
ANADOLU 

Yöresi Araştırmaları " (Fügen ilter, sy. I 9); 
"Selçuklu Palmet Motiflerinin Tipolojisi " 
(Selçuk Mülayim, sy 20); "İznik Çini Fı 
rınlarını Kurtarma Kazısı " (Necati Ayas, 
sy. 20) ; " İsveç Kraliyet Kütüphanesi'nde 
Bulunan İbrahim Müteferrika'nın Bastı
ğı Eserlerin Latince Kataloğu" (Mustafa 
Akbulut, sy 20) 

Dergi uzun bir aradan sonra "Ord. 
Prof. Dr. Ekrem Akurgal İçin Armağan" 
sayısıyla yeniden yayımlanmıştır. 1978-
1980 yıllarına ait 21. sayı ancak 1987' de 
basılmıştır. Armağan sayısının ll. cildi 
olan 1981 - 1983 yıllarına ait 22. sayı ise 
1989'da çıkmıştır. Ancak her iki sayı

da da Türk ve İslam medeniyetiyle ilgili 
herhangi bir yazı yoktur. 

Anadolu adını taşıyan bir derginin 
Anadolu'daki çeşitli devir eserlerine da
ir araştırma ve makalelere yer vermesi 
tabii ise de dergide bilhassa Türk dev
r ini ilgilendiren çalışmaların pek az ol
duğu dikkati çekmektedir. Ayrıca Türk 
sanatıyla ilgili yazılardan hiçbir i Osman
lı devri Türk sanatına temas etmemek
tedir. İlk yıllarda düzenli olarak çıkan 
yıllık sonraları aksamış, birkaç yılda an
cak bir sayı yayımlanır olmuştur. 
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ANADOLU AGASI 

Osmanlılar' da Acemi Ocağı 'nın 

daha çok devşirme işleriyle ilgilenen 
yüksek rütbeli zabitlerinden 

birinin unvanı 
(bk .. DEVŞİRME). 

~ 
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ANADOLU-BAGDAT DEMIRYOLU 

L 
(bk. BAC>DAT DEMiRYOLU). 

ANADOLU BEYLİKLERİ 

XIII. yüzyıldan itibaren 
Anadolu' nun çeşitli bölgelerinde 

kurulmuş olan 

~ 

Türk beyliklerine verilen genel ad. 
L ~ 

Tarih. Anadolu Selçuklu Devleti 'nde 
Sultan ı. Alaeddin Keykubad'ın ölümün
den (ı 237) sonra, veliahdı olan ortanca 
oğlu İzzeddin Kılıcarslan ile büyük oğlu 
Gıyaseddin Keyhusrev arasında tJZUn sü
ren amansız bir mücadele başladı. Bu 
mücadele sırasında Sa-deddin Köpek gi
bi bir diktatörün birçok değerli ve tec
rübeli emiri ortadan kaldırması devlet 
için büyük kayıp olmuştur. Bu olayla-
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rın yanı sıra, zayıf ve kabiliyetsiz bir hü
kümdar olan ll. G ıyaseddin Keyhusrev'in 
genç ve tecrübesiz kişilerle iş birliği yap
ması, devletin idari mekanizmasının za
yıflamasına yol açtı. Nitekim devletin 
bu zayıf durumu, çok büyük bir Türk
men kitlesinin yer aldığı Babailer isya
nına sebep oldu. Öte yandan Selçuklu 
Devleti'nin durumunu yakından takip 
eden Moğollar da bu karışıklıklardan 

faydalanmak için harekete geçtiler. Ni
hayet 1243 yılında Kösedağ 'da Moğol

lar karşısında uğradığı yenilginin ardın
dan Anadolu Selçuklu Devleti hızlı bir 
çöküş devresine girdi ve İ lhanlılar'a tabi 
oldu. Bundan sonra Anadolu'da haki
miyet Moğollar'ın eline geçti. Mali kay
nakların azlığı , suistimaller ve iktisadi 
çöküntü yüzünden perişan bir durum
da bulunan Anadolu'da Selçuklu Dev
leti tekrar eski ve kudretli haline gele
medi. 

Xlll . yüzyıl sonlarına doğru Anadolu'da 
Moğol baskısı zayıflçımış ve bu durum
dan faydalanan Türkmen beyleri yavaş 
yavaş Selçuklular'la ilişkilerini keserek 
bağımsızlıklarını ilan etmişlerdi. Anado
lu Selçukluları'nın hakimiyetindeki top
raklarda kurulmuş olan bu beyliklere 
Anadolu beylikleri (tavaif-i mü!Ok) deni
lir. Bunların çoğu Bizans İmparatorlu
ğu'na yakın uçlarda ve kıyı bölgelerinde 
teşekkül etmişti. Selçuklu-Moğol idare
sinin daha kuwetli bir şekilde göründü
ğü Orta Anadolu'da kurulan beylik sayı
sı ise çok azdı. 

Anadolu· da kurulan bu beylikleri n en 
güçlüsü. merkezi Ermenek olan Kara
manoğulları Beyliği' dir (ya kl aşık ı 256-

1483 ). Başlangıçta süfi çevreleriyle ya
kın ilişkileri olduğu anlaşılan bu bey
lik, birçok defa Selçuklu- Moğol idare
siyle mücadele etti. Nihayet bu aileden 
Mehmed Bey, beraberinde Cimri laka
bıyla meşhur Selçuklu şehzadesi Alaed
din Siyavuş olduğu halde Konya'ya gir
di ( 1277) . Mehmed Bey, beylik sınırlarİ 
içinde Türkçe'den başka dil kullanılma
masını emretti. Bu hareket Anadolu'da 
Türkmenler'in milli şuurlarının çok güç
lü olduğunu göstermesi bakımından il
gi çekicidir. Karamanoğulları Anadolu'da 
üstünlüğü ele geçirmek için Osmanlılar'
la da savaştılar. Zaman zaman Osman
lılar'a karşı Venedik, Papalık ve Akko
yunlular'Ia ittifaklar yaptılar ; ancak Os
manlı- Karamanoğulları mücadelesi Os
manlılar'ın galibiyetiyle sonuçlandı. 

Moğol istilası önünden kaçan Türk
menler' in Batı Anadolu 'da Ladik (De-

nizli), Honaz ve Dalaman bölgesinde kur
duğu siyasi teşekkül Ladik veya İnanço
ğulları Beyliği ( 126 ı - 1368) adını taşıyor

du. Bu bölgeye gelenlerin başında bulu
nanlardan Mehmed Bey, Sultan ll. İzzed
din Keykavus'a karşı ayaklanmış ve adı 
geçen beyliği kurmuştu . 

Karahisar (Afyon), Kütahya, Sandıklı, 

Akşehir ve Beyşehir' i içine alan uç böl
gesinde, Selçuklu veziri Sahib Ata Fah
reddin Ali 'nin oğulları ve torunları tara
fından kurulmuş olan küçük beylik ise 
Sahib Ataoğulları adını taşıyordu (yakla
ş ık 1275-1 34 1) 

Anadolu'nun batısında Milas. Muğla 
ve çevresinde kurulmuş olan diğer bir 
Türk beyliği de Menteşeoğulları idi (yak
laş ık 1280-1424) . Bu beyliği , o yöreye de
niz yoluyla gelen ve içeri doğru girerel< 
sahil ile Denizli arasındaki bölgeye yer
leşen Türkmenler kurmuştu. Adı geçen 
bölge, Anadolu Selçuklu hükümdarları 

tarafından beyliğin kurucusu Menteşe 
Bey'in atalarına ikta• edilmişti. Mente
şeoğulları donanmalarıyla Ege ve Akde
niz'de Haçlı gemilerine karşı sürekli ha
rekatta bulunmuşlar. Rodos'u fethet
meye çalışmışlar. bu yüzden zaman za
man Venedikliler ve Kıbrıs Krallığı ta
rafından tehdit edilmişlerdir. Menteşe 
beyleri 1402' den sonra Osmanlı şehza

deleri arasındaki taht mücadelelerine 
de karışmışlardır. 

Batı Anadolu'daki beyliklerden biri de 
Karesioğulları ' dır. Anadolu Selçukluları 

Danişmendliler' i ortadan kaldırınca Da
n~şmendli ailesine mensup olan bazı bey
ler Bizans sınırlarında uç beyi olarak 
görev almışlardı. Bu aileden Kalem Bey 
ile oğlu Karesi Bey Bizans şehirlerini 

zapta girişmişler ve merkezi Balıkesir 

olmak üzere Karesi Beyliği'ni ( yaklaşık 

1297- I 360) kurmuşlardı. Karesioğulları 

zaman zaman Trakya'ya da asker çıkar
mışlardır. 

Germiyanoğulları Kütahya ve çevre
sinde hüküm sürmüş bir Türk beyliği
dir. XIII. yüzyılın ilk yarısında Malatya 
taraflarında bulunan Germiyan aşireti, 

muhtemelen Moğollar' ın baskısı yüzün
den, 1262-1263 yıllarında batıya göç et
miştir. Germiyanoğulları Beyliği'ni ( 1300-

1429) Kerimüddin Alişir'in oğlu ı. Yakub 
Bey kurmuştur. Onun idaresindeki Ger
miyanoğulları Anadolu beyliklerinin en 
kuwetlilerinden biri olmuş ve en parlak 
devrini XIV. yüzyılda yaşamıştır. 

Eşrefoğulları. XIII. yüzyılın ikinci yarı
sında Beyşehir ve Seyd işehir tarafların

da kurulmuş bir Türk beyliğidir. Kuru-



cusu Eşrefoğlu Süleyman Bey, Anadolu 
Selçukluları ' nın uç beylerindendi. Yerine 
geçen oğlu Mübarizüddin Mehmed Bey 
topraklarını kuzeye doğru genişleterek 
Akşehir ve Bolvadin taraflarına hakim 
olmuşsa da uçlarda bağımsızlıklarını ko
rumaya çalışan beyliklere karşı hareke
te geçen Moğol Valisi Timurtaş, Eşrefo

ğulları ' na son vermiştir (1 326). 

Saruhanoğulları (1302 - ı 4 ı O). merkezi 
Manisa olmak üzere Batı Anadolu'da 
kurulmuş bir Türk beyliğidir. Beyliğin 

kurucusu Saruhan Bey'in, Harizmliler'in 
kumandanı iken Anadolu Selçukluları'nın 
hizmetine giren Saruhan ismindeki bir 
emlrin tarunu olduğu söylenmektedir. 
Hazırlad ıkları donanma ile Ege denizin
de faaliyet gösteren, hatta Balkanlar'a 
seferler yapan Saruhanoğulları zaman 
zaman Osmanlılar'a karşı Bizans ile an
laşmışlarsa da sonunda Osmanlılar ta
rafından ortadan kaldırılmışlardır. 

Batı Anadolu'da kurulan güçlü beylik
lerden biri de Aydınoğulları Beyliği'dir 

( 1308-1 426) Bu beylik, Ege' denizi ve Mo
ra sahillerine yaptığı deniz seferleriyle 
büyük başarı elde etmiştir. Umur Bey 
zamanı Aydınoğulları için her yönden 
önemli gelişmelerin görüldüğü parlak 
bir dönem olmuştur. Umur Bey'den son
ra beylik çökmeye yüz tutmuştur. An
kara Savaşı'ndan ( 1402) sonraki devre
de Cüneyd Bey Aydınoğulları'nı güçlen
dirmeye çalışmışsa da Osmanlılar bu 
beyliğe son vermişlerdir. 

Anadolu'nun güney sahillerinde ise 
Alaiye Beyliği (1293- 14 7 ı) bulunmaktay
dı . Alaiye (Alanya) şehri Anadolu Selçuk
luları'nın son yı llarında Karamanoğulla

rı'nın eline geçmiş ( ı 293). bundan sonra 
şehir ve yöresine Karamanoğulları'na 

bağlı beyler hakim olmuştur. Siyasi ba
kımdan fazla bir önemi olmayan Alaiye 
Beyliği daha sonra Memlükler'in haki
miyeti altına girmiştir. Ticari önemi se
bebiyle Alaiye şehri zaman zaıı:ıan Kıb
rıs Krallığı'nın hücumuna da uğramıştır. 

Isparta, Eğridir ve yöresinde bulunan 
Türkmenler'in reisi Feleküddin Dündar 
Bey, Hamidoğuilan Beyliği'ni (yaklaşık 

ı 30 ı- ı423 ) kurmuştur. Daha sonra i than
lılar ' ın Anadolu valisi Timurtaş Hami
doğuilan'nın topraklarına sahip olmuş
sa da onun Mısır'a kaçmasıyla beylik 
tekrar canlanmış ve Eşrefoğulları'nın 

arazisinin bir kısmını ele geçirerek ol
dukça güçlenmiştir. Fakat daha sonra 
Hamldoğulları'nın Eğridir şubesinin top
rakları Osmanlılar'la Karamantılar ara
sında paylaşılmıştır. Dündar Bey Antal-

ya'yı zaptettikten sonra şehri kardeşi 

Yünus Bey'e bırakmış, bu suretle Hami
doğuilan'nın Antalya şubesi (veya Teke
oğulları) ortaya çıkmıştır. Tekeoğulları. 

Antalya'yı ele geçirmek isteyen, hatta 
bir ara bu şehre sahip olan Kıbrıs Kral
lığı'na karşı başarıyla mücadele etmiş
lerdir. 

Dulkadıroğulları Beyliği ( ı 339-1521) ise 
Maraş ve Elbistan yöresinde faaliyet 
göstermiştir. Güney Anadolu· daki baş
ka bir beylik de Adana bölgesinde hü
küm süren Ramazanoğulları Beyliği ' dir 

(1352- 1608) Her iki beylik siyası bakım

dan önce Memlükler, sonra da Osmanlı 
Devleti'ne bağlı olarak hüküm sürmüş
lerdir. Bu iki beylik de Osmanlılar tara
fından yıkılmıştır. 

Eretnaoğulları Beyliği ( 1335- 138 1) Or
ta Anadolu'da faaliyet göstermiştir. Bey
liğin kurucusu Eretna, Uygur Türkleri 'n
dendi. Eretna'nın oğlu Mehmed Bey 
devrinde beylik idaresinde emirler rol 
oynamaya başlamıştı. Nitekim bu beyli
ğin ileri gelenlerinden Kadı Burhaned
din, Eretna Beyliği'ne son vererek ken
di devletini kurmuştur (ı 381-1398) . O, 
hükümdarlığı süresince çevresinde bu
lunan Candaroğulları, Karamanoğulları, 
Taceddinoğulları ve Osmanlılar'la müca
dele etmiştir. Kadı Burhaneddin Devle
ti, kurucusunun ölümünden sonra hızla 
çökmüştür. 

Kuzey Anadolu'da Karadeniz bölge
sinde görülen ilk beylik Çobanoğulları 
Beyliği' dir ( ya klaş ık 1227- ı 309) Beylik, 
Kastamonu'da uç beyi olarak bulunan, 
Oğuzlar' ın Kayı boyuna mensup Hüsa
meddin Çoban tarafından kurulmuştur. 
Bu beylik daha sonra yerini Candaroğul
ları ' na ( 1292-1462) bırakmıştır. Candaro
ğulları Beyliği aynı zamanda hanedana 
mensup bir kişiye nisbette isfendiyaro
ğulları adıyla da bilinir. 

Karadeniz bölgesinde hüküm süren 
bir başka beylik de Pervaneoğulları ' dır 

(ı 277- ı 322 ) Pervane Muinüddin Süley
man'ın öldürülmesinden sonra oğlu Meh
med Sinop'ta Pervaneoğulları adıyla ba
ğ ımsız bir beylik kurmuştur. Bu beylik 
daha sonra Bafra ve Samsun'u ele ge
çirmiş, ayrıca Kırım sahillerine seferler 
yapmış ve Karadeniz'de Cenevizliler'le 
savaşmıştır. 

Taceddinoğulları da (yaklaşık 1348-

1428) Karadeniz kıyısında bugünkü Baf
ra ile Ordu arasında, güney sınırı Nik
sar'a kadar uzanan saha üzerinde ku
rulmuş bir Türk beyliğidir. 

ANADOLU BEYLiKLERi 

ilhanlılar'ın Anadolu val isi Çoban ve 
oğlu Timurtaş Anadolu'yu tamamen Mo
ğol idaresi altına sokmak maksadıyla 
bu beylikleri ortadan kaldırmak istemiş 
ve kısmen başarılı olmuşlardır. Emir Ço
ban'ın 1327' de ilhanlı Hükümdan Ebü 
Said Sahad ı r Han tarafından öldürül
mesi sonucu Timurtaş, kurtuluşu Mem
lükler'e sığınmakta bulmuştu. Beylikler 
için asıl tehlike, Osmanlı Devleti'nin ge
lişmesi ve Anadolu'nun siyasi birliğini 

sağlamak için harekete geçmesiyle or
taya çıkmıştı r. Özellikle Yıldırım Bayezid 
zamanında (ı 389-1402) Karaman, Ger
miyan, Hamid, Menteşe, Aydın, Saruhan 
ve Candaroğulları beylikleri ortadan kal
dırılmıştır. Timur'un Ankara Savaşı'nda 
Yıldırım Bayezid'i mağlüp etmesi bu 
beylikterin tekrar canlanmasına sebep 
olmuşsa da Osmanlı Devleti 'nin hızla 

eski kuwetini kazanması Anadolu'da
ki beyliklere hayat hakkı tanımamıştır. 
Sonunda Osmanlılar bu beylikleri orta
dan kaldırarak Anadolu'da siyasi birliği 
yeniden sağlamayı başarmışlardır. 
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Iii ERDOGAN MERÇİL 

Teşkilat ve Kültür. Anadolu beyliklerinin 
ilk teşkilatları aşiret geleneğine dayanı
yordu. Anadolu Selçukluları döneminde 
sınırlara yerleştirilen Türkmen aşiret

leri, savaş zamanlarında reisierinin ku
mandası altında sefere giderler ve sa
vaştan sonra da hükümdar tarafından 
aşiret beyine ikta edilmiş olan yerlerine 
dönerlerdi. Anadolu Selçuklu sultanla
rı, çeşitli zamanlarda Anadolu'ya gelmiş 
olan Türkmen aşiretlerinin büyük bir 
kısmını Bizans imparatorluğu ve Kilikya 
Ermeni Krallığı ile olan sınırlara yerleş
tirmişler, buradaki araziyi aşiret beyleri
ne ikta olarak vermişlerdi. Bu Türkmen 
beyleri daha sonra bağımsızlıklarını ka
zanmaya başlayınca ·selçuklu teşkilatını 
taklit ederek daha küçük çapta memu
riyetlerle saray ve teşrifat usulleri koy
muşlardır. 
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