
rini desteklemeye söz veriyorlardı. Bun
ları yaparken de Türkiye'ye yardımda 
bulunmalarını bizzat Osmanlı hüküme
tinin istediği bahanesini öne sürüyor
lardı. 

istanbul'daki itilaf yüksek komiserle
ri, 20 Nisan'da Babıali'ye bir nota gön
dererek barış şartlarını almak üzere bir 
Türk delegasyonunun gönderilmesini is
tedi. 30 Nisan 1920'de Paris'e hareket 
eden Osmanlı heyetine 11 Mayıs günü 
barış şartları resmen tevdi edildi ve bu 
şartlara bir ay içinde yazılı olarak karşı
lık verilmesi istendi. Halbuki Mustafa 
Kemal Paşa ve Büyük Millet Meclisi, is
tanbul Murahhas Heyeti'nin Türk mille
tini temsil etmediğini ve barış konferan
sının Türkiye'nin herhangi bir bölümüy
le ilgili kararını kabule de yetkili olma
dığını vurguluyordu. 

Osmanlı imparatorluğu'nu ölüme mah
kum eden barış şartları açıklanır açık
lanmaz bütün Türkiye yasa boğuldu. Bü
tün gözler tek kurtuluş ümidi olarak 
Ankara 'ya çevrildi. Damad Ferid Paşa hü
kümeti. Ankara'nın karşı çıkmasına rağ
men 10 Ağustos 1920'de Sevr Antiaş
ması'nı imzalamak zorunda kaldı. Tür
kiye'nin her yanında 1 O Ağustos yas gü
nü olarak kabul edildi ve Türkçe gazete
ler siyah çerçeve içinde yayımlandı. Ma
ğazalar kapatılarak memleketin kur
tuluşu için bütün camilerde toplantılar 
düzenlendi. Sevr. barış antiaşması de
ğil savaş antiaşması olarak kabul edil
di. Memleketin savaş ganimeti olarak 
kasten ve oldukça cüretli bir şekilde bö
lünmesine karşı milli mukavemet gittik
çe kuwetlendi. 

itilaf devletleri, özellikle ingiltere Sevr 
Antiaşması şartlarını Türkler'e zorla ka
bul ettirmek amacıyla Yunanlılar'ı araç 
olarak kullandı. izmir bölgesindeki Yu
nan ordusu. müttefik yüksek konseyi
nin kararı doğrultusunda, 22 Haziran 
1920'de Orta Anadolu'ya doğru hareke
te geçti. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 
ise Ermeniler'i ileri sürmek suretiyle iş
gallere başlandı. Buna karşılık Türk kuv
vetleri önce Doğu Anadolu'yu, daha son
ra Güney Anadolu'yu düşmandan temiz
ledi. 1 ve ll. inönü, Sakarya ve Dumlupı
nar zaferleriyle 9 Eylül 1922'de Yunan
lılar izmir'de denize döküldü. 11 Ekim 
1922'de Mudanya Mütarekesi imzalan
dı. Uzun müzakerelerden sonra 24 Tem
muz 1923'te kabul edilen Lozan Antiaş
ması ile Anadolu ve Doğu Trakya'da ku
rulmuş olan Türkiye'nin istiklali resmen 
tanınmış oldu. 
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lll. İDARI, EKONOMIK ve KÜLTÜREL HAYAT 

1. İdari ve Adli Sistem. 1 071 Malazgirt 
Zaferi'yle Anadolu'nun kapıları Türkler'e 
açıldıktan sonra burada kısa zamanda 
bir idari teşkilat kurulmuştur. Eski Türk 
geleneğinin devamı olarak ülke hüküm
dar ve ailesinin ortak malı kabul edildi
ğinden hükümdarın oğulları ülkenin çe
şitli yerlerine idareci olarak gönderilmiş
tir. Anadolu'da bunun en tipik örneği ll. 
Kılıcarslan döneminde görülmektedir. Bu 
hükümdar on bir oğlunu Anadolu· nun 
çeşitli şehir ve bölgelerine melik olarak 
göndermiş ve bir idari taksimat mey
dana getirmiştir. Bu dönemde subaşı
lık, vilayet, divan gibi idari birimler kul
lanılmakta olup şehir, kasaba ve diğer 
yerleşim bölgeleri Aksarayi, Ebü'l-Fida, 
örneri ve ibn Battüta gibi müelliflerin 
eserlerinde açıklanmıştır. 

Selçuklular zamanında Anadolu şehir
lerinin Ortaçağ geleneğine uygun ola
rak birer unvana sahip olduğu görül
mektedir. Kaynaklarda sıkça rastlanan 
ve genellikle "dar" kelimesiyle başlayan 
bu lakaplar şunlardır: Aksaray: darüz
zafer: Amasya : darüliz : Amid (Diyarba-
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kır): darülfahr : Ankara : darülcelal: De
nizli (Uidik): darüssagr; Erzurum: da
rülcelal ; Erzincan: darünnasr : Harput: 
darülfevz: Kayseri: darülfeth, darülmülk: 
Konya: darülmülk: Malatya: darürrifa; 
Niğde: darülpehlevaniyye: Niksar: da
rülikbal; Samsun : darüssagr: Sivas: da
rüla'la; Sinop: ceziretüluşşak; Tokat: 
darünnusret; Akşehir-i Erzincan: da
rünnüzhe: Tercan: darüleman. Bu un
vanlar daha sonra da devam etmiştir. 

Osmanlı Devleti beylik olarak teşek
kül ettikten sonra Anadolu'da fethedi
len yerlerde idari birimler teşkil edildi. 
Başlangıçta Orhan Gazi zamanında Sul
tan-önü. Hüdavendigar-ili, Koca-ili ve 
Karasi-ili adıyla dört sancak vardı ve bun
lardan Hüdavendigar hükümdarın ida
resinde idi. Anadolu ve Rumeli'de fetih
ler sonucu elde edilen topraklar üzerin
de yeni sancaklar oluşturuldu. Bu san
cakları bir birlik altında toplamak için 
Rumeli ve Anadolu eyaletleri kuruldu. 
Anadolu'daki beyliklerin hakimiyetine bi
rer birer son verildikçe buralar genel
likle sancak merkezi haline getirilerek 
yeni eyaletler teşkil edildi ve XVII. yüz
yıl başlarında en gelişmiş şeklini aldı. 

Osmanlı Devleti 'nin idari taksimatını 
veren resmi belgelerle (BA, MAD, nr. 563; 

BA, KK, nr. 262, 266; TSMA, D. 5246) Ayn 
Ali RisCilesi, Solyalı Ali Çavuş RisCi
lesi, Cihannüm{i gibi kaynaklar yer yer 
farklı bilgiler vermekle birlikte. bunlar 
ortak olarak değerlendirildiğinde Ana
dolu'daki eyaletler Anadolu, Adana, Ka
raman, Erzurum, Kars. Diyarbekir. Ma
raş (Zülkadriye), Rum (Sivas), Van, Halep 
(sadece Antakya, Birecik, Kilis sancakları). 

Çıldır (bazı sancakları Anadolu'da). Kaptan
paşa (sadece Biga. Karasi. Sığla, içe!, Alaiye 
sancakları) şeklinde sayılabilir. Bu eyalet
lerin her birinin sahip olduğu sancaklar 
tarihi seyir içinde değiştiğinden ve kıs
men de eksik tesbitlerden dolayı kay
naklarda oldukça farklı biçimde veril
mektedir. 

Genel idari ve askeri birim olan san
cakların dışında. Doğu Anadolu· da irsi 
olarak mahalli aileler tarafından "hükü
met" adıyla idare edilen mir-i miranlık 
ve yurtluk-ocaklık adı verilen birimler 
bulunmakta idi. Bunların hakimleri doğ
rudan doğruya merkeze karşı sorumlu 
idiler. Her yıl belirli bir vergi verirler ve 
gerektiğinde askerleriyle, bağlı bulun
dukları eyaletin beylerbeyinin idaresin
de savaşa katılırlardı. A yn Ali RisCilesi'
ne göre bunların sayısı dokuz kadardı. 
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Eyaletlerin idaresinden beylerbeyHer 
(mfr-i miran). sancakların idaresinden de 
sancak beyleri sorumlu idi. Ancak bazı 
sancakların arpalık*, ocaklık*, alay be
yilik tarzında farklı statülerle verilip Ida
re edildiği görülmektedir. Anadolu· da 
uzun süre devam eden bu taksimat, XVIII 
ve bilhassa XIX. yüzyılda çoğalan ayan
ların nüfuz mücadeleleri neticesinde ba
zı değişikliklere uğradı . Eyalet ve san
cak sınırlarında birinden diğerine sık sık 
kaymalar görülmeye başladı. XIX, yüzyıl 
boyunca eyalet idaresinde yapılan mü
tesellimlik. muhassıllık. müşirlik, muta
sarrıflık gibi değişikliklerle ve özellik
le Avrupa! tarz idareyi getiren 1864 ta
rihli Vilayet Nizamnamesi'nden Anadolu 
eyalet ve sancakları da çok etkilendi. 
Bu asrın ikinci yarısından sonraki taksi
matı salnamelerden takip etmek müm
kündür. 

Cumhuriyet döneminde vilayet-san
cak idaresi kaldırılarak il ve ilçe tarzında 
taksimata gidildi. Türkiye illerinin dör
dü hariç diğerleri Anadolu'da yer aldı. 

Kaza! taksimat. Osmanlı fetih sistemi
nin bir geleneği olarak fethedilen yerle
re birer kadı tayin edildiği bilinmektedir. 
Tayin edilen kadıların çoğalması üzerine 
Bursa kadısı başkadı olarak kaza teşki
latını düzenlemiştir. ı. Murad zamanın
da kazaskerliğin kurulması ile Rumeli ve 
Anadolu'daki kaza teşkilatı bu maka
mın idaresine verildi. Rumeli ve Anado
lu'daki kadılıkların sayılarının hızla art
ması üzerine Fatih'in saltanatının son
larında kazaskerlik ikiye ayrılarak Ru
meli kadılıkları Rumeli, Anadolu ve Mı
sır kadılıkları da Anadolu kazaskerliği

ne bağlandı . Yavuz Sultan Selim'in do
ğudaki fetihlerinden sonra merkezi Di
yarbekir'de olmak üzere Arap ve Acem 
kazaskerliği kuruldu ise de bir süre son
ra kaldırılarak bu bölge tekrar Anadolu 
kazaskerliğinin idaresine verildi. 

Osmanlı idaresi Rumeli ve Mısır'da ol
duğu gibi Anadolu'da da tamamıyla ken
disine has bir kaza teşkilatı m'eydana 
getirdi. Anadolu kaza teşkilatı yukarı

dan aşağıya doğru sitte-i Anadolu, mü
sıle, saniye, salise, rabia, hamise, sadi
se, sabia, samine, tasia şeklinde on de
receden oluşmaktadır. Anadolu kadılık
ları büyüklük ve önemlerine göre bu on 
dereceden birine girmektedir. Uzun tec
rübelerden sonra oluşan bu teşkilat yüz
yıllarca uygulanmış ve idari bir birim ola
rak her kazanın başına hukuki ve idari 
yetkileri olan kadılar tayin edilmiştir. 
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Osmanlı Devleti'nde eyaletler ve büyük 
sancaklar hukuki açıdan mevleviyet" 
olarak teşkilatlanmış, buralarda adli
hukuki işlere kadılar, idari- askeri işlere 
de beylerbeyiter ve sancak beyleri bak
mışlardır. Anadolu· da bu statüye tabi 
pek çok yerleşim merkezi bulunuyordu. 
Bunlar genellikle Anadolu'nun eski yer
leşim birimleri idi. 

Tanzimat'tan. özellikle 1864 tarihli Vi 
layet Nizamnamesi'nden sonra yapılan 
düzenlemelerde Anadolu kaza teşkila

tı yapı ve şekil bakımından çeşitli de
ğişikliklere uğradı. Cumhuriyet döne
minde ise kazalar ilçe adı altında kay
makamların idaresinde yeniden teşkilat
landırıldı . 1990 yılına göre Türkiye· de
ki 748 ilçenin kırk ikisi Trakya'da, geri 
kalan 706'sı ise Anadolu'da bulunmak
tadır. 
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Iii MEHMET İPşiRLİ 

2. Sosyoekonomik Hayat ve Şehirleşme. 
Türkler'in Anadolu'yu yurt tutmaların
dan sonra bu tarihi yarımada yeni sa
hiplerinin idare, siyaset, kültür ve gele
neklerine uygun bir karakter kazanma
ya başlamıştır. Önce Selçuklu, daha son
ra Türkmen beylikleri ve nihayet bura
daki siyasi birliği sağlayan Osmanlılar 

döneminde Anadolu kesif bir Türk yer
leşmesine sahne olmuştur. Vaktiyle Bi
zans hakimiyetinde iken XIII-XIV. yüz
yıllardan itibaren Türkmen akınına uğ
rayan batı bölgelerindeki bu yerleşme
nin bütün özellikleri, Osmanlılar döne
minde tutulan tahrir defterlerinden açık 
olarak ortaya konabilmektedir. Nitekim 
Selçuklular'ın dağılma devri ve Moğol
lar'ın Anadolu'yu istilaları sırasında, dev
rin kaynaklarına göre, 3 milyondan faz-

la Türkmen bu bölgelere yerleşmiştir. 
Anadolu'da Türkler'in iskanı. o sıralarda 
genellikle boş olan eski yerleşme yerle
rinin yanı sıra yeni yerleşme merkezle
rinin de oluşmasına yol açmıştı. Bunun 
sonucu olarak eski iskan merkezleri ye
ni sahiplerinin dillerine uygun bir isim 
değişikliğine uğramış, yeni kurulan ka
saba ve kır iskan merkezleri, yani köy 
ve mezraalar yeni adlarla anılmıştır. Bir 
kısım kalabalık Türkmen toplulukları ise 
konar göçer bir hayat tarzını sürdüre
rek yaytak ve kıştak mahalleri arasında 
sürekli bir faaliyet göstermişlerdir. Eko
nomik hayat şehirlerde daha ziyade kü
çük imalat sanayii ile ticaret ve el sa
natlarına, kır kesiminde ziraate. konar 
göçerlerde ise geniş ölçüde hayvancılı

ğa dayanmaktaydı. Beylikler dönemin
de Anadolu'nun sahil kesimindeki bazı 
liman ve iskeleler dış ticarete yönelik bir 
ticari faaliyete sahne oluyor, iç kesim
lerdeki büyük ticaret merkezlerinin dı
şarıya açılan birer kapısı niteliğini ta
şıyordu. Bu dönemde Karadeniz'de Si
nop, Samsun, Fatsa: Ege'de Foça, İzmir. 
Ayasuluk, Balat ; Akdeniz'de Antalya ve 
Alanya limanları bunların başında geli
yordu. İç Anadolu'da ise Sivas. Kayseri. 
Konya, Tokat gibi şehirler önemli tica
ret yolları üzerinde bulunan büyük mer
kezlerdi. Erzurum. Sivas ve Tokat'tan 
Karadeniz iskelelerine ulaşan doğu mal
ları Kırım ve Rusya steplerine gönderili
yor, buraların malları da yine aynı yolla 
Anadolu'ya giriyordu. Batı Anadolu'nun 
madenieri (şap -tuz), dokumaları ve zirai 
mahsulleri Foça, Ayasuluk, Balat. İzmir 
gibi iskeletere ulaşıyor ve Avrupa:ya sev
kediliyordu. XV. yüzyıla doğru bu iskele
lerden Foça, Ayasuluk ve Balat'ın önemi 
azalmaya başladı. Buna karşılık güney
deki Antalya ve Alanya Mısır 'dan ve Suri
ye'den gelen malların girdiği. ayrıca Ana
dolu mallarının satıldığı önemli limanlar 
haline geldi. Pamuklu dokumalar, ipek
liler, ham pamuk, halı, kilim, deri ma- · 
mulleri, zamk. bakır. gümüş, mazı. ke
reste, susam. balmumu ve tahıllar Ana
dolu'nun ticari değere sahip mahsulle
rini teşkil ediyordu. Kütahya, Alaşehir 

ve Denizli'nin kumaşları ve tülbentleri
nin yanı sıra Diyarbekir, Alaşehir ve Ba
lıkesir' in ipekleri Bizans sarayına gidi
yordu. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun 
safları Arap ülkelerinde çok beğeniliyor
du. Anadolu'da özellikle Foça, Şebinka

rahisar. Ulubat ve Kütahya'da çıkarılan 
şap, Ceneviz ve Floransalılar tarafından 


