa. Ana
dolu'da Hanefiliğin dışında öteki Sünni 
mezheplerin yerleşme ortamı bulama
dı kları, zaman zaman Maliki ve Hanbeli 
mezheplerine mensup alim ve mutasav
vıfların gidip gelmelerine. hatta belli za
manlar Anadolu· da yaşamalarma rağ 

men yayılma imkanı bulamadıkları gö
rülmektedir. Bunun sebebi, bir ölçüde 
Türkler'in İslamiyet' e girerken Orta As
ya'da Hanefi çevrelerle temasları ve bu 
mezhebin Türkler'in yapısına uygun düş
mesi olduğu kadar, Anadolu'da Hanefi
lik dışı öteki iki mezhepten olan ulema 
ve mutasawıfların belli çevrelerin dışı

na çıkamamış veya uzun müddet kala
mamış olmalarıdır. 

Sünnilik dışında gelişen cereyan ve 
mezhepler ise bilhassa XIII. yüzyılda

ki göçlerle Anadolu'ya yerleşen göçe
be Türkmenler arasında yayılma zemini 
bulmuş, bazı siyasi ve sosyal hareket
lerde, dini ve tasawufi akınlarda tesirli 
olmuştur. Bu eğilimlerin varlığı ve ma
hiyetleri bugün oldukça iyi bilinmekte
dir. Yapısında, Türkler'in müslüman ol
madan önceki döneme ait atalar kültü, 
Gök Tanrı kültü, çeşitli tabiat kültleri, 
Şamanizm ve muhtelif Asya dinlerinin 
kalıntılarını taşıyan bu eğilimlerin Şii te
sirleri e veya bizzat Şiilik' le karıştınlma

ması gerekir. 

Aslında bazı Türk zümreler daha İs
lamiyet'e girmeden önce İran ve kısmen 
Maveraünnehir' deki İsmaili propagan
daların tesirinde kalmıştır. Ayrıca VIII. 
yüzyılda bu bölgelerde Emevi aleyhtarı 
hareketlerde bunlardan faydalanıldığı gi
bi 7SS 'te Ebü Müslim'in katlinden son
ra Maveraünnehir, Horasan ve Azerbay
can'da çıkan ayaklanmalar aşırı Şii cere
yanları güçlendirmiş ve bunlar Türkler 
arasında oldukça taraftar toplamıştır. 

İlhanlı Hükümdan Olcaytu'nun İma
miyye mezhebini kabulünden sonra da 
Anadolu'da Şiilik için uygun bir yayılma 
ortamı doğmuştur. 1240 yılında çıkan 
Babai İsyanı ile Cimri İsyanı gibi müte
akip yıllarda Moğollar ' a karşı girişilen 

ayaklanmalarda kuwetli bir mehdilik 
inancının hakim bulunması dikkat çeki
cidir. Ancak bunlar bu devirde yine de 
Anadolu'da tam manasıyla ne İsmaili ne 
de İmamiyye Şiiliği'nin mevcut ve yayıl
mış bulunabileceğini ispata kafi değil

dir. Zira sonraki yüzyıllarda Anadolu· da 

bu iki koldan hiç olmazsa birine mensup 
zümrelerin niçin var alamadığını izah et
mek gerekecektir. Buna karşılık, belli 
bir güzergah takip etmek ve uğradığı 

yerlerde ancak birkaç gün kalmak mec
buriyetinde olduğu için Anadolu'nun her 
tarafını göremeyen, ana yolların dışında 
kalan sahalara ulaşamayan İbn Battüta 
gibi seyyahların şahadetlerine dayana
rak Sünnilik dışı zümrelerin bulunmadı
ğını ileri sürmek de yanıltıcı olur. 

Bu arada, XIII. yüzyılın ikinci yarısında 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da cereyan 
eden birtakım siyasi olaylara müdahale 
edecek kadar kendisini gösteren Yezidi 
çevrelerden de bahsetmek gerekir. XII. 
yüzyılda Şeyh Adi (ö 5571 1162) tarafın
dan kurulan Adeviyye tarikatı. zaman
la Güneydoğu Anadolu'nun bir kısım 

ahalisi arasında mahiyet değiştirmiş ve 
eski mahalli inançlarla karışarak sapık 
bir fırka olan Yezidiliğe dönüşmüştür 

(bk. ADEVİYYE, ADI b. MÜSAFİR). Bunlar 
Anadolu'yu işgal eden Moğollar' a karşı 
Türkmenler'le birleştiler ve işgalcilerle 

savaştılar. Ancak Yezidiler'in tam mana
sıyla bugünkü hüviyetini kazanması XIV. 
asırda oldu. Fırkanın Güneydoğu Anado
lu ile kısmen Doğu Anadolu bölgelerin
den dışarı çıkmadığı söylenebilir. Yalnız 
İbn Battüta, Germiyan ilini ziyareti sıra
sında buradaki Türkmenler'in kendileri
ni Yezidi diye tanıttıklarını ifade eder. 
Bu durum onların buraya gelmeden ön
ce Doğu Anadolu'da Yezidiler'le aynı böl
gede oturmuş bulunmalarından olsa ge
rektir. Nitekim bugüne kadar Batı Ana
dolu'da Yezidiliğin mevcudiyetine dair 
hiçbir şey Intikal etmemiştir. 

Tasavvuf ve Tarikatlar. XII. yüzyılın son 
çeyreğinde Anadolu'nun büyük kısmı

nın fethi tamamlanıp Anadolu Selçuk
luları ve öteki Anadolu Türk devletleri 
kuruluşlarını sağlam bir siyasi ve içti
mal ortamla takviye ettikten sonra, ya
ni XIII. yüzyıl başlarından itibaren Ana
dolu'ya muhtelif tasawufi cereyanlara 
ve tarikatiara mensup şeyhler ve der
vişler gelmeye başladı. Bunlar genç ve 
sağlam Türk devletlerinin hakimiyetle
rindeki topraklarda kendileri için mü
sait imkanlarla dolu, yayılmaya elverişli 
birer çevre bulurken. bu devletler de 
varlıklarını kuwetlendirecek zengin bir 
kültürel yapıyı büyük ölçüde onların yar
dımıyla teşekkül ettirmeyi başardılar. 

XIII. yüzyıl başlarından itibaren Ana
dolu'da yayılmaya başlayan bu tarikat
lar, teşkilat ve dış görünüş itibariyle ba
zı benzerliklerine karşılık, temelde Sün-
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ni ve gayri Sünni eğilimli olmak üzere 
iki ana grupta toplanmıştır. Şüphesiz 

bu, ortaya çıktıkları ve yayıldıkları kül
türel çevrelerin sebebiyet verdiği bir ya
pılaşmadandır. Mesela ilmi faaliyetlerin 
yoğun olduğu Maveraünnehir, Harizm. 
Irak gibi bölgelerde ve özellikle şehir 

muhitlerinde gelişenler Sünni eğilimli 

idiler. Buna karşılık, Horasan, Azerbay
can gibi eski İran kültürünün yahut Or
ta Asya· nın şehirlerden uzak yerlerinde 
eski Türk inançlarının hakim bulundu
ğu sahalardaki tarikatlar ise daha zi
yade gayri Sünni bir mahiyet arzediyor
lardı. 

Bu tarikatiara mensup kişiler, yukarı
da sözü edilen göç dalgalarıyla Anado
lu'ya gelip yerleştiklerinde, tabii olarak, 
vaktiyle alıştıkları çevrelere benzeyen 
yerleri tercih ediyorlardı. Bu iki gruptan 
şehir ve kasabalara yerleşenler daha çok 
yüksek idari tabaka ve münewer züm
relerle temas kuruyorlard ı . Bunlar ara
sında mevcut tasawuf anlayışı da ger
çekte iki ana mektep etrafında toplan
mıştır. Bunlardan ilki, Irakiler denilmek
le beraber, başka Arap memleketlerin
den gelenlerin de dahil bulunduğu, zühd 
ve takva anlayışının ağır bastığı ahlakçı 
mekteptir. Kadirilik ve Rifailik mensup
larıyla, geliştirdiği vahdet-i vücud* sis
temi sayesinde tasawufa yepyeni bir is
tikamet veren Muhyiddin İbnü'l - Arabi 
(ö. 638/ 1241) ve halefi Sadreddin Kone
vi (ö. 672/1273) ve müridieri bu mektep 
içinde mütalaa edilebilir. Diğeri ise Ho
rasaniler tabiriyle ifade edilmekle bir
likte Maveraünnehir ve Harizm bölgele
rinden gelenlerin de dahil oldukları, me
lameti benimsemiş, müsamahacı, este
tik yanı ağır basan. daha çok cezbeye 
önem veren mektepti. Necmeddin-i Küb
ra (Ö 618/1221) ile, fütüwet teşkilatı
nın düzenleyicisi, Bağdatlı meşhur Şeha
beddin es-Sühreverdi'nin (ö 6351 1238) 
tarikatiarına bağlı olanlar bu mektebe 
mensuptular. En tanınmış temsilcilerin
den olup Anadolu'ya gelenler arasında 
Evhadüddin-i Kirmani (ö. 634/ 1237). Ba
haeddin Veled (ö 635/ 1238). Burhaned
din Muhakkık- ı Tirmizi (ö 6371 1240), 
Necmeddin-i Razi (Daye) (ö 654/ 1256) 
ve Fahreddin-i lraki (ö 685/12861 zik
redilebilir. 

İşte bu iki ana Sünni eğilimli rnekte
be mensup tarikatiara bağlı şeyhler ve 
dervişler Ahlat, Erzurum. Bayburt. Si
vas, Tokat, Amasya, Kırşehir, Kayseri ve 
Konya gibi devrin önemli merkezlerinde 
ve yörelerinde faaliyet gösteriyorlardı. 

Bu iki mektebin sentezi ise XIII. yüzyılın 
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ikinci yarısında Mevlana Celaleddin-i RO
ml (ö. 672 / 1273) tarafından gerçekleş
tirildi ve daha ileri bir tarihte tarikat 
şeklinde teşkilatlanarak Mevlevilik adını 
aldı. 

XIV. yüzyılda da Beylikler devrinde ön
cekilerden daha geç teşekkül eden Ka
zerOnllik, Nakşibendllik ve Halvet ilik gi
bi Sünni eğilimli yeni tarikatlar Anado
lu'ya girdi. 

Gayri Sünni eğilimli tarikatlar ise Xlll. 
asırdaki göçlerle birlikte göçebe ve ya
rı göçebe Türkmen aşiretleriyle Anado
lu'ya girmişti. Bunlardan pek çoğu as
lında daha Anadolu'ya gelmeden önce 
Türkmen babalarının temsil ettikleri t a
rikatlara bağlanmışlardı. Bunlar henüz 
sathl bir şekilde İslam iaşmış oldukla
rından yerleşik ahali gibi Müslümanlığı 
tam özümseyebilmiş değillerdi. Bunla
rın pek çoğu Yesevllik, Vefailik, Kalen
derilik ve Haydarilik gibi mahalli inanç 
ve gelenekler le kolayca uyuşabilen ta
rikatlara bağlıydılar. · XII. yüzyılda meş
hur mutasawıf Ahmed Yesevl tarafın

dan Maveraünnehir'de kurulan Yesevl
lik. buradaki büyük merkezlerde Sünni 
bir gelişme istikameti takip ederek XIV. 
asırda NakşibendTiiğin doğuşunu hazır

lamıştı. Halbuki aynı YesevTiik göçebe 
Türkler arasında yayılırken aradan fazla 
bir zaman geçmeden onların eski inanç
larının tesirinde kalarak muhite uymuş 
ve böylece gayri Sünni bir mahiyet ka
zanmıştı. İşte XIII. yüzyılda Anadolu'ya 
girdiği sıralarda Yesevllik, Maveraünne
hir' dekinin tam aksine böyle bir yapı 
gelişti rerek XV. yüzyılda Bektaşiliğin do
ğuşuna katkıda bulundu. 

Xl. yüzyılda ırak'ta Tacülarifln Seyyid 
Ebü'l -Vefa Bağda di' nin ( ö. 50 ı 1 ıı 07) 
kurduğu, ancak Horasanl tesirlerı e geli
şen Vefailik de Xlll-XVI. yüzyıllarda Ana
dolu Türkmenleri arasında aynı şekilde 
gayri Sünni bir mahiyet kazanarak yay
gın hale geldi. İlk Osmanlı vekayi'name
lerinin Orhan Gazi ile münasebet halin
de gösterdikleri meşhur Geyik.li Baba 
bu tarikat mensuplarından biridir. Bu 
tarikat Xlll. yüzyılda Anadolu'da Baba 
İlyas- ı Horasanl tarafından temsil edil
mekteydi. 

Yine bu asırda hemen bütün Ortado
ğu'da rastlanır hale gelen Kalenderilik 
ise Anadolu'da hem yerleşik hem de gö
çebe ahali arasında en çok tutunan gay
ri Sünni eğilimli tarikatlardan biri ol
muştur. XVII. yüzyıla kadar bütün Os
manlı İmparatorluğu topraklarında bir
takım anarşik hadiselerde ve ayaklan-
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malarda kendisini gösterecek olan bu 
tarikat mensupları diğerlerinden ayrı 

olarak gezici dervişlerden meydana ge
liyordu. Çok karışık ve değişik menşeler
den gelen "syncretiste" bir inanç ve ge
lenekler sistemine sahip Kalenderl der
vişleri , gerek inançları ve yaşayış tarzla
rı gerekse daha başka sebepler yüzün
den zaman zaman toplum nizarnını boz
muşlardı. Pek çoğu İslamiyet'in emir ve 
yasaklarına itibar etmez görünen Kalen
derller'den nadiren de olsa Mevlana'nın 

yakın dostu Şems-i Tebrlzl ve Konya' da 
zaviyesi bulunan EbO Bekir-i Niksarl gi
bi sevilen ve sayılan şahsiyetler de ye
tişmişti. Kalenderiler, Anadolu Selçuklu
ları ' ndan başka , Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu topraklarında Artuklular' ın ha
kim oldukları yerlerde de hayli faal idi
ler. HülagO buralara geldiği zaman on
lardan hiç hoşlanmamış ve bir kısmını 
yakalatarak öldürtmek istemişti. 

Çoğu zaman şeriata aldırış etmedik
leri için İbahiyye'den sayılan Kalenderili
ğin Yesevllik'le karışmasından doğan ve 
XIII-XIV. yüzyıllarda aynı şekilde Türk
menler içinde taraftar bulan bir başka 
gayri Sünni tarikat da Kutbüddin Hay
dar (ö. 618/ 122l'den sonra) adlı bir Türk 
şeyhinin kurduğu Haydarllik'ti. Xlll. as
rın ilk yarısı boyunca Haydariliğin Ana
dolu'da yüksek seviyede temsilcileri bu-

. lunuyordu. Mesela bunlar arasında, Mev
lana'nın yakın dostu olduğu rivayet edi
len Hacı Mübarek-i Haydarl ile bunun 
yakınlarından Şeyh Muhammed Hayda
rfyi saymak mümkündür. Bunlar Kon
ya'daki zaviyelerinde yaşıyorlar ve hatırı 
sayılır bir taraftar kitlesine hitap edi
yorlardı. 

Ancak, Konya gibi devrin büyük kül
tür merkezlerinde Sünni çevrelerle sıkı 

temas neticesi ılımlı bir mahiyet arze
den bu gibi tari katların mensupları, bu
ralardan uzak muhitlerde ve bilhassa · 
Türkmenler arasında bu niteliklerini kay
bediyorlardı. Nitekim 1240 yılındaki Sa
bal İsyanı bütün bu Yesevl, Vefal. Kalen
deri ve Haydarl Türkmen şeyhleri tara
fından hazırlanmış ve idare edilmişti. 

isyandan bir müddet sonra bu çevrele
re mensup dervişler Moğol işgalinin de 
tesiriyle Bizans sınırlarına taşındılar. Bu
ralardaki beylikleri n arazileri "abdal", 
"baba " ve "dede" unvanıyla tanınan bu 
insanlarla dolup taşmaya başladı. Bun
lar müridleriyle birlikte Bizans· a karşı 
yapılan gazalara katılıyorlar, fethettik
leri topraklarda zaviyeler açarak oraları 
İslamlaştırıyorlardı. Aynı faaliyetler XIV. 

yüzyılın ikinci yarısından itibaren Rume
li topraklarında da sürdürüldü. XV. asır
da yazılmış Osmanlı vekayi'nameleri bu 
derviş-gazilerin menkıbeleriyle dolu ol
duğu gibi bazılarının adına müstakil me
nakıbnameler de kaleme alınmıştır. 

Osmanlı Beyliği'nin kuruluşuna adları 

karışan ve kaynaklarda " abdalan- ı ROm" 
yahut .. Rum abdalları" denilen bu der
vişlerin faaliyetleri, Anadolu ve Rume
li 'nin iskan. Türkleşme ve İslamiaşması 
tarihinin en mühim ve ilgi çekici sayfala
rından birini teşkil eder. Bunlardan Ab
dal MOsa. Abdal Mehmed, Abdal Mu
rad, Kumral Abdal ve Geyikli Baba gibi
leri Türkmen beylerince el üstünde tu
tuluyorlar ve kendilerine zengin vakıf

lara sahip zaviyeler inşa ediliyordu. Bu 
şekilde hem onlar vasıtasıyla halkı ken
dilerine bağlıyor. hem de yeni toprak
ların iskan ve nizarnını sağlamış oluyor
lardı. 

İhtidalar . Anadolu Selçukluları. Beylik
ler ve ilk Osmanlı devirlerinde ihtida ko
nusu, Anadolu'nun İslamiaşması tarihi
nin en önemli meselelerinden birisidir. 
1071 Malazgirt zaferinden sonra Türk
ler' in Anadolu topraklarını doğudan ba
tıya doğru fethe başlama ları, buralar
da oturan gayri müslim ahalinin duru
ma göre yerlerini ya tamamen yahut da 
kısmen terketmelerine sebep olmuştu. 

Bunlardan boşalan yerlere ise çeşitli göç 
dalgalarıyla gelen Türk nüfusu yerleşti. 
Böylece yeni gelenler buralarda yine de 
bir miktar gayri müslim (daha çok hıristi 

yan) halk ile karşılaştılar. Daha sonra fe
tih hareketleri nisbeten eski hızını kay
bedip Türkler' in gayri müslimlere karşı 
tavrı belli olduktan sonra yerlerini ter
kedenlerden bir kısmı geri döndü. Me
sela uygulanan dini ve iktisadi siyasetin 
sağladığı imkanları farketmeye başla
yan Rumlar, Bizans hükümetinin ağır 
vergilerinden kurtulmak için artık Türk 
hakimiyeti altındaki eski arazilerine yer
leşmeyi tercih ettiler. Ermeniler ve Sür
yaniler ise zaten daha başlangıçta Orto
doks Bizans 'a karşı Türkler'in safında 
yer almışlardı. 

Xll l. yüzyılda artık yerleşik ve göçebe 
Türk nüfusuyla dolan Orta Anaçlolu 'da, 
özellikle Konya, Kayseri, Sivas gibi tica
ret merkezleri başta olmak üzere, bun
ların civarındaki köylerde hatırı sayılır 

bir gayri müslim ahali de bulunuyordu. 
Müslüman Türk nüfusunun hiç mevcut 
olmadığı bu gayri müslim köylerin ya
nında iki halkın müşterek oturduğu köy
ler de vardı. Özellikle şehir ve kasaba-



larda müslümanlar ve gayri müslimler 
(daha çok hıristiyanlar ve az miktarda yahu
diler) ayrı ayrı mahallelerde oturmaları
na rağmen yakın münasebetler içinde 
yaşıyorlardı. 

Devletin sağladığı geniş müsamaha 
ortamının bir sonucu olarak bu tarzda 
birlikte yaşamaya başlayan iki ahali gi
derek birbirlerinin dillerini öğrendi. Türk
ler Rumca ve Ermenice, Ermeni ve Rum
lar ise Türkçe konuşup yazabiliyorlardı. 
Başta hükümdarlar ve devlet adamları 
olmak üzere halk arasından da hıristi

yanlardan kız alanlar oldu. Türk ve Bi
zans hükümetleri arasındaki çatışmalar 
ahali üzerinde fazla tesirli değildi. Uç 
bölgelerinde bile Bizans topraklarında 
Türkler. Türk topraklarında Rumlar ya
şıyordu . Bu kadar sıkı münasebetler so
nunda birtakım din değiştirme (ihtida) 
hadiselerinin meydana geldiği tahmin 
edilebilir. 

Gerek Selçuklu ve Beylikler, gerekse 
erken Osmanlı devirlerine ait arşiv vesi
kalarının yok denecek kadar az olması 
ve vekayi'namelerdeki kayıtların kifa
yetsizliği, ihtida ile ilgili istatistiki bilgi
ler elde etmeye engel olmaktadır. Bu 
yüzden ihtidaların hangi halk tabakala
rı arasında hangi sebeplerle meydana 
geldiği. mühtedilerin sayıları, ihtidadan 
sonraki durumları vb. hakkında kesin 
sözler söylemek mümkün değildir. 

Elde bulunan müslüman ve hıristiyan 
vekayi'namelerinde kitleler halinde vu
ku bulan ihtidalardan söz edilmemek
tedir. Bu kaynaklarda ancak yüksek ta
bakaya mensup olan ve hükümeti ya
kından ilgilendiren münferit hadiseler 
yer almaktadır. Nitekim burada bahse
dilen mühtediler, mesela ya Gavraslar 
ve Komnenoslar gibi devlet hizmetine 
girmiş soylu ailelerden veya ll. Haçlı se
ferleri sırasında Antalya civarında Bi
zanslıla r'ın katliamından kurtarılan Al
manlar gibi askeri vak'alara karıŞanlar

dan gelmektedir. Çoğunlukla devlet mer
kezinde yazılan eserler uzak bölgelerde 
halk arasında meydana gelen ve devleti 
ilgilendirecek hiçbir yönü bulunmayan 
ihtida hadiselerinden habersiz kalmış

lar, yahut bunları önemsememişlerdir. 
Bu sebeple sadece mevcut kayıtlara ba
karak ihtidaların sırf bunlarda zikredi
lenlerden ibaret olduğunu sanmamak 
gerekir. Nitekim XIII ve XIV. yüzyıllara 
ait bazı vakfıyelerin şahitler kısmına ba
kıldığı zaman birtakım mühtedi adia
rına tesadüf edilmektedir. Bununla be
raber Anadolu 'nun İslamiaşmasını ve 

müslüman halkın menşei hadisesini Gib
bons'un iddia ettiği şekilde mühtedi nü
fusa bağlamak da yanlış olur. 

Din değiştirme hadiseleri yalnızca hı

ristiyanlardan Müslümanlığa geçiş şek
linde olmamış, sayıca bir incisi kadar ol
mamakta birlikte Türkler'den de Hıris

tiyanlığa geçenler görülmüştür. Bu tarz 
din değ iştirenler, daha çok Müslümanlı
ğı yeni kabul etmiş veya daha İslami
yet'e girmemiş göçebe Türkler arasın
dan çıkmıştır. Bu gibi hadiseler en çok 
uç bölgelerinde meydana gelmiştir. 

İhtidalar siyasi ve iktisadi menfaat 
sağlamaktan , gerçekten dini sebeplerle 
ihtida etmeye kadar çok değişik faktör
lere dayanmaktadır. Fakat bu hiçbir şe
kilde devlet eliyle ve zorla olmamıştır. 
Din değiştirmede en önemli sebepler
den biri de devletin gösterdiği müsa
maha yanında, Türkler karşısında sü
rekli gerileyen Bizans' ın hıristiyan aha
liye artık temin edeceği bir menfaatin 
kalmamış olması. yani Anadolu'da ar
tık Hıristiyanlığın gücünü önemli ölçüde 
kaybetmiş bulunmasıdır. Zira Anado
lu'daki Türk fetihleri ve kurulan devlet
ler. Ortodoks kilisesinin Rum ahali üze
rindeki merkeziyetçi idare ve kontrolü
ne son verdiği gibi öteki hıristiyan azın

lıkların bağlı oldukları muhtelif küçük 
kiliseleri de zayıflatmıştı. Böylece Hıris

tiyanlık Anadolu'da, Batı'da Katalik kili
sesinin merkeziyetçi, bir arada tutucu, 
hiyerarşik yapısından mahrum. kendi 
başına buyruk küçük kiliselere bölün
dü. Bu ise Anadolu Hıristiyanlığı'nı top
yekün bir dünya olmaktan, bir güç ha
linde hareket etmekten mahrum bırak
tı. Bu husus ihtidalar için geçerli sebep
terin başında sayılabilir. 

İhtidalar büyük çapta tasawuf veya 
başka bir ifadeyle tarikatlar vasıtasıyla 
vuku bu lmuştur. Bilhassa XIII- XIV. yüz
yıllarda Anadolu'da. XV. yüzyıldan itiba
ren de Rumeli 'de muhtelif tarikatiara 
mensup şeyh ve dervişterin gayri müs
lim çevrelerdeki faaliyetleri ve sebep ol
dukları ihtidalar dikkate değer bir mahi
yet gösterir. Nitekim Menakıbü'l- cari
tin ve Vilayetname gibi eserlerde şehir 
ve köylerde tarikatlar vasıtasıyla cere
yan eden ihtidalar doğruya yakın bir şe
kilde tesbit edilebilmektedir. Bunun gi
bi menakıbname türünden eserlerden 
sadece hıristiyan ve yahudilerin ihtidala
rı değil, XIII. yüzyılda bazı Türkmen ba
balarının işgalci Moğollar arasında kesif 
bir İslamiyet propagandası sonucu bir 
takım ihtidaların da meydana geldiği 

görülmektedir. 

ANADOLU 

Kültür Alışverişleri. Müslüman Türkler 
Anadolu'ya iptidai bir kültürün içinden 
değil . İslam medeniyetinin eski Türk kül
türüyle sentezini yapmış yüksek seviye
li bir toplum olarak gelmiştir. Bu se
beple Türkler için artık bunun dışına çı 

karak eski putperest dönemin de izleri
ni taşıyan hıristiyan Anadolu kültürü içi
ne dahil olmaları söz konusu olmamış
tır. Bununla beraber bilhassa halk ara
sında bazı adetler. mahalli kültler ve 
inançlar sahasında karşılıklı olarak belli 
bir çerçeve içinde bir alışveriş meydana 
gelmiştir. İhtidalar bunu takviye eden 
en önemli faktör olmuştur. Türkler yer
leştikleri yerlerde Hıristiyanlık öncesi ve 
Hıristiyanlık dönemine ait bazı kültlerle. 
inanç ve merasimlerle karşılaştılar. Her 
yerde aynı derecede olmasa bile. İsla
miyet'i henüz yeteri kadar özümseye
mediği için sathi bir şekilde İslam iaşmış 
göçebe ve yarı göçebe muhitlerle şehir. 
kasaba ve köylerde bu kültler zamanla 
benimsendi. Bugün müslüman Türkler 
arasında varlığını hala koruyabilen İ s
lam dışı birtakım adet, gelenek ve gö
renekler bu şekilde ortaya çıktı. 

Gayri müslim çevrelerin bu mesele
deki en belirgin tesirleri, bilhassa bazı 

evliya kültleri konusunda oldu. Tasav
vufla birlikte müslüman Türk zümreleri 
arasında ortaya çıkan ve biraz da eski 
Türk inançlarının yönlendirmesiyle ken
dine mahsus bir çehre kazanan "evliya" 
mefhumu ve buna bağlı olarak gelişen 
evliya kültler i Anadolu'ya göçlerle bera
ber girdi. Burada faaliyet gösteren çe
şitli tar ikatiara mensup şeyhlerin vefat
larından sonra türbeleri etrafında yeni 
evliya kültleri teşekkül etti. Ayrıca çe
şitli bölgelerde vaktiyle hıristiyan ahali 
arasında takdis edilen aziz kültleri ise 
mevcudiyetlerini korudular. Genellikle 
gayri Sünni eğilimli tarikatiara mensup 
dervişler, bu kültlere bağlı halkı müslü
man yapabilmek ve dolayısıyla kendile
rini tereddüt yaratmadan onlara kabul 
ettirebilmek için. mevcut menkıbeler va
sıtasıyla bu kültleri İslamTieştirmeye ça
lıştılar. Bu uzun süreli faaliyetler sonun
da bazı aziz kültleri evliya kültü haline 
döndü. Mesela Ürgüp yöresindeki Aya 
Haralambos kültü. Hacı Bektaş kültüyle 
özdeşleşti. Aya Teodoros 'unki Baba İl 
yas. Aya Yorgi'ninki ise Hızır-İlyas kült
leriyle, aynı şekilde Rumeli'de muhtelif 
yerlerde Sarı Saltuk kültü Aya Nikola. 
Aya Naum vb. kültlerle birleşti. Böylece 
Hasluck'un "iki taraflı perestişgahlar " 

dediğ i , Anadolu ve Rumeli ' de müslüman 
ve hıristiyan ahali tarafından müştere-
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ken ziyaret edilen yatırlar meydana gel
miş oldu. 
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3. Anadolu'nun Osmanlı Hakimiyetine 
Geçişi. 1071 Malazgirt Meydan Savaşı ' n

dan sonra Büyük Selçuklu Devleti tara
fından birçok Türk aşireti Anadolu· nun 
çeşitli bölgelerine sevkedilmişti. Anado
lu ilk olarak işte bu aşiretler vasıtasıy
la fethedildi. Nitekim bunun bir sonucu 
olarak Mengücük, Artuk ve Saltuk bey
likleri kuruldu. Bunlar ise daha sonra 
Anadolu Selçuklu Devleti'nin esasını mey
dana getirdiler. Bu devletin parçalan
masıyla Anadolu Türk beylikleri ortaya 
çıktı. Bu beyliklerden biri de daha son
ra Anadolu birliğini sağlayacak olan Os
manlı Beyliği idi. 

Osmanlılar Oğuzlar'ın Bozok koluna 
mensup Kayı boyundandılar. Anadolu'ya 
gelmelerinden sonra Kayılar'ın bir bölü
mü Anadolu Selçuklu Sultanı ı. Alaeddin 
Keykubad zamanında (1219-1236) Anka
ra'nın batısındaki Karacadağ tarafları

na yerleştirilmiş, bunlardan 400 çadırlık 
bir kısmı daha sonra Söğüt ve Domaniç 
yöresini ele geçirerek bu bölgede yurt 
tutmuşlardı. Bu sırada başlarında bulu
nan Ertuğrul Bey 1236 yılından önce Ka
rahisar' ı , sonra Söğüt'ü zaptederek Bi
lecik Rum beyini de vergiye bağlamıştı. 
Böylece Anadolu'da yeni bir beylik doğ
maya başlamıştı. 

Ertuğrul Bey'in ölümünden sonra ye
rine oğlu Osman Bey (ö. 1326) geçti. Bi
zans'ın karışık durumundan faydalana
rak beyliğin topraklarını genişletmeye 

başlayan Osman Bey, 1289 yılında İnönü 
ve Eskişehir'i aldıktan sonra uç beyi ol
duğunu ilan etti. Bu sırada Anadolu'da 
önemli bir siyasi güce sahip ahilerle te
masa geçildi. Osman Bey, ahi şeyhlerin
den Eskişehir yakınlarında İtburnu mev
kiinde tekkesi bulunan Edebiıli'nin kızı 
Mal Hatun'la evlendi. Böylece onların 

nüfuzundan da faydalanılarak Anadolu 
Türk birliğini sağlama yolunda önemli 
bir adım atıldı. Osmanlı Beyliği bundan 
sonra Bizans aleyhine genişlemeye baş
ladı. Yarhisar, Bilecik, inegöl. Köprühi
sar ele geçirildi ve 1301 ·de Köprühisar 
civarında Yenişehir adıyla bir Türk şehri 
kuruldu. 

Osman Bey' in faaliyetlerinden telaşa 
düşen Bizans İmparatorluğu ve Anadolu 
Rum beylerinin ortak kuwetleriyle Koyul
hisar'da yapılan savaşın kazanılmasın

dan sonra ( 1302) Kitehisarı ve Ulubat gö
lünde Alyos adası ele geçirildi : 1326'da 
Bursa'nın fethine kadar ise Lefke (Os
maneli). Akhisar, Geyve, Gölpazarı gibi 
kasaba ve kaleler Osmanlı topraklarına 
katıldı. 

Osmanlı Beyliği'nin diğer beyliklerden 
daha tehlikeli olduğunu gören Bizans 
imparatoru lll. Andronikos iznik'i tehdit 
eden Osmanlı kuwetlerine karşı hareke
te geçti. Ancak Maltepe'de (Pelekanon) 
yapılan savaşı kaybetti. Türk kuwetle
ri iznik'i zaptettiler ve burasını merkez 
yaptılar (1331). İznik'in alınmasıyla Ko
caeli yarımadasında daha rahat hare
ket etme imkanı doğdu. 1334'te Gem
lik, 1337' de de kuşatma altında bulu
nan İzmit alınarak böylece yarımadanın 
fethi tamamlandı. 1345 'te Karesi Bey
liği ·nin ilhakı ile sınırlar Edremit körfe
zine kadar uzandı. 1354 yılında İç Ana
dolu· da Ankara zaptedildi. Bu arada 
1353'ten itibaren fetihlerin Rumeli'de 
de başlaması, burada kazanılan toprak
lara önemli ölçüde Türk nüfusu naklini 
gerektirdi. Anadolu'dan yapılan bu na
kil 1. Murad zamanında da devam etti. 

Osmanlılar'ın bu gelişmesi onları Ana
dolu beylikleri arasında Selçuklular'ın va
risi olarak tanıttı. Nitekim Şehzade Ba
yezid'in Germiyan beyi Süleyman Şah'ın 
kızı ile evlenmesi. savaşsız olarak Kü
tahya, Tavşanlı, Eğrigöz (Emed) ve Si
mav'ın Osmanlı topraklarına katılması

na yol açtı. Öte yandan Hamidoğlu Bey
liği'nden Akşehir, Yalvaç, Beyşehir, Sey
dişehir ve Karaağaç 80.000 altına satın 
alınarak Osmanlı Beyliği gibi Anadolu 
Türk birliğini kurma çalışmaları içinde 
bulunan Karamanoğulları ile batıdan da 
komşu olundu. Bu sebeple iki devlet 
arasında başlayan rekabet Fatih Sultan 
Mehmed dönemine kadar devam etti ve 
bu hükümdar z~manında Karamanoğul
ları Beyliği'nin Osmanlı topraklarına ka
tılmasıyla sonuçlandı. 

Yıldırım Bayezid zamanında Anado
lu'nun bir idare altında toplanması hu
susunda önemli merhaleler katedildi. 
Karamanoğulları ile ittifak yapan Ana
dolu beyliklerinden Germiyan, Aydın. Sa
ruhan ve Menteşe- beylikleri Osmanlı 
topraklarına ilhak edildi. Bu topraklar
da merkezi Kütahya olan Anadolu eya
leti kuruldu. Ayrıca Anadolu'da tek Bi
zans şeh ri olarak kalan Alaşehir de (Fila
delfia) zaptedildi (1391). Daha sonra Ha
midoğulları topraklarıyla Tekeoğulları'na 

ait Antalya ele geçirildi. Sivas Hüküm
dan Kadı Burhaneddin ile ittifak yapan 
Candaroğulları Beyliği ise 1392 ·de Os
manlı topraklarına katıldı. Bu arada Ka
dı Burhaneodin' e ait olan Merzifon ve 
Amasya da alındı. 

Bizans'ın iç işlerine de müdahale eden 
1. Bayezid, 1396'da Niğbolu önünde Haç-


