304

halifcliti topraklan içinde ilk Türk mü.stakii siyasi teşekküı." ,Prof.Or.$.telcindaa
M ıslI ' . gelen Ahmed b. Tclun... burada ilk: Müslüman - Tmk:
, I111ldlini kurmalı muvaffak oldu ",Prof. Dr. K.. Y. Kopraman (Lj) ,'"Mısır 'da
Baldırıı Abbui hilafetine Oql ilk müstakil Türk devlerini ve hanedanını kuran
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,

(14), '1l6S' de

A ~AnOL U BEYLIKLERI'bD E O RDU' YA BIR 8AKIŞ

zmin Günal COEN

Ahmed ye " M ı,ır 'da ilk. Türk de...letini kuran Tolunoııu Ahmed", Adı Seçen
tarihçilenn belirttil i üze re Tcluno ğ ulları bir Türk han edanıdır. B aşka
uaştınc ılar tarafından da To lunoj:uılan genelde bit dn tel olarak kabul
edilmektedir (16). Tolwıotulbn. n1rklcrin kurdut u lOO' den faz la devletin

içinde uyı lmaktadır. Bu bakımdan Tolunoauııan'rol ilk
olaralıc kabul etmememiz için bir sebep g6re:r.iytınıtn.

MI15!üma:ı· Türk ~'Ieti

sı:'UIARY
Talküıg abm.ı ıite finı Musilııı TıuıtiJ.Iı statı's. T~llUlidı.

InlfYolga) Bw/garW'U.

KI2T.ıluvti,u

aM Gaz1l4"t4W ~ the ooıd dıa, COIPIC to our ",UtdJ firs t. HO'tfon -n;
taJay lıistorioJu " ave ltOL Qgr«ti lIf'OII the firsı .'o/ us/iirt Twrhı:Jı ,ıote yrı.
Approachi."ı tM W~ by la1;ütg the Jale ojfOWldaliolı aJ o erilerilı" tJı~ O'F
ılırre sund lO iw c:OtlSiJ~: TW/lUlidJ, ItllfYolroj Bıdgoriıuu tvtd KanıluJnids.
H~u. tlle qw.stiolf is: w1ıat crl1erion slloıJd be ıahıı in delennilliııg ılle flm
MID/im Tıuıtirh sra.? ls iı tM do.teoffowadaLiOll OF is iı ıhe populaLionfaaor7
w1ıal is Wlt'41I1by populaliorı faaor is tU Illalt" thal soıııe of tlte a.fo~trıe1Itiorıed
states IO-"t're fowtded 011 tlıe ıerriıories 'ttIhe~ tJıe TwrhJ/ı popıdııtiOll 'ttIa.J
domi1UJ1ll. 'nterefO'"t'. /ookiııg froWlfowıd aliOll dare ptnp«tive TıJIltlUh a~ to
be cOllSidnrtl LU tJıe l~ firıt .\fwı/im TltTw/ı stale. ...:/ı ile loohırg frOM
poputar imı pn7P«f iı.oe !Iii 8ıJgarilvu cowıe up tu tlle ' 'eP)' fl n t TltTktı/ı
iru!qN1Jdenl sta te. Ho",","", Tllrlis/ı /ıistorianJ, jıı tJıeir ,,?lacı v.orh ao tJ«ept
Tutımw tu t/ıe W'ry /ınt Turl:is/ı starefOWlaed in ED Pt.
Ba ük s . TlllllllW are colU;aerea to be anKmg t/ıose /ılDld~d sta /es
thaı ~ /olltlded by tM Tllriı. Likeıo'ise, I s1ıare tJıe l 'jew IM t TilfUllW l.JI"t' the
/ınt M ID/;III 11ırktı/ı stare.

Ord u ')'ıı m~'d :l. n . g~d ~ n u n ıu rla r

8cylikle:"'de ordu, ha!k tarat'mda:ı " t'lu Ek)'"' alarak adland ınlan
bt'ylik retsine ai ı ıdı ve yayalarda:ı oluşan hassa birlikleri, beyleriD tima.rlı
sipahilcri ve çaik denilen aşiret süvarilerinden meydana gı:lmekteydi . Hasa.
birlikleriDin çotunluıu süvari idi. !'iim m ıbn BaMa (ı) • Alaiye Beyi
Karamanotlu Yusuf Bey'in ziyareti."\e ginitinde. maiyetinddci ukerlerin Yusuf
Bey ' in sa! ve solu:l.da ye:" aldıtml., ümeras ıy la veririnin daha aşatıda
durdutunu, Denizli Beyi lnar.ç Bey' in ise bayram na.-nazuıa )"anında maiyet
kuwetleriyle gi:tilini kaydetmektedir. Öte yandan Kadı Bu:tı.aneddin Ahmed.
husa ordusunu yeniden düuıııem~ ve bu kuwetler sayeıir.de kerxlisine katlı
,ui$ilen birç<ık ıertipleri hemen bertaraf etmek iınkanuıa sahip oimuftu. Bu
kuvvetin yanl$U1I onun asıl dayandıp kuvvet, Selçuklulard. olduj:u gibi
iktaIardan gelen askerlerle. gÖÇd)e ve 1kret.li ukerlerin o l~iu ordu
olmuştur (3). Aşiret 1nıwe:1eri ile g6nül ıaıer ise ordwwn Onemli bir kuvvet
utl$u:ıuıu leşki l etmekteydi. Hatta, Osmanlı sultanı ı. M Ufad ' ın Karamanoğlu
Alaeddin Eky' le yapııj:ı $:I.vlf'.a. Karaman ordusunda Tu:ıutll1, Samgarlu,
Ba)i:ıurdlu ve dilCT TÜIkmeıı., Tatar ve Varsak aşiretleri bulwımalctaydı (4).
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ukeTIcr ""azap" diye anılmaktardı ve bunlar ge:nilerle seferim: çUtar!ardl.

Umur Bey'in Etriboz seferiade 3000 azap bulunmakta ve bunlan
böı1c azap" da denilmekteydi. A)T1ca Umur Bey' in Rumeli sefCTkıinde

rimarlı ulı:erler

atJanyla gemilere bindirilmektcydiler. Bu gımıikr. kıyı boyları
ile ada lan akınlar ylopın.ı.yı cheritli 1cCçID: ,Cr.ı li ve Idlreld i telmeler (igribar.
kayık) idi. Akınlar SlfUınd& küçük gem iler 1n)'l)'1 çek ilir ve ana güç ler içcrlm
giderken. IWçllk bir a:ı:ap grubu ile bu gemüer korunurdu . Bu kuvntlerden
haıka. abilerin
inzibaı

yapmaktaydılar. Savaş zamanlınnda

Anadolu Beyliklcri'nde ordu
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verilirdi .

(9). A)"d:r.oı}lu UmW" Bey' in dc Ahad
bir kwnandan ..ardı. Ahad sübaşı, Umur Bey'in aynı zamanda
ll tası ve küçük veeiri idi. SCbaş ıhı}ın askeri m Uili etkili olan bir idari g6I'C'"
oldu~unu belirten T. Ba)kan, onWl ı zmir RlbaşlSl old\ıJurıu, h....t a ızmir idari
tarihir.de ~ebrin ilk valisi olarak Ahad sfibaşının adının geçmesi geI'C'k.tipc
i~arC't etmektedir (10), Yine K.. ramano~ullan ' r.ın da XIV. YQı:yıl ortal arında
S izamüddin Bekler sübaşı adında bir ku.:rıa.-ıdanlan oldullu bilinmclctedir ( 11).

!atıl ırlar ve gönüllü denilen yardımcı Kuvvetler. Tlirkiye Selçuklulm'nda

t

lrumandanına

s'lbaşı adında

mevcut oLan ve "başer" den ilen kuvvetler ilc aynı statüye sahipti (6).

,
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lcumandanlık yıpml~lardl

ordusunda

orduya

Anado lu Beylikım'nde ıörülcn askeri kanun ve kaideler de şüpbesiz
Selçukl ulardan alınmıştı. Zira, Anadolu Beylikleri'nin daha kW'Uluş laıında bu
özelliği bünyesinde: barındırdıklan görünınc:kıediJ' . Sözgdiş i; Ayduı, KlaS!,
~ mtqe. Sarufıan, Gemı.iyaıı, Çoban ve Osmanlı Beylikleri'nin kurulUJU.
Selçuklu emirleriDin veya uc: beylerinin fethernkleri va.zi lıerin idaresinin veyı
timannın devl et tarıfından kendilerine verilmesi ve daha sonra bura da
batunsızhklannı ilin etmeleri suretiyle gerçekleşmiştir. Eşref. Sahip All., Inanç,
Hamid " c Candaroplıa.n Beylikleri de Selçuldula.r "eya l \hanlılar tarafindan
hizmet lerine karlı lık mWdfat olarak '"mal ikınc" tamnda kendilcrinc tahsis
cdilcn yerlerde, siyası ortamdan faydalanarak, merkezle bağlanm koparmak
suretiyle kurulmuşlardır (7). Beyliklerdc, ikti suretiyle ayrılm~ olan arazi,

BII. BAll:I$

Ayduıojlu 'lebmcd Bey, Ozbek sllbaş:. H;s.ar Bey gibi beyler; Gc:m:ıiyan Beylip

de askeri kunetleri oldutu bilinmektedir. Ancak bunlar dW çok

kuvveti olll1ak görtv

O ıwı.:'YA

ocaJaj,dc asKer ve emirlere verilirdi. A)nca, hfIcilmdann çocuklıuınl mahsus
iktilar da mevcutru. Böylece, asKeri kuvvetin esasını bu iktalarda ye tişt irilen
askerler (timarlı sipıhi) oluşturmaktaydı, Emirler , iktilann.ı göre belli sayıda
asker beslemek zorundaydı. Bu askerler. esirlerden '"c~a k61elerden temin
edilirdi. Timarlı si~ıu 61 de~ liman mek C"'liliına infokıl ederdi. Uc
beyleri ne bağ h şcrhar siivarileri de lmemli timarlara sahipıi (8) .

Ardınatlu
"çıbuk

BEYUKI.ElII 'ISDE

i
J

dıllltnl

Savaş za!nımnda ordu, merkez, ng ' c sol olmak üzere (iç kola ayrılı r,
otdunun lmünde çarhacı vcy. talia dcnilm 6ncü kuvvetler, muında ise: ihtiyat
kuvvetleri bu!u.-ıurdu. M crlı::czdeki kavvetlere Ulu Bey, koUanı da şdızaddCf
~ ederd i. Eter şehzade yoksa bu kollann ida."C'Si kuwetli ve recrübeli
beylere verilirdi (12), Gön:ıldiitü gibi ordunun sıva~ sırasındaki dt1zeninin öteki
TlIrk Oev~C'tıcri'ndcn farlc. yoktur. S6zie !i~i; I. Bayczid'in Karamano~lu ilc
savaşırken, her iki tat:ıfın da mmez, saj ve sol dQ.zeni içinde oldutu
bilin:nelctedir. Ercrna hükl1mdan Alaeddin Ali Bey, Erzincan 6nlcrinde S.l\'''hanrlarıd ıjmda Erzinean ordusu 500 savertden oluşan
üç bölük halinde
geımeye başladı'ında, Ali Bey'I n cmı fındı ıso süvan bulunuyordu. Bu durumu
gören Kadı Burhanedıdin, Ali Bey'I ata bindirdikten sonra Pir Ali ve H ızır Bey
ıdlı emirleri sol cenahıa. Kılıç Arılan 'ı sat cc:na.lıta görevlmdircrci(, kendis i
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birlik'lemerkezde)C1" almışt ı (13). Onca birliklerin vvh lını di Kadı
Burhaneddin 'jn ordusunda aç ıkca görmekteyiz . N iıekim, Kadı ' nı n A m asya'yı
hü, umunda bu birlikler de bulunuyordu. O güneş doğd uğunda Amasya
önlerinde buranın askerini saf kurup $a \"a.şa hazır bir b~l de bulunca çok
şaşırmışn. Derh al kendi askerini sa\~ düzenine scktu, Daha önce yağma)'.
gitm iş olanlinn ele geçirdikleri !ı.ıyva.:ılan Onlelinekatlp yI1rü)'ÜŞe geçti. Bunıııı
üaerine Amuya askeri ikiye a)Ttldı. Bir kısmı sa\'~ tunışurkm., bir kı smı ıb.
:u.)·u.."'I!ann peş ine düştü, Kadı, saVaşM grubu emirlerindm birine bırakarak, 20
kadar atlı ile diğer gn.ı.buıı Gmine )ilrOdü. K &fll tara!Qçyiiz I ';!I idi. Kadı, yolda
rastladıfı askerlerini de kendine kım \ 'C ôncii birlik lerin durwn lamu 6tı"enmek
için süvarı ler gönderdi. Ordugiha vannca n~ elbisesini giydi. 20 aı!ıyı önden
göndmp. kendisi de 150 askerle onlann peşinden gitti. Bundan b'4kl , Kad ı
Burh aneddin' in Kayseri önlerine geldi ğind e savaş ha aırlığı yapı ıktan sonra,
koşun (b ölük veya tabur wşılıtı bir u keri t,ibir) emirlerine giriş çıkışlan
lULSunlar diye surlann yanında bulunan medreselerde bul unmalarını emrettilini
gOn1)'orı.ı,z (14). BOylece.. Kadı ' nın ordusunda önce birliklerinden başka, koşu:ı
deni len bir birl igi:ı de bulundıotu anIaşılmal;tadır.
adamlanyı.

Ordu 'da " er . I. n .." eri kunellerin

ıa)uı

Anadolu B eylikleri' nde askeri kuvvetlerin sı)uı hık.lr.ında Ir.esi n
bilgilere sahip de ~l iz. Fakat, X IV.yüzyı l ilk yansmda beylik ıerin ııkcrl durumu
hakk ında EL· Öm eri (i 5)'nin verdiği bilgilerden bir fikir edineboiliyonı:.. Şöyle ki;
Antalya memleken sahib i H ı zır bin Dündar'ın 40 ,000 atlı askeri vardı,
"l enreşeoı}ullan 'nın ili olan Ram l aş ("tilıı)'ın Ilkeri 3000 atıldan (azla deği ldi.
Kas Bcrd ik memieketi Saru.'ıa."l illerinden olup. askeri toplandı:ı zaman 8000
askere ylklllJU'dı. Eı -O:n crl' rnn Balaba.:ı ·da..'ı naklettiline göre, Nu rnemielem
sahi bi Saruhan'n krdcşi Ali P~ 'm 30 kadar kalesi 8000 ıtlı weri vardı.
Piyaebi çoktu , Manisa sahibinin 20 kalesi, 10.000 ıtlı ıılr:eri vardı. Balıkttir
emın Dc:mirlı:ıın ' ın &Slr:eri 200 al!ıyı ıeçmezdi. Ülkenin etrafı geni, ve bOyük
oldu~an çolı: muha(atalı ve c:nniyetli idi. Hiçbir dO$man kolay kolıy burayı
i sıi lA etmeye )' ej tenrnıc.zdi. Balaban' m anlırn *ın:ıı göre ise Demirh an Be)"i n
ıskeri ve kaleleri Orhan h i' ninkinden çoktu. Orhan lii' nin askeri 25.000 at tı)'dı.
Orhan ile K onmnıini )")'e sahi bi aras ında daima tiaıp olmakta ve bu sav~larda
ço ılunlukla K ons~tiniyye sahibi ka) betınclcıeydi . Bu sebep le RumIar, orlı.:ı.n
B.ry' e her i) bir miktar mal vemekteydi. Balaban'ı göre, Buna mend eketi
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sahibi Orhan'ın 50'den çok kales i, 40,000 atı ııskeri ve sayılmapcu kada: çok
piyadesi vardı. Ces ur bir kumand""., olan Alişiroğlu Gmni)'In Bey' jn askeri
40.000 ad tya y ekındı. Germ iyan Ili'nde yüz kadar kale vard ı ve ıskeri çoktu.
RAvilerden lIa)'dar Ury an ' ın ded iğine göre 40.000, Balab en'ın anlan ı4ına göre
40,OOO'den çok daha (azl ı askeri vardı . A.ker ıoplanacak oluna 200.ooo ' i
bulurdu (16). Bu u kerk rin bir kısmı atlı , birkısnu yaya idi. Grnniyan Ili ıtlan
Anadolu atIan içinde birinci )'di. Gerede rrıemlekeeidir ki Şahin lli'dir. Buranın
u keri 5000 atlı bda..-dı . Göyırilkhisar memleketidir !ci, Emir l!mı:ı lii' dir.
Askeri 3000 ıtll)'dı. Kar:ıımmoğlu ' nun askeri çoktu. Onlar ıcrçekten 5a\aşçl
i~ lardı. Ermeniler ve tekfur ilikesiyle harpleri meşhurdu. Bir çatnda
berlıangi bir emirin birisi sadece 40.000 all: ıop:a)'abilird:' Bılahin' ın
nakleniğine göre, Emı ene lr: sahibi Karamınot!u' nun i SO kalesi, 25.000 atltsı ve
o kadar da piysdesi vardı, Eşre fo ğ lu'nun askeri 70 .000, Turguloğlu Ili'n in askeri
SOO cinonda olu p. Ş ceaeddi n Ul urlu ülkesinin 20.000 atlının üstün de askeri
\·ardı. Do~ancık ülkesinin çok sayıda ııkeri mevccnu . Sah ibaıaoıllu'nun 4000
ıılı askeri, [kniıl i [ İ nanç-Tuıuzl u I lıl sahibinin atlı ve yaya olıırU 10.000 askeri
vardı. TevW (?) ınemltketi sahibi Ali Ozb i)'e (1)'nin dön kalesi, 4000 atl ı ve
10.000 )"1)'11 ~ lccri v ardı. Hamid lii' nin ıs kalesi. 15,000 ıtlı ve bir o kada: da.
)'a)'l ıskeri bulunuyord u. Kasıamo:ıu ı u sahibinin askeri, Ha~ıiar Uf)"In'm
nakline göre, 30.000 ci varında \-'eyıı daha çok idi. Bal.ııan' ın anlattıılına göre
ise, bu (Ilke sahibinin 40 kalesi, 25.000 athsı vardı . Atlan cinsleri itibao yla
kıymetliydi. Marmara memleketi sahibi Vahşi Bey' in ıs kalesi, 20.000 kadar
at lı askeri vardı, piyadesi çoktu. Bitgi hlk imi Aydıno~lu 'nun 300 veya daha çok
kalesi, 70.000 atlı askeri mcvcutru. Foça memleket; sahibi M e n reşeo ğlu
Orhan' ın 200 kadar kales i ve milsıahk:em mevkii olup, askeri 100.000 ve)'a daha
(u laydı. Anıalr- memlekıl'li sahi bi H ızır b. Yunus 'un 25 kalesi, SOOO ııl ı ukcri.
Karu:ıır memlekcti n hibi ükeriya 'n ın 12 kalesi, 1500 a llı ıs keri
bu1unınakıaydı. Gôrüldütü ıibi, EI-Omeri'njn lI aydar Urya:t ve B.aliba:ı 'ın
anlamlclarma dayanarak )Udıtı ~l ed li ki ·l· t bsir Idb eserinde ya- &1L'1.
Anadolu Beyleri'ne ait asker ")ılmnda mübalığa \'Ardır. Ancak, bu bilgileri
karş ılaşııraeak başka. bir kamala henüz sahip deği liz . Bu sebeple, Anado lu
Seylikleri' nin asker sayılan hakkında kesin tespitler yapmak oldukça zor oldutu
gibi, bunun haricinde )'ap ı lacak olan deılerlcndinrıe ler de birer teoriden ileri
gidemC)'ccelnir.
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oluyor. Yukanda belin ilditi gib~ ;\I"ilikü 'l-ebslır'l pe Aydınotutan'nın atlı
asker sayısı 70.000 idi. Dü ı_urn im e (17)' dm L"l!aşl1dılma p e ise Ardınatılı
~mUl B~. kı1çük ama 5eÇkin bir orduya sahi pti. O. yakın ıderlerı: 3000 kişilik
bır ordu ıle çıkardı. Sakız seferinde Atıad sebaşı 3000 asker ile Çıkıp, aı..
dilzmÜŞtÜ. Umuı Bey, en kalabalık m ere Kantalcuzm Ol' 1 yardım iç~
dUzenledili sefttde U~. J LIı:; seferinde Meriç nehri apında çıkanm.
yapn ğında 15.000 uictri vardı. Ancalc yöredeki diter Tı1rkkrIe birlikte Selanik
önlerine geldiğinde Itlı ve yıyı olmak üaee asker sayısı 30.000 Oc ulaşmıştı.
Ore ~d..:ı TIn:ı;r·wı . Kadı Buı!ıaneddin'in düşınanlannı.n kimler oldutunu ve
asker sayılanru sordutunda kendisine verilen cevap Bum il Rum (IBrdt
kayıt hdır; Buna ıöre, 5000 k ~ iy ıe Emir Mutahhartm. 10.000 askerle

Karamanoğlu. 6000 ~iyle M ahm uı Çelebi. 1000 kişiyle T~t1u. 1000

as kerle Bafra u lisi, Kadı Burbanedd in'in kllIŞISında ve onı dQşmandır. Başka
böl gel erde: de Motol, Tatar ilc D iyarbakır ve Ş am Tarkmaı [erindm meydana
gelen yaklaşık 20.000 siIveri de ona muhaliftir. Yine aynı esere göre, Kadı
Burhaneddin bir defasında, Karaman seferine 10.000 kişilik bir orduyla
çıkmışnı. O dönemde Aırwya emin lIael Şadgel di 'nin de 4000 sQvarlsi
bulunuyurdu ,

Daim a sava,a

h azır bır ord u

Anadolu Bey lerj ' nin hn, zamanlannda ask erlerin e manevra
y~~, daima savaşa ~ırlıklı olduklannı yine EI-Omcrl ( 19)'nin verditi
b ı lgılerden öğre nmekteyı z. BWla göre Germiyan baki mi (ı. Yakup Bey)
ordularım, at1an ve silablarıyla sareldi gözden geçirip yoklardı. AI1an savaşa
bazırlıldı olmaları için al ı.ştınr, ",vaş için yerler hazırlanırdı_ Hamid Ili hakimi
(DI1n~ Bey), aslcerl~ teftiş eder, "'vaş için hazırlık yapar, M Vapnalc için
gere idi gQç ve kuvvetı aıttınrı:iı .

lUdı Burlı&neddin ile 0snı.ıııı11 suLtanı I. Baye:z:id uuı.nda Çonım lu
J&hras ında 1392 yılında meydana ıelm ille ÇMpışma, öndi. birlikler arasmda
o lmuş., Osman.Iı askeri bozgwı.a upyarU: geri çeleilmişti. Bu llvaş 6ncesinde

ordu lcumandanın.ı. çajırarak. ardıyu görilşüne bazır etm«iııi isteym Kadı
Burbazıeddin. alına binip. ber sınıftan askeri. balıU b6lı11c teftiş etmişti. LLer
birine merk ezde ve iki cenabta görev ler vermiş, zırh, milfer, gQn ve diler avaş

ııı
aıaçlaruıdaıı askere sayısız

mikt arda dalıtmIŞtı (20). Bünln bunlann yanı sın.,
esir edilenlerin beşre biri devlet tarafınd.m vergi o larak al ınırdı
ki. buna ""pençik'"' dcnilmekt eydi (2 I) .
"vaş suuında

Silahlar u Sa\.... nm. Ara"ll"
Anado lu Beyliideri ' nde A .....Ş silahı olarak ok. yay, laIıç , harbe,
kargı bozdojan (topuz veya gUrz) , balta. nacak (kÜçQk balta).
çekre, zenbereıc. tüfenlc. kalkan, gO.rde (pal.) ve darbe lere karlı korunmu için
de zırh • CC\'Şet1. çokal teevsee ve çokal zırb demektir, fakl t dilz ve delikli
olarak aralarında farklar vardır. Baştan aşatı z ırhlı olunca buna '"büriime " denir)
Icu1lanllmaJaaydl. Emna Beyi Alacdd in Ali Bey ile Kadı. Burhaneddin'in "vaş
.ıruında zırh giydiği, hatta bir defasında Kadı Burb.aneddin' in zırb ve silah ın ı n
düşman eline geçtiti Bu m u Ru m
(22)' de kayıtlıdır. Ayrıca o, Hacı
Şadgeldi 'ye karşı savaşa hazulan ırken aslcerlerine :ıırlı , miırer , gUrZ gibi
savunmı araç ları da~ltmlştl . Bundan bqka, XIV.y(1qll ilk yarısında Genni)'an
ordusunda kargı ve ok kullanan I)'TI a)'TI alaylar bulunmaktaydı .
hançer, sökD. veya

O Ofmll b ır sa n oma ook tnı : Kale ve mUhlll5l ra SI

Kaleler, saV\lIUl1l aç ıs ından bQyüIc önem taşımaktaydı. Daha önce de
belirtt ilimiz gibi El-Ômeri (23), Anadolu Beyle ri'nin çok ")ıda kaleleri
oldulunu zikremıelctedir. Söıgel~i, Berıama h!k:imi Vahşi Bey'in 15 kadar
,ehri ve o kadar da kalesi oldu~und.m bahsederken, bu Olderin hepsinin antik
ç;ıl!arda oldutu gibi deniz e bikim dalların tepesinde kuruJ.dutundan da söz
etmeiCledir. Öyle anlaşılıyor ki. 11irtler ele geçirdiideri yerlerde öncedc:n mevcu ı
olan Bizans kalelerini a)1lm muhafaz a etmişlerdir.
sav" sırasında lcaleleri delmek için 1cülQnlc, makkab (miskab) ve
kaleye tif. güne ve neft atmak için mancuulc ve bunun kt1çiltıl olan arride ,
kaleye ıimıelc için surl.ua tımıanmak ıerektilin de. merdi vcıı kullanına1ctaydılar .
Ayrıca b le ~alaruıda "bapeı.k" adı verilen bir araçtan da faydalanılırdı.
Bu araç, klJru üzerine lı:uru1aıı ev olup. Iuplumbajaya benudijinden bu ad
verilmişti. Askerler bunun içinde: sur dibine kad;ır korwıarak ıe lirler ve kaleye
ıimıeye çalışırlardı. (24). &zm _ Rum (25) adlı eserde, ka le kııptmalan ve
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s~vaş i~ . ile iigili olarak )'CT alan bölümler, bize bu dönemde hang i ~almı
a,er lennm bllamld ıtı ve nasıl mÜcadele ed ildip hakkında bir fikir vermekted'
:'ofeseıa. Eretr.a Bey i A:aeddin Ali Be). bo.yük bir orduyla Hacı Sadgeldi
)'(.-c':r. Qş, sa\'~ baa: l ad~ .t.ooa her iki ant da birbirlerine marıcınıiclardan taş ve
~lıı: ) aı.:hr.n~:ardı . Ali 8 ey• .;oj,; S.I..-p icayalara inşa edi lmiş, ıU'.$ yoilan du,
•;m;amş
\e uı laın.Gtı belgelere geçm~ Karahis.ar aıt'S '
. , ı Ç(!" zor
. 01":1
~_~
'
,
ım
aı maıCt&n \"U'geçu;ee ~: Bı.rnar.ead in Ahmed ona şOYle demiştir: "Kaienin
u.~:am olması. !ca: başlila onun fethedilme ı olm ası demek deıildir. Kale ne
~adar sall tıur. " lUf5a olsun, içindeicilerin yeıeri kadar yiyecek ve içce e~i
bulunmazsa. O>ıL)'1 ı:oru)'UP sav unamazsmız. B öylece çatıucü ist ila edilir"
:\ i teiı::im bu kale :ı: ~sa sLl:'ede e.e getiri lmiştir. Kadı Burlıar.edd in ' ir. aslıı:crlerl
~ckc;r:io: ~ es i ~i ~nıX~da. bu.rç:an ~c ;:uIc ve arrade:etle ) ıiı::ar.ıiı; içeri
r ...-n: ·" er, cu\-a:.ann üzer.ndc::ı aş1t ::ıt:'tk:. t:; kalC)'e sai dır.r. ış lardı, ~,::s :: ve
<
..
S
,.
. t. '
~ r::. au:e:ı er. 1\ is ı i[uatt"....I&r":.d1. Iı:a~ cyi ele ge~~e:ı: içi::ı savaş aletleri
!l~r!aciı:ar, Basamaiı:: :~, .ı."ab al a:ıı. ca~layıp, ica;e tara f:n.. gztdi!e: ve duu r:::. da
.d ; b ın e ~Iaştı lar. O s :r:ıaa .<akd en (lzer!e:ir.e taş ve e k )·aılıyordu. l'akat Şamlıla r,
oa:; a."Tl.a.da:ın uctarını samen çu \ lı11a :,:)' !a uıl;an: !aşı:.rıp, etra fı nı da ham der! ile
sa..'"C!ıklanndaı: ıeş ve lca)'alu fayda. etmedi. 9 u.'ltm üzerine Si\ as asicC':"leri
;~'. a.l :aru-. ~cri:,.e lcunı t er-ç6p d6icereit. a.eşe \erd iler. Şam asi.ıerl erir.in bir
es:J11 ya:ı.a.~ "açışıı1&:. Ertesi ıı::n ise ~ica b:: a1C't:;e ita:e dunn di bine
~c:d:~e:. 5 11 a.et, bir :r.ua ve cccn üeerıee mo:ıre edi lmiş !:ı:ı- mcrcii\ end:n
lcl4.re:!i. B.....-ıe:t ) .ı.""d ırı: ı)'!a italey e tır:na:ıacaicla:d ı. Faka:, S;u lIil c ic:çu iar
ic:1.le~:'.. b :.o.'"C!LPJ::.~aki. g~zC':~e:r.e .t:!ikıe:nden on!ar.n l1zcrlt:i r.e ek }'aldırdılar:
3 0y.ece Ş a.'T. ası('l",en im p ilsı(o.:TÜldü. Kadı Burhanedd in' in :ic:ir:ci lcez
Ç~kcre~ k~lcsi ni kuŞa lması b e ~elm u Rl'ını 'de şöyle hiIcaye ediliyor : "E" esi
~n S uııa., :Tl. ~Kad! B ~rt:ıne~d ı ~ Ahmed ) mlri \!.ze:i ne ordunun ileri ,elenleri
~ e sa\'&ş ::ı ~ Qa.:ı.:r.ır. yığ:t1en O l C'ffiJl tın fı ::ı ka.'a buluı gib i s.ı.-dı.l ar. O insan
ıehtnd&ici fC~W'Jar. \'e fitr.e çıkann mel'u.:: lan !&şiarnu içi:! )"Iy l.ı.PJ aç ıp.
:'C&:.cm:lda.-dar. taf ya ıldır.ı:aya b~:a.dılar. Bir bir:ik.,kazm a \ e ~Iı::e dunrlan
~e~~ e çalışu. Bir birlik de keser \'e balta ile icapı lan kuma) .. baş ladı. Sor.w:da
ırale~ ır. bp ıs: \ e du\...n zerre gib i küÇÜk parçalara aynı dı . Sı.1tw:lan \e letncl i
örü:nec ~ yuva:ı ~i ~i deliK deş ik oldu. Ka1ede oturan lann ah ü figanlan göklere
~kseld: , HeT b ın yfttmıı r dll1eld gibi kendisini yukan dar. ımf ::a~ gibi
S~lta."'\'I~ .atmın ay.aı dibine d(4tı:1. Bunlann bızılan ba:ışlanmlJ, b~ı!an da
enr edıl:~, ,~ranga)'a .~ıırullt.1c zindana atı l m ıştır. Bund4ll baş ka Kadı
B ~e~ ın ma::ı;ınııc. arrade. sapan, merd ı\"etl \'b. kale fetih al cıleri temin
e~e~ suretıyle Aınasya lizerine hl1cum ettili yine aynı cıerdc byıt hdır .
:'\ ıtelı:ım, bu muhasara S:l'2ısında askerlerin bir Iı:ısmı okla n)'!.. kale burçlarnıdaki
ok çu la.n benaraf eder ke n. bir kısmı da kazma \'e kCSCTle sul d uvarlanndı

(lzerin:

.

~'ank\ar açıp.

kale kapılarını kırarak . şehri: girm işlerdir.

Anadolu Beylert'n ln ubre ' t

o rd u ~ a bal.; ı ,

açlM

A:1adolu Beylik leri 'nde :ıüküır.dar. b in aı ordunun b~ ında yer alır,
uic:er leriyle birliic;e sazalar yapardı . Bu )'Ö no.y ie bey iik ı:Cio1mdarlan ,
as kerlerini süreldi gözeten, ~:1ı::.ı: g\hltren bir komutan sıfa.:ını taşımaktayd;lar.
9u:ı1v içinde. öır.n1r:ün hemen "men t:ı.ma.11lnl sa"&f meydanlannda ıeçi:ın iş
olm A)"dınollu l.'mur Bey ' in öı:el bir yeri verdır. Ge.'çek'len de c. I$kerlerini
yakından. hatta isimleriyle :a.ö ;:'Cw")'·dı. Xitekim, \ 1 ı,;..T. ::!\.::: :çe akını dönGşilnde
okla vurulan askerini "bunu ben bilürem. budur Esedoıl lu Hascn" demisur .
ti mur Bey. her seferlk:: dö:;Ü$te askerlerine izin verir, evlerin e )·olları:l ı.
Kanıakuzenos 'a yard ım için ı;ıktı~ Rume ii seferi sırıı.sında. hem lcmleşleri
!ıakkmd.ı bilgi almu.. hem de ic:e:ıdis: haJılı::.nda oniara ilaber ıör..dc:meil; üeere
:nai) etindc:i Ahad sebaş : ve ılyas Bey leri • uzun u."Tl.4ndır ocak!anrıa \ ;:
ailele rine hu rc: k alm ış ol.:; asiı.e: :er:e birlik te den ar.rı:asır.a bindirip.
Aya.rulull'a g ö ndermiş, yanında sadece 1000 aı leeT kalm ıştı . Lrnur Bey. o.ç iIDeü
defa Ka :ıtalruze:1 os ' a ola n yardım vladi dolayısıyl a 1342 yılı son iannda 29 ,000
iciş i lik bir ord u ve 380 gemi ile \feriı; :ıe!ı:i bcylenna ge ldi. B uı::un üzerine,
Dimetcka'da bulur.an K.&nWuzenes ' un ıe \'Ccs i onu :":usılıur.ak: üzere bir heyCT
gönderm ış ve 100 icadar ..t lıedi ~ e eı..-n :ftir. Vmur Bey, bu ıtları :n~ )'eriı:ddci
askerlerin en )'aşiılanr.a \e:CTei(. icendisi ) .~. olani: giın:e)' i tercili t""..m :ş~ir. Bu
suret le şd:ir ~ı:ıe:-::'e gelen t 'mur BC). !UntaJ,,;;zeno s · ı.;ı: zevc:sine hc.r:r.~~
~ehre ginnen:iştir (26).
Kadı Burhaneddtn de devletin \'ariılmı ordU) a ba ılla)'·araic. ;uic:cri
;':orurup, doyurarak, destel ini sağ lamak gcreic:iğıne inanmaktaydı. Onun EreUla
hüko.:ndan Ali Bey 'in ö ıamilnden sonra yaşanan ilanşıklık sırasmda idar eyi
elinde bulunduran $e),icli Hüs.a.on' a ŞU tavs :yelc-de ~ur:ır.&ll ! b yii d ikkat
çekiçid ir: ~ Olke iki <iqman ile kalll kartı)·adır. Bunlar Hac ı Şadgeldi ve K ılıe
A rs lan'dır" di)'en Kadı Burhaneddin 'e iWc, onlara karş: mücadele etmenin
anahları şU)'du: Köylerden \'e ~hirlerden ask er top !a)ıp, on l arın kalplerini mal.
mülk vereıek kazınmalı, ordunun fertlerini bim birer tanıyarak . bun lann
özellikleri ötrt"nilme li. komu ıan lLk için uyg un olan enıirl ik niıbesi ver erek. kale
ve vilAyet teslim etm eli. K ap ı ku llanndan ( nö kerin-ı hassa ) her birine
~..enctine göre mak.ı.on \'e rütbc \'erilineli idi. Kadı 'nın bu düşüncesi. devlet
idar esine lıikim olmanın \'e düşmanı yenmenin birinci kuralının, otdunun
desıetini sallamak olduj}unu açıkça ifade etmelı:ted:r. Kadı Burlıancddin.

ll'
askerlerini kana ve gözetird! . :'\itekim 0 , bir Mot ol ordusunu yenerek, onlardan
600 at, 30.000 ko)\ll1 ve 300 deve ve 2000 sılır ganimet almı, ve başka yerl erde

ele geçirilen ma lları da buna kıtarak, hepsini askerlerine dağ umışnr. Aync-. ona
bediye olarak: gelen 30 kadar Arap ı!lnı emirleri ve hana askerleri aras ında
Yine, onun Ku lbM (Kazova)'a geldilinde bu şehrin mahsul ve

paylaştınn~.
gelirindaı

askerlere bol miktarda ulufe

dattnığuu görüyonı.ı..

1393

yılında

i.

B ı)'ezid. Kadı Burlı.aneddin

ile yeni bir çarpışmadan vaza:eçtigindc yine aynı
şekilde Kadı Bwiıaneddin • askerlc:rlyle meşgul o!nNş. merin iıaldtını veJttd,
ıylıklannı 6dCmiJ, çc vreden gelen askerlere de meskenlerine 'oc yun.lanna
döl1CTek, binekler "c bıyvanlar yetiştirsinler , geç imlerin i teminc: çalışsınıar ve
saJtanaı baytıtı harekete geçince . tekrar kendisin e klulsınlar diye dönüş izni
vermiştir (2 7).

Beylik hükümdarlan arasında yardlm.laşma ve d&)arlı.şmı.ya yönelik
dostane il~ldlm de önem verilmckte)di. Bunun bir 6Jnetini A) dınoiuHan ilc
SaruhanoluUan arasmda ıöriiyonu:. Aydıno!lu Umut Bey, Kantakuuoos 'ı
yardım için son ol.rak IH S yılında h.ardcete geçti. Ancak 1344 ytlı Ekim'inde
ızmir fbçlı laı ıarafından ele geçirilm iş ve: bu taamız sırasında Umu:r Bey
denanmasım kaybetmişti. Onun yeni bir donanına hazırlamak için para ve
ganimele ihtiyacı vardı . Bu sebeple kara yoluyla Saruhan ve Karası arazilerinden
geçerek Kantakuzenos'un yardımına gitmeye karar vermişti. Umur Bey,
Saruhan arazisinden geçerken Sanı1wı Bey , ot lu Süleyman Bey' j bir miktar
asker ilc cnun hizmetine vermiştir, Karuı arazisine girdi'inde ise. Karuıotlu
SQJeyman Bey arafmda.:ı. kaqllan:nl.$. SılIeyman Bey onlara ziyıfet vererek,
Çanakkale botlZIna varuıcaya kadar izret ve ikramını csiıgemem~. BOylece
Umu:r Bey, Karuı doııanmuıylı (}el ibolu'yı ıeçmiştir. Bu ,ırada beraberinde
20.000 ,uvari bulunnıaktaydı (28).P.Lcmerle (29)'ye göre. Umu:r Bey' in
Saruhan ve KaraSlarazisinden geçerlı;en San.ıhanoJ,l u Süleyman Bey' in ona eş l ik
etmesi, Türklerde bir adet gereti idi. Ne zaman beylerden biri harekete geçse,
onu da J,a! bir mütte fık ollrlk gören başka bir bey, bu beyi isteyerek kııı ı lar ve
ona eşl ik ederd i.
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EI-Omcri (31), beylik eskerlerinin sa vaşçılı,ı, savaş usulleri ve
kahramanlıtı hakkı nda da şu bilgi leri vermektedir: Genniyan hi'nin u kerinin

bir kısmı ok atırdı ve bunlar eengiver askerferdi. Daima ata binet, $.avaş
usullerini iyi bilirlerdi. Mi1stIhkem mevzileri, önceden lıuırlanmış mı1dafaa
yerleri. ""Ş sıruınd& faydalı olan siı.ıııan mevcuttu. Silah ve benzeri şeyleri
sınnalı işlemel i ve kımıız:ı atlu gibi lcu.maş l.ı ilc sı1slenmi$ti. Gcnniyan
lIi'ndeki Şarlc:öy ahalisi oldukça "vaşçıydı. 0ÜŞmanIannı bıgılannın uçlan yla
çiJ,neyecelderi belirli yerleri vardı. Savaşlarda susamıŞ kılıçlan kanmaz, old&n
yapur gibi ·yap, YÜZıeri, savaş meydanında korkwıç bir teki lde yaralanıp,
kanlar akmadıkça bulunduklan safdan asla ayrı lmaz ve kaçmaziMdı. M annarı
(Bergama) memlckcti balkı öylc ganlerdi ki, aygırların sırtlan ziller bilmezdi.
Atlarının sırtlannda gecelerter, şehirde oluıan1 ann sa)15I, kırda oıur:an lann
çadırlan bunlara engel olamazdı. S ifmem.lekctinde piyadenin çotunu ok aıanIar
teşkil ederdi. Manisa Beyi'uin askerlerine yollar dar gelirdi, çiinkll onlar "vaş
ehli kişi.lerdi . Ayd.uıot!u, aslı:erkri Ialıçı.ar., b.rıılanı g6tOS gc:mı. uvaşçı ve
VUI\LC\.L kuvvetlere sahip m1katı itkıdi. . Bun ların Rumiar , Frenlder ve Ben i um
taifelcriyle aralıksız "vaşl:uı, pnlı parlaic zafer günleri vaıdı . Kendilerini
gözleyenler, onlann ya savaş için bazıriandı.klamıı yada savaştan zaferle
döndüklerini görürl erdi. Karalardaki Y&n klan ve boiulm aı lar la
do ldurmuşlardı. Bu ülke beyleri, askerlerini karalara çektiklerinde birer şehir
tqki l ederdi. B unların esirlerinin çokluğu' da bu yüzdendi. Günleri hiç boş
ıeçmczdi, en az bir lcişi o lswı gu"ed: ö l~erdi. Büariuı bir gQıı hepsi atlara
binmişler . atlann boywılanndaki kıllara sanlmış, bir eli Ialıçlann bbzuında
"VIŞtI g~ ertesi gQn bakarsm., gemileri denizc Jlv~ için açıllJ1l.
lıazı.rlıklan yapmalrı"'ır. Foça (Menteşe) ukcrIerin.in kılıçlannm hiçbir zaman
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Ötc yaııdm , Umu:r Bey'in H aç lı lar tua(mdm yakılan büyük
tamir etmek (lzere , Errnıa Bey kendisine iki maneınlk ustası
göndermiş , yerine 11ç mane ınık inşa edilm işti . Ererna Bey, ile Umur Bey arasında
geçen ve sadece Enverl' nin kaydettiti bu ilişki, tibiyettc:n çok bir dostlulc i l iş kisi
olm alıdır (30). Aynea, Osmanlılann Anadolu birlitici salLaına yolunda An~l u
Beylikleri ilc ıiriştili mikadeleler hariç ruıulatak olursa. Ti1rlı: Beylikleri
ansında ciddi dcre«de anlqırıu.lı.k ve sert mücadeleler lI6Z korı usu olma)1p,
abinc yardım ve işbirlitine dayalı üişlcilcriıı daha yotun oldu'1u bir gerçektir.
mIDemlJ,ınl

)Qo &-ı, Diot. . ._

sı

.. ID ; Y_

M..uı.I~ .. _

ı ; H .Akm, ~. 5 "" 2 6 t .

ı:ı.-o-.t. o.lSoUo""'l7 ; YlIı:o(, xnl ~X\·....al)1ll&r ı.: ...."...

h Aio6oıl. Tarllıl, ,",91.195' 200,

ı
l l'

316
'-ınına girdili t6rü1mcmişti. Orılan. hiç kimse eng el olamazdı. sür ekli olarak
di:$mL-ıI.uıyll karad.ı ve denizde savaş b.alindcydilcr. G~. gendılı: it \ 1: gemi
sı rtından Ia meder, ba,,!.n )'ulllc yt1ıü gı3nn ezdi. Daim ı "\"ı şı. buı:
hl1deydiler. ller nt tanfı y6neiJClcr. galip ,,,!irkıdi. bu. dımıınıan çok

dwd.'"e:'I Türlanenie ICÖS çal ıp. ba:-niı::iu i:aldı.--ara k hücuma geçrn ~lerd i . Eretr..
hiiWmdan A laWdin Ali Bey. veziri K adı Buriıanedd:n ile bid ice :O;ü;sar hikimi

:nC$hurdu.

tablhaıı.eyi yıın-.aianmalaan gilç!Clde i;ı.r.arabiim 40-c. A)n el Kad ı B ıırlıa::edıf.n,

EI-Omci':ıin Balıhan 'dan naklettiği gibi. AydınotuU an Bey\iti,
\1: kahraır.an escertere liai:i pıi. Umur Bey ise sadece bir Ulu

oldukça Wi aşçı

Bey dejil,

ıynı

zamanda gQçll1 bir

komutan dı. :'\ iıelc im. AydınotuU an

allkerlcri nin kahra ma nca çarpış ma lan rta bir örnek d e ı zm ir lim amnda cereyaa
etmişti, 1334 Eylül'ünde H açlı donanmasından ıCacaralı:.lnııir limanına sıtrnan
K arasıoalu VU..ş i Bey' ir:. burada Ibçltlu ile claa ça:-pışmuır.a. Aydmo jul1an
asiterleri derhal destek verditer. Ka\'1ıYI c:km.)'. çal~.n Il aç lı lan, layıdin ole
ıarak geri pCskartn:C )'C ça.:l$t:lıı:. !anı bazılan gotus göiOJe sa\~:r.u için
denize doP. il ıl1n1ycırdu. 6u suret :e, Haçlılan:: :':arı;.a çtkmu: ö:ılendi. l.:rr.ur
3 e,.. Bitgi'den lzmir'e g d d:j::nec ızmir :eillede:ı lrur.ulmuş. Ilaç lı do:ıar.rn.uı
l im anı lerk c:rmişti (32).
t'mur BC)', bızı sayı, hileleri::e de b~~ydL ~ i;ekim o.
: 1,;S' d e Izmir' in H adıl ar kafll$ı:ıda medafu edildili sırada. sav~an Türk lerin
umında Illalma o lduj}l.:. zanmru verince • H açlı lar bu dunımu fırsat bilip,
Iı:c"ndilerini tehdit eden bü~'iik ma.-:ctnıjı yaian'" için wciCle geçti l er"~ sayıca
ız o lan Türkleri bozguna utıı.np, ma::cımjı yalo;nlar. TCrlc:crin uzaida$'ıındari
e:nin bir şekil de ı zm ir' deki Bizans kiliSC$inde ıyin yapma ya başladı lar. T:ım bu
sırada TQJk!er , s u landIKl:!..'"! yerden ç ıkarak, Haçlı lara saldırdılar. Bilyük bir
kısmı Oldürül dU, pc'ı, azı h le)c kaçabil di. H açlı kunıandan lan m rı üçü de bu
s ırWa ölmüştür. L'mUl Bey ise bilind~~i a:ibi yuılan maneı:ıı jın )'erine ııenisini
yaptırmıştır (33).
O rd ıı d.

)'cr . Ia n Sem h uller

Bün1n bunlann yanısıra. Se lçuk lularda hiikilmdarlık ılimCli olan
ne vbc:t, beyiik Ierde de "'ariltım koruyarak. ordunun 6nemli bir UNunı. lıa1ine
g: :mIşti. ~e\bct deni len m Qzik, Tablhane ımfinlian çalınırdı. Tablh.a:ıe. u i:erl
mınkıı Wcım ına , ·e bunun savaş mcyda:ıında ı'eya şehirde bul und ulu )Cfe
denird i. Anadolu Be ylikleri'nde da\ı.ıl. k6s (ıı üzeri nde bulunan daı ul), zı.ır.ıa.
nakkan: ve nefır (bonı.)'den oluşan ask eri ır.ı.llb tak ıınlan ~'cunu. O«l1ikle
AydınoluUan'nda gerek hükümdaroı , gCleLse şdızl'delerin nevbeden vardı ve
savaş ıırasında da ne'Wt çat ınırdı. Çobanolunan 'ndan Muz,1, trCleddin Yıylak

.--\nlan' ı kartı I llıa;-lı !:.ükümdan Ge;.hi.'U :a.-an.-: da.:ı $el il:: ed :Jen ordu~

Taceddin Bey

Ali P aşa. ile
aniamıştl

tlz eri:ıe yı::rilmÜ$.

aı"da

1

ı~: 1.nıOrM. , ·1. ,
,," -61; ihylıanı . ,

20; &.yUnı , ıO"
• •• .lı..lO,

,

..l'.

b~anlı olamlUn~. Kadı Buriıaneddin

iken Sivas ·Ll a)·an çı~gını davullan."I $eSini

~itır.ei:

suretiyle

(34) .

Ana do l\,; Beylik leri o~dd a:ır.da ~~ .. kısma aiı bayraklar da
bu lunu yo rdu . .\ le5cJ4, Aydır.o~Iu L'mu( Bey, Jzmi r' e tayin Nil di,inde kendis ine
ıab!. nakkare ve a le:n verilmis. o da, bir ulu sancak kaldı.rarak yo la ç ıkmıştı .
1j92 yılındi Kadı Burhaneddi:ı. Çonım lu uhrııs:nda l.Bayezld ile karşılaşmaya
!ıazırl ..rurken, ofdıuur.ı.::: zıfer
sı)ı. lan ba)Tulan::.n da:ga la..ırnasındar;
~avada bo, yer iıtalmıdı!UU Bcım u R rım (35) )'UIT'.ak'.ad:ı.

:sarer:

O rd ıı d. ııı n

öne m l

Beylilc!CTdc o~ur.ı::ı esu ı. yayada.-ı çok at lı ulı::e:-c dayanır.&kn)'dı.
zir.ı. ıürekl i hMciıtC".ii!ii;: get"~JT:I şa:tla: içiade. çat:ıık ha."'elcet wnek a.-:eu ii
iie münı~ 66) ;e oıunca . al )'etiş:i:mcit. :yi c ins ai sahibi oimaiı:: çe Kbüyü$;

enem iı::uar.rn~, hı:uı d: an). ihraç ed ilen adar, be)' ltk eiı;onomisine bd)iik
ölçüde dC'lltek "'ermiştir. E l-Oır.erl (56)'yc: ıô:-e. G erm :yan ve Canda.:'Oğu!lan ıı
ycoşli:n:ci:
" e iyi cins atl..-a Ilhip aimaiı:: i:onuunda olduJeç. ileriyd iler.
Özellikle Germi)·an atlennı hiçbir i: ,eçerr.ezdL Atlann k o poı.rdıj:ı !Ozıar b ile
icendibin e yetişemeıdi. Aı lar, paha!: ' ·e clııs adar olup, hc:pş:nin soyunu
beli rten t:cemi vardı . Germiran atlarının a llcc: içina e ve dışın da tanınması, Orta
A nad olu' nun vc llzeili kle b a lı kcsiminin ıı yeıistirilmesinc: elvcrişli bir Mlg e
aimasindan kavnaJı::ı ..'1ıtııştır deni lebi lir. Bın h tilecarl ar m. den i thıl ede rken ,
Aydı."I ve !l.lentqe BC)'lc::i ,aı 'e köle ihrac alı:ıtl izin vc:nnd.:teydi. Sı iırr ,deri ve
be:ueri :rılların y""I1 sıra i t ihracltı , her ~ bey tigi:ı ekonomik ~~a.hı:ıa büyıTh
6!çfde desıd: ~ıa..'Tlalı::tıydl . Özellilde Meıneşc Bcylia i' :'lin daha Icu.-ı.ı.luşunun
ilk yıllanndan itibaren Giriı 'e at ihracatı yapnp " e bu.'lutt daha son.-a )·apı lan
"'1!aşrr.. larIı dı pdıiştirilc:rdt büyük miil:tarda at ihtacaıı!lln deı.'1m ettili
bi lin.1\tkıcdir. "'n w
1390 yılından sonra Osmuılıia: , Aydin ' "e ~ent*
Bey likleri'ni ilhik edinıee. ı. Ba)ezid. hıobubaı ıe kernte yanında i t ihracatını
~
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da YUl.lclaml,tır. Ötc yand an, Timur ' un Anadolu 'yı geliş i sıras ında
Menıeşeoa ıu Mehmed Bey ' in Timur '. 1000 at hediye ettiıini gÔn1yonız(3 7) .

Bundan b aş ka . iyi at yeti,tinnek de beyliJeler arasında rekAbet Iconusu
<bo oı~~tur'.Osman Bey zamanında iyi cins aLyetiştirmek konusunda Gemı iran
Dey h gı ı le bıı rekabet 16z konusuydtL Zira., komşu Gmniyan Beyiili bir saV&Jtlı

ıa..m teçhizadı 40.000 silvariyi sefere ç ıkvacak dwumd.ıydı. Ortaçal boyunca al,
h~darlar aruıııda
en kıymetli bcdi)'Clerden biriydi. Sekgeliti,

su.Dw.n

Omn.ıyanoj.lu Silleymu Bey, inzını Yıldmm aıyaid't vermek için ıshak
Fakilı',i elçi o ~ g6nderditi zaman. I.MUDd' , yolladılı hediyeler &rasında
dcterlı .Oemıiyan It.lan da bulun uyordu. Karamanog lu Alaedd in Bey de
tM und ın kızına talıb oldu gu zaman Osmanlı sarayına en nad ide K.anunan
aılannı göndmnişti (LS).

Sonuç olarak. bir Se lçuk lu ıalcipçisi olan An adolu Beyl ikleri 'nde
u kerl gilcCn It mdini $Ürelclihareketlilik . erektiren ,anlar altında olduldanndan
ıdılar oll4'tunnaktıyd1. Ve bu güç, önemli 61Ç\1dc iktaIaryoluyla brıı!aıuyordu..
Denize ulıili olan beyliiderde donanma 6n pl.uuı çık.artcn, kan. bey lillerinde
ıth ve yarılardan ol uşan Cıeri birlikler örıeınli bir kuvvet unsun.ı

haline

ıelmi~ . Barı, umanlannı dahi. savap hazırlık YlIpu ak geçiren beyliklerde
ıQrekli mQc.adek ler IÖZ kmusuydu. Bu sebep le ord u., daima IIVaşa huırdı. zira,
IIVlŞU ne ler gctirip , neler götürecetini gıyet iyi biliyorlardı, Nitekim. Kadı
Burhaned~n ' in Erzinean emın Mutahh anen 'e yen ilg isini Aziz b. Erdeşir-i
E$ıerabadı , Bn", ii Ra", (39) adlı eserin de şöyle detterlendinniştir: "Hiçbir
devlet ve millet, ye nilgi zilJetinden korunmuş del ildir. Çı:ınk1I soau'u sıeap
tatmış , i, lerin uımı basim gözüyle g6nn~ olan teailbeli ve akıtlı ki.ın5eler:
savaşı bir kovıyı benzetiricr. O, bazcı:ı. kuyudan suyla do lu, bazen boş ,elir, B~
bakımdan ·uvaş iki. y6nlUdQr'"

sı·"'JtA RY

AnataUan Principalitin 41 name 41 in ıh~ oth~r inuiıunons, had also in I~nns
of mi/itary orgıvıisatjan ıaken ıh e Seljukid model as a basis. The anrıy lVıU
10lUld~ by horıed arıd ....<o/kerJ including pa1tJJ unitin . JpahnJ and d an
cawı(rieJ C'alk d 'çeril ', Gıuırd J wıilin Mlonged to the h~ad ofıJıe prindpality
.. hom people called '[,114 Bt), '. Aıı anrıy C'ommıvıd" "'cu _ ed 'sıliKılt', .. hile
JQldj~ .. ltlwuı "'mb .. ~ Cal/ed 'a;ap', "':aps "n? ~'ııı to upedilic#u by
JhipJ. At war tiJne. the anrıy ..-hidı iJn",Uliately separates ro thm ..-inp : unter,
rigAt and kft, 1WJ IUUJ ıJıe ,"angıuırd fOTC'u ca/kd ·çarlıaa· or 'Ia/ia ' iıı froIı r
pt»itumfQ/fQl<o'ed by the ruerwfot"Ces.frolJl dıe bad. "' flAoııgh ıwr Mng pıwiJe
it is ,iili pon ible ro gain an idea about tire number ofmilitary fo TC't!S during ılre
A naıolian PrincipalitieJ f ro", ıhe b(}()k.r mentioned: JteJlllik O'/-ebJlir,
Dlistuf"am e and Br"", u Rr.,m.

