
yük kafileler halinde buraya gelir, mal 
alıp satarlardı. Sivas'tan dört yana gi
den ticaret yolları üzerinde de küçük ti
caret merkezleri bulunuyordu. 

ihraç mallarının başında her çeşit ku
maş, halı, kilim, ipek ve pamuk gelir
di. Germiyan. Denizli ve Alaşehir'de do
kunan kumaşlar dış pazarlarda rahat
lıkla alıcı buluyordu. Diyarbekir, Siirt, 
Alaşehir ve Balıkesir yöresinde üretilen 
ipek ve ipekli kumaşlar, istanbul ve Av
rupa pazarlarına sevkediliyor ve buralar
da emsalleriyle rahatlıkla rekabet ede
biliyordu. Anadolu'da dokunan halı ve 
kilim, dayanıkitlığı ve zarafeti ile Avru
pa' da "deniz aşırı halıları" diye şöhret 
yapmıştı. Meşhur seyyah İbn Battüta. 
Anadolu'da dokunan halı ve kilimierin 
Suriye, Mısır, Irak, Hindistan ve hatta 
Çin'e kadar gönderildiğini yazmaktadır. 
ihraç malları arasında pamuk birinci sı
rayı alıyordu . Pamuk, Avrupa pazarla
rında Mısır. Suriye ve Kıbrıs pamuğuy

la rekabet ediyor ve kolaylıkla alıcı bu
luyordu. Kütahya, Ulukışla, Amasya ve 
Bayburt çevresinde çıkarılan gümüş 

madeni ile Foça, Şarkikarahisar. Ulubat 
ve Kütahya'da elde edilen şap maden
Ieri de bol miktarda ihraç ediliyordu. 
Bunların yanında Germiyan atları, çe
şitli av kuşları. koyun ve keçi de önem
li miktarda gelir getiriyordu. Bütün bun
lar. Anadolu'da halkın Beylikler devrin
de refah içinde yaşadığını ortaya koy
maktadır. 

Anadolu beylikleri zamanında gerek 
mimari gerekse oymacılık, alçı tezyina
tı ve nakış sanatlarında oldukça güzel 
eserler verilmiş, bunların bir kısmı gü
nümüze kadar gelmiştir. Beylikler için
de mimari ve oymacılık alanında en ile
ri seviyede olanlar Karamanoğu lları ve 
Eşrefoğulları'dır. Karaman'daki Hatuni
ye Medresesi, Emir Müsa Kümbeti, İb
rahim Bey imareti ve Çeşmesi, Konya'da 
Hasbey Darülhuffazı ile Beyşehir'de Eş
refoğulları'na ait cami ve medreseler 
bunun güzel örnekleridir. Aydınoğulla
rı'ndan isa Bey'in Selçuk'taki muazzam 
camiinin kapı ve pencere süslemeleri ile 
Menteşeoğlu İ lyas Bey' in Milas ve Ba
lat'taki mermerden yapıları ve süsleri 
bu beyliklerin mimari gücünü aksettir
mektedir. 

Tahta ve taş oymacılığında Karaman. 
Eşref. Aydın ve Menteşeoğulları çok ileri 
durumda idi. Aksaray'daki İbrahim Bey 
Camii'nin minberi, Ürgüp'ün Darnsa kö
yündeki Taşkın Baba Camii'nin mihrabı. 
Birgi'deki Aydınoğlu Mehmed Bey Ca-

mii'nin, Kastamonu'da İbn Neccar (Eli
güzel} Camii'nin yine ağaç oyma mihra
bı bu sanatın en güzel örneklerini teşkil 
etmektedir. Çinicilikte de yine Karaman 
ve Eşrefoğulları birinci sırada idi. Ka
raman'da İbrahim Bey imaret ve Mes
cidi ·nin mihrabı, Beyşehir' de Eşrefoğlu 
Camii'nin çinileri çok değerlidir . Anado
lu beyliklerinde alçı, nakış ve oymacılık 
sanatları da gelişmiş durumda idi. Özel
likle Karaman ve Kastamonu'da bu sa
natların en güzel örnekleri bulunmak
tadır. 
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Iii HAKKı DuRsuN YıLDız 

Sanat. Anadolu Beylikler devrinin sa
natı, Anadolu Selçukluları ile Osmanlı 

sanat devreleri arasında bir ölçüde kısa 
süren. temel üslQp özellikleri bakımın
dan farklı gelişmeler gösteren, anlaşıl

ması güç bir dönemdir. Yakın zamana 
kadar bazı araştırmacılar bu devreyi sa
nat bakımından kişiliksiz veya üslQpsuz 
olarak nitelendirmişlerdir. Başlangıç ve 
sonrasında Anadolu Türk sanatının iki 
önemli safhasına bağlanan, bir anlamda 
Selçuklu sanatından Osmanlı sanatına 

geçişi sağlayan bu devre siyasi ve sos
yal tarihin çalkantılı fakat zengin izleri
ni de taşımaktadır. Anadolu'nun farklı 

bölgelerinde değişik gelişme çizgileri 
ne sahip bu mimari her bir beylikte ay
rı özellikler göstermiş, ancak sonunda 
Osmanlı sanatının esaslarını hazırlayan 

gelişmeleri meydana getirmiştir. Bu dev
rede Anadolu'nun parçalı siyasi görünü
şüne rağmen inşaat faaliyeti büyük bir 
hızla devam etmiş, Karamanoğulları'nda 
olduğu gibi bazı bölgelerde Selçuklu ge
leneği sürerken Saruhanoğulları ve Os
manlı beyliklerinde görüldüğü üzere de 
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yeni arayışlar. denemeler ve uygulama
lar ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeleri tes
bit eden son araştırmalar. Beylikler dö
neminin mimari ve küçük sanatlar ba
kımından çok canlı bir iç yapıya sahip 
olduğunu açıkça göstermiştir. 

Anadolu'daki yönetimin çok başlı ol
ması sebebiyle Beylikler devri sanatı için 
kesin bir başlangıç tarihi vermek pek 
mümkün değildir. Klasik ölçü ve esasla
rına ulaşmak üzereyken Moğol istilası 

sonucu önemli derecede çöküntüye uğ
rayan Selçuklu mimarisi, plan şernaları 
ve süsleme unsurları ile belirli gelenek
leri bir kısım beyliklere devretmiştir. Sel
çuklu kültürünün çözülmesiyle birlikte 
değişen siyasi ve ticari konumları sebe
biyle bazı şehirler önemini kaybederken 
diğer bazıları yeni kurulan beyliklerin 
hakimiyet alanlarında parlak gelişmele
re sahne olmuştur. Mesela Erzurum. Si
vas ve Kayseri eski önemini kaybeder
ken Adana. Konya, Manisa, Bilecik ve 
İznik gibi daha batıdaki şehirlerin geli
şimi hızlanmıştır. 

Mimari üslüplardaki farklılıklar cami 
tiplerinde çok barizdir. Çok sayıda ve 
yaklaşık eş büyüklükteki birimlerle be
lirlenen bölümlü cami tipi, Selçuklular'da 
görülen ve hatta Osmanlılar'da da de
vam eden bir örnektir. Bu çok destekli 
cami geleneği Beylikler devrinde de de
nenmiştir. Beyşehir'deki Eşrefoğlu Ca
mii (I 297) pek çok bakımdan Selçuklu 
geleneğini devam ettiren bir eserdir. Ya
pının planında mihrap duvarına dik ol
mak üzere altı sıra ahşap destek dizisi 
ile ana mekan yedi nefe bölünmüştür. 

Orta nef daha geniş ve biraz da yüksek 
tutularak bu kesimin önemi belirtilmiş
tir. Mihrap önü kubbesi bu nefte bulu
nan önemli bir unsurdur. Dışta piramit 
şeklinde bir külahla örtülen kubbe mih
rap yönünde duvara. aiğer yönlerde ise 
üç sivri kemere oturtulmuştur. Kubbe
nin iç yüzeyi Selçuklu geleneğine uygun 
olarak sırlı tuğla ve çinilerle bezenmiş
tir. Geçişler yelpaze şeklindeki üçgenler
le sağlanır. Taçkapı muhteşem bir cep
he düzeninin ortasında olup 1297 ta
rihli kitabesiyle dikkati çeker. Buradan 
girilince sivri kemerli bir geçitle adeta 
ikinci bir taçkapı daha belirir ki orta ne
fe açılan bu kemer tamamen sırlı tuğla 
ve çinilerle kaplı olup burada yer alan çi
ni kitabe 1299 tarihini vermektedir. Bü
yük ölçülü mihrap firüze. mor ve lacivert 
çinilerle Selçuklu geleneğine bağlıdır. Bü
tün bunlardan başka yapıyı önemli kı

lan husus ahşap işçiliğindeki zenginlik-
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Osmanlı mimarisine esas teşk i l eden Manisa Ulucamii p l anı 

tir. Çatıyı destekleyen kırk sekiz adet 
ahşap destek mukarnaslı başlıkları. ta
van kiriş leri ve konsollardaki çok renkli 
nakışları ile günümüze kadar gelebilen 
nadir örnekleri sergiler. Ceviz ağacın

dan yapılmış muhteşem minber, Eşre
foğlu Süleyman Bey'in adı ile eserin us
tası İshak'ın adını veren kitabeleri bakı
mından da ayrıca önem taşır. Bu yapı
da görülen mimari özellikler Batı Ana
dolu örneklerinde de görülür. Birgi'de
ki Aydınoğlu Mehmed Bey'in yaptırdığı 
Ulucami (1312), genelde ahşap örtülü bir 
çatı ve mihrap önündeki kubbesi ile dik
kati çeker. Yakın bir merkezde Selçuk'ta 
1374'te inşa edilmiş olan Isa Bey Camii, 
kitabesinde Şamlı olduğu belirtilen (Mi
mar Ali b. Dımaşki) bir usta tarafından ye
niliklerle dolu bir eser halinde yükselir. 
Avlu ve kapalı kısım olmak üzere iki bö
lümlü planlanan eserin avlusu düz çatılı 
revaklarla çevrili olup ortada sekizgen 
bir havuza sahiptir. Kapalı kısım, mih
rap duvarına paralel uzanan iki nef ve 
bunları ortada kesen eş büyüklüKte iki 
kubbe ile ilgi çekici bir plana sahiptir. 
Artuklu camilerinden gelişen bu şema 
avlu ile birlikte düşünüldüğünde hemen 
birkaç yıl sonra yapılacak olan Manisa 
Ulucamii'nin hazırlığı şeklinde yorumla
nabilir. Beylikler devri mimari sanatı ba
kımından bu yapının getirdiği bir baş

ka önemli yenilik dış cephede kendisini 
göstermektedir. Avlu boyunca uzanan 
muhteşem batı cephesi, genelde iki kat
lı bazan üçüncü kat izlenimi verecek bi
çimde pencerelerle teşkilatlandırılmıştır. 
Bu cephedeki mermer kaplamalar, mu
karnaslı kornişler ve çok renkli taş işçi-
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liği ile düğümlü geçmeler Suriye yapı

ları ve Zengi mimarisini hatırlatır. Bu 
cephede ilk devir Osmanlı camilerinin, 
Bursa ve Edirne'deki eserlerin ilk belir
tileri kolayca farkedilmektedir. Büyük 
ölçülü ulucamiierin dışında yaygın t ip, 
tek kubbeli kübik iç mekanlı örnekler
dir. XII ve XIII. yüzyıldan beri uygulanan 
bu tip özellikle Konya çevresinde başa
rılı örnekler vermiştir. Beylikler devrin
de daha büyük ölçülerde tekrarlanan
lar Eski Çine· deki Ahmed Gazi ve Ba
lat'ta İlyas Bey camileridir. Bu camiler, 
kubbe tekniğinin ve geçiş unsurlarının 
geliştirilmesi bakımından dönemin mi
marisine önemli katkılarda bulunmuş
lardır. 

Bu dönemin dikkati çeken bir dini 
yapı biçimi de planına göre yan mekan- . 
larının fonksiyonu bakımından "zaviye
li" veya "tabhaneli" deyimleriyle tanım

lanan tiptir. Tekkenin öncüsü zaviye ve
ya tabhane birimlerinin orta kesimin
de genişçe bir ibadet mekanının yer al
dığı bu planın ilk ve önemli örnekleri İz
nik ve Bursa· daki Orhan devri camile
ri dir. 

Beylikler devri cami mimarisinin Os
manlı devrine aktarılan temel biçimleri
ni Manisa' da Saruhanoğulları ·nın yap
tırdığı Ulucami'de (1376) buluyoruz. Bu
rada ilk defa kareye yakın dörtgen bir 
alan ortadan ikiye ayrılmakta, bir yarı
sı namaz kılınan mekan, öbür yarısı ise 
revaklı avlu için kullanılmaktadır. Kapalı 
alan, mihrap duvarına paralel dört sıra 
desteğin ortasında yer ali:ın büyük bir 
ku b be ile dikkati çeker. 1 O m. çapında
ki kubbe sekizgen ayak sistemine otur
makta, onu üç taraftan çeviren sütunlu 
mekanlar ikinci plana geçmektedir. Böy
lece bir yandan Artuklu bölgesinde be
lirginlik kazanan mihrap önü kubbesi 

Hareketl i 
ve çok renkl i 

taş işç il iğ i 

öze ll iği 

gösteren 
ilyas Bey 

camii'nin 
giriş 

cephesi -
Ba l at 1 
Ayd ı n 

öne çıkmakta, öte yandan sekiz destek
li Osmanlı camilerinin ana tipini müj
deleyen bir örnek kişiliğ ini bulmakta
dır. Bu yapıda görülen diğer özellik, or
tasında bir havuz bulunan revaklı av
ludur. Enlemesine tek sıra. yanlarda ise 
çift sıra desteklerle kuşatılan açık av
lu, daha sonra Osmanlı selat in camile
rinde değişmez bir unsur olarak orta
ya çıkan kubbelerle örtülü revakların 

çevrelediği şadırvanlı avlunun hazırlayı

cısıdır. 

Beylikler devri cami mimarisinin önem
li gelişmelerinden biri de son cemaat 
yerinin belirlenmesi ve böylece hareket
lenen cephe düzeninin zenginleştirilme
sidiL Özellikle tek kubbeli camiierin gi 
riş cephesinde yer alan üç veya beş böl
meli kısım. Osmanlı camilerinde her bir 
bölümün üstü tonoz veya kubbeyle örtO
lerek daha da geliştirilecektir. Balat'ta 
(Milet os) İlyas Bey Camii'nde ( 1404) gö
rüldüğü gibi özellikle giriş cephesi baş
ta olmak üzere dekorasyanda bir hare
ketlilik ve zenginleşme göze çarpar. Ba
tı Anadolu'ya yaklaştıkça çok renkli taş 
işçiliği. mermer. porfir ve somaki kak
ma teknikleri, taş şebekeler yaygınlaşır. 

Mimari tezyinat bakımından geomet
r ik süslemelerle bitki süslemeleri taç
kapılarda aynı oranda kullan ı larak den
gelenmekte, dönemin sonuna doğru rO
mi denilen şekiller genellikle hakim ol
maktadır. Tezyinat şebekelerde taş mal
zeme ile. minare gövdeleri ve kümbet
lerde geometrik kompozisyonlar halin
de tuğla ve mozaik çini malzeme ile de
vam eder. Duvar örgü sistemi batı böl
gelerinde düzgün kesme taş ve araları 

na atılan tuğla kuşaklarla dikkati çek-
mektedir. ' 

Medrese mimarisi, ortada bir açık av
lu ile onu çevreleyen küçük mekanlar 
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ve ana eksendeki büyük eyvanla Selçuk
lu üstübunu ana çizgileriyle devam et
tirir. Hamidoğuilan ·na ait Eğridir'deki 
Dündar Bey Medresesi (1302) bu özel
likleri yansıtan bir örnektir. Yine Selçuklu 
döneminden beri kullanılan kapalı avlu
lu medreseler Beylikler devrinde de var
lığını sürdürür. Germiyanoğulları'ndan 

kalma Kütahya· daki V acidiye Medrese
si 'nin (1 308) merkezi avlusu büyük bir 
kubbeyle örtülü örnektir. Bu yapının bir 
rasathane olabileceği ihtimali üzerinde 
duranlar vardır . Diğer bazı medreseie
rin ise birnarhane veya şifahane olarak 
kullanılmış olması bu devir için de söz 
konusudur. 

Selçuklu kümbet mimarisi genel özel
likleri ile Beylikler devrinde de devam 
etmiş, ancak bu alanda bazı değişik uy
gulamalar da yapılmıştır. İlhanlılar dö
neminde inşa edilen Kemah Tugay Ha
tun Kümbeti ve Kayseri Sırçalı Kümbet. 
XIV. yüzyılda silindir gövdeli, kesme taş 
mimari geleneğini devam ettirmekte
dirler. Hasankeyf'te Akkoyunlular'dan 
Zeynel Bey adına inşa edilen türbe, dö
nemin Anadolu mezar anıtlarına göre 
oldukça farklı bir uygulamadır. XV. yüz
yılın ikinci yarısına ait olan eserin si
lindirik gövdesi bütünüyle tuğla kapla
ma olup kubbesi Asya'daki Timurlu mi
mari eserlerini hatırlatmaktadır. Yine 
silindir planlı olmakla birlikte sütunlu 
bir galeriyle çevrili olan Ahlat'ta Emir 
Bayındır Kümbeti 890 (1491), bölgede
ki yerli geleneklerin etkisiyle şekillen

miş gibidir. Altıgen, sekizgen ve dört
gen planlı bilinen formlara ek olarak du
var yerine dört ayağa oturan dört bü
yük kemerle çevrili türbe mekanı Bey
likler devrinin bir yeniliği şeklinde gö
rünmektedir. 

Beylikler devri çini tezyinatı Selçuklu
lar' ın bir devamı şeklinde Aydınoğulları 
tarafından sürdürülmüştür. Birgi Ulu
camii'nin (1 312) mozaik çini mihrabı bu 
geleneğin en muhteşem örneğini teşkil 
eder. Aydınoğulları ve Karamanlı eserle
ri dışında çini sanatı bir durgunluk dev
resine girmiştir. XIV. yüzyılda üsiQplaş
mış hayvan figürlerinin halı sanatını can
landırdığı görülür. Avrupalı ressamların 
tablolarında yer alan örneklerde kuşlar 
ve ejderler ikili kompozisyonlar halinde
dir. XIII. yüzyıldan XIV. yüzyılın başla

rına kadar süren İlhanlı hakimiyetin
de Uygur ressamları minyatürde parlak 
bir devre açmışlardır. Bu minyatürlerde 
renkten çok çizginin hakimiyeti görü
lür. Hat sanatında ise Yakut'un koydu
ğu esaslarda Osmanlılar'a kadar büyük 
bir değişiklik olmamıştır. 

Beylikler devri sanatı özellikle mima
ride plan şemalarındaki çeşitlilik bakı

mından bir geçiş devresi olmakla birlik
te, Selçuklular'da görülmeyen bir yeni
lik olarak merkezi plana hazırlık yapan 
örneklerle önemli bir gelişme. aşama

sını temsil etmektedir. Bundan sonra
ki gelişme, Batı Anadolu 'da Bizans'a 
komşu, siyasi ve askeri bakımdan en zor 
durumda olan Osmanoğulları ' nın elinde 
filizlenmiştir. 
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Osmanlı Devleti'nde 
XIV. yüzyıl sonlarında kurulan 

önemli bir eyalet. 
_j 

Rumeli eyaletinin teşekkülünden son
ra, 1393'te 1. Bayezid'in Kara Timurtaş 
Paşa 'yı Ankara 'ya Anadolu beylerbeyi 
olarak tayin etmesiyle kurulmuştur. Eya
let merkezi önceleri Ankara iken Fatih 
Sultan Mehmed zamanında Menteşe 

Beyliği'nin Osmanlı hakimiyetine alınma
sından sonra 1451'de Kütahya'ya nak
ledilmiş, beylerbeyiliği ise İshak Paşa'ya 
verilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman'ın 
şehzadeleri Bayezid ve Selim'in Kütah
ya'yı idare ettikleri 1550-1558 ve 1562-
1566 yıllarında eyalet merkezi tekrar 
Ankara'ya nakledilmiş, ancak 1566'dan 
1893 yılına kadar Kütahya yeniden mer
kez olmuştur. 

Anadolu eyaleti, her birinin başında 
devlet tarafından tayin edilmiş birer ida
recinin bulunduğu sancak veya liva ad ı 

verilen idare bölgelerine ayrılmıştır. Eya
letin kesin olarak hangi sancaktardan 
meydana geldiğine dair arşiv kayıtları 

XV. yüzyı la kadar inmektedir. Nitekim 
ll. Bayezid devrinde yapılan tahrir* lerin 
genel sonuçlarını gösteren bir icmal def
terinde (BA, MAD, nr. ı 52) Anadolu eya
Jetinin on yedi sancaktan meydana gel
diği tesbit edilebilmektedir. Bunlar Kü
tahya, Saruhan (Manisa). Hüdavendigar 
(Bursa), Aydın, Menteşe (Muğla). Bolu, Ha
mid (Isparta), Ankara. Kangırı (Çankırı). 

Kastamonu, Karahisar-ı Sahib (Afyon). 
Kocaeli, Biga, Karesi (Balıkesir), Sultanönü 
(Eskişehir). Alaiyye (Alanya) ve Teke (An
talya) sancaklarıdır. Bu taksimat XVI. 
yüzyıl sonlarına kadar devam etmiştir. 
Nitekim Kanuni devri başlarında yapı

lan tahrirlerin sonuçlarını gösteren Ana
dolu eyaleti icmal defteri (BA. TD, nr. 
438 ; nr. 166) ile bazı teşkilat defterle
rinde (TSMA, D 5246 ; D 8303: D 10057) 
beylerbeyiliğin on yedi sancaktan mey
dana geldiği görülmektedir. Aynı şekilde 
Celalzade Mustafa Çelebi de XVI. yüzyıl 
ortalarında buranın on yedi sancaktan 
ibaret olduğunu belirtmektedir (bk. Ta

bakatü'l·memalik, vr. ll b- ]2•). Ancak 
XVI. yüzyıl sonlarına doğru eyaletin üç 
sancağı başka yerlere bağlanmıştır. Ala
iyye sancağı yeni kurulan Kıbrıs eyaleti
ne, Biga ve Kocaeli sancakları ayrı ayrı 
zamanlarda Kaptanpaşa eyaletine (Ceza
yir-i Bahr-i Sefid) bağlanmış, böylece san
cak sayısı on dörde düşmüştür. Ayrıca 
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