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GiriĢ 

Türklerin, doğrudan Türk adıyla batıya gôçlerini ve sonradan dünyayı etkileyecek Avrupa ile 

temaslarını sağlayan olaylardan birisi, Selçukoğullarının Ġç-Batı Asya‟da bir devlet kurmaları ve bunun 

geliĢerek Bizans Devleti‟nin askerî gücünü 1071‟de büyük ôlçüde yok etmesidir. Bunun sonrasında, 

Rum diyarı denilen bu ülkeye Türk beylerinin akın edip kalelere ve ülkeye sahip olmaları kısa bir 

zaman almıĢtır. DaniĢment, Saltuk, Mengücek ve Artuk Gazilerin kısa bir sürede bazı yôrelerine sahip 

oldukları bu harekete de, Selçukoğullarının, o sıradaki iktidara küskün bir bôlümü de katılmıĢ idi. 

Büyük Selçuklu Sultanlığı için mücadele edip, canını bu yolda kaybeden KutalmıĢ‟ın oğlu Süleyman 

Bey, Rum diyarının ônemli bir kesimine de sahip olmuĢtu. KutalmıĢoğlu Süleyman Bey, daha geniĢ 

ufuklu olmuĢ, bu harek�tında doğrudan Ġstanbul‟u da hedef almıĢ, Ġznik‟i de ele geçirmiĢ idi. 

Türkiye tarihinin bir dônemi, eğer bütün olayları Selçuklu ailesinin tarihi açısından gôrmezsek, 

doğrudan Türk beylerinin hakimiyeti dônemidir. KutalmıĢoğulları bu dônemde Rum diyarında 

hakimiyet kuran Türk beylerinden sadece ônemli birisidir. Diğer Türk beylerinin de, “kılıç hakkı” olmak 

üzere bu diyarda, yüksek Selçuklu hakimiyetini tanıyarak kurmuĢ oldukları kendi idareleri vardır. Bu 

sebeple, 1071 sonrası zamanın bir kesimini, Beylikler Dônemi diye de alabiliriz. Bu devri, genelde 

Bizans karĢı saldırısının kesinlikle durdurulduğu 1176‟dan itibaren muhtelif tarihlere kadar çıkarmak 

imk�nı vardır. �nemli DanıĢmentli Beyliği‟nin etkinliğinin giderilmesi de hemen bu yıllara rastlar. 

Bununla birlikte, Selçukoğullarına DanıĢmentliler kadar hasmane bir tavır içinde olmayan ôteki 

beylikler de gôz ônüne alındığında bu dônemi yüzyılın sonuna, hatta 1211‟e kadar gôtürmek imk�nı 

vardır. Bu zaman teklifleri arasında II. Kılıçarslan‟ın vefatı olan 1192 ile, oğlu Gıyaseddin Keyhusrev‟in 

Ģehit düĢtüğü 1211 tarihi de sôz konusu olabilir. Biz bu dônemi, daha sade olarak anlamak üzere XII. 

yüzyıl olarak belirleyecek, bu zamanı, Birinci Beylikler Devri olarak alacağız. 

Gıyaseddin Keyhusrev‟in ardarda Selçuklu sultanı olan iki oğlu, Ġzzeddin Keyk�vus (1211-1220) 

ve Al�eddin Keykubad (1220-1237) dônemi ile Selçuklu idaresinde açık ve kesin bir yeni dônem 

baĢlamaktadır. Diyar-ı Rum, büyük ôlçüde birliğe kavuĢmuĢtur. Gerçi bu birliğe batı kesimi dahil 

değildir ama, 1260‟a kadar bu sahada barıĢ vardır ve dolayısıyla genel bir iktisadî bütünlük de 

oluĢmuĢ gibidir. Onların, daha ônceki dônemin de birikimi üzerine oluĢturdukları harekette ĢehirleĢme 

de dikkate değer bir yer tutar. ġehirleĢme, aynı zamanda yeni imar hareketleri demektir. Yeni imar ve 

yapılanma ile, Diyar-ı Rum‟un çehresi değiĢmekte, hem kesin olarak hem de ana çizgileriyle Türk ve 

Müslüman ôzelliğini kazanmaktadır. 

Diyar-ı Rum‟daki bu imar ve yapılanma hareketi 1243 ve sonraki olaylarla da durmaz. 1271 

senesinde Sivas Ģehrinde aynı senede üç dev medrese yapılabilmesi, büyük servet birikimi yanında 

mühendis, mimar, usta ve iĢçi imk�nlarının da çokluğunu gôsterir. 

Selçuklu Devleti‟nin XIII. yüzyılın ikinci yarısından sonra giderek Ġlhanlı etkisine girmesiyle, eski 

süreç devam eder. Fakat giderek çôzülen Selçuklu ordusu, yüzyılın sonlarına doğru neticelerini 
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gôsterir. Bir kısım Türk boylarının beyleri, eskiden Selçuklu ordusu içinde, aralarından birisinin 

Beylerbeyliği‟nde gôrdükleri hizmetleri gôrememenin etkisiyle, kendi askerî güçlerini oluĢturmuĢlardır. 

Bôylece, kısmen 1261‟den baĢladığı ifade edilirse de 1275‟lerden sonra beylikler askeri güçlerini 

oluĢturmaya baĢlamıĢlardır. 

Bu hareket, iki yônlü bir geliĢmeyi doğurmuĢtur. Selçuklu sultan ailesi, etkili ve adeta birer 

diktatôr olan yôneticilerin (Muineddin Pervane gibi) de etkisiyle beyler ve halk üzerindeki etkinliğini 

gidermeye baĢlamıĢtır. Zaten Selçuklu sultan ailesi de Ġlhanlı Devleti yoluyla büyük kağana t�bi 

sayılıyordu. Kimi Türk beyleri, aradan Selçuklu idaresini çıkarıp doğrudan Ġlhanlılara bağlanmayı 

denemiĢ, daha sonra da bu yola baĢvurmuĢ idiler. 

Selçuklu sultanlarının siyasi iktidarlarının kaybolması, fiilen XIII. yy. sonlarında, fakat isim olarak 

XIV. yy. baĢlarında, 1308‟dedir. Netekim 1299‟da kurulduğu ifade ve iddia edilen Osmanlı Beyliği‟nin 

kurucusu Osman Gazi de, ilk idarî yetkiyi, Selçuklulardan almıĢ idi. Osmanlı Beyliği için bu türden bir 

yetki, doğru olabileceğinden ôteki beyliklerin de XIII. yüzyıl sonları ile XIV. yy. baĢlarında oluĢmaya 

baĢladıkları muhakkaktır. Bu sebeple bu dônem için XIII. yüzyıl demek tam olarak doğrudur. 

XIV. yüzyılın ilk yarısında, beyliklerin kendi iç idare yetkileri açık ve kesin olarak mevcuttur. 

Fakat dıĢ siyasette bôylesine bir bağımsızlık sôz konusu olamaz. 1350 tarihinde dahi Orhan Gazi 

baĢta olmak üzere Aydınoğullarının ve Denizli beylerinin Ġlhanlı hazinesine vergi verdikleri kesinlikle 

biliniyor. Ancak 1356‟da Ġlhanlı Devleti de tamamen çôzülmüĢ ve boĢ bıraktığı yer için Temür Beğ 

dahil bir büyük mücadele ve çekiĢme baĢlamıĢ idi. Bôylece XIV. yüzyılın ilk yarısında iç siyasette 

etkili, fakat yüzyılın ikinci yarısında doğrudan siyasi olarak da açık ve kesin bir Beylikler Devri 

baĢlamıĢ bulunmaktadır. 

XIV. yüzyıl dendiğinde, Türkiye tarihinde adeta Ġkinci Beylikler Devri etkinlikle anlaĢılabilir. 

Bu dônemin bitiĢi için Yıldırım Bayezid‟in artık Anadolu adını da alan ülke bütünlüğünü sağlama 

çabası, XIV. yy. sonları kabul edilebilir. Temür Hareketi ve Ankara yenilgisi ile beylikler yeniden 

canlanmıĢ ise de, tarihin akıĢı içinde bunlar birer birer sôneceklerdir. Bu sebeple bize gôre XV. yüzyıl, 

ilk yarısı itibariyle Osmanlıların, ôteki beylikler ôzellikle Karamanoğulları ile etkili mücadelesine Ģahit 

oluyor ise de, II. Murad Gazi‟nin dikkatli ve etkin siyaseti ile Osmanlı Devleti çok büyük bir güç sahibi 

olacaktır. 1453 ise, Osmanlı Devleti‟nin birleĢtirici gücünün zirvesidir ve zaten çok geçmeden bütün 

�n Asya, ôzellikle batı kesimi Osmanlı idaresinde birleĢecektir. 

Bu sebeple biz Beylikler Devri‟ni, XIV. yüzyıl olarak ele alacak, XV. yüzyılın ôzellikle ilk 

çeyreğindeki fikir ve bilim hareketini de ônceki yüzyılın bir uzantısı olarak kabul edeceğiz. 

Kısaca Ģôyle diyeceğiz: 

1. 1071-1176?/1211: Beylikler Devri, 

2. 1211-1308: Türkiye Selçuklu Devleti 

3. 1308-1400?/1453: Beylikler Devri (2.) 

Meseleyi, sosyal ve kültürel açıdan ele aldığımızda, bu devrin kendi içinde de üç ana kesime 

bôlündüğü kesinlikle gôrülecektir. Ġlk kesim, Bizans uzantısı-Türk çabaları, ikinci kesim Türk 

ôzelliklerinin oluĢması, üçünçü kesim ise beylik ôzellikleri ve Osmanlı kuruluĢu. 

Türklüğün en büyük devletlerinden birisi olan Osmanoğulları, Ģu halde doğrudan bir beylik 

olarak Selçuklu dünyasının içinden gelmektedirler. Aynı zamanda bu idare, Ġlhanlı etkilerini de 
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taĢıyabilir. Bütün bunlar Türk devlet geleneklerinin hem zaman hem de mekan olarak devamlılığının 

en açık gôstergeleridir. 

A. �lke ve Fetih 

1. �lke 

Türkler XI. yüzyılın son çeyreğinde büyük kitleler halinde batıya doğru akmaya baĢladıklarında, 

Romalıların Asia Minoru, yani bir bakıma Küçük Asyası, Ġslamlar veya �n Asya kavimleri tarafından 

Romalıların �lkesi, Romaoi=Diyar-ı Rum olarak anılıyordu. 

En eski zamanlardan beri bu ülkede insanlar yaĢamıĢ, gerek bunların nesilleri, gerekse 

dıĢardan gelenler yurt tutmuĢlardır. Hititlerin merkezi devleti sonrasında, küçük krallıklar kurulmuĢ, 

daha sonra Doğudan Ġranlılar, batıdan da Yunanlılar bu ülkeyi istil� etmiĢlerdi. Ġran-Yunan mücadelesi 

Ġskender zamanında batının kesin zaferi ile neticelenmiĢ, Ġskender Ġç Asya‟ya kadar uzanan, merkezi 

Ģimdiki Bağdad dolaylarında olan bir yeni büyük bütünlüğün batı kanadını oluĢturmuĢtu. Ġskender 

sonrasında kurulan küçük devletlerin siyasî çekiĢmeleri sonrasında ülkenin batı yakası Romalıların, 

doğu kesimi ise Ġranlıların hakimiyetine girdi. Bôylece ülkenin büyük bir kısmı, yazılı kaynakların 

çoğaldığı bir dônemde artık Romalıların ülkesi konumunda idi. 

Roma‟nın ikiye ayrılması ve Doğu Roma‟nın Bizans diye de anılması bu adı etkilemedi. �lkenin 

büyük bir kesimi VII. yüzyıl baĢlarında Ġslamiyet‟in çıkması, Ġslam ordularının kuzeye ve hatta 

Ġstanbul‟a kadar ilerlemesi dôneminde de Romalıların ülkesi=Diyar-ı Rum idi. 

 

Bu türden adlar, sonraki dônemlerde de devam etmiĢtir. XII. yüzyıldan itibaren bu ülkede 

h�kimiyet kuran bey ve hükümdarların kit�belerinde, hükmettikleri yerler, bir gelenek olarak 

sıralanırken, oldukça farklı isimler de gôrülebilmektedir. Bôylece biz, XI. yüzyıl sonrasında Türklere 

miras kalan yôre ve ülke adlarını tespit edebiliyoruz. 

1. Rum: Romalıların ülkesi anlamında en yaygın bir kavramdır. Mülk-i Rum, Diyar-ı Rum, bir 

bakıma Roma çağının Asia-Minore‟si ile ôzdeĢ gibi de sayılmıĢtır. Fakat bu genel isim içinde daha 

birçok alt isim de dikkatimizi çekmektedir. 

Rum ülkesi; Rum diyarı, XIII. yüzyıl sonrasında artık Roma=Rum çağrıĢımı yaptırmayacak 

kadar değiĢti ve bir Türk diyarı oldu. AĢağıda da gôstereceğimiz gibi burası zaten Avrupa 

kaynaklarında Turkae=Türklerin ülkesi diye adlanır olmuĢtu. Bôylesine bir değiĢikliğe uğrayan Rum 

diyarı, XIV. yüzyılda tanımı da değiĢtirdi; Rum-eli, yani Romalıların=Rumların ülkesi, artık Avrupa 

yakasına denmeye baĢladı. Eski Diyar-ı Rum için yeni bir kavram, Anadolu ône çıkmaya baĢladı. 

Rum, Artuklu, Saltuklu, Mengücekli ve Selçuklu yazıtlarında çok rastlanan bir kavramdır. 

Muhtemelen eski Romalıların ülkesini, yani Fırat nehrinin batısını kasdetmiĢtir. Bununla birlikti Arz-ı 

Rum, veya Erzen ür-Rum (=Erzurum) ifadesinden de anlıyoruz ki Erzurum da Rum diyarından 

sayılıyordu. 

Rum bir coğrafya adı olarak, etnik bir ôzellik taĢımaz. Rumî, Rum ülkesinin insanı olarak, 

mesela Mevlana Cal�leddin Rumî‟de, Rum asıllı olduğunun anlaĢılmaması gerekir. 

2. Yunan: Yunan diyarı, Ģimdiki bilgilerimize gôre Avrupa yakasında ise de XII. yüzyılda Konya-

Ankara yôresine denmiĢ olmalıdır. 1192 tarihli Ankara Ġçkalesi‟nde, gerçekte Alaeddin Keykubad‟ın 
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amcasına ait olmakla birlikte, yaygın Alaeddin ismiyle anılan camideki yazıt, Mesud-Ģah‟ın Mülk-i Rum 

ve Yunan ülkesine hükmettiğini belirtir. 

Konya yôresine (Ģehrine değil) Yunan diyarı denilmesi, XII. yüzyıldan sonra da devam etmiĢtir. 

Beylikler Dônemi‟nde bôyle kullanıldığı gibi, klasik Osmanlı dôneminde, yani XVI. yüzyılda da buraya 

Ġklim-i Yunan denilebiliyordu. 

3. Ermen: “Yukarı iller” anlamında olan Ermen ile, adlarına günümüzde çok rastladığımız 

Ermenileri aynılaĢtırmamak gerekir. Diyar-ı Ermen, Van Gôlü kuzeyi ve dolaylarına verilen bir coğrafî 

addır. Buradan çıkılarak oluĢturulan Ermenî, Ermen ülkesinin insanı anlamında yaygınlaĢmıĢtır. Oysa 

kôkende bu insanlar doğrudan Türk veya Müslüman da olabilir. Nasıl ki Ermen-Ģahlar, bu yôrede 

hakim olan bir Türk ve Müslüman sül�lesidir. 

4. Efrenç: XII. yüzyıl yazıtlarında, Türkiye Selçuklularının hükmettiği yerler arasında Efrenç 

deyimi de geçmektedir. Muhtemelen �ukurova taraflarında bir zaman için Haçlıların hakim olduğu 

yôreler kasdedilmiĢ olsa gerektir. 

5. ġam: ġam ismi günümüzde, Türkçemizde nedense DimeĢk/Damascus Ģehrinin ismi olarak 

yaygınlaĢan bir kavram olmuĢtur. Oysa ġam gerçekte, Romalıların Suriye dediği ülkenin ve geniĢ bir 

coğrafyanın adıdır. Kuzeyde MaraĢ ve Malatya‟ya kadar uzanır; netekim Yıldırım Bayezid‟in 

Malatya‟ya hakim olması ġam‟a hakim olması biçiminde algılanmıĢtır. 

ġam, XII. yüzyıldan itibaren Türkiye Selçukluları ve Artukoğulların yazıtlarında, hakim oldukları 

coğrafyanın bir adı olarak kullanılmıĢtır. Osmanlılar dôneminde de ġam bir geniĢ coğrafyayı içermekte 

olup, Arabistan diye de anılıyordu. Sonradan kuzey kesimlerinin ôzellikleri değiĢmiĢ, bu arada kurulan 

Halep Beylerbeyliği ile iki ana kesime de bôlünmüĢtür. XIX. yüzyıl sonlarında, Avrupa etkisiyle, bu 

yôreler için Suriye terimi kullanılmaya ve münevverler arasında yaygınlaĢmaya baĢlamıĢtır. 

6. Diyar-ı Bekr, Diyar-ı Mudar; El-Cezire. Bu kavramlar, XII. yüzyıldan itibaren Ģimdiki Diyarbekir 

(eski Âmid) ile Silvan‟a (eski Meyyafarıkîn) hakim olan Türk beylerinin hükmettikleri yerlerin adları 

olarak geçmektedir. Fırat ve Dicle arasındaki yerlerin genel adı olan El-Cezire, mesel� bir yer adında 

da devam etmektedir: Cizre. Burasının batısı, Ģimdi aynı adı almıĢ olan Diyarbakır, Diyar-ı Bekir 

olarak bilinmektedir. Merkezi olan Ģehrin adı ise Âmid‟dir. Batıdaki topraklar ki merkezi Urfa=Ruha‟dır, 

Diyar-ı Mudar olarak bilinmektedir. 

Türkiye Selçukluları ve Beylikler Dônemi‟nde, Ģimdiki Türkiye topraklarının Türkler elindeki 

kesimleri (Trabzon dolayları hariç), ülkenin sahipleri tarafından yukardaki adlarla anılmaktadır. �lkenin 

sahibi sayılan Selçuklu, Artuklu veya ôteki Türk hanedanları yaptıkları eserler üzerine koydukları 

yazıtlarda, kesinlikle bu isimleri kullanmıĢlardır. 

Bu arada XII-XV. yüzyıllarda kullanılan iki isim daha var ki, bunları doğrudan yazıtlarda 

gôremiyoruz. Ancak bunlar da bu ülkeyi ifade etmek için kullanılmıĢtır. Bunlardan ilkini Batılılar, 

ôzellikle Avrupa‟dan gelenler kullanmıĢlardır. �tekisini de, bir cihan devleti olma yolunda olan 

Osmanlı Devleti mensupları, kullanacaklardır. 

1. Turchae=Turkae: Günümüzde, Türkiye Cumhuriyeti‟nin adında yaĢamaya devam eden bir 

kavramın en eski Ģekli, Selçuklu topraklarının dıĢında, Bizans kaynakları tarafından mesela Gôktürk 

ülkesi için de kullanılmıĢ idi. Ancak burada asıl etkili kullanılıĢı XII. yüzyıldan sonra, Romalıların 

ülkesinin yeni durumu hakkındadır. Doğu kaynaklarının (Arap, Fars veya Süryani) Rum=Romalıların 
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diyarı olarak bildikleri bu ülkeye gelen Avrupalılar, XII. yüzyıldan itibaren artık burasının Türklerle dolu 

olduğunu gôrünce, Türklerin ülkesi anlamında Türkia‟nın o zamanki Latince Ģekillerini kullanmıĢlardır. 

Kimi zaman ise, Türkmenlerin memleketi demek olan Turkomania da denilmiĢtir. 

Turkia esaslı ad sonraki yüzyıllarda da çok yaygın olmuĢtur. XII. yüzyıldan sonraki zamanlarda 

da, bu ad mesela Osmanlı ülkesi için de kullanılmaya devam edecektir. Türkomonia ya gelince bu 

isim, XIV. ve XV. yüzyıllarda ôzellikle bu ülkenin Doğu kesimleri için kullanılıyordu. Turkomonia esaslı 

kelime, XVII. ve XVIII. yüzyıl Avrupa haritalarında doğu Anadolu için kullanılır ve bu XIX. yy. 

ortalarına, Ermenilerin etkili karĢı propagandalarına kadar devam eder. 

Bu ülke için Avrupalıların verdiği Türkiye adı, ilk ôrneklerini XII. yüzyılda, Haçlı seferleri 

sırasında gôstermiĢ olduğundan en eski kavramlardan birisidir. Bu sebeple bu ülkedeki Selçuklu 

Devleti‟ne, Türkiye Selçukluları Devleti demek daha doğrudur. 

2. Anadolu: Anadolu, doğrudan Grekçe bir kelime olup, güneĢin doğduğu yer, yani doğu 

anlamındadır. XII. ve XIII. yüzyılların tamamında, XIV. yüzyılın ilk yarısında bu kavrama hiç 

rastlamıyoruz. �ünkü, Ġznik veya Konya merkezli bir devlet ve halkı için, “doğu” ile ilgili doğrudan 

çağrıĢım yaptıracak bir durum yoktur. 

Beylikler Devri‟nde gerek Aydınoğlu Gazi Umur Bey‟in XIV. yüzyılın ilk yarısı sonlarında, 

gerekse Osmanoğlu (Orhan oğlu) Gazi Süleyman Bey‟in hemen aynı yıllarda Avrupa yakasına 

geçmeleri ile, “doğu”daki topraklar bir anlam kazanmaya baĢladı. �zellikle Osmanlıların 1352‟de 

Gelibolu‟yu almaları ile denizin ôte yakasında da Türk hayatı baĢladı. Akdeniz‟in batı yakasındaki 

Türkler gittikçe çoğaldılar ve neticede XV. yy. ortalarında Ġstanbul‟un da alınıp devlet merkezi 

olmasıyla, Doğu ve Batı bir anlam kazandı. Bôylece Devlet‟in doğusundaki topraklar için Anadolu 

genel adı kullanılmaya baĢlandı. Bu kavram, eski Rum diyarını karĢılayan anlamını, Osmanlı 

Devleti‟nin Asya ve Afrika‟daki sınırlarının geniĢlemesiyle kırdı. Osmanlı Dônemi‟nde artık Anadolu, 

Devlet‟in bütün Asya topraklarını içine alır olmuĢtur. 

Sonuç olarak Anadolu kavramı, XII, XIII ve hatta XIV. yüzyılın ilk yarısının olayları için 

kullanılmasa iyi olacaktır. �ünkü Anadolu kavramı ancak XV. yüzyıldan itibaren bir anlam ve yaygınlık 

kazanmıĢtır (Baykara, Tarihî-coğrafya). 

2. Bizans‟ın Fetih ArifesindekiDurumu 

Bizans Ġmparatorluğu, Roma‟nın mirasçısı olarak ortaya çıkmıĢ, fakat daha sonra ülkenin doğu 

kanadı ile yetinmek zorunda kalmıĢtı. Bu arada Sasanî Ġranı ile baĢlayan büyük mücadelede de 

epeyce hırpalanmıĢ idi. Bu mücadele yıllarında güneyde geliĢen Ġslamiyet‟in doğurduğu Ġslam devleti, 

VII. yy. ortalarından itibaren Bizans topraklarına doğru da harekete geçmiĢ, ônemli baĢarılar 

sağlamıĢtı. Ġslam ordu ve donanması Ġstanbul‟a yônelerek Ģehri birkaç kere kuĢatmasına rağmen, 

Ģehri alamamıĢlardı. Bununla birlikte sonraki yüzyıllarda da Ġslam orduları, hemen her yaz �ukurova 

veya Malatya‟daki hareket noktalarından Ġstanbul veya Anadolu içlerine akınlara devam etmiĢlerdir. 

Gerek Sasani ordularının Anadolu içlerine kadar istilası, gerekse Ġslamların akınları sebebiyle, 

Anadolu‟daki Bizans Ģehirleri veya yerleĢik nüfusu ônemli kayıplara uğramıĢtı. Bizansın dıĢ güvenliği 

sağlıyamaması üzerine halk, derin ve yalçın vadi içlerine çekilmiĢti. ġehirlerin halkı da sarp ve kayalık 

tepeler üzerine yaptıkları kalelerde oturmuĢlardır. 
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Efesos‟un Bizans Devleti‟nin hemen baĢlarında oldukça küçüldüğü bilinmektedir. �ünkü Ģehrin 

eskiden hayli geniĢ olan savunma surlarına yetecek kadar asker çıkaramayan Ģehir yônetimi surları 

daha dar bir alanda yenilemiĢtir. Bu yeni dar alandaki Ģehir halkına da burası geniĢ gelerek güvenlik 

içinde yaĢıyamamıĢ, neticede halk, geride, 5-6 km mesafedeki bir tepe üzerinde tesis ettikleri yeni 

kaleye sığınmıĢlardır. Efesos adı bu yeni yerleĢimde değiĢmiĢ Türk devrindeki adının gôstereceği gibi 

Aya-sulug (Ayios Theologos) olmuĢtur. 

�zellikle Anadolu‟nun batı kesimindeki canlı Roma Dônemi Ģehirleri, yeni Bizans Devri‟nde, eski 

parlak hayatlarını devam ettirememiĢlerdir. �ünkü bu Ģehirler Roma‟ya giden deniz yoluyla bağlantılı 

idiler. Ġslamların Akdeniz‟e açılarak Roma deniz gücüyle mücadeleye baĢlamaları yanında, artık bütün 

yolların Roma‟ya açılmaması da etkili olmuĢtur. �ünkü Anadolu için yeni merkez artık Eis-tin-polis, 

yani Ġstanbul‟dur. Ġstanbul‟un devlet merkezi olarak ortaya çıkmasıyla, eski Roma bağlantılı yol düzeni 

ve bu yolların geliĢtirdiği Ģehirler de gerilemiĢlerdir. 

Ġstanbul, V. ve VI. yüzyıldan itibaren yeni bir yol düzeninin merkezi olmuĢtur. Bu düzenin yakın 

neticesi Batı Anadolu Ģehirlerinin gerilemesi, küçülmesi ve hatta bir süre sonra tamamen halkının 

dağılması olmuĢtur. Bu konuda Ģunu açıkça sôylemek mümkündür. Eğer Türkler geldiğinde, 

Ģehirlerde hayat devam ediyorsa, Ģehrin adı da TürkçeleĢerek devam etmiĢtir: Konya, Ġznik, Sivas, 

Malatya, Manisa, Kütahya, Bursa, Bergama, Ayasluğ gibi. Mesela Akdeniz kıyılarında; Roma çağı 

harabeleri hayli ônemli olan Perge veya Side, XI. yüzyılda tamamen boĢalmıĢ gibidir. Buna karĢılık 

Antalya, gerek bôyle imlası, gerekse yôre halkınca Adelle/Adalia ifadesinin gôsterdiği üzere, ônemli 

bir yerli nüfusa sahiptir. 

Türk devrinde Güzelhisar diye anılan Ģimdiki Aydın‟ın antik devirdeki adı Tralles imiĢ; ama 

Türkler geldiğinde bu adı bilecek ve yaĢatacak kimse kalmamıĢ olmalıdır. Aynı Ģekilde hemen 

doğusundaki antik Nyssa da Sultanhisar olmuĢtur. Daha doğudaki antik Laodikeia, Ladik veya 

Lazıkiyye biçiminde devam ettiğine gôre buradaki Hıristiyan nüfusa dayalı Ģehir hayatı devam etmiĢ 

olmalıdır. Hele, Bizans devrinin sarp ve kayalık arazi üzerindeki kalelerinin, yani kastraların en güzel 

ôrneklerinden birisi olan Khonae, Türklerce Honas olarak bilinmiĢtir. Netekim bugün de adı Honaz‟dır. 

Oysa daha doğudaki Apamae, yok olmuĢ olmalı ki, Türkler devrinde yerinde kurulan kasabanın adı da 

Geyikler veya adı ondan çıkmıĢ olan Dinar‟dır. 

ġu gerçek tespit edilmiĢtir ki, XI. yüzyılın son çeyreğinde Türkler bu ülkeye geldiklerinde, Roma 

çağındaki gibi canlı ve hareketli bir iktisadi hayat, kalabalık ve refah içinde bir nüfus sôz konusu 

değildir. Gerçi Ģehirlerin Roma çağındaki adları devam etmektedir: Ġzmir, daha doğrusu Smyrna, 

Esmira olarak yaĢar ama, Roma çağının geniĢ alanlı Ģehri yerine Bizans Devri‟nde Ġzmir, 

Kadifekaledeki dar bir alanda sıkıĢmıĢtır. Hatta XIII. yy. ortalarında deniz kenarına Cenevizliler 

geleceklerdir. Ankara‟da da durum farklı değildir. Hele çoklarının gelip geçerken gôrdüğü Afyon 

Karahisar Kalesi Bizans kastralarının durumunu çok açık olarak gôsterebilir. Kale dıĢındaki alana, 

rabad a yerleĢme, ancak Anadolu‟nun kuzey kısımları için sôz konusudur. 

Genelde, Bizans çağı Ģehirlerinin, daha doğrusu Kastralarının küçük alanlı olduğunu bilmeyen 

bazı araĢtırıcılar, taĢrada yaĢıyan halkın, bir tehlike anında kaleye sığındığını belirtmektedirler. 

Gerçekten de DaniĢmendname gibi, fetih yıllarını da yansıtan bazı destanlarda bu türden kayıtlar 

vardır. Fakat bu gôrünüĢ, sadece Niksar, Tokat gibi, Anadolu‟nun belirli bir çevresine ait olsa gerekir. 
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Bu arada, yôrede yaĢıyanları içeriye alabilmek, herhalde sadece oldukça geniĢ alanlı kale-Ģehirler 

için, mesela Malatya, Ġznik veya Diyarbekir (Amid) sôz konusu olabilir. Bizans kastralarının büyük 

çoğunluğu zaten küçük ve dar bir alanı kapsamaktadır: Ayasuluğ, Honaz, Karahisar‟lar, Bursa, Ġzmir 

(Kadifekale), Kütahya, Kastamonu, Ankara Niksar, Turhal, Zile, Divriği, Bayburt, Harput gibi. 

Kısacası Türkler geldiğinde, Anadolu sahasındaki Ģehirler, kale olarak oldukça sarp ve küçük 

alanlı idiler. Sadece bazı Ģehirlerin kaleleri, gerçekten Ģehir denebilecek bir nüfusu alabilecek 

geniĢliktedir: Ġznik, Malatya, Amid (Diyarbekir); ôtekiler en fazla 200 evin sığabileceği gerçekten dar 

ve sıkıĢık tepe üzerleridir. Afyon Karahisar gibi olanlarda ise bu alan 50 kadar ev ile sınırlıdır. 

Türkler geldiğinde, Bizans Ģehirlerinin ve kalelerinin insan unsuru oldukça zayıf idi. Türkler bu 

ülkede, zaten kalabalık olmayan Ģehir=kaleleri fazla bir güçlük çekmeden zaptetmiĢlerdir. Bunların 

nüfusu azdır ama, bulundukları yerler oldukça sarp olduklarından yine de mücadele etmiĢlerdir. 

Kalelerin alınması, fetih olayı ile ilgili ayrıntılara girmeden, ônemli bulduğumuz tek bir unsurdan sôz 

edeceğiz. 

3. Fetih Olayı 

A. Kalelerin Fethi 

Türk askerinin, Rum diyarındaki kale=Ģehirleri fethi, az sayıdaki askerlerin nisbeten küçük 

kalelere hakim olmaları demektir. Türk askerinin Bizans devrinin büyük ôlçüde nüfus içermeyen kale-

Ģehirleri ele geçirmesi, iki yônlü olayların sonucudur. 

a. Ceng-harbi çalınmasıyla baĢlayan bir umumî saldırı sonucunda kale hücum ile alınırdı. Bu 

zamanda üç gün yağma izni verilirdi. Bu süre içinde Ģehir içindekiler ôldürülmemeye çalıĢılırdı. �ünkü 

onlardan hem esir olarak daha iyi yararlanılabilir, hem de kurtuluĢ fidyesi alınabilirdi. 

b. Ġkinci yol, çevresinin uzun bir süre için kuĢatılması ve hayat damarlarının kesilmesiyle 

mümkün olabilirdi. Bu türden saldırıların Erken Osmanlı Dônemi‟ndeki ôrneklerini, Selçuklu devri için 

de kıstas kabul edebiliriz. Kalenin çevresi tahrip edilir, su ve ôteki gıda imkanları yok edilmeye ve 

kaledekiler teslim olmaya zorlanırdı. Ġznik bôylece teslim alınmıĢ idi. 

Her ne Ģekilde, savaĢla veya barıĢla alınmıĢ olursa olsun, kalede Türkler etkin durumda olmak 

zorundaydılar. Eğer kale bir hücum sonucu fethedilmiĢ ise, zaten mücadele sebebiyle kalenin içinde 

pek az nüfus kalmıĢ olabilir. Geride kalanlar ise, Ģehirden dıĢarıya gônderilerek surlar dıĢında iskan 

ettirilmiĢlerdir (Kaleden çıkartılan yerli halk ile ilgili olarak Niketas‟ın Dadybra (Devrek?) için 1196 

tarihindeki kaydını S. Vryonis oldukça sık kullanmıĢtır: (Aynı eser, 129, 162, 198, 227, not: 495; aynı 

olay için bk. O. Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, Ġstanbul 1971, s. 219). Ancak geniĢ Ģehir 

sahası olan yerlerde, elbette halkın bir kısmı, eski yerlerinde oturmaya devam etmiĢ olabilir. Teslim 

olmaları durumunda ise, kalenin askeri güvenlik mıntıkası Türklerin elinde olması gerektiğinden, 

kalenin bir kısmı yine de boĢalttırılıyordu. 

Gerek kaleden atılan, gerekse boĢalttırılan insanlar, kale surlarının dıĢında, rabad 

diyebileceğimiz uygun bir yerde kalabilecekleri gibi, daha uzak bir mesafeye de gidebilirler. Dadybra, 

Niksar ve Ankara‟da kaleden çıkartılanlar, surların hemen dibindeki yeni mahallelerde ikamet etmeye 

baĢlamıĢlardır. Buna karĢılık Konya‟dan ayrılmaya mecbur edilenler, 8-10 km mesafedeki Sille 

kasabasında oturmuĢlardır (7). 
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Kalede, hem yeni fetihlerden, hem de eskilerden insanlar bulunabilirler. Bôylece yanyana, ayrı 

evlerinde oturan insanların birbirleriyle iliĢkilerine dair, ilk fetih yıllarından bazı olumsuz hatıralar 

kalmıĢtır. �zellikle cuma günü, bütün Türk erkeklerinin Cuma namazına gitmeleri zamanında, fırsat 

kollayan yerliler, zaman zaman cami kapılarını tutarak Türklere karĢı harekete ve katliama 

giriĢmiĢlerdir. Bunun Antalya‟da geç tarihten bir kaydını buluyorsak da, ôteki yerlerde, geç devir 

rivayetleri dıĢında açık bilgiler yoktur. Bununla birlikte bu türden rivayetlerin bir gerçeği yansıtmıĢ 

olduğunu ve Türklerin, sonraki zamanlarda çok ihtiyatlı hareket ettiklerini sôyleyebiliriz. 

Kaledeki nüfusun yanyana yaĢamalarındaki mahzur ve tehlikeler, iki taraf arasında bir sur 

yapılarak giderilmeye çalıĢılmıĢtır. Hatta bazen bu da yeterli gôrülmemiĢ, cuma günü Cuma namazı 

sırasında, namaz süresince Hıristiyan kısmın kapıları kapatılmakta ve namaz bitince açılmaktadır. 

Bôylece Türkler vaktiyle duydukları acı hatıraların yeniden oluĢmasına imkan vermek istememiĢlerdir. 

c. Her iki halde de fethin, Ģehrin/kalenin ele geçirilmesinin hemen ardından yapılan iĢ, surlarda 

ezan okunması, sonunda da kilisenin cami edilmesidir. Gerek surların üzerinde gerekse bu kilisenin 

çatısında veya çan kulesinde ezan okunması da meselenin bir baĢka yônüdür. YenileĢme için ônemli 

olan, kalede bulunan kilisenin mescide, daha doğrusu Cuma mescidine Mescid ül-Cami‟ e 

çevrilmesidir. Sinop‟un 1214‟teki fethi sonrasında kilisenin mescid-i cami yapılması: Ġbn Bibi, El 

Evamirü‟l Alaiye…, (tıpkı basım) Ankara 1956, s. 154. Kiliselerin mescid edilmesiyle ilgili olarak 

dônemin tarihlerinde bilgi çoktur: Bk. Sp. Vryonis Jr., The Declin of Medieval Hellenism…., University 

of California Press, 1971. Bôylece Türkler, kale içinde ibadetlerini yapabilecekleri bir mekana, bir 

mabede kavuĢmuĢ oluyorlardı. 

Kalede cami kiliseden çevrilmiĢ olması sebebiyle, genellikle halk arasında Kilise Camii diye 

anılabilir. Bu mabedin halk arasındaki bir diğer adlanması, fetih olayı ile yakın ilgisinden dolayı Fatih, 

Fetih veya Fethiye Camii diye de olabilir. Bir üçüncü adlandırma, kalenin fatihinin adıyla anılmasıdır. 

Fatih olan beğ veya sultan, bu yapıyı camiye çeviren en ônemli Ģahsiyet olduğundan genelde onun 

adıyla da anılabilir. Mesela Ayasluğ fethedildiğinde, St. Jean kilisesi camiye çevrilmiĢ, kôĢesine bir 

minare eklenerek uzun bir süre kullanılmıĢtır. Tabiatıyla sôzünü ettiğimiz kilise/fetih camileri mimari 

bakımdan fethedenlerin herhangi bir ôzelliğini yansıtmamaktadır. 

d. Kale erlerinin yerleĢtirilmesi: Kale Türklerin eline geçince, yapılan bir diğer iĢ, kalenin devamlı 

elde tutulması için gôrevlilerin yerleĢtirilmesidir. Kaleye bir yetkili ve yetenekli kumandan/kütüval 

(Osmanlı devrinde dizdar) ile savaĢ için çeĢitli ihtisas erbabı (zenberekçi, neftci vs.) ile erler tayin 

edilirdi. Bu arada kale camiinde hatib-imam ve müezzin de gôrevlendirilirdi. Kale camiindeki bu dini 

gôrevliler de, kale askerinden sayılıyor ve geçimlerini tahsis edilen dirlikle sağlıyorlardı. 

Kaleye yerleĢtirilecek kiĢiler, kale içindeki eski sakinlerin evlerine yerleĢtiriliyordu. Bu evler 

doğrudan o kiĢilerin mülkü oluyordu. SavaĢla alınan Ģehirlerde, savaĢ Ģartları dolayısıyla bir kısım 

evler zaten boĢ durumda olabilirdi. Sulh yoluyla alınan kale-Ģehirlerde, güvenlik sebebiyle, kale kapısı 

civarı ve diğer stratejik yerlerdeki halk, kaleden dıĢarda isk�n ettiriliyordu. Bunun için galib Türk 

komutanı elden gelen yardımı yapıyordu. 

Kalenin büyüklüğüne gôre, savunma için yeterli sayıda yerleĢtirilen Türkler, burasının ilk Türk 

nüfusunu, teĢkil etmiĢlerdir. Kalenin büyüklük ve ônemine gôre kale erlerinin sayısı, 20-200 aile 

arasında değiĢiyordu. Bu kale erlerini, geçimleri, bir baĢka ifade ile hayatlarının idamesi için, genellikle 
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civarlarındaki yerlerin kôy vs. vergi gelirleri, dirlik olarak tahsis ediliyordu. Bôylece onların, sadece 

askerlik yapmaları, kaleyi gece gündüz koruyup kollamaları sağlanmak istenmiĢtir. Kale kütüval veya 

dizdarı baĢta olmak üzere erlerinin, kaleden dıĢarı çıkmaları sôz konusu değildir. Dolayısıyla onların 

cuma namazlarını kılabilmeleri için, kale camiinin varlığı ayrı ve kesin bir zorunluluktur. 

B. Kır Sahalarındaki Durum 

Türkler, kendilerine yeni imk�nlar verecek bu ülkeye yôneldiklerinde, kadın-çocukları ve 

geçimlerini sağlıyan unsurlarla, mesela sürüleriyle de birlikte idiler. Bizans ülkesinin, Türklerin 

geldikleri yerlere gôre oldukça arızalı olması, bu yôrede bazı yeni durumları ortaya çıkarmıĢtı. 

Bunların baĢında geçilebilecek boğazların, derbentlerin elde tutulması gelmektedir. Derbent 

bağlamak, bu sebeple ilk Türk fetihlerinde çok ônemlidir. 

Rum diyarının temel kaleleri ele geçirilmiĢ, kalelerdeki güvenlik sağlanmıĢ olmakla birlikte, 

ülkenin geneli için bôyle bir durum sôz konusu değildi. Fakat burada, kırsal alanların güvenliğini bir 

baĢka türlü sağlamak gerekiyordu. Rum diyarının yol ve ulaĢım imk�nları, bazı kritik boğazların (bel-

geçit) tutulmasını gerektiriyordu. Bazı yôrelerde, mesela Toros dağlarında vaktiyle, Ġsl�m akıncılarına 

karĢı, Bizans bazı ônlemler almıĢtı. Ancak Ģimdi Türkler büyük ôlçüde hem doğudan, hem de 

güneydoğudan girmeye baĢlamıĢlardı. Türkler kolaylıkla ülkeye hakim olmuĢlardı. �ünkü Bizans‟ın 

savunma düzeni çôkmüĢ bulunuyordu. Türkler ôzellikle derbent=geçitleri denetim altına alarak, bu 

güvenliğin altında geriden sürülerini, kadın ve çocuklarını getirtiyorlardı. 

Derbent-geçitlerdeki ileri karakollar, fetih ile adeta ôzdeĢ gibi olmuĢtu. Bu karakollar, kimi 

zaman, erken Ġslam devrindeki adlarıyla, Ribat olarak da adlandırılıyordu. Bunlar us=ileri noktada 

kuruluyor, gerideki geniĢ bir alana güvenlik sağlıyordu. Bu karakol=ribatlarda kendilerini ülkeyi 

korumaya adamıĢ Türk gazileri, gece gündüz, her zaman uyanık bir halde kalıyorlardı. Bir düĢman 

saldırısında, ilk düĢman darbesini karĢılıyor, bu arada geriye gereken bilgileri içeren haber de 

gônderliyordu. Ribatlardakiler ya düĢmanı geriye püskürtüyor, yahut da geridekilerin hazırlığına 

yeterecek bir süre direnip, kimi zaman hep Ģehit de olabiliyordu. Sonradan gelip burasını yeniden 

alanlar Ģehit düĢenleri defnediyor, bôylece ribat/karakol bu Ģehitlerle ôzdeĢleĢiyordu. Adeta bu karakol 

mensupları, hem birer Alp, hem de kendilerini Ġsl�m‟a adamıĢ erenler gibiydiler. 

Türk askeri harek�tı daha ileriye gittiğinde, artık bu karakol=ribat, askerî gôrevi bakımından 

iĢlevsiz kalıyordu. ĠĢte dağ geçitlerinde, derbent ağızlarındaki bu karakol=ribat binaları sonradan 

hanik�h=tekkeye dônüĢüyordu. Burada sôzü edilen yapıda, gece gündüz ıĢık=çerağ yanıyor, içinde 

her zaman yiyecek bulunabiliyordu. Bôylece Türkler için ülke sathına yayılmıĢ bu türden tesisler, 

içinde her zaman insan olan, ıĢığı her zaman yanan, kazanları her zaman kaynayan ve yiyecek 

bulunabilen yerlerdi. Bôylece usta düĢmanla savaĢacak garibler olsun, gaziler olsun yol boyunca yiyip 

kalabilecek yerler bulabiliyorlardı. 

Ribat=hudut karakollarının iĢlevi, aynı sosyal esaslı olarak sonraki yüzyıllarda da devam 

edecektir. Türkler=Türkmenler ve ôtekiler, bôylesine ribat=hudut karakollarının ve kalelerin güvenliği 

altında ülke sathında hayatlarını devam ettiriyorlardı. Onlar kendileri için yepyeni olan bu coğrafyada, 

uygun yaylak ve kıĢlak bulmanın peĢinde idiler. Bôylece uygun yerler bulabilmek için kimi zaman 

sınırları da zorlayıp daha ileriye gidebiliyorlardı. 

B. �lke ve Ġnsan 
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1. Yerli Halk 

Türkler geldiğinde Rum diyarı, çok kalabalık ve mamur bir ülke değildi. Roma Devri‟nin 

sonlarında, Akdeniz güvenliğinin azalması, hem de Ġstanbul‟un yeni bir merkez olarak ortaya çıkması 

ile ülkedeki refah, orta ve kuzey kesimlere kaymıĢ gibiydi. Bunun en çarpıcı neticesi Side 

bazilikasındaki durumda gôrülebilir. Side‟de antik mabedden çevrilen Bazilika, ônceleri oldukça geniĢ 

tutulmuĢ iken, IX. yüzyılda çok küçültülmüĢ idi. Bundan açıkça anlaĢılıyor ki kıyılardaki Ģehirlerde 

nüfus açık bir Ģekilde azalmıĢ ve gerilemiĢtir. 

Bizans Devri baĢlarındaki nüfus gerilemesini, ünlü Efesos Ģehrindeki küçülme ile de 

anlayabiliriz. Roma çağının ünlü ve kalabalık Ģehri Efesos, V-VI. yüzyılda bir hayli gerilemiĢ idi. �ok 

geniĢ sahaları içine alan Ģehrin savunması güç olduğundan, Bizans Devri‟nde daha dar bir alanda 

savunma tesisleri yapılmıĢtır. Hemen bütün Efesos planında Ģehrin bu yeni surları Bizans duvarları 

adıyla gôsterilir. 

Kıyılardaki bu nüfus gerilemesi, ülkenin iç kesimlerinde de gôrülmüĢtür. VI. yüzyılda Ġran ile, VII. 

yüzyıl ve sonrasındaki Ġslamlarla olan mücadele sonucunda, halk sarp kayalıklar üzerine kurulmuĢ 

olan kastralara veya dar ve derin vadi içlerine çekilmiĢ idiler. 

Bizans Devri‟nde, adları Ģehir olarak geçen kalelelerin sahalarının oldukça küçük olduğu açıkça 

gôrülüyor. Günümüzde çoğu zaman iç kale gibi kabul edilen Bizans �ağı kalelerinin küçük boyutları 

Bizans Devri‟nde Anadolu sahasında Hıristiyan yerli nüfusun hiç de çok kalabalık olmadığını açıkça 

gôsterir. 

Bizans Dônemi‟nin sonlarında, Türklerin, geliĢi ile bir kısım sofu Hıristiyanlar zaten çekilmeye 

baĢlamıĢlardı. Bôylece kademe kademe Anadolu‟nun batısına ve oradan da adalara doğru gôçmüĢler 

idi. 

Diyar-ı Rum da yerliler, Hıristiyanlar veya eski dinlerinde devam edenler iki ana kesimde ifade 

ediliyor. �lkenin orta ve batısındaki Hıristiyanlar Ġstanbul Kilisesi‟ne bağlı olup, “Rum” diye 

anılacaklardır. �lkenin orta ve genelde doğusunda oturan, Eçmiyazin Kilisesi‟ne bağlı Hıristiyanlar ise 

Ermeni olarak bilineceklerdir. Bu arada bir kısım Hıristiyanlar da, ôteki büyük Hıristiyan inançları 

tarafından hor gôrülünce ülkenin kenar ve uç kesimlerine gôçmüĢ idiler. Nasturî ve Süryanîler bunlar 

arasında sayılabilir. 

2. Yeni Gelen Halk (Türkler) 

Anadolu‟ya Asya içlerinden gelen insan unsuru, yani Türklerin nitelikleri ve sayıları çok 

eskilerden beri büyük bir merak konusudur. Bu merak iki yônlüdür. Bu gelenler kimlerdir, hangi boyun 

Türkleridir? Ġkincisi de bu Türklerin sayısı ne kadardır? �ünkü, Roma �ağı‟nın etkisiyle, kalabalık ve 

canlı bir hayata sahip sanılan Anadolu‟ya gelen asker Türklerin sayıca az oldukları sanılır. Bôyle 

olunca gelen asker Türklerin, yerlilerle iliĢkileri birçok yônden çok büyük bir ônem kazanır. 

Türkler geldiğinde, Anadolu sahasındaki hayat, hiç de Roma Devri‟ndeki gibi canlı ve kalabalık 

değildir. �ünkü Bizans Devri‟nde Ģartlar değiĢmiĢ, vaktiyle Roma‟ya açılan limanlara inen yollar 

üzerindeki Ģehirler gerilemiĢlerdir. Bu gerileme ve küçülmeyi, Akdeniz kıyılarındaki Roma Ģehirlerinde 

açıkça gôrmek mümkündür. Demek ki Türkler, sayıca az ve daha çok asker olarak gelmiĢ olsalar 

dahi, geldikleri ülkede nüfus çok kalabalık olmadığı gibi, geldikleri yôrelerde çok canlı bir iktisadi hayat 

da sôz konusu değildir. 
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Selçuklular Devri‟nde bu ülkeye gelenler, buraya temelli yerleĢmek ve yeni bir hayata atılmak 

üzere gelmiĢlerdi. Hemen ilave edelim ki gelenlerin sadece asker ve  

ôzellikle de bekar oldukları sanılmamalıdır. Türkler uzun mesafeli ve birkaç sene sürecek askeri 

seferlerine aileleri, yani hanımlarıyla birlikte çıkıyorlardı. Hemen her yaz yapılan seferlerde, daha çok 

tahrip amaçlı akınlarda ise, bôyle bir durum olmadığından, Türk beylerinin oğullarını „ôz‟de; 

konçuy=hanım-kızlarını „kuy‟da bıraktıkları Gôktürk �ağı kitabelerinden anlaĢılıyordu. Ancak, bazen 

beĢ-altı yıl sürebilen uzun seferlere, askerler eĢleriyle birlikte katılıyordu. Bu durum destanî 

devirlerden beri bôyle bilinmelidir. 

Oğuz Destanı‟nda açık olduğu gibi askerleri Oğuz‟un seferlerine eĢleriyle birlikte katılmıĢlardır. 

Ağaç kabuğunda doğum yapmaya mecbur kalan bir askerin çocuğuna Kıpçak adı konulması gibi 

olaylar bunu açıkça belirtir. Türk seferlerinde, kadın ve çocukların bulunduğu ağırlık (uğruk), biraz 

geriden geliyordu. Temür‟ün seferlerine ailesi de katılırdı. Temür‟ün Batı seferine eĢiyle birlikte katılan 

oğlu ġahruh‟un Tebriz yakınlarında bir çocuğu dünyaya gelmiĢtir: Uluğ Bey. �aldıran SavaĢı 

sırasında, ġah Ġsmail‟in hanımının savaĢ alanından hiç de uzak bir yerde olmadığı anlaĢılıyor. 

Netice olarak, Türkler bu ülkeye, yalnız ve yalın asker olarak değil, eĢleriyle ve hatta küçük 

çocuklarıyla birlikte gelmiĢlerdir. Aralarında elbette yeni yetiĢmekte olan evlenmemiĢ bekar askerler 

de olabilir. Netekim Osmanlıların ilk zamanlarında Ġznik alınınca bôyle bekar askerlerin, dul Bizanslı 

kadınlarla evlenmeleri sôz konusu olmuĢtur. Ancak bôyle bir durum, Selçuklular Devri‟nde yaygın 

olarak gôrülmemektedir. Türk erkeği için hanımının evinde oturmak, yani “iç güveyisi” olmak olumsuz 

ve tercih edilmeyen bir ôzelliktir. 

Anadolu‟ya gelen Türklerin sayısına dair bildiklerimiz oldukça sınırlıdır. Türk geleneklerinde 

veya Doğu kaynaklarında bu hususta verilen bilgiler yetersizdir. Bizans kaynaklarında da ayrıntılı 

bilgiler yoktur. Bununla birlikte, 1198‟de Bizans, Ġzmir‟i geri aldığında, Ģehirde bulunan 10.000 Türkü 

katletmiĢti. AnlaĢılıyor ki, �aka Bey‟in çevresindeki Türklerin sayısı, Ġzmir Ģehrinin o zamanki durumu 

gôz ônüne alınırsa, hiç de azımsanmıyacak bir sayıdadır. 1118‟de Menderes dolaylarındaki 

Laodikeia‟yı savunan Türk kumandanı Alp-Kara, yanındaki 800 Türk ile, kalabalık Bizans ordusunun 

ônünden çekilmiĢ idi. Bu ve benzeri rakamlara gôre XI. yüzyıl sonları ile XII. yüzyıl baĢlarında, 

Anadolu‟ya gelen Türkler hiç de az sayılamazlar. 

XIII. yüzyıl baĢlarında gerçekleĢtirilmiĢ olmakla birlikte, daha eski dônemin bir Ģahidi olarak da 

kabul edilebilecek olan Sinop‟un fethi ve sonrasındaki Türk nüfusun isk�n hareketi birçok yônden 

dikkati çekmektedir. �ünkü Sinop, Karadeniz kıyılarındaki ônemli bir ticaret Ģehri olduğundan, Türk 

ülkesindeki her bir Ģehirden gençler ve tacirler seçilerek Sinop‟a yerleĢmek üzere gônderilecekti. 

Bunlar, o dônemdeki isk�n usulünün gereği olarak uygun Ģartlarda yerleĢtirildiler. Hatta kaynağa gôre, 

buraya gônderilecek tacirlerin “akıllı, sermayeli ve becerikli” olmalarına da dikkat edilmesi isteniyordu. 

AnlaĢılıyor ki fethedilen yerlerin ôzelliklerine gôre, ülkenin iç kesimlerinden insanlar gôçürülüyor, belki 

de “sürülüyor”lardı. Selçuklu Ģehirlerinin bazılarında baĢka Ģehir veya yerleĢme yeri adı taĢıyan 

mahalleler bunu gôsterse gerekir (Sivas‟daki Komanatlılar mahallesi gibi; XV. yüzyılda Ġstanbul‟daki 

Aksaray). 

�lkedeki Türk-Müslüman nüfusun artıĢı bir baĢka yônden de desteklenmiĢtir. Türkler, kaleleri 

ele geçirip ülkeye hakim olduktan sonra, bir kısım sofu Hıristiyanlar, kendilerince bu “gavur” Türk 
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topraklarında kalmak istemediler. Daha batıda, Hıristiyanların ellerindeki topraklara gôçe baĢladılar ve 

bu gôç, Hıristiyan nüfusun sayısını azalttı. 

�lke içinde bu arada apayrı bir oluĢum süreci de baĢlıyordu. Yeni askerî idare tarafından tam bir 

denetim altına alınan Ģehirlerin eski halkı, Türklerin etkisinde kalmaya baĢladı. �lkenin iç 

kısımlarındakiler zaten Grekçeyi yeni ôğrenmiĢ olduklarından gündelik konuĢmada hemen Türkçeyi 

tercih ettiler. Bôylece ülkede Türkçe konuĢan ônemli sayıda Hıristiyan nüfus ortaya çıktı. Bunlar 

Türkçeyi Selçuklu Devri‟nde ôğrendiklerinden, son zamanlara kadar Hıristiyanların konuĢtuğu Türkçe, 

Karamanlıca olarak, Türkçenin birçok arkaik ôzelliklerini içermiĢtir. 

Türkler kırlarda baĢlıca yaylak-kıĢlak arasında, mevsimlik bir hayat yaĢarken, Ģehirlerde de 

benzer bir ikili hayatı benimsediler. Hemen bütün Ģehirlerin halkı, yaz mevsiminde yakın yaylalara 

veya bağlara gôçüyorlardı. ġehirde daha doğrusu kalede sadece askerler devamlı olarak kalmaya 

mecbur idiler. Neticede ülkenin hemen bütün iyi imk�nları Türklere hasredildiğinden Türkler 

kalabalıklaĢtı ve zenginleĢti. �lkenin eski insanları, eski yerlerinde oturarak kendi hayatlarını devam 

ettirdiler. Gerçi, Ģehirlerdeki Türk halkının ağır sayılabilecek iĢlerini ve hizmetlerini gôrmek üzere, 

birçok Hıristiyan gelerek ôzellikle geliĢen Ģehirlerin dıĢ mahallelerine yerleĢtiler. Bazıları da Ģehir 

içlerinde bulunan ve kontrol altına alınması kolay olan hanlarda kalıyorlardı. 

Batıya, Diyar-ı Rum‟a gelen Türkler, genellikle Hazar Denizi‟nin güneyinden, yani Büyük 

Selçuklu Devleti‟nin arazisinden kopup veya geçip gelmiĢlerdir. Dolayısıyla geliĢler, daha çok bu 

istikametten, yani doğudan olmuĢtur. Bu geliĢler sırasında Türkler Ġran sahasından geçtiklerinden 

kültürel alanda izler vardır. Bunu en açık Ģekilde Farçasının bu ülkede ve Anadolu Türkçesindeki 

büyük etkisiyle de gôrebiliriz. 

Türkler Anadolu‟ya sadece doğudan, Kafkaslar veya Ġran üzerinden gelmemiĢlerdir. Kırım‟dan 

Karadeniz yolu ile denizden geliĢler de sôz konusu olmuĢtur. Balkanlar yoluyla Trakya üzerinden 

geliĢler de olmuĢ olabilir. Daha XI. yüzyılda Peçenek ve Kumanların, Bizans‟a düĢman veya dost-

müttefik olarak Trakya‟ya geldikleri kesinlikle bilinmektedir. Peçenekler Bizans‟a karĢı Ġzmir‟deki �aka 

Bey ile iĢbirliği yapmıĢlardı. Bunlardan bir kısmı, Bizans tarafından da Batı Anadolu‟ya yerleĢtirilmiĢ 

olabilir. Kırım‟dan Karadeniz yoluyla geliĢler, sonraki yüzyıllarda da devam edecektir. Herhalde 

Anadolu‟nun kuzeyinde ve batısında bôylesine gelerek yerleĢen Türkler de olmuĢtur. 

Türkler ve bu arada birçok Türk beyi, Rum diyarına küskün Selçuklu ônderleri tarafından 

sürüklenmiĢlerdir. Artuklu, Saltuklu, Mengücekli ve DaniĢmentli Türk boylarını gôz ônüne almayarak, 

genelde bu gelenleri Selçukoğullarıyla iliĢkili gôrmek de mümkündür. Aslında doğrudan bütün 

Selçuklular, Oğuzlar, Karahanlılar ve Gazneliler arasında Ġç Asya‟da sıkıĢıp kaldıklarından daha rahat 

ve iyi bir hayat kurmak üzere batıya doğru yônelmiĢ idiler. Bu yôredeki devletler, Batı Asya‟da yeni bir 

canlılık yaratmıĢ, bu sebeple Bizans karĢı saldırısını çekmiĢ idi. Bizans saldırısı Malazgirt‟te sonuçsuz 

kılınınca, Rum diyarı adeta açılmıĢ gibiydi. Ġç veya Batı Asya‟da sıkıĢan Türkler Ģimdi bu yeni açılan 

diyarda kendilerine yeni imk�nlar arayabilirdi. Bôylece doğrudan Büyük Selçuklu Hakanı MelikĢah‟ın 

emriyle değil, fakat serbest bıraktıkları komutanları eliyle yeni bir yurt edinme hareketi baĢlatıldı. 

Batıya yônelen bu harekette babası ôldürülen Selçuklu ailesinden KutalmıĢ‟ın oğlu Süleyman Bey de 

etkili bir konumda idi. 
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Batıya doğru kopup gelenler arasında oldukça güçlü beyler vardı. Hatta Karahanlı ailesine 

mensup hanlardan da sôz ediliyor. Fakat bunlar, güçleri yine de sınırlı olan “garib” beyler idi. Buraya 

çoğunlukla bir yeni yurt tutmak için gelmiĢlerdi. Saltuk Bey‟in yanındaki insan gücü, Erzurum 

dolaylarındaki birkaç kale alınca bitmiĢ idi. Mengücek Gazi de ôyle, Divriği ve Erzincan dolaylarında 

yeni kaleler aldı. Askerlerini buralara yerleĢtirdi ve daha batıya geçemedi. Artuk Bey, daha güneydeki 

Ģehir ve kalelere hakim olmuĢtu. Batıya doğru, Ġstanbul‟a yônelenler de vardır. Bunlar arasında 

KutalmıĢoğlu Süleyman Bey ile Karadeniz kuzeyi ile iliĢkisi sezilen �aka Bey de bulunuyordu. 

�aka Bey, atak bir genç olup, bir ara Bizans‟a esir düĢmüĢ idi. Uzun bir zaman esir kaldı, 

kendisini gôsterdi. Nihayet 1081‟deki taht kavgasında ülkesine kaçtı; Ġzmir‟e ve yôresine hakim oldu 

ve Ġstanbul‟u da almak için Karadeniz kuzeyindeki güçler Peçenekler ile temasa geçti. Ancak Bizans 

Peçenekleri, bir baĢka Türk boyu Kumanlarla, �aka Bey‟i de damadı Kılıçarslan ile bertaraf etmeyi 

baĢardı. 

Rum diyarının kısa bir sürede Türklerin eline geçmesi, Hıristiyanlığın darbe yemesi Avrupa‟yı 

etkiledi. Haçlı seferleri tertiplendi ve Haçlı sürüleri Rum diyarına yôneldiler. Kıçılarslan ve ôteki Türk 

beyleri Haçlılara ağır kayıplar verdirdiler. Bôylece bundan bôyle bütün bu yeni toprakların kendilerine 

ait olduğunu kesinlikle gôsterdiler. 

Türkler 1071‟i takip eden 20-30 yılda hep kılıçlarıyla birlikte yattılar. Her zaman dikkatli, her 

zaman savaĢa ve mücadeleye hazır idiler. Türklerin Ġslam ülkesinin ileri ucundaki “gaza”ları, Asya 

içlerinde büyük yankılar buldu. Türkler, gerek boylar halinde, gerekse yalnız “garib”ler olarak 

durmaksızın bu ülkeye akmaya baĢladılar. Asya içlerinden yeni gelenlere, Ġran sahasından da 

katılanlar oluyordu. Bôylece Rum diyarında değiĢik bir oluĢum baĢladı. 

Yukarda kısmen belirtmiĢ olduğumuz gibi, Türklerin Rum diyarına geliĢi, bir büyük siyasî gücün 

planlı hareketi Ģeklinde olmamıĢ idi. Türk boylarının pek çoğundan buraya insanlar gelmiĢtir. Sonraki 

zamanlarda, kimi coğrafyalarda bir büyük boy etkin iken, Rum diyarında çok farklı boylar kabileler 

içine girmiĢ idi. Bir Oğuz boyu yanında bir bakıyorsunuz ki �iğil boyundan insanlar gelmiĢtir. �te 

yandan Hazar‟ın güneyinden gelenler yanında Karadeniz kuzeyinden gelenler de vardı. Kıpçaklar ve 

ôzellikle Peçenekler, Rum diyarı içindeki yeni insan oluĢumunda etkili olabiliyorlardı. 

Geç tarihli sayılabilecek bir kaynak, XIV. yy. baĢlarında yazılan C�mi üt-Tevarih‟teki bir kayıt, 

Rum diyarındaki Türk ve Oğuz boylarının çokluğunu izah edebilecektir. �ünkü Oğuz Han‟ın Rum 

diyarına oğullarıyla gônderdiği 9.000 kiĢilik askerî kuvveti, ordusundaki 90 binliğinin her birinden 

100‟er asker alarak yapmıĢtı. Dolayısıyla bu yeni 9.000‟lik birlikte, hiçbir boyun kesin ve etkili bir 

üstünlüğü yoktu. Oğuz Han‟ın oğulları bu yolla teĢkil edilen birliklerle Rum diyarına da gelmiĢ idiler 

(Oğuz Destanı, Togan-Baykara) Efsanevî devirde gerçekleĢen bu durumun, benzeri bir olayı Hulagu 

Han, Batı seferine çıkarken yaĢamıĢ idi. Hulagu‟nun birlikleri de bu Ģekilde oluĢturulmuĢ idi. 

Rum diyarına gelenler Ģu halde bazı boyların küçük temsilcileri, Selçuklu ailesinin küskün 

kanadına sadık kalanlar ve nihayet belki asıl büyük kitleyi teĢkil eden bağımsız sayılabilecek 

Türklerdir. Bunların ônemli bir kesimi “gaza” duygusuyla koĢup gelmiĢler, ancak sonrasında bu diyara 

yerleĢmiĢlerdir. Bu arada gelenler içinde “Garib” Türklerin de bulunduğunu yukarda bahsetmiĢtik. 

Buradaki “garib” kavramı ile evi, ailesi ve çoluk-çocuğu ile değil, doğrudan tek baĢına olarak gelenleri 

kasdediyoruz. 
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Aradan yüzyıllar geçmiĢ olsa dahi, Osman Gazi ile ilgili eski rivayetler, “Garib”lerin ônemini ve 

“garib”liğin Diyar-ı Rum açısından ôzünü açıkça verecek niteliktedir. �ünkü ünlü Osmanlı 

tarihçilerinden hem NeĢri hem de AĢık PaĢazade hemen aynı if�delerle Osman Gazi‟nin Bilecik 

tekfuru ile olan münasebetini ilginç ifadelerle nakletmektedirler: 

NeĢri ye gôre “Osman Gazi Bilecik kafirlerine ziyade itibar u ihtiram ederdi. Sordular: „Bunlara 

ne aceb i‟zaz edersin‟ dediler. Eyitdi: Biz bu ile garib geldükde bizi hoĢca dutub konĢılık etdiler. Biz 

dahi hakk-ı civariye riayet edüb onlara mümkün oldukda iyilik ederiz” dedi” [M. NeĢri, Kitab-ı 

Cihannüma, (neĢr. Unat-Kôymen,) Ankara 1949, I, s. 93]. AĢık PaĢazade‟ye gôre “Osman Gazi 

Bilecik kafirlerine gayet hürmet eder idi. Sordular ki „Bu Bilecik kafirlerinin senin katında hürmeti var. 

Nedendir?‟ dediler. Eyitdiler ki „KonĢılarımızdır. Biz geldükde bu vilayete garib. Bunlar bizi hoĢ 

dutdılar. Ġmdi bize dahi vacibdir kim bunlara hürmet edevüz‟ dedi” (AĢık PaĢazade, Tevarih-i Al-i 

Osman, Atsız neĢri, Ġstanbul 1949, s. 100). 

Gôrülüyor ki Osman Gazi, bu ülkeye garib geldiğinin Ģuurundadır ve dolayısıyla onun devrinde 

garib kavramı oldukça yaygın ve etkindir. XI. yüzyıl sonlarında bu ülkeye gelenler de, yepyeni bir 

diyara garib olarak gelmiĢ idiler. Ama bunların çocukları, sonradan bu toprakları sahiplendiler ve 

benimsediler. Bu benimseme yüzyıllar boyu devam edip gelecektir. 

Rum diyarına Türkler yanında Ġranlılar ve Moğollar da geleceklerdir. Ġranlıların geliĢi, doğrudan 

Büyük Selçuklu sultanlarının geleneğine uygundur. Türkiye Selçukluları idaresi, ôteki beyler kadar 

olmasa da Ġranlı halkın geliĢine daha uygun idi. Bu arada, tıpkı Ģimdi olduğu gibi, Ġran sahasındaki 

Ģehirlerden geldikleri bilinenlerin Türk=Azerbaycan asıllı olmaları ihtimali çok büyüktür. Bunların bir 

kesimi doğrudan Ġranlı da olabilir. Onlar yeni ve büyük gelir imkanları sebebiyle bu diyara gelmiĢ 

olabilirler. 

Moğollor ise XIII. yüzyıl ortalarından itibaren geleceklerdir. Bunların büyük sayılara ulaĢması 

ôzellikle Ġlhanlı Devri‟nde gerçekleĢmiĢtir. Bunların bir kısmını Temür, 1402 sonrasında Türkistan‟a 

gôtürmüĢ olmakla birlikte, çok büyük bir kesimi bu ülkedeki Türk unsurun içine katılacaklar eriyip 

gideceklerdir. 

3. Türk Nüfusunun ArtıĢı 

Diyar-ı Rum bir süre sonra gerek yapıları, gerekse insan unsuru ile değiĢmeye baĢlamıĢtır. 

�lkenin çehresinin değiĢmesi iki ana yolla mümkündür. Bunlardan ilki insan unsuru, yani Türklerin 

çoğalmasıdır. Ġkincisi de yeni gelen Türklerin bu ülkede kendilerine mahsus yapılar, binalar meydana 

getirmeleri, kendi ôzelliklerini ülke sathına yaymalarıdır. Bunları sırasıyla gôrelim. 

A. Yeni Gôçler 

Diyar-ı Rum, XII. yüzyılın ortalarından itibaren, nüfus bakımından eski ôzelliğini büyük ôlçüde 

kaybetmeye baĢladı. �ünkü ülkedeki yeni gelenlerin oluĢturduğu nüfus bir hayli artmıĢ bulunuyordu. 

Bunun iki ônemli sebebi vardır: 

a) Türk kadını her zaman olduğu gibi XI. ve XII. yüzyılda da doğurgandır; gerçi ülkede savaĢ 

vardır; yeni bir coğrafya ve buradaki hayat Ģartları da olumsuz etki yapmıĢ olabilir. Bütün bunlara 

rağmen yine de Rum diyarında olağan bir nüfus artıĢı sôz konusudur. 
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b) Bu nüfus artıĢında, Türklerin fetih yıllarında elde ettikleri maddî varlığın da olumlu etkisi 

vardır. Varlıklı ve zengin sayılan Türkler için yeni doğacak çocuklarının geçimleri bir sorun 

olmayacaktır. Bu sebeple olağan nüfus artıĢı etkili sayılabilir. 

Ancak bu nüfus artıĢının çok büyük boyutlu olmasını, savaĢ ve mücadele dônemindeki insan 

kayıpları olumsuz yônde etkilemiĢ olmalıdır. Bunun dıĢında XI. yüzyıl sonları ile XII. yüzyılda Anadolu 

sahasında büyük ôlçüde bir salgın hastalık bilinmiyor. Bu arada mahallî olarak etkili olabilecek salgın 

hastalıkların Türkler arasında daha az tahribat yapmıĢ olabileceğini sanıyoruz. 

�lkedeki nüfus artıĢı bir bakıma gerekli idi. �ünkü asker olup bir dirliğe sahip olan Türklerin bu 

hakkı çocuklarına geçerdi. Bu sebepledir ki askerî hizmetlerin karĢılığı dirliğin (yani geçim imk�nının) 

babadan oğula geçmesi geleneği sebebiyle, nüfus artıĢı olağan sayılmalıdır. 

�lkedeki Türk nüfus artarken, yerlilerin nüfusu iki sebepten dolayı azalıyordu. �ncelikle geçim 

imk�nlarını kaybetmiĢ idiler. Ġkinci olarak, bir kısım Hıristiyanlar, kendilerinden olan Hıristiyan 

idarelerine doğru kaçıp gidiyorlardı. 

B. ġehirlere Yeni YerleĢmeler 

Türkler XI. yüzyıldaki fetih hareketine katılanların dıĢında, durmaksızın doğudan ve kuzeyden 

yeni gôçlerle bu ülkeye akın etmiĢlerdir. Ancak bununla ilgili olarak sadece bazı izler vardır. Mesela 

XI. yüzyıl sonlarında Haçlı seferlerinin yarattığı olumsuz hava üzerine doğudan pek çok Türk ve 

Müslüman gazinin bu ülkeye yardıma koĢtukları biliniyor. Ayrıca bunların ônemli bir kesimi, eğer sağ 

kalmıĢlarsa bu mücadele sonrasında büyük ôlçüde bu ülkede kalmıĢ olmalıdır. 

XIII. yüzyılda Asya içlerindeki yeni büyük oluĢumlar da Selçuklu Devleti‟nin Batı ucundaki nüfus 

artıĢını hızlandırmıĢtır. Bununla ilgili olarak bazı açık ôrnekleri de biliyoruz. Mesela Mevlana ve 

babası, bir rivayete gôre �engiz Han ordusundan, fakat belki de HarezmĢah‟ın hıĢmından kaçıp bu 

diyara gelmiĢ idi. Aynı Ģekilde batı 

ya gelen Harezmliler de Doğu Anadolu sahasında ônemli bir siyasî hareket de yaratmıĢ idiler. 

1243‟teki savaĢı kazanan Baycu, eski komutan �ormağan ve Hulagu Han ile birlikte gelenler 

arasında sadece Moğollar değil, muhakkak ki Türkler de vardı. C�mi üt-Tevarih bu gelenleri genellikle 

Türk olarak sayarsa da, bir kesiminin doğrudan Moğol oldukları ve Moğolca bilip yazdıkları da açıktır. 

Bunun yanında Mevlana Celaleddin Rumî, eserlerinde XIII. yy. ortalarında Türklerin durmaksızın 

bu diyara geldiklerini sôyler. O, edebî eserlerinin çoğu yerine serpiĢtirdiği bilgilerinde, bu ülkede 

gôrdüğü çekik gôzlü Türk güzellerinin kimisinin Fergana‟dan kimisinin de Türkistan‟dan gelmiĢ 

olduğunu belirtir. 

Türklerin XIII. yüzyılda devam eden gôçleriyle, bu diyar Türk nüfus bakımından oldukça 

kalabalıklaĢmıĢ idi. Kalabalık Türk kitlelerinin Diyar-ı Rum içinde Batıya doğru hareketlerini Bizans 

kaynakları da açıkça belirtiyorlar (P. Wittek-MenteĢe Beyliği). 

Yeni gelenleri biz genellikle Türkler olarak tanımlıyacağız. Burada bir ônemli mesele Türklerin 

hangileri olduğudur. Genellikle 1071 sonrasında gelenlerin hep Oğuz olduğu kabul edilmiĢtir. Oysa 

bunların içinde Oğuz olmayan Türklerin de bulunduğu anlaĢılıyor. Mesela Peçeneklerin bir kısmı 

Oğuz heyetine (küme) dahil olup, bir kısmının Oğuz heyetine girmedikleri F. Sümer tarafından ifade 

ediliyordu. ĠĢte, bazı dil verileri ile mesela UĢak yôresindeki halkın, Oğuz heyetine dahil olmayan 
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Peçenek zümresinden olabilecekleri anlaĢılmıĢtır. Oğuzlar dıĢındaki Türkler arasında, ayrıca Kıpçak 

boyundan olanların oldukça etkin olduğu anlaĢılıyor. 

C. Türkmenler (Gôçer Evliler) 

Selçuklu ülkesindeki nüfus durumunu, kırsal alanlarda bilmek imkansızdır. Buna karĢılık kale-

Ģehirlerdeki durum daha iyi anlaĢılabilir. Gerçi kalelerde ilk fetih yıllarındaki, Türklerin sayıları merak 

edilebilir. Kaledeki nüfusu bilmek için kale alanının büyüklüğü ilk ve en ônemli unsurdur. Rum 

diyarında, sonradan Anadolu diyarındaki kalelerdeki gôrevli asker, yani aile sayısını sonraki Osmanlı 

dônemi kayıtlarından biliyoruz. Bunlar ôyle binlere varan sayılara ulaĢmaz; yüz sayısını aĢanlar dahi 

nadirdir (Konya, Sivas gibi). Büyük çoğunluğu 50-60 nefer olup, bu aynı zamanda aile demektir. Bu 

arada fizikî olarak da kale sahasındaki Türk kısmına sığabilecek ev sayısı tahmin edilebilir. �ünkü 

bunların ônemli bir kısmı kastra=kayalık tepeler üzerinde olduklarından ev yapılabilecek yerler de 

belirlidir. Bôylece ev sayısı ve her evde ortalama 5-6 kiĢi olduğundan Bizans kastralarının büyüklükleri 

gôz ônüne alınırsa, ilk yüzyılda, XI-XII. yüzyıllarda kale-Ģehirlerdeki nüfusun en fazla 1000 kiĢi 

olabileceğini sôyleyebiliriz. Bu rakamlar büyük kalelerde 2000‟e kadar çıksa da, küçüklerde (mesela 

Afyon Karahisar Kalesi‟nde) 500‟e düĢebilir. 

�nemli olan ikinci husus, kalelerdeki Türk nüfusu yanında o yerleĢmede yaĢayan eski-yerli 

nüfusunu da sayısını bilmektir. Osmanlı devrindeki durumu kıyaslamak imkanı sôz konusu 

olmadığından, bu nüfusu bilmek için, oturdukları sahanın büyüklüğü en ônemli kaynaktır. ġehir=kale 

içindeki bôlünme sebebiyle sahalarını bildiğimiz bazı Ģehirlerde Niksar, Antalya, Uluborlu, Divriği gibi, 

her iki kümenin oturdukları yerleri belirleyebiliriz. Bu alanlara bakılınca, kalelerde Türkler, daha fetih 

yıllarında, en azından üçte bir kadar bir nüfusa sahiptirler (Antalya gibi). Sonraki zamanlarda ise, 

Türkler yerlilerle nüfus bakımından eĢit gibidirler (Uluborlu, Divriği, on sene kadar sonra Antalya‟da 

da). 

Hemen Ģu gerçeği ilave etmemiz gerekiyor. Gerçi kale içinde yerlilerin nüfusu Türklerle eĢit 

sayılsa bile, kale dıĢındaki alanlarda da Türklerin oturduğunu unutmamak gerekir. Mesela, Niksar gibi 

geç Bizans Devri‟nde de kalabalık olan bir Ģehirde, surlar içindeki nüfus sôz konusu olsa bile Türkler, 

yerli Hıristiyan halka gôre en azından iki misli daha kalabalık olmuĢlardır. Bu durum, sur dıĢı nüfusla 

daha da artmaktadır. 

Kalelerdeki nüfusun olağan artıĢı, kale erlerinin gece-gündüz kalede oturmalarıyla da yakından 

ilgilidir. �ünkü bunlar, sadece asker olup, geçimleri zaten sağlanmıĢ idi. Bôylece bu Türkler, bir nesil 

sonra en azından bir misli bir artıĢ gôstermiĢ olabilirler. 

Tabii nüfus artıĢı, Türklerin tarihin hemen her devrinde gôsterdikleri artıĢla izah edilebilir. Türk 

kadının doğurganlığı sebebiyle, eskidenberi hızlı bir nüfus artıĢı vardır. Genelde Türk ailesi 5 kiĢi 

sayılsa da bunu 6 olarak kabul edebiliriz: Ana-baba ile dôrt evlad. Bazen ana-baba ile 3 evlad 5 kiĢilik 

nüfusu belirler. Biz yine de ana-baba ile ikisi erkek ikisi kız dôrt evladı esas alalım. Bu iki erkek 

evladdan birisi babasının yerini alacaktır. �teki evlad ise, evlenip kendi evini yine babasının evinin 

yakınlarında ve uygun bir yerde kuracaktır. Bôylece kale sahasında ev yapıp yerleĢilebilecek alanlar 

kale erlerinin çocuklarınca doldurulacaktır. Buna Ģehre=kaleye tabii artıĢın yol açtığı yeni yerleĢmeler 

de diyebiliriz. 
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Aradan bir nesil daha geçince, hem kale erinin torunu, hem de ôteki evladın çocuklarıyla, yeni 

evler yapılması daha da artacaktır. Bu durumda kale sahasının ev yapımına elveriĢli yerleri tamamen 

dolabilecektir. �ünkü, kaleye ilk yerleĢenin ailesinin tabii çoğalmasının ortaya koyduğu bir haklılık 

neticesinde, ôncelikle kale sahasının içindeki uygun yerlere evler yapılmıĢtır. Ev inĢa edilebilecek 

yerlerin tamamen dolmasıyla, iskan artık kale sahasının dıĢında devam edebilecektir. Bu arada 

diyebiliriz ki, kale içindeki yeni iskanla birlikte, kale camiinin cemaatinin sayısı artmıĢ, bu camiin alanı 

yetmemeğe de baĢlamıĢ olabilir. 

Kale sahasının iskana uygun yerleri, evlerle tamamen dolunca, kalenin dıĢında, surların 

haricinde yeni bir yerleĢme hareketi baĢlamak zorundadır. Kale erlerinin evladı ve torunlarının elbette 

kalenin içiyle yakın bağları vardır. Zaten onların kaledeki baba veya ata eviyle ilgileri, belki hisseli 

olarak devam da etmektedir. Ancak, kalenin içi dolunca, kale surlarının dıĢındaki ilk yerleĢenlerin, kale 

erleriyle ilgili olduğunu sôyleyebiliriz. Bu yeni iskanın, kale kapısının hemen yakınında olması 

olağandır. �ünkü kale kapısı vasıtasıyla kale içindeki akrabaları ve yakınlarıyla münasebetlerini 

devam ettirebileceklerdir. Ayrıca bu yeni iskan sahasındaki nüfus az olduğundan, henüz bir çarĢı 

oluĢmamıĢ olduğundan ihtiyaçlarını da kale içindeki çarĢıdan, yukarı çarĢıdan temin etmektedirler. 

Burada bir hususu ôzellikle belirtmek gerekir. Bizans Dônemi‟nde, kale Ģehirleri genellikle sarp 

ve kayalık tepeler üzerinde kurulduğundan, kale kapılarının hemen dıĢı veya yakınları, her zaman 

yeni bir iskan için elveriĢli olmayabilir. Afyon Karahisar Kalesi ôrneğinden anlaĢılacağı gibi, nüfusun 

artıĢı ile yeni iskan, aĢağılarda, kaleye giden yolun baĢladığı yerde oluĢmuĢ olabilir. Bazı benzer 

kale=Ģehirlerde de benzer durum gôrülmektedir (Bursa, Kastamonu). 

Kale dıĢında oluĢmaya baĢlayan yeni mahallelerin kendilerine mahsus mescidleri yapılmıĢ 

olabilir. �ünkü Selçuklu Ģehrinde mahalle ile mescidinin ôzdeĢ gibi sayıldığını biliyoruz. Bôyle olsa 

bile, yeni mahallenin sakinleri Cuma ve Bayram namazları için kaledeki camiye gidiyorlardı. Kale 

oldukça yukarda olduğundan bu gidiĢ-geliĢler zahmetli idi. Hele bu yeni yerleĢmenin sakinleri bir 

zaman geçip yaĢlanınca çekdikleri zahmet daha da belirgin bir hal almaktadır. 

Kale dıĢında yeni bir iskan hareketinin baĢlaması, yôredeki ôteki Türklerin de dikkatini çekmiĢ 

olmalıdır. Civarda oturan Türklerin, daha ilk zamanlardan itibaren büyük kitleler halinde kale içindeki 

iskana katılmalarını pek mümkün gôrmemekteyiz. �ok az ôlçüde de olsa, kale içindeki ancak çok 

zorlukla mümkün olabilse gerektir. �ünkü bu sahalarda oturanlar, yakınlarındaki yerlere kendi 

evlatlarının yerleĢmesini istiyorlardı. Oysa, Ģimdilerde kale surlarının dıĢında baĢlamıĢ olan iskana 

katılmak oldukça kolaydır. Bôylece Türkler için, hem Ģehrin nimetlerinden yararlanmak hem de 

gerektiğinde mevsimlik hayatlarını devam ettirmek mümkün olabilecektir. Bôyle düĢünen birçok Türk 

boyu, Ģehirlerdeki hayata katılarak bu mahallelere yerleĢmiĢ idiler. Netekim XIII. yüzyılın baĢlarından 

itibaren Ģehirlerin mahalleleri arasında Türkmen mahallesi adını taĢıyanlara rastlıyoruz (Ereğli, 

KırĢehir). ġehirlerde, baĢka bir yerden gôçüldüğünü gôsteren bazı ôzel mahalle adlarından gayri, 

genelde verilen Türkmen adı, sonraki yüzyıllardaki Ģehire dahil olma hareketinde devam etmiĢtir 

(KuĢadası‟ndaki Türkmen mahallesi gibi). 

ġehirlerde nüfusun tabii artıĢı veya yeni yerleĢmelerle ortaya çıkan bu yeni durum, birçok 

meseleyi de beraberinde getirecektir. 

D. ġehirlerin Türk Halkı 
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ġehirlere yerleĢen Türkler, çok kısa bir süre sonra, boy veya kabile duygularını bir kenara itip, 

kendilerini o Ģehir ile ôzdeĢleĢtiriyorlardı. ġehrin kimliği ve Ģehirlilik adeta yepyeni bir kimlik 

yaratıyordu. Bu sebeple olsa gerek, XIII. yy. baĢlarındaki Ģehir hayatının geliĢmesi, bir bakıma 

ġehrîleri ortaya çıkarmıĢtır. XIV. yy. ortalarında kaleme alınan, fakat XIII. yy. olaylarını anlatan 

Menakıb‟ul-Kudsiye, ġehrî ile Türkü apayrı iki zümre gibi gôsteriyor. Oysa biliniyor ki Türk o Ģehre bir 

süre ônce dahil olmuĢtur. Fakat Ģehirli olmayı ôylesine benimsemiĢtir ki kendi hemĢehrilerini “türk” 

diye küçümseyebilmektedir. 

ġehirler halkının bir süre içinde kendi içinde kaynaĢması, çok yônlü oluĢumları da beraberinde 

getirmektedir. Hemen belirtelim ki daha XI. yy. sonlarında bir kısım Türkler kale eri olarak Ģehirlere 

yerleĢmiĢ idiler. Bunlara kale içindeki evler tahsis edilmiĢti. Bu sebeple, bir Ģehrin gerçek Türk halkı 

için hemen bütün Ģehirlerde uygun sôzler türetilmiĢtir. “Gerçek Ankaralının kale içinde evi, 

Keçiôren‟de bağı olmalıdır” gibi. Divriği‟nde de kale içinde ev satılmadığını ancak miras kalabildiği 

yakınlara kadar hatırlanmıĢ olup, bu evler fetih yıllarında bir kısmı kale askeri olarak yerleĢen Türklere 

verilmiĢ idiler. 

Netice olarak Diyar-ı Rum‟da Ģehirli Türkler XI. yüzyıldan beri vardır ve bunlar, Diyarbekir, 

Mardin, Harput, Silvan, Urfa, Ahlat, Van ve daha pek çok Ģehrin yüzlerce yıllık yerli Türklerini 

oluĢtururlar. 

Anadolu sahasındaki Ģehirlerin Türk halkı, Ģu halde bu ülkede Alp Arslan çağından beri 

mevcuddur. 

E. Gôçerler Arasında KıĢlak-Yaylak�ekiĢmesi 

Yukarda da belirttiğimiz gibi, olağan nüfus artıĢı sebebiyle Türk boyları arasında, otlak ve 

meralar sebebiyle bazı çekiĢmeler de baĢlamıĢtır. Bu çekiĢmeler, dıĢa karĢı pek gôrünmemekle 

birlikte, sonradan oluĢacak olan beylikler arası mücadelenin ilk safhası veya kademesi olarak 

gôrülebilir. Bu arada DaniĢmentli-Selçuklu çekiĢmesi yanında Mengücek-Selçuklu dostluğu da dikkati 

çekmektedir. 

Artukoğulları ile Türkiye Selçukluları arasında da bir çekiĢme sôz konusu değildir. Burada, 

Ģimdiye kadarki izahlar, genellikle beylerin arasındaki hakimiyet kavgası sayılmıĢ ise de, doğrudan 

boylar arası çekiĢmeler de bunlarda etkili olmuĢ olabilir. 

XII. yy. içinde, boylar arasındaki çekiĢmeler bitince, yaylak ve kıĢlaklarda bir kararlılık baĢlamıĢ 

olmalıdır. Bununla birlikte bu çekiĢmelerin, beylikler arası mücadele olarak kısmen XIII. fakat daha 

çok XIV. yüzyılda devam ettiğini gôrmekteyiz. Bu arada ortaya çıkmıĢ olan nisbî yaylak-kıĢlak 

kararlılığının bir doğal sonucu, kıĢ mevsiminin çok soğuk geçtiği Ġç-Doğu sahasındaki kıĢlaklarda bazı 

yapıların ortaya çıkmaya baĢlamasıdır. Bôylece bu yapılar ile bir bakıma, sonraki yaygın deyimi ile 

toprağa yerleĢme de baĢlayacaktır. 

Toprağa bağlı ekonomik hayatın etkin olduğu bazı yôrelerde varlıklarını Bizans Dônemi‟nden 

devam ettiren kôyler vardır. Bunların bir kısmında eski isk�n devam etmektedir. Bu arada uygun bir 

kesiminde Türkler de kıĢlak olarak yerleĢmiĢ olabilir. Küçülen bazı kôylerdeki halk, civardaki daha 

uygun bir baĢka kôye gôç edince, ôteki kôy, viran halde kalmakta idi. Bôyle “Eski-kôy” veya “Vîran-

kôy”ler XII. yüzyıldan sonra toplum hayatında etkili olmaya baĢlayacaktır. “Yıkık-kôyden haraç 

alınma”, Türkçe ve Farsçasıyla XIII. ve XIV. yüzyılların namlı bir sôzüdür. 
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Kırsal alanda bir yerde devamlı olarak yerleĢmenin bir güvenlik gerekliliği neticesi, Ribatlarda 

kendisini gôsterir. Ribat, hudut karakolu demek olup, sınır boylarındaki uygun yerlerde, kimi zaman 

sağlam yapılar olarak da inĢa edilebilirdi. 

Bir kısım Türk boylarının, coğrafyanın uygun yerlerindeki yaylak-kıĢlak hayatı yaĢamaları 

yanında, belirli ve ônemli yol güzerg�hlarının, geçitlerin ve hakim stratejik noktaların her zaman elde 

tutulması gerekli idi. Bôyle yerlerin çok ônemlilerinde elbette “kale”ler yapılmıĢ olmalıdır. Kalelerdeki 

devamlı isk�n, ayrıca ele alınacaktır. Burada ise, daha ziyade kale değil, fakat kırsal alanı ilgilendiren 

bir devamlı isk�n olarak “ribat”lar sôz konusudur. 

Sonradan Anadolu adını alacak olan sahada, ôncelikle “ribat” adını taĢıyan yapılar vardır. 

Bunlar doğrudan alp-erenlerin kaldıkları, gece gündüz düĢmana dikkat ettikleri yerlerdir. Ġlk düĢman 

saldırısını bir zaman için gôğüsledikleri, saldırı baĢlayınca hemen geriye haber ilettikleri ve gerideki 

boylardan yardım gelinceye kadar, bir zaman için düĢmanı oyaladıkları yerlerdir. Buradaki çetin 

savaĢlarda bir kısım Türkler Ģehid düĢüp buraya gômülüyorlardı. ĠĢte bu Ģehit düĢen Türkler bir-iki 

yüzyıl sonra ünlü bir isim olarak buraya adını veriyordu. 

Türklerin daha ileriye gidip, bu kesimler artık sınır olmaktan çıktığında ise bu ribat, iki türlü yeni 

iĢleve kavuĢabiliyordu. Bunlardan birisi, eğer iĢlek bir yol üzerinde ise kervansaraydır. Ġkincisi ise, 

gece gündüz ıĢığı yanan, gelip gidenlere her zaman yemek çıkartılan bir “z�viye”liktir. Zaviye sonraki 

yaygın ismi ile “Tekke”dir. Buradaki “tekke”, Ģehir içlerindeki belirli tarikatların ellerindeki yapılar 

olmayıp, tamamen sosyal fonksiyonu etkili yapılardır. Yukarda da dediğimiz gibi burada her zaman 

ıĢık yanacak, insanlar için bir ümit kapısı olacaktır. Ġkincisi ve buna bağlı olarak, buralarda her zaman 

kazanlar kaynıyacak, kim ve ne zaman olursa olsun, bunun kapısını çalanlar yemek yiyebileceklerdir. 

Bôylesine bir sosyal iĢlevi olan bu “zaviye”ler sebebiyle, Diyar-ı Rum kısa bir süre sonra 

“garib”lerin akınına uğrayacaktır. �ünkü burada gariblerin karnı her zaman doyabilmekte idi. 

Bôylesine bir yapının çekirdek olduğu yerleĢmeler, sonradan birer kôy haline gelecektir. 

Netice olarak denebilir aradan bunca yüzyıl geçmekle birlikte, bu ülkedeki bazı yer adları, 

mesela tekke-kôyler, belirli bir coğrafyadaki isk�nı bu Ģekilde açıklamaktadır. 

Kôyler: Türk halkının ônemli bir kısmı, yaylak-güzlek-kıĢlak ve yazlak etrafındaki hayatını devam 

ettirmektedir. Anadolu sahasındaki coğrafî durum, Türkiye Türkçesinde, en küçük yerleĢmelerin “kôy” 

olarak adlanmasını sağlamıĢtır. Kôy, doğrudan bir yabancı dilden alınma bir kavram (karye veya dih 

gibi) olarak gôrünmüyor. Gerçi Farsçada, buna yakın bir “kûy” vardır; ancak ondan daha ôncelikli 

olarak Gôktürk çağı Türkçesinde, vadi içlerinde bulunan ve kadın-kızlarının oturdukları yerler demek 

olan “kuy”dan sôz edilebilir. “Kuy‟da konçuyum (kadınım)” ifadesinde buralarda daha çok kadın-

kızların bulunduğu anlaĢılıyor. Türklerin geldiği Bizans ülkesinde, Diyar-ı Rum‟da, genellikle kôy 

diyebileceğimiz yerleĢmeler genellikle vadi içlerinde idiler. Bu sebeple, ôteki Türk lehçelerinin aksine, 

avul veya kıĢlak yerine Türkiye Türkçesinde “kôy” en küçük isk�n birimi olarak Selçuklu çağından 

itibaren gôrülmüĢtür. 

Beylikler Dônemi‟nde de “kôy” çok yônlü olarak etkisini devam ettirmiĢtir. Ancak buradaki kôy, 

her mevsimde kalınan bir yer olmayıp, genellikle kıĢ mevsiminde ve en uzun süre kalınabilen yurt 

demektir. XIII. yüzyıl kayıtlarından (mesela Hacı BektaĢ Veli Men�kıbı), kôyler halkının yaz 

mevsiminde yaylaya çıktığı anlaĢılıyor. 
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Kôylerde hayat oldukça sadedir; büyük kôylerde hayvanların otlatılması için çoban tutulabilirse 

de, küçük kôylerde hayvanlar sıra ile güdülür, otlatılırdı. Bu kôylerde ayrıca ziraî mahsul, hububat 

yanında meyveler de üretilebilirdi. 

XII. ve hatta XIII. yüzyıl ilk yarısında Selçuklu ülkesindeki kôylerin genelde oldukça küçük 

oldukları anlaĢılıyor. ġimdiki Hacı BektaĢ, o zamanki adıyla Suluca Kara-ôyük, üç evli bir yer olup, 

dôrt evli Kayı kôyünden gelenler ile ancak 7 haneli (=evli) bir kôy olmuĢtur. 

Bir kısım kôyler, merkezî durumları, ticaret yolları üzerinde olmaları ve nihayet pazar oluĢları ile 

birlikte geliĢip büyüyorlardı. Bôylesine büyüyen yerleĢmeler, Bizans‟tan devralınan kale-Ģehirler kadar 

kalabalık olsalar dahi, “Ģehir” olarak adlanmayıp, ancak kasaba olabiliyorlardı. 

Kasaba, kavram olarak etkisini günümüze kadar devam ettiren bir isk�n kavramıdır. Selçuklu 

çağında, XIII. ve XIV. yüzyıllarda birçok kasaba adını bilmekteyiz. Bunlar kôken olarak, nüfusça 

kalabalık ve bir kasabın geçinebileceği yerlerdir. Oturanların sayısının çok olmasına rağmen, idarî 

merkez olmayan yerleĢmeler, “kasaba” olarak tanımlanırlardı. Bir Selçuklu idarî biriminde birden çok 

kasaba bulunabilirdi. Fakat tek bir Ģehir sôz konusudur. 

�lkenin Ġmarı ve Yeni �ehresi 

1. ġehir ve Kalelerdeki Durum 

Selçuklu ülkesinin çehresinin değiĢmesi demek, bir bakıma doğrudan yeni im�r=yapılanma 

hareketi demektir. Türk bu ülkeye geldiğinde, bir dônem için muhakkak ki eski yapıları kullanmıĢtır. 

Eski kiliseler camiye çevrilmiĢ, kalenin eski sakinlerinin evlerinde Türkler oturur olmuĢlardır. Bu ilk 

dônemde sadece küçük bazı değiĢiklikler yapılmıĢ olmalıdır. Oysa bir süre sonra, Türkler kendi 

zevklerine gôre yaĢayacakları evlerini, ibadet yerlerini ve ôteki yapıları inĢa etmiĢ, ettirmiĢ olmalıdırlar. 

Selçuklu ülkesinin imarında, kırsal alanlar hakkındaki bilgilerimiz sınırılıdır. Buralardaki yapılar 

genellikle çabuk çürüyüp eriyebilen ağaç veya kerpiçten yapılıyordu. TaĢ veya tuğla yapı ise hayli 

azdır. Bu türden yapılar genellikle Ģehirlerde, kısmen de taĢrada, kırsal alanlarda sadece hanikah ve 

zaviye (tekke) binalarında kullanılmıĢtır. Bu arada yollar üzerindeki kôprüler de sağlam taĢ yapılar 

olarak bina edilmiĢ idiler. 

Bu sebeple Selçuklu ülkesinin imarında daha çok Ģehir-kalelerdeki oluĢumlardan sôz 

edilebilecektir. 

2. ġehirlerin Ġmarında Vakıf 

Kurumunun Rolü 

Selçuklu Dônemi‟nde Ģehirlerin kalabalıklaĢması yeni sorunların çıkmasına yol açmıĢtır. Ancak 

Türk insanının düĢüncesine gôre bütün bu sorunlar, yine bu ülkenin, Ģehrin veya toplumun 

mensuplarınca çôzülecektir. 

Burada, ôzellikle XII. yüzyıl sonlarındaki yeni ĢehirleĢme hareketi ile bağlantılı olarak, ülke 

insanının zenginleĢmesi dikkati çekmektedir. Varlığı artan bu insanlar, servetleri veya mal varlıklarını 

bir Ģekilde yine içinden çıktıkları topluma geri dôndürmektedirler. Burada vakıf kurumu ônemli bir yer 

tutmaktadır. 

Vakfiyeler, varlıklı kiĢilerin, servet ve mal varlıklarının toplum yararına bağıĢlamalarının ayrıntılı 

belgeleridir. Türkler, bir arada yaĢamanın bir gereği olarak, kendilerinden baĢkalarının da ihtiyaçlarını 

TÜRKİYE SELÇUKLU DÖNEMİNDE 
TOPLUM VE EKONOMİ



 343 

düĢünüp, yardım etmek isterler. Anadolu sahasında 1830‟lara kadar resmen, sonraki yıllarda ise ôrf 

olarak devam eden anlayıĢa gôre insanlar, günümüzde devletin yapması gereken iĢleri yaparlardı. 

Ġnsanlar toplumun, yani ôteki kardeĢlerinin ihtiyaçlarını, devletin, daha doğrusu devleti temsil 

eden sultanın gidermesine bakmadan gôrmeye çalıĢıyorlardı. Yukarda da dediğimiz gibi kendilerini bu 

devletin bir parçası sayıyorlardı. Mesela, eğitim ihtiyacı ortaya çıktığında, bu sorunu çôzümleyebilecek 

varlığı olan kiĢi, mal varlığının bir kısmını mektep binası yapımına ve eğiticinin ücretine ayırırdı. Hatta 

ôğrencilerin ihtiyacı da düĢünülür, bu kurumu her yônüyle iĢletebilecek tedbirleri alırdı. Bu amaçla 

bütün gelir kaynakları ve bunlardan elde edilecek paranın sarf yerleri ayrıntılı bir Ģekilde yazılırdı ki, 

devrin yetkili kadısının da tasdik ettiği bu belgeye vakfiye denilirdi. Bunların daha sade bir dôkümü, 

baĢka resmi belgelere de geçirilebilir. 

Günümüzde bazı ôzel okullar, büyük bir mali güce ihtiyaç duymakta olup, bunu talebelerden 

karĢılamaktadır. GeçmiĢte, genellikle talebelerden para alınmadan yüksek ôğretim yapılırdı. Hatta 

talebeye, günümüz asgari ücretinin de üstünde karĢılıksız bir para da verilirdi. Eğitimi misal olarak 

verdiğimiz bu Vakıf kurumunu yaratacak ve yaĢatacak kiĢinin çok güçlü bir mali varlığa sahip olması 

gerekir. Osmanlı dôneminde, toplumda bazı kiĢilerin büyük mali güce sahip olduklarını ayrıntılı olarak 

bilebiliyoruz. Dolayısıyla Osmanlı ôncesi dônemde de Türk devlet veya ticaret adamlarının çok büyük 

mali güce sahip oldukları anlaĢılıyor. Bununla ilgili bazı bilgiler, ilerdeki sahifelerde verilecektir. 

O. Turan ile baĢlıyarak birçok araĢtırıcı, Selçuklular Devri‟ne ait bazı vakfiyeleri yayınlamıĢlardır. 

Devrin resmi dili olan Arapça yazılmıĢ olan bu vakfiyelerde aĢağıdaki hususlar yer alır: 

1. Vakfın sahibi veya mütevelli diye de anılan vekili (vakfın sahibi hayatta ise kendisi mütevelli 

olur) ilk kısımda vakfın amacını ve vakıfın kimliğini belirtirler. 

2. Vakfın gelir kaynakları belirtilir. Bunlar oldukça ayrıntılı ve sınırlarıyla birlikte verilir. Mesela o 

yerin en 

 çok kira geliri getiren bôlgesine bir iĢhanı yaptırabilir. Orada iyi gelir getiren baĢka kaynaklar da 

buna ayrılabilir. Bazen bir iskan yerinin vergi geliri de o Ģahsa temlik edilmiĢ olabilir ve bu durumda o 

gelir de vakfa ayrılır. Bütün bunlar ayrıntılı olarak vakfiyede yer almıĢtır. Buradaki bilgiler sosyal 

bakımdan bizi daha çok ilgilendirir. 

3. Her yıl gelirlerden elde edilen paranın nerelere ve nasıl harcanacağı, ne kadarının 

müderrislere, ne kadarının tamire, ne kadarının talebeye veya ôteki gôrevlilere verileceği ve kalanı ile 

ne yapılacağı ayrıntılı ve açık olarak belirtilir. 

4. Bütün bu olup bitenlerin kim tarafından denetleneceği, eğer olağan dıĢı bir durum olursa, 

vakfın geleceği hakkında kimin karar vereceği de belirtilir. 

En son olarak da vakfın sahibi, aklı baĢında olduğunu, yanında Ģahit olarak kimlerin olduğunu 

belirtir ve Kadının tasdikine sunar. 

Selçuklu çağında yapılmıĢ olan hemen bütün eserlerin, yapıların muhakkak ki bir vakfiyesi vardı. 

Ancak bu vakfiye metinlerinden pek azı günümüze kadar gelmiĢtir. Gerek gününde yazılmıĢ belge 

olarak, gerekse XIX. yüzyılda sureti kaydedilmiĢ olarak günümüze kadar gelen vakfiyeler arasında 

dônemle ilgili olarak çok güzel ve ayrıntılı bilgi verenler vardır. 

Bunlar arasında Cacaoğlu Nureddin‟in 1272 tarihli vakfiyesinde, KırĢehir, EskiĢehir, Ankara ve 

Ġskilip‟de yaptırdığı eserlerin yaĢaması için buralarda ve Konya‟da vakfettiği gelir kaynaklarıyla ilgili 
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çok ayrıntılı bilgiler vardır. Cacaoğlu Nureddin buraların ihtiyaç duyduğu kurumları kendisi inĢa 

ettirmiĢ, yine bu kurumlardaki gôrevlilerin geçimlerini sürdürmeleri için belirli paralar ayırmıĢtır. 

Gôrülüyor ki vakfiye metinleri yazıldıkları dônem için ôzellikle sosyal hayatı ilgilendiren ayrıntılı 

bilgiler vermektedir. ġehirler, kasaba ve kôyler, Ģehirlerin en gôzde semtleri, çarĢılar, kiralar, fiyatlar, 

gelir imkanları vakfiyelerden anlaĢılır. 

Türkiye Selçuklu Devleti‟nin XIII. yüzyılı, bir bakıma Ģehirlerin çoğalması dônemi olarak diye 

bilinir. XII. yüzyıldaki durum, kimi zaman 1176‟da bitmiĢ gôsterilse de bize kalırsa bu dônemi 1211‟e 

kadar uzatabiliriz. 1211 tarihinde Selçuklu ülkesinde yepyeni bir dônem baĢlamıĢ ve bu dônem, kendi 

içinde ikiyi ayrılsa da XIV. yy. baĢlarına kadar devam etmiĢtir. 

Bu dônemin en ônemli ôzelliği, Ģehir hayatının canlanması ve artmasıdır. 

Kale=Ģehirlerdeki nüfus artıĢı bunda etkili olmuĢtur. 

Bir büyük etkili unsur, Türklerin Ģehir hayatına katılmasıdır. Bôylece XIII. yüzyıl baĢlarından 

itibaren gôrdüğümüz Türkmen mahalleleri (mesela Ereğli) Ģehirlerde yepyeni bir mahalle adı olarak 

gôrülmektedir. 

3. Yeni Camilerin Yapılması 

Ġlk olarak, Selçuklu Ģehirlerinde eski kale camii yanında yeni bir cami yapıldığını gôrüyoruz. 

Sonradan adları genellikle Alaeddin Camii veya Uluc�mi diye anılacak olan bu camiler, Selçuklu 

Ģehirlerindeki yerleĢme problemlerine de ıĢık tutmaktadır (ayrıntı için bk. Baykara, Uluc�mi, Belleten). 

Bu camiin hem yeri hem de yapım tarihi üzerinde ayrıntılı olarak durulmaya değer niteliktedir. 

�ünkü Ģehirdeki Türk ve dolayısıyla Müslümanların sayısı çok arttığından kale camii artık 

yetmemektedir. Burada sôzü edilen “yetmeme” gerçeği, her iki yônden ele alınabilir. �ncelikle kale 

içindeki, ikinci olarak kale civarındaki Türk nüfus artmıĢtır. Bunlar Cuma namazını, sadece kaledeki 

c�mide kılabileceklerdir. bu sebepledir ki kale camii artık küçük gelmeye baĢlamıĢtır. 

Bu arada kale surlarının hemen dıĢına da evler yapılmaya baĢlanmıĢ olabileceğini yukarda 

belirtmiĢ idik. Hatta, bir zaman sonra sur dıĢındaki nüfusun, kale içindeki nüfustan daha çok olduğu da 

sôylenebilir. Tabiatıyla bu nüfus artıĢı, kale surlarının dıĢındaki alanlara yerleĢme, Anadolu sahasında 

farklı coğrafyalarda, farklı zamanlarda gerçekleĢmiĢtir. Mesela Niksar gibi, Geç Bizans Devri‟nde de 

canlı ve kalabalık yôrelerde bu isk�n, daha XII. yüzyıl baĢlarında etkili olmuĢ idi. Buna karĢılık Ankara, 

Kütahya, Niğde gibi yôrelerde bu oluĢum, en azından bir, hatta iki yüzyıl sonra gerçekleĢmiĢ idi. 

Türkiye Selçuklularında ülkedeki iç ve dıĢ güvenliğin sağlanması ile, kale=Ģehir sahasındaki 

durum da değiĢmeye baĢlamıĢtır. XII. yüzyılın son çeyreğinden itibaren, Selçuklu ülkesindeki değiĢme 

ve geliĢmeleri, Ģehir=kale sahasının incelenmesi ile tespit edebiliyoruz.  

Selçuklu Devri‟nde kalabalıklaĢan nüfusa karĢı, kale camiinin hacminin yetersizliği açıkça 

gôrülmekte idi. Bu arada kale camiinin yerinin sarplığı da, kale=Ģehirin kazandığı mahallelerdeki yeni 

nüfus açısından ônemli idi. Kale camii, Bizans kastrasının bir hatırası olduğundan sarp ve yalçın 

kayalıklar üzerinde kurulu Bizans kastralarına rahat bir ulaĢım sôz konusu değildi. Bôylece, sur 

dıĢında yerleĢenlerin, ôzellikle yaĢlı insanların kaledeki camiye gidip gelmeleri zahmetli olmaya 

baĢlamıĢtır. 

Birçok Selçuklu kale=Ģehrinde artık açıkça gôrülmeye baĢlamıĢtır ki kale camii artık 

yetmemektedir. Buna bir çare bulunması gerekmektedir. Buna iki çare geliyor: Ġklim elveriyorsa Cuma 
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ve Bayram namazlarını açık havada kılmak, ikincisi de kale camiini geniĢletmek. Ancak bunların her 

ikisi de geçici çôzümlerdir. 

Bayram namazları açık alanlarda, meydanda kılınabilirdi; tertemiz bir çayırlık olan Meydanda 

kıbleyi belirleyen mihrab yanında (�. Bakırer, Anadolu Mihrabları, Ankara 1976), sade ôlçülerde bir de 

minber yapılarak, namazgah olarak da kullanılıyordu. Fakat meydanda Cuma ve Bayram 

namazlarının kılınması, ôzellikle soğuk ve yağmurlu zamanlarda çare olmamakta ve baĢka çôzüm 

gerektirmektedir 

4. Kale Camilerinin GeniĢletilmesi 

Kale camiinin yetersizliği açıkça ortaya çıkınca, bazı Ģehirlerde bir geniĢletme yapılmıĢ ve belirli 

bir süre yeterli olmuĢtur. Anadolu sahasında Türk mimarisi ôzellikleri gôsteren bütün kale camileri 

bôylesine yenilenen eski kilise-fetih camileridir. Bununla birlikte, birçok kale camii için bôyle bir 

geniĢletme imkansız gibiydi. �ünkü bazı kaleler zaten çok dar ve isk�n da sıkıĢık olduğundan camiin 

etrafının açılarak geniĢletilmesi imkansız gibiydi. Bu arada camiin zaten eski olan yapısının daha uzun 

bir süre dayanması da bazen mümkün olmayabilirdi. 

Kale camilerinin geniĢletilmesi konusunda, Konya Kalesi‟ndeki Alaeddin Camii ilk akla gelen 

misal olabilir. Ancak bize gôre Alaeddin Camii, daha erken bir tarihte, kilise camiinden sonra Türk 

mimar ve ustalarınca yapılan bir camidir. Niğde de olduğu gibi, Alaeddin Camii, eski kilise camiinin 

(muhtemelen Eflatun Kilisesi) geniĢletilmesi biçiminde değildir. Alaeddin Camii‟nin Ģehrin ve kalenin 

geliĢen nüfusuna bağlı olarak farklı zamanlardaki geniĢletilmesi herkes tarafından gôrülebilir. Bu 

geniĢletmenin son safhası, Konya Ģehrinde de var olan sur dıĢı Ulucamii‟nin (Kadı Ġzzeddin Camii) 

harab oluĢundan sonra yapılmıĢ olsa gerektir. 

ġehrin nüfusu artmıĢ, kale içinde ve dıĢında yeni mahalleler ortaya çıktığından, yeni camiin kale 

surlarının dıĢında ve nüfusun çoğunluğunun bulunduğu yerde yapılması gerekecektir. Bu yeni cami 

kale ile yakından iliĢkili olmalıdır: Kale camiinin yeri sarp ve aĢağı Ģehrin yukarısında olduğundan 

oraya gidiĢ-geliĢi zor idi. Ancak burada oturanlar yani kale ehli de kolaylıkla bu camiye inip Cuma 

namazını kılabilmelidir. Gerçi, sonradan hem kale camiinde hem de yeni yapılan camide Cuma 

namazı kılınabilmiĢtir ama, fetih yıllarında Ģehirlerde bir yerde Cuma namazı kılındığından bu ayrı bir 

ônem taĢır. Cami, kale ana giriĢ kapısı yakınında olmalıdır. Bôylece kale erleri de hemen gerektiğinde 

kolaylıkla gôrev yerlerine gidebileceklerdir. Gerçi bu durumda nôbetçilerin cuma namazına gelmeleri 

beklenemez. 

Yeni cami oldukça sağlam yapılı olmalıdır: Camiler, surların dıĢında olacaklarından yapılarının 

oldukça sağlam olması gerekmektedir. Eski hatıralarda, Ģehirdeki gayrimüslimlerin cuma namazı kılan 

Müslüman-Türklerle ilgili acı davranıĢları bilindiğinden, camiin adeta bir kale gibi olması da 

gerekmektedir. Netekim Oktay Aslanapa, Bünyan Ulucamii‟nin “kesme taĢ duvarlarıyla bir kale 

gôrünümünde” olduğunu sôylemektedir. 

Camilerin, kale kapılarının tam karĢısında ve çok sağlam olarak yapıldıklarını, XIV. yüzyıl 

kayıtları da gôstermektedir. Kadı Burhaneddin‟e baĢ eğmeyen bir Bey, Turhal‟da kaleye kapanınca, 

Kadı Burhaneddin kalenin karĢısındaki boĢ mescid-i cami, bir kale Ģekline sokarak kaleye sığınanların 

yolunu kesmiĢ idi (Aziz Ġbn ArdeĢir, Bezm ü Rezm, l928 Ġstanbul, s. 318; keza bk. Y. Yücel, Kadı 

Burhaneddin Ahmed ve Devleti, Ankara l970, s. 84 de sadece “mescid” kabul etmiĢ). Benzer bir olay 
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Sivas Ulucamii‟ne sığınıp, �elebi Mehmed‟e direnmek isteyen bir asi için M. NeĢri‟de anlatılmaktadır 

(M. NeĢri, Kitab-ı Cihannüma, Ankara l949-57, I, 403). Gerçi camilerin XIV. yüzyıl sonu ile XV. yy. 

baĢlarındaki bu durumları, Ģehir hayatının gerilediğini, Ģehrin sur dıĢındaki birçok mahallesinin 

boĢaldığını bize açıkça gôsterir. Konumuz bu durumu yorumlamak olmadığından, sonradan Ulucami 

diye anılacak olan camilerin, aĢağıda sôz konusu edeceğimiz durumlarını, dônemin tarihi kayıtlarına 

da uygun olduğunu belirtmekle yetineceğiz. 

Netice olarak yer konusunda iki ôzellik, bir araya gelince yeni camiin, kalenin ana giriĢ kapısının 

hemen karĢısında veya yakınındaki bir uygun alanda yapılması gerekmektedir. 

5. Camilerin Mimarisi 

Camiin yapılması ile ilgili bilgilerimiz, Selçuklu �ağı‟nın ôteki imar hareketlerine de ıĢık 

tutabilecektir. �ncelikle cami için seçilen yer boĢ ve ıssız bir alan olmadığından buradakilerin 

milklerini veya arsalarını camiin yapımı için gônül rızasıyla vermeleri veya satmaları gerekir. Sultanın 

pek çok Ģeye yetkisi olmakla birlikte, sadece Allah rızası için yapılan cami yerinin arsasını zorla 

almaya hakkı yoktur. Bu sebepledir ki ünlü camilerin yapılıĢı sırasında bazı rivayetler anlatılır. 

Bursa Ulucamii‟nin ortasındaki Ģadırvanın yerinin vaktiyle evini vermek istemiyen bôyle inatçı 

birisine ait olduğu rivayeti vardır. Aynı Ģekilde Niksar Ulucamii‟nin çarpıklığı da, rızasıyla arsasını 

vermiyen birinin milkinin oluĢu ile yorumlanır. Bunların muhakkak olarak bir gerçeği yansıttığı 

sôylenebilir. �ünkü bu türden meseleler, cami inĢaatları ile ilgili olarak, hemen bütün zamanlarda sôz 

konusu edilmektedir. 

Camilerde minarelerin yapımında temelin atılmasından sonra uzun bir süre ustanın kaybolması 

rivayetleri de vardır. Hatta bazen, ustasının baĢlattığı inĢaatı, ancak çırağının bitirdiği de rivayet edilir. 

Bütün bunlar, camilerin ve ôzellikle minarelerin çok sağlam ve dayanıklı yapılmaları için bilinen mimari 

esasların halk zihnine yankılanmıĢ Ģekilleridir. 

Camiin inĢa masraflarını mali gücü yeterli birisi veya birileri karĢılardı. Genellikle bu türden 

inĢaatı, büyük mali imkanları olan devlet gôrevlileri yaptırırlardı. Devrin hemen bütün büyük 

inĢaatlarının da bôyle olduğu unutulmamalıdır. Camii yaptıran kiĢinin adı, belirli bir zaman için camiin 

adı olarak da yaĢamıĢtır: Konya‟daki Kadı Ġzzeddin‟in yaptırdığı ve adıyla anılan camii gibi. 

Yeni inĢa edilecek cami, Türk ve Müslüman mühendis ve mimarlarının eseri olacaktır. 

Dolayısıyla yeni cami tamamen Türk cami mimarisi ôzelliklerine gôre yapılmaktadır. Elbette bu inĢaat 

sırasında, bazı gayrimüslim ustalar çalıĢmıĢ olabilir. Ancak diğer bütün çalıĢanlar gibi bunların da, 

daha ônce yapılan hamamda her sabah yıkanarak iĢe baĢlarlardı. Dolayısıyla her camiin yanında bir 

de hamamı vardır: Manisa Ulucamii‟nin yanındaki hamam gibi, Ayasuluğ‟da, kitabesinden varlığı 

ôğrenilen, fakat yeri bilinmeyen 766/1364 tarihli hamam, 1374 tarihli Ulucamii‟nin yapımı sırasında 

inĢa edilen hamam olmalıdır. 

Bazı Ulucamilerde, burasının eski bir kilise olduğuna dair halk inanıĢı devam ettirilmiĢtir (MaraĢ, 

Manisa Ulucamileri gibi). Oysa eskiden kilise olan bir cami vardır ve bu kale içinde olan camidir. Yeni 

camiin inĢaatı sırasında gerçi çevredeki eski veya antik yapı kalıntılarının taĢlarından yararlanılmıĢ 

olabilir. Bununla birlikte, sonradan Ulucami adını alacak olan yeni camiler, kesinlikle yeni Türk 

devrinin yapılarıdır. Kaledeki ilk camiin kiliseden çevrilmiĢ olması, bir kısım halk arasında bu yeni 

camiin de bir ôzelliği olarak devam ettirilmektedir. Bunda biraz, kiliseleri cami etmiĢ olmanın, gurur 
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verici gôrünen motifini devam ettirmek arzusu da yatmaktadır. Oysa XX. yüzyılda bu düĢünce artık 

tersine tepecek bir duruma gelmiĢ, Hıristiyanlar eski kiliselerini geri istenebilecek bir duruma gelir 

olmuĢlardır. 

Rum diyarında, XII. ve sonraki yüzyıllarda, üzeri ôrtülü geniĢ bir alan elde edilmek için çok 

sütunlu ve çok kubbeli yapılarıyla klasikleĢmiĢ bir Ulucami mimarisi ortaya çıkmıĢ idi. Ulucamilerin 

kendilerine mahsus mimarileri ve ôteki ôzellikleri sanat tarihçileri tarafından eskiden beri incelenmiĢtir 

(O. Aslanapa, S. Eyice, D. Kuban ve pek çok araĢtırıcı). 

Ulucamiler, belirli bir zamanda, Ģehirlerdeki Türk iskanının geliĢmesiyle birlikte, kale kapısının 

karĢısında, geniĢ ve sağlam yapılı olarak inĢa edilmiĢlerdir. Camilerin kale kapısına olan mes�feleri, 

sur dıĢındaki Türk iskanının büyüklüğünü gôsterebilir. �ünkü bu cami, Türklerin yerleĢme sahasının 

hemen ortalarında inĢa edilmiĢ olmalıdır. Niksar‟da mesafe oldukça yakın ise de Harput‟da bu mesafe 

bir hayli uzaktır (N. Ardıçoğlu, Harput Tarihi, Ġstanbul 1964). Karahisarlarda (Afyon, ġebin (ġarki), 

Teke ve Demürlü) topografik ôzellik sebebiyle, Ulucamiler kale kapılarına biraz mesafelidir. Honazda 

da arazinin durumuna bağlı olarak hem yamaçta hem de biraz mesafelidir. 

Selçuklu Devri‟nde yapılmıĢ olan camilerin en ônemli ôzellikleri, bütün Ģehir halkını içine alacak 

geniĢlikte olmalarıdır. Bu sebeple Ulucamiler, içlerinde birkaç bin (3.000-10.000) kiĢinin namaz 

kılabileceği büyüklükte yerler olarak tanımlanırlar. Bundan da o yerleĢme yerinin veya Ģehrin nüfusu 

hakkında bir fikir edinmek mümkün olabilir. 

Anadolunun merkezi sahasındaki Bizans kastra Ģehirlerinin dıĢında, deniz kenarı kalelerinde 

kendisine mahsus bir düzen oluĢmuĢtur. Türkler, ülkenin iç kısmındaki Ģehirlerde, sur dıĢı sahanın 

güvenliğini sağlamıĢ olmakla birlikte, deniz kenarındaki kalelerde bôyle bir güvenlikten sôz edilemez. 

Bu sebeple, Antalya, Alaiye ve Sinop gibi Selçuklu Ģehirlerinde ayrı bir cami düzeni gôrülmektedir. 

Antalya‟daki kale camii ve sonraki yeni cami iliĢkisi, tam ve açık bir biçimde gôrülmüyor. Ancak 

kale olarak l215 ile 1225 surları arasındaki saha kabul edilirse, dıĢarda, Ģimdiki Yivli-minare yeni bir 

camidir. Buna karĢılık Alaiye‟de kiliseden çevrilen camiin kilise ôzellikleri halen de içkalede 

gôrülmektedir. Sonraki dônemlerde, kale kapısına bağlı olarak, birisi kapının dıĢında (Andızlı), fakat 

ôteki hemen içinde, iki ayrı yerde yukarda ve aĢağıda iki cami gôrüyoruz. Bunlardan yukardaki, kale 

kapısının hemen içinde olan ve sonradan Sultan Süleyman Camii diye anılacak olan Alaeddin Camii, 

ôteki de limanın üzerindeki bôlmenin dıĢında, kapının tam karĢısındaki Andızlı camidir. 

Sinop‟da kale camii içkalede ve 1215 tarihlidir. Buna karĢılık, surların çevrelediği geniĢ Ģehir 

sahası içindeki yeni cami, Alaeddin Camii 1267 tarihlidir. Ancak bu sonuncu tarih, Ģehrin bir kısa süre 

elden çıkıp yeniden alınmasını gôsterdiği için bir değerlendirmede dikkatli olmak gerekir. 

Selçuklu kale=Ģehirlerindeki nüfus artıĢının ve Ģehre yeni yerleĢenlerin artmasının en açık 

gôstergesi, Ģehirde kale camii dıĢında yeni bir cami yapılmasıdır. Bu sebeple aynı zamanda Türk 

Ģehircilik tarihi için de ônemli olan bu hususu, biz ayrı bir makalemizde incelemiĢ idik.  

Zaten bu incelememizde de daha eski Ulucamii çalıĢmamızın etkilerini gôrmek mümkündür. 

Selçuklu çağından kalan Ģehirlerdeki Ulucamilerin yerleri, Ģehrin bu camiin yapımı yıllarındaki 

büyüklüğünü çok açık olarak gôsterebilmektedir. 

Selçuklu Ģehrinde ve kırsal alanlarda mescid, mahallenin veya isk�n biriminin esas kurumudur. 

Bunun hemen bitiĢiğinde bir de temel eğitimin verildiği mektep binası yer almakta idi. Bunların 
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yanında, ihtisas eğitim veren kurumlar da, ihtiyaçlara gôre yapılmakta idi. Bütün bunların yapımında 

vakıf kurumunun etkili bir yeri vardır. 

ġehir ve ülke imarındaki ônemli bir adım, güvenlik tesislerinin yapılması veya tamir ve 

tamamlanmasıdır. �zellikle kale Ģehirlerdeki yeni isk�n durumuna gôre, bazı yônlerdeki surlar 

yenilenmiĢ, bazı yeni eklenmeler de yapılmıĢtır. Antalya Ģehrinde, fetihten hemen sonra, yerli 

Hıristiyan halkının bir cuma günü Müslümanlara karĢı giriĢtiği katliam sonrasında, Ģehrin her iki kesimi 

arasında bir sur çekilmiĢ idi. Bu sur on sene kadar sonra Hıristiyan semtinin boĢalması ile o yône 

doğru geniĢletilmiĢ idi. Bôylesine imar hareketinin içinde en ônemlisi, yeni Ģehirlerin yapılmasıdır. 

Hamam yapıları, hem Ģehirler, hem de doğal sıcak suları olan kırsal alanlarda çok ônemli idi. 

Hamam yapılarının mimarısı Ġç Asya‟dan getirilmiĢ idi. Sadece Ģehirlerde değil, kasabalarda ve hatta 

büyük kôylerde dahi hamam yapıları bulunuyor, temizlik en iyi Ģekilde yerine getirilmeye çalıĢılıyordu. 

�lkedeki yeni Ģehirlerin yapılmasında ôzellikle Alaeddin Keykubad adı ônemlidir. Sonraki 

zamanlarda, mesela XV. yy. sonlarında M. NeĢrî‟de dahi Alaeddin Keykubad zamanında on dokuz 

tane Ģehir yaptırdığı hatırlanmıĢtır. Yine onun zamanında nice camiler, medreseler; hanik�h ve 

kervansaraylar bina edilmiĢ idi. Yukarda kısmen temas ettiğimiz gibi, Alaeddin Keykubad‟dan ônce ya 

da sonra yapılmıĢ olmalarına rağmen, Selçuklu Devri‟nden kalmıĢ olan hemen bütün camiler, 

Osmanlılar zamanında hep Alaeddin adına bağlanacaklardır. 

Diyar-ı Rum‟un kısa bir süre içinde bir Türk ve Selçuklu ülkesi haline gelmesinde, ülkenin imarı 

ônemli bir yer tutar. Bunlar arasında yeni isk�n yerleri ve Ģehirlerin kurulması ônemli bir yer tutar. 

6. ġehirler 

Selçuklu Dônemi‟nde, Ģehir hayatının geliĢtiği bir büyük gerçektir. Bu sebeple bazı Ģehirlerin 

geliĢmelerini kısa da olsa anlatmak gerekir. 

Türklerin doğrudan kurdukları Ģehirler arasında Ģunlar ôrnek olarak verilebilir: 

A. Aksaray ġehri 

Türklerin Anadolu‟nun ortasında, Konya merkez olduktan sonra, doğuya giden yol üzerinde 

kurdukları en namlı iskan yeridir. Adının Garsaura‟dan geldiğine dair zorlamalar olsa da, doğrudan 

Beyazsaray anlamı açık ve kesindir. ĠĢte bu Ģehir, XII. yüzyılın ikinci çeyreğinde, Rükneddin Mesud 

zamanında, inĢa edilmiĢtir. Yeni bir kale inĢaatı olduğundan, bunun da bir kale camii tasarlanmıĢ ve 

yapılmıĢtır. Netekim bu kale camii, sonraki geniĢletmeler sonucu Ulucami adını alacaktır. 

Aksaray Ģehri XII. yüzyıl sonlarından itibaren geliĢip surların dıĢında geliĢme gôsterince Ģehir, 

daha çok ırmağın kuzey yakasında büyümüĢtür. Bu sahadaki geliĢmeye müvazi olarak yukardan beri 

sôzünü ettiğimiz oluĢum burada da gôrülmüĢ, neticede Eğri-Minare Camii diye anılan, Ģehrin yeni 

sahasının camii olarak yapılmıĢtır. 

Türkiye Selçukluları Devleti‟nin zayıflaması, Konya‟nın devlet merkezi iĢlevinin gerilemesi, buna 

karĢılık Kayseri ve ôzellikle Sivas‟ın canlılığı dôneminde, Aksaray son parlak zamanını yaĢadı. Fakat 

XIV. yüzyıl ortalarından itibaren beylerin kendi merkezlerini oluĢturması ile Aksaray‟ın Konya‟ya ve 

ülkenin doğusu ile münasebetlerine bağlı olarak süren canlılığı geriledi. Surların dıĢındaki mahalleler 

küçüldü ve neticede kale camii geniĢletilerek, Ulucami haline getirildi. 

Aksaray‟da Ulucami, tıpkı Konya‟daki Alaeddin Camii gibi, Ģehrin ortasındaki bir yapı olarak 

gôrülür. Bu durum, geç bir tarihte, XIV. yy. sonlarında kale camiinin tamiri ve geniĢletilmesi ile 
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oluĢmuĢtur. Ancak Aksaray‟da, Ģehrin geliĢmesini gôsteren bir gerçek cami (Eğri Minare=Kızıl Minare) 

de vardır (Aksaray için, bu türden mekan meseleleri pek tartıĢılmayan tarihi için bk. Ġ. H. Konyalı, 

Aksaray; keza bk. Aynı müellif, “Aksaray Ulucamii”, Vakıflar Dergisi, X, 1973, s. 273-288). 

B. Denizli 

Denizli; XIII. yüzyılın ikinci çeyreği içinde, tamamen Türk mühendis ve Ģehir inĢa plancılarının 

denetiminde yapılan bir kale ve Ģehirdir. Antik Laodikeia‟daki isk�n bir dônem için Ladik olarak devam 

etmiĢ, fakat XII. yüzyıldan itibaren halkı etrafa dağılmıĢ idi. Yôredeki askeri merkez Honaz‟ın yerinin 

elveriĢsiz olması sebebiyle Türklerin yôrede yeni bir iskan yeri=kale yapmak gerekliliği XIII. yüzyılın 

ikinci çeyreğinde gerçekleĢmiĢtir. Toğuzlu/Tonuzlu adlı yere ôncelikle içinde bir camisi ile bir kale inĢa 

edilmiĢtir. 

 

XIII. yüzyılın ikinci yarısında, Denizli‟nin doğusu ile iliĢkilerinin artması sonucu kalenin doğu 

varoĢunda yeni ve büyük bir yerleĢme gôrülmüĢtür. Bu yôndeki Ģehrin ana giriĢ kapısı, Honaz 

kapısının dıĢında yeni bir cami, Ulucamii de bu yıllarda, XIII. yüzyılın ortalarında yapılmıĢ olmalıdır. 

Denizli Kalesi ve Ģehrindeki oluĢum ülkenin ôteki Ģehirlerinden farklı değildir. Denizli kale içinin bir 

iskan yeri olmaktan çıkması ile kale camii de, daha sonraki dônemde, üç vakit de namaz kılınan bir 

nevi çarĢı camii halini almıĢtır. 

XIV. yy. baĢlarından itibaren Adalar Denizi kıyılarına kadar ulaĢılması ile Denizli‟nin batısı ile 

iliĢkileri artmıĢtır. Bu dônemde AlaĢehir kapısı dıĢında yeni mahalleler ortaya çıkmıĢ, Ģehrin merkezi 

bu kuzey kesime kaymıĢtır. Netekim buradaki kapıya, 1320‟li yılların sonlarında Aydınoğlu Umur Bey, 

bedraka vergisinin kaldırıldığını ilan eden kitabesini koyacaktır. 

C. �teki ġehirler 

Gerek XII. yüzyılda yapıldığı belirtilen, ancak yeri ve ôzellikleri açıkca bilinmeyen Simre gibi 

Ģehirlerin, gerekse XIII. ve XIV. yüzyılda ortaya çıkan Ģehirlerin gôrünüĢü, yukarda sôzünü ettiğimiz 

baĢlıca Aksaray ve Denizli ôrneklerinde gôrülmektedir. 

UĢak, Burdur, Larende (Karaman) ve Elbistan, Aksaray ôrneğini gôsterirken, AkĢehir, EskiĢehir, 

�orum, KırĢehir ve BeyĢehir, Denizli ôrneğine gôre geliĢme gôstermiĢtir. Aynı Ģekilde Eğirdir‟de de 

kale camiinden ayrı, kalenin ana giriĢ kapısının dıĢında bir yeni Ulucamii yapılmıĢtır (S. S. YiğitbaĢı, 

Eğirdir Felek-abad Tarihi, Ġstanbul 1972, s.134-137). Eğirdir, XIV yüzyılda ayrıca geliĢecektir. 

7. GeliĢen Bizans Dônemi ġehirleri 

A. Ankara ġehri 

Ankara, Bizans dôneminde sağlam surların içinde bulunuyordu ve Kale içindeki bir Hıristiyan 

mabedi kesinlikle camiye çevrilmiĢ olup yeri bilinmemekte denebilir. Fakat Ģimdiki adıyla Alaeddin 

Camii, kale içindeki sôzünü ettiğimiz kiliseden bozma kale camiin yenilenmiĢ ve geniĢletilmiĢ Ģekli 

olabilir Ankara‟da varlığından sôz edilen kilise, Ģehrin yeni Hıristiyan semtindeki mabed olmalıdır. 

Arslanhane Camii, XIII. yüzyılda sur dıĢındaki Atpazarı‟nın aĢağılarındaki yeni iskanın ortaya 

çıkardığı camidir. Arslanhane Camii, yukardan beri sôzünü ettiğimiz, kale ve surların dıĢındaki iskan 

yerinde yapılan camilerin, hem yer hem de mimari olarak en güzel ôrneklerinden biridir. 
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Osmanlılar zamanında Ankara Ģehrinin geliĢen yeni semtlerinde yeni camiler yapılmıĢtır: Hacı 

Bayram Camii gibi. Hacı Bayram Camii‟nin yapılmasıyla orası cam i itibar edilmiĢ, bu sebeple bir süre 

için kale içindeki Alaeddin Camii dahi mescid kabul edilmiĢtir. 

B. Konya ġehri 

Konya Selçuklu Devleti‟nin asıl paytahtı olduğundan onun geliĢmesi daha erken bir zamanda 

etkili olmuĢtur. Kale içindeki kiliseden bozma cami Eflatun Kilisesi diye anılan yapı olmalıdır. Konya‟da 

sur içinde geliĢen Ģehir Ģartlarına uygun olarak, kaledeki Ģehrin yeni semtlerine, ayrıca bir yeni camii, 

Alaeddin Camii yapılmıĢtır. Ancak 1221‟deki yeni düzenlemeden ônce dahi, surların dıĢındaki isk�n 

yerin uygun bir yerinde, muhtemelen Ġplikçi Camii veya yerindeki mabed, yapılmıĢ olmalıdır. 

1221‟de Konya Ģehrinin surları geniĢletilmiĢ, yenilenmiĢ idi ve sonrasında da bir cami daha sur 

içindeki alanda yapılmıĢtır (Kadı Ġzzeddin Camii), sur kapılarının dıĢında ise Larende Kapısı dıĢındaki 

Sahip Ata Camii‟ni unutmamak gerekir. Aksaray Kapısı dıĢındaki cami, sonradan kapı içine alınmıĢ, 

fakat ismi Kapı Camii olarak, sôzünü ettiğimiz genel çizgiye tam olarak uymuĢtur. 

Konya‟nın, Selçuklu Devleti‟nin paytahtı olmaktan çıkması, sur dıĢındaki alanlardaki nüfusun 

azalmasına yol açmıĢtır. Larende Kapısı dıĢındaki büyük cami bu sırada harab olmuĢ, yenisi 

küçültülerek yapılmıĢtır. ĠĢte bu yeni dônemde, Alaeddin Camii, daha da geniĢletilmiĢ ve 

büyütülmüĢtür. 

C. Kayseri ve Sivas 

Bu iki Ģehir de Türkiye Selçuklularının paytahtlarından sayılabilir ve bunlardaki durum da Konya 

gibi, birkaç yônlüdür. Kayseri‟deki Ulucami, kalenin içindeki geniĢletilmiĢ kale camiini gôstermektedir. 

Buna karĢılık sur dıĢında XIII. yüzyılda artmıĢ olan isk�nın gôsterdiği yeni dônemi yansıtan camii, 

Hunat külliyesindeki camidir. Hatta “cami”, surların içindeki Ulucamii olduğundan bir dônem için 

“mescid” olarak kabul edilmiĢ idi (H. Edhem, Kayseriye ġehri, Mebani-i Ġslamiye ve Kitabeleri, Ġstanbul 

1334). 

Sivas‟a gelince orada da hem kale camii, hem de Ulucami, sôzünü ettiğimiz Ģemaya tam olarak 

uymaktadır. Tepe üzerindeki kale içindeki cami günümüze kadar gelmemiĢtir. Ancak tepenin 

kuzeyinde sur dıĢındaki geliĢen semte yapılan Ulucami XII-XIII. yüzyıl ôzelliklerini tam olarak 

yansıtmaktadır. Bu camiye, XV. yy. baĢlarında bir sergerdenin sığındığını M. NeĢri‟de naklen yukarda 

belirtmiĢ idik. 

 

Türkiye Selçuklularının, DaniĢmentlilerden devraldıkları en namlı Ģehirlerden birisi kastra 

ôzellikleriyle de dikkati çeken Niksar‟dır. Kaledeki Fetih Camii yanında, surlarının dıĢındaki Ulucamii, 

hemen bütün Selçuklu Ģehirlerindeki gôrünüĢün en açık ve yalın misalidir. 

�teki Selçuklu Ģehirlerini, Ulucami ôzellikleriyle birlikte de tek tek sôz konusu etmeyip saymakla 

yetineceğiz: Honaz, Homa, Uluborlu, Sivrihisar, Kütahya, Ermenek, Ereğli, Kastamonu, �ankırı, 

Ġskilip, Turhal, Zile, Amasya, Kalehisar (Karahisar-ı Demürlü), Kalecik, Tokat, Develi, Niğde, Divriği, 

Bayburt, Ġspir, Erzurum, Siirt, Silvan, Mardin, Urfa, Antep,Van ve Harput Ulucamileri sôzünü ettiğimiz 

ôzellikleri aynen gôstermektedirler. 

Ulucamilerin de, kale camilerinin kiliseden bozulmuĢ olma ôzelliklerinin bir uzantısı olarak, kimi 

yerde eski bir mabedden çevrildiğine dair rivayetlere rastlandığını belirtmiĢ idik. Bunlar kesinlikle 
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doğru değildir. Mesela MaraĢ Ulucamii‟nin de, nedense bir Hıristiyan yapısından değiĢtirildiği 

sôyleniyor. Oysa kale eteğinde bulunan ve ôteki ulucamilerle aynı ôzellikler taĢıyan bu camiin, Türk 

devrinde yapılması çok daha olağan bir gerçektir (Dr. M. Z. Bayburtluoğlu, “KahramanmaraĢ‟da bir 

grup Dulkadırlı Yapısı”, Vakıflar Dergisi, X, 1973, s. 234-250). 

8. Beylik Devri ġehirleri 

A. Bursa ġehri 

Bursa Kalesi, Beylikler Devri‟nin Ģartlarına gôre yorumlanabilecekse de, Selçuklu Devri‟nin 

ôzellikleri burada da tam olarak kendisini gôstermektedir. �ok büyük olmayan Kale Osman Gazi 

tarafından kuĢatılıp, Orhan Gazi tarafından alınmıĢtı. Orada ilk olarak bir kilise camiye çevrilmiĢ, uzun 

bir süre bu cami kullanılmıĢtır. ġehrin batı ve daha çok doğu yônündeki yeni isk�n geliĢmeleri 

sonrasında yeni mahalleler ortaya çıkmıĢtır. Neticede XIV. yüzyıl sonlarında Yıldırım Bayezid, bu yeni 

isk�n sahasında kale kapısına uzak olmayan bir yerde Ulucamii inĢa ettirmiĢtir. Dolayısıyla Bursa 

Ulucamii de kale, kale kapısı, büyüklük ve ôteki ôzellikleri ile, yukardan beri sôzünü ettiğimiz genel 

Ģemanın tam içinde yer almaktadır. 

Bursa‟nın kale içinden taĢması sırasında, doğu yakasındaki fizikî engeller, akan çay, geliĢmeyi 

bir süre engellemiĢ idi. �ayın ôte yakasındaki ilk yerleĢmeler dolayısıyla, ġehre-küstü adı XV. yüzyılın 

baĢlarında ortaya çıkmıĢtır. Fizikî Ģartları içinde geliĢmesini bütünleyen Ģehirlerin, bu sınırların dıĢına 

taĢmasını gôsteren bu ġehre-küstü adı, sonraki yıl ve yüzyıllarda, bütün Osmanlı ülkesinde 

gôrülecektir. 

Batı Anadolu‟nun antik ôzellikleri güçlü Ģehirlerinde de aynı plan düzeni gôrülür. 

Selçuk/Ayasuluğ‟da, kale camii yanında Ġsa Bey‟in inĢa ettirdiği Ulucamii, ana giriĢin fazla uzağında 

değildir (ġimdiki giriĢ, sonradan açılmıĢtır). Kale surlarının dıĢındaki yeni Türk yerleĢmesinin 

büyüklüğü, Ġsabey Camii‟nin büyüklüğü ile açıkça anlaĢılıyor. MenteĢeoğullarının namlı Ģehri, Balat‟ta 

(Miletos) da tiyatronun üzerindeki Bizans kalesinin içindeki cami kaybolmuĢ gibidir ama, hemen 

yakınında ve muhtemelen kapısıyla ilgili bir yerde cami harabesi (Kırk Merdiven) vardır. Ġlyas Beğ 

Camii, daha geç bir tarihte inĢa edilmiĢ olup, bu ayrı bir ôzellik gôsteriyor. Beçin‟deki durum da cami 

ile kale iliĢkisini açık olarak gôsterir. Birgi ve Tire‟deki Ģehir geliĢmeleri de en açık Ģekilde 

Ulucamiilerin yerlerinden anlaĢılmaktadır. Mesela Tire‟deki Ulucamii, daha kalabalık bir iskana hitap 

edecek Ģekilde düzlükte yapılmıĢtır. Bergama‟da da Ulucamii, Ģehrin aĢağısında, Bergama çayının 

hemen sol kenarındadır. 

Anadolu‟daki Türk iskanının hem de Ģehirlerdeki en belirleyici unsurlarından birisi Ulucamiilerdir. 

�ünkü gerek yerleri, gerekse büyüklükleri ile Türk mahallelerinin ortasında yapıldıklarından bunlara 

gôre bazı neticelere ulaĢmak imkanı vardır. Hele inĢa tarihleri belli ise, zamanlarıyla ilgili daha kesin 

hükümler verilebilir. Anadolu sahasındaki ĢehirleĢme hareketinin, zaman zaman hızlanıp, bazı 

zamanlarda gerilemiĢ olmasından dolayı (XIV. yüzyılda olduğu gibi) Ulucamilerin durumlarında bazı 

değiĢiklikler olmuĢtur. Bunların gerek yapı, gerekse doğrudan cami/mescid ôzelliklerine bağlı 

değiĢmeleri, bazı Ģehirlerde dikkate değer geliĢmeler gôstermiĢtir. Bunların, iskan yerlerine bağlı olan 

geliĢmeleri, ayrıca ve ayrıntılı olarak ele alınabilecek değerdedir. ġimdilik, Ankara Kalesi‟ndeki 

Alaeddin Camii‟nin giriĢindeki kitabelerdeki farklılığı hatırlatmakla yetiniyoruz. 
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Ulucami, veya sadece camilerin bilinmesi, yer ve büyüklükleriyle tesbiti, XII-XV. yüzyıllar 

arasının sınırlı bilgi imkanlarına yenilerini katabilecektir. Sôzlerimizi devrimizin ilk büyük Selçuklu tarihi 

araĢtırıcısı rahmetli Prof. Mükrimin Halil Yinanç‟ın Ģu sôzleriyle noktalayalım: 

“Yeni Müslüman fatihler, fethi takib eden yıllarda henüz cami inĢa edemediklerinden dolayı bir 

müddet Hıristiyan mabedlerini Ġslam mabedlerine çevirerek onlardan istiafede etmiĢlerdir. Fakat 

bilahare yavaĢ yavaĢ kendileri cami inĢa ederek çok zaman geçmeden yeni fethedilen bu kıtayı, tam 

manası ile bir Ġslam diyarı haline getirmiĢlerdir” (Türkiye Tarihi, Selçuklular Devri, I, Anadolu‟nun Fethi, 

Ġstanbul l944, s. 181-182) 

Sosyal Hayat 

A. Eğitim 

Ġslam dünyasının geneline bakıldığında, Tebriz veya ġam‟a gôre yeni açılmıĢ ve Ġslamiyet‟e 

kazandırılmıĢ olan Rum diyarı, oldukça geri durumda bulunuyordu. Hatta Rum‟un cehaletiyle meĢhur 

olduğu dahi sôyleniyordu. Elbette nihayet birkaç on senelik, belki de bir 50-60 senedir Ġslam diyarı 

olan bu ülkedeki eğitim, ôteki ülkeler düzeyinde değildi. 

Gerek ilk Beylikler Devri‟nde, gerekse sonraki birliği, yani Türkiye Selçukluları Dônemi‟nde 

eğitimi, iki kademeli olarak ele almak gerekir. 

1. Temel eğitim, 

2. Ġhtisas=meslek eğitimi. 

1. Temel Eğitim 

Temel eğitim, bir yandan Ġsl�miyet‟ten, ôte yandan da Ġç Asya Türk eğitim geleneklerinden 

etkilenmiĢtir. Selçuklu ülkesinde, ôzellikle kalelerde yerleĢen Türkler arasında mekteplerin, XII. 

yüzyıldan itibaren var olduğunu kesinlikle biliyoruz. Mektep, temel Ġslamî eğitimi, insana gerekli ôteki 

bilgilerin verildiği bir kurum olarak 5 yaĢında baĢlar ve 9-10 yaĢlarına kadar devam ederdi. Sivas 

Ģehrinde varlığını kesinlikle bildiğimiz bu eğitim kurumunun, ôteki merkezlerde de bulunduğu 

muhakkaktır. �ünkü Selçuklu Devri‟nin sonlarında oluĢan duruma gôre, ôzellikle Ģehirlerde mevcud 

olan mahallenin iki temel kurumu, mescid ve mekteptir. Mescidde imamlık eden kiĢi, aynı zamanda 

mektepde de muallimlik edebiliyordu. 

XIII. yüzyıl ortalarında Konya‟ya gelmiĢ olan ġems-i Tebrizî‟ bir süre Erzincan‟da mektep 

muallimliği yapmıĢ idi. 

ġehir ve kalelerde çôzülmüĢ olan temel eğitim, kırsal alanlarda da gôz ônüne alınmıĢtır. Ancak 

orada eğitim, daha ziyade ezbere dayanıyor, bilgiler sôzlü olarak aktarılıyordu. Türk hayatının yaylak 

ve kıĢlakta devam etmesi sebebiyle, her iki alanda da temel eğitim kurumları devam edebiliyordu. 

2. Ġhtisas=Meslek Eğitimi 

Selçuklu ülkesinde ihtisas eğitimin de iki ana kaynağı vardır. Ġslam aleminin eğitim mirası ile 

Asya Türk gelenekleri. Bu arada meslek eğitiminin temel kurumu olarak “medrese”yi biliyoruz. 

Medrese, gerek kuruluĢ, gerekse yapı olarak ôzellikle XII. yüzyıldan itibaren Diyar-ı Rum Ģehirlerinde 

gôrünmektedir. 

Meslek eğitiminin en baĢında, insan hayatı için gerekli olan tıb=hekimlik eğitimi gelmektedir. Her 

Ģehirde ve isk�n yerinde bulunan DarüĢ-Ģifalara hekim yetiĢtiren bu medreseler, genellikle yanyana iki 

yapıdan oluĢuyordu. Dershane kesimi ve hastane kesimi. Kayseri‟de Gevher-Nesibe Hatun‟un XIII. 
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yüzyıl baĢlarında yaptırdığı DarüĢĢifa, çok yônlü ôzellikle bu türün en çarpıcı ve güzel ôrneği 

sayılabilir. Bir kısım darüĢĢifalar, sağlam yapıları ile Ģehir surlarının dıĢında yapılıyordu. Bôylece 

oradan sadece Ģehirlerdeki insanlar değil, hemen herkes yararlanabiliyordu. 

DarüĢĢifalar, eğitim kuruluĢu olarak ônemli olduğu gibi, doğrudan bir sağlık tesisi olarak da 

ônemli idiler. 

Gôkyüzü incelemeleri yapan yüksek eğitim kurumları, ôzel yapı ve tertibatları ile dikkati çeker. 

Selçuklu çağında bazı medreseler bu amaca uygun olarak inĢa edildiklerinden bunlarda astronomi, 

matematik ve fizik bilimlerinin de okutulduğu anlaĢılıyor. Mühendislik türünden bazı eğitim 

kuruluĢlarının Artuklu ülkesinde bulunduğunu sanıyoruz; fakat bu türden mesleklerin eğitimi hakkında 

yeterli bilgilerimiz yoktur. 

Dini etkili eğitim kuruluĢları daha etkili ve yaygındır. Kimi zaman D�r‟ül-hadis veya D�r‟ül-kura 

diye anılsalar da medreseler, sonraki zamanlarda yanlıĢlıkla tamamen dinî eğitim veren kurumlar 

olarak algılanmıĢ idiler. 

Medreselerde eğitimi en yüksek dereceli gôrevli olarak “müderris” verirdi. Bunun yardımcıları 

“muid”ler olup, ayrıca ôteki hizmetliler de medrese kadrosunu oluĢtururdu. Medreselerle ilgili vakıflar 

dolayısıyla ôzellikle XIII-IV. yüzyıl medreselerinin iĢleyiĢi ile ilgili bilgilerimiz çoktur. 

Medresede eğitim dili Arapça idi. Bununla birlikte Beylikler Devri‟nde Türkçe yazılmıĢ tıp 

kitapları ile kuran çeviri ve tefsirleri sebebiyle, Türkçenin belirli bir ônem kazandığını tahmin 

edebiliyoruz. Bununla birlikte, ülkenin Konya, Kayseri, Diyarbekir veya Niksar gibi ônemli kültür 

merkezlerinde eğitim dili muhtemelen her zaman Arapça olmuĢtur. 

B. Eğlence, Spor ve Diğerleri 

ġehire dayalı hayatın ortaya çıkardığı bir sonuç, eğlence ve idman=spor hareketleridir. 

ġehirlerin içinde oldukça sıkıĢık durumda bulunulduğundan, Ģehrin kenarında, ona bitiĢik ve surun bir 

kapısının açıldığı uygun bir çimenlik, doğrudan bu amaca tahsis ediliyordu. �zeri her zaman tertemiz 

yemyeĢil çimenlerle kaplı olduğundan Gôk-meydan diye anılan bu yerler, Ģehirlerin en ônemli sosyal 

kurumu kabul edilebilir. 

Buralarda halk topluca Bayram namazlarını kılabilir, hemen bütün Ģehir halkı bir araya 

gelebilirdi. Bayram sonrasındaki Ģenlikler de burada icra edilirdi. ġehir ve yôre halkını yakından 

ilgilendiren her türlü gôsteri de burada yapılırdı. Konya gibi taht merkezi Ģehirlerde, tahta geçme cülus 

tôren ve Ģenlikleri buralarda icra edilirdi. �teki Ģehirlerde de her türlü Ģenlikler (donanma) buralarda 

yapılırdı. Bu arada toplumun gôrmesi gereken cezalandırmalar da burada icra edilirdi. 

Gôk-meydanlar, aynı zamanda birer idman=spor yeri idiler. Burada at koĢuları yapılır, güreĢler 

olur, ok atılır, kısacası hemen bütün idman=sporlar icra edilebilirdi. 

Gôk-meydanlar çok yônlü ôzellikleri ile Selçuklu çağının, daha doğrusu XII-XV. yüzyıllar 

arasının en ônemli sosyal kurumları olmuĢlardır. 

Sonraları bunların üzerini kısmen mezarlık (Konyadaki Meydan Mezarlığı) kaplamıĢ, baĢka 

yapılar da (cami gibi, Sivas‟taki Meydan Camii gibi) yapılmıĢtır. 

Bazı meslektaĢlarımız Ģehrin temel kurumu olarak c�mii almakta iseler, camiye Ģehrin sadece 

Müslüman ahalisi gelir. Oysa Gôk-meydana Ģehrin bütün s�kinleri katılabilirdi. Ancak bu konuda yine 

de dikkatli olunmuĢtur. 
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Sosyal yardımlaĢma gerçeği ve buna bağlı kurumlar, hem kırsal alanlarda, hem de ôzellikle 

Ģehirlerde mevcud idiler. Sonradan “im�ret” adını alacak olan yapıların ilk ôrnekleri bu dônemde 

gôrülür. 

C. Türklerin Yerli Halk ileĠliĢkileri 

Bir varsayım, Türkler bu diyara geldiklerinde sayılarının az, buna karĢılık eskilerin oldukça etkin, 

kalabalık ve ülkenin de mamur olduğu yolundadır. Bôyle olunca, sonradan bu ülkede kalabalıklaĢan 

Türklerin, vaktiyle sayıca az gelenlerden çok yerli halkın Müslüman olması ile ortaya çıktığı da ileri 

sürülür. 

Bu türden sôzler, kimi zaman mesela Mevlana C. Rumî ile ilgili rivayetlerde abartılarak ifade 

edilir. Güya Mevlana binlerce gayrimüslimin Müslüman olmasına imk�n vermiĢ. Burada asıl belirtmek 

istediğimiz husus, eskiler ile yeniler arasında iliĢkilerin yumuĢak ve hoĢgôrü içinde var olmasıdır. 

XI. ve sonraki yüzyıllarda Türklerin dahil olduğu fikir ve kültür kümesi ôtekilere gôre üstündü. 

Onların hem manevî hem de maddî üstünlükleri vardı. Buradaki maddî üstünlükden kastım, geçim 

im�nlarının çok daha iyi olması yolundadır. Gerçekten de XIX. yüzyıla kadar Türk ülkesinde geçim, 

karnını doyurma ve para kazanma imk�nı dünyanın ôteki kôĢelerinden daha etkiliydi, veya hiç 

olmazsa alt düzeyde değildi. 

XI ve XII. yüzyıllarda da maddî ve manevî olarak üstün durumda olanlar Türklerdir. Türklere 

doğru bir yôneliĢ vardır, fakat bunun büyük kitleler halinde oluĢtuğuna dair kaynaklardaki bilgiler, dinî 

olanlar dıĢında genellikle abartılmıĢtır. 

ġehirlerde (=kalelerde) ve kırsal alanlarda eskiler ve yeni gelenler yüzyıllarca yanyana 

yaĢayabilmiĢlerdir. Bunların içinde din, eğer raiyet olup cizye vermeyi kabul ederse, hiçbir problem 

teĢkil etmemiĢ, varlığını devam ettirmiĢtir. Burada dikkati çeken, onların varlıklarının aynen devamıdır; 

onların geliĢme, geniĢmeye ve büyüme yolları sınırlıdır. Kale ve Ģehirlerdeki isk�n sahaları belirgindir 

ve bunun içinde kaç hane iseler o Ģekilde devam edip gelirler. Bôylece, sonradan bir kısım 

Ermenilerde abartılı olarak ifade edildiği gibi, evleri birkaç kat olabilmiĢtir. Ancak onların buna rağmen, 

doğrudan büyük kitleler halinde Müslüman oldukları bilinmiyor. 

Bu arada dikkati çeken ve gerçekmiĢ kabul edilen bir diğer husus, Türklerin bu ülkeye bek�r ve 

yalın askerler olarak gelmiĢ olduklarıdır. Bôylece tek ve bekar gelen bu askerler, bu ülkenin yerli 

kadınlarıyla evlenerek yeni bir insan kümesi meydana gelmiĢ olabilirdi. �ncelikle Ģunu belirtelim ki 

Türk seferlerinde, askerlerin, yalın veya tek olarak değil, aileleri ile birlikte gelmiĢ oldukları gerçeğidir. 

Türkler büyük seferlerine aileleri, hanımlar zile katılırlardı. 

Ġkinci husus, Türklerin sayıca az olmaları ile ilgilidir. Türkler ilk fetih hareketi sırasında sayıca 

kalabalık olmayabilirler. Fakat, Rum diyarının açılması ile ilgili olarak hem Türk ellerinde hem de Ġslam 

dünyasında ôylesine etkili bir haya ve haber yayılmıĢtır ki insanlar akın akın buraya koĢup 

gelmiĢlerdir. �zellikle buralarda “garib”lerin, yalnızların ve tek baĢına yaĢayanların büyük ve yeni 

imk�nlara kavuĢması, hepsinden ônemlisi onların karınlarını rahatlıkla doyurabilmeleri sebebiyle, 

doğudan Asya içlerinden bu diyara insan akını sonraki zamanlarda da devam etmiĢtir. 

Türklerin durmaksızın akını ile bu ülkelerin insan unsuru her geçen gün Türklerin lehine 

artmıĢtır. Zaten bilinen kesin gôstergeler bunu açıkça gôstermektedir. 
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Türklerin hem kırsal alanları, hem de Ģehirleri doldurmasıyla, ortaya yepyeni bir gôrünüĢ 

çıkmıĢtır. Bu gôrünüĢ, ülkenin isminin bazı Avrupalılar tarafından Türkia olarak sôylenmesine yol 

açmıĢtır. 

Sonuç olarak Türkler bu ülkeye geldiklerinde, Diyar-ı Rum‟un kalabalık ve mamur olmadığı bir 

gerçektir. Ġkincisi Türkler bu ülkeye ônceleri toptan büyük kitleler halinde değil, fakat sonraki yıllarda 

da devamlı olarak geldiklerinden kısa bir süre sonrasında hemen bütün ülke sathında genellikle üstün 

duruma gelmiĢlerdir. 

D. Dinî Hayat 

Gelenler Müslüman olmakla birlikte, ônemli bir kısmı bu dini yeni kabul ettiklerinden 

Müslümanlıkları o kadar etkili değildir. Bunun izlerini sonraki yüzyıllarda da gôrüyoruz. Suluca 

Karahôyük civarındaki Kayı kôyünde oturan Yunus-ı Mukri bir baĢka iĢe gittiği için bulunmayınca, bir 

ôlü birkaç gün bekletilmiĢ idi. 

Ġlk yüzyılın asker ôzellikli kiĢileri bir zaman sonra, Ġran ve ôteki Ġslam diyarlarından gelenler 

tarafından eğitileceklerdir. Medreselerin kısa bir süre içinde artmasının sebeplerinden birisi ülkedeki 

eğitimli insan eksikliği olsa gerektir. Bôylece dinî hayat daha sağlam esaslara bağlanmıĢ olmaktadır. 

�lkeyi yônetenler, ôzellikle kôylerde ve kırsal kesimlerdeki imam ve hatiplerin çoğalmasını 

sağlamak üzere bazı tedbirler de alıyorlardı. Mesela kôy ve ôteki boyların imamlarına bazı vergi 

kolaylıkları sağlanmıĢ idi. Bôylece dinî hayat ile ilgili ihtiyaçların karĢılanması teĢvik ediliyordu. 

Mescid, Ģehirlerde mahalleyi belirleyen en ônemli kuruluĢ idi. Aynı zamanda hem yaylak hem de 

kıĢlak alanında bulunabiliyordu. KıĢlaklarda yapılan mescidler ôteki kôy evlerine gôre daha sağlam 

yapılıyordu. 

Camiler, Cuma namazının kılındığı, aynı zamanda civardaki Türk-Müslüman halkın bir araya 

geldiği ônemli mekanlardır. Bu sebeple camilerin dinî hayat kadar sosyal yônü ile de ônemlidirler. 

Camiin yanında aynı zamanda bir pazar da kurulabilir, Cuma‟ya gelenler ihtiyaçlarını 

karĢılayabilirlerdi. 

Cuma mescidleri, günümüz Türkçesi ile camiler, yukarda Ģehirlerin geliĢmelerini açıklarken 

ayrıntılı olarak verdiğimiz gibi, Türk devrinin en ônemli imar hareketi sayılabilir. Bôylece Bizans 

Ģehirleri, doğrudan kesin bir Türk çehresi de almıĢ oluyorlardı. Aynı zamanda bu camiler, halk için 

ônemli bir toplanma, bir araya gelme, birbirlerinin meselelerini tanıma ve çôzüm yolları üretme 

çabalarının gôrüldüğü yerlerdir. 

Merkezî büyük kôylerdeki mescidlerde de cuma namazı kılınabiliyordu. Cami Cuma namazı 

kılınan yer olarak bilinir. Her kôy mescidinde Cuma namazı kılınmaz ve bu sebeple Anadolu 

kôylerinden Camili adını taĢıyanlar h�l� da çoktur. 

Ekonomik Hayat 

1. Toplayıcık ve Avcılık 

Bu kesimde, bir sosyal tarihçi olarak ekonomik hayatı, ekonomi biliminin bir parçası olarak değil, 

fakat doğrudan Türk insanının geçimini sağlayan bir olay olarak sôz konusu edeceğiz. Türk insanının 

karnını doyuran, yaĢamasını sağlayacak bütün ihtiyaçlarının karĢılanması, bize kalırsa ekonomik 

faaliyetler içinde ele alınabilir. Bunun en baĢında yiyecek ihtiyacının karĢılanması gelmektedir. Bunun 
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hemen ardından barınma ve korunma ile ilgili ihtiyaçlarının giderilmesi vardır. Bunlar birkaç yônlü 

faaliyet cümlesinden ele alınabilir. 

Bize kalırsa burada, ekonomik hayatı kendi içinde bazı kümelere ayırabiliriz. Ġlk olarak mesela 

gıda ihtiyaçlarını doğrudan kendileri üretim yaparak karĢılayanlar vardır. Bir de bunları satın alarak 

karĢılayanlar vardır. Satın alma için ya para, yahut da müb�dele için bir baĢka mal=ürün veya eĢya 

gerekir. Para ile karĢılayanlar, bir çeĢit dirlik, yani gelir sahipleri olup, bunlar da kendi içinde birkaç 

kümeye ayrılabilir: 

1. Yôneticiler, Bey, Han, Sultan ve maiyeti. Bunlara kadı baĢta olmak üzere adalet ve ôteki 

gôrevliler de katılabilir. 

2. Eğitim iĢleriyle meĢgul olanlar; Talebeler ve diğerleri. 

3. Askerler. 

4. Diğerleri. 

ġüphesiz bu kesimin ekonomik faaliyet olarak doğrudan bir etkileri yoktur. Bunlar isk�n 

yerlerinin “Ģehir” sayılıp sayılmadığını gôsterirler. Aile geçimini, yukarda da dediğimiz gibi, müĢterek 

çalıĢarak sağlardı. ġehirlerde kadınların çalıĢma hayatı daha sınırlıdır. Devlet gôrevlileri, belirli bir 

gelir kaynağına, yani iktaa sahip, olabilirdi. Ġkta, belirli bir vergi geliri demek olup, Türk hayatında 

1830‟lara kadar devam edecektir. Burada sôz konusu olan, bir yerin, kôyün veya Ģehrin sadece vergi 

gelirleridir; yoksa ôteki Türk toplumlarında ve devletlerinde olduğu gibi, Selçuklularda toprağa bağlı bir 

insan kitlesinin alınıp-satılması asla sôz konusu değildir. Zaten milk, ancak emekle kazanılan ev veya 

bağlar, meyvelikler için geçerlidir. Ġnsanların, çalıĢarak karınlarını doyurabilecekleri bir düzen esas idi. 

�alıĢamıyacak duruma gelenlere, ya sultan tarafından gelir tahsis edilir, ya da sosyal yardım 

kurumlarında karnını doyurabilirdi. Sonradan ortaya çıkan “Türk ülkesinde açlıktan kimse ôlmez” sôzü 

bu devirde Ģekillenmeye baĢlamıĢtır. 

Buna karĢılık, toplumda asıl büyük kitleyi bir Ģekilde “üretim” yapanlar teĢkil etmektedir. 

“�retim”, bütün Türk hayatının olduğu gibi, XI-XIV. yüzyıllar Rum diyarı=Anadolu insanının temel 

meĢgalesidir.  

Türklerin bu ülkeye ilk olarak asker olarak geldikleri, bir zaman için savaĢ Ģartları sebebiyle, 

herĢeylerini yanlarında getirmiĢ olabileceklerini düĢünmek gerekir. SavaĢ Ģartlarında, insanlar her 

zaman baĢarılı ve dolayısıyla her zaman ganimet almayabilirler. Bu sebepledir ki Türkler de belirli bir 

zaman kendi yağlarıyla kavrulmasını da bilmiĢlerdir. 

Bir zaman için, Fetih hareketinin baĢarılı geçtiğini, Türklerin eline birçok ganimet (meĢru savaĢ 

kazancı) geçtiğini var sayalım. Bôyle bir durumda Türkler yine de, bir kısım yurtlarını zorla ellerinden 

aldıkları orasının eski s�kinlerinin bir tür boykotu ile karĢılaĢmıĢ olabilirler. Gerçi ekonomik hayatta, bu 

türden boykotların yerini, daha çok kazanç hırsı da alabilmektedir. Her iki Ģartta da ülkeye yeni gelen 

Türklerin, doğrudan yerli Hıristiyan tacirlere bağlı olmayan, gerektiğinde onlarsız da devam edebilecek 

bir hayatı tasarlamıĢ oldukları Ģüphesizdir. Zaten sonraki zamanlardaki bazı kayıtlar bu türden 

düĢüncemizin esasıdır. 

Türk insanının temel ihtiyacı gıda=yiyecektir. SavaĢ ve askerî malzeme konusunda ise, yerli 

Hıristiyan halkın herhangi bir katkısı sôz konusu bile olamaz. Bu ülkeye gelen Türkler ôzellikle bu 

konuda, muhakkak ki gerekli tedbirlerini almıĢlardır. Kısacası savaĢ malzemesi konusunda hiç de eski 
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Hıristiyan tacirlere bel bağlamamıĢlardır. Onlar hem gıda, hem de askerî malzeme konusunda kendi 

teĢkilatlarını da beraberlerinde getirmiĢlerdir. 

1071‟i takip eden ilk yüz yıl içinde Türk komutanlarının ve Türk askerî yetkililerinin bütün her 

türlü düĢmanlığa karĢı hazırlıklı oldukları muhakkaktır. Bu sebeple diyebiliriz ki, Türkler bu ülkeye 

geldiklerinde, burada kendisine mahsus bir iktisadî hayat elbette vardı. Ancak bu ülkeye yeni gelmiĢ 

olan Türklerin, bu eski hayata katılması zaman almıĢtır. 

a. Toplayıcılık: Türk ailesi geçimini, ôncelikle tabiatta mevcud olanlardan, her mevsimde 

yetiĢenlerden toplayarak sağlardı. Yenebilir otlar, mantarlar ve meyveler toplanıp yenebilirdi. Bunun 

için de ailenin tamamının ortak bir çalıĢma içinde olduğu gôrülür. Yiyecekler kadar, pazarda 

satılabilecek maddeler de toplanarak pazara gôtürülür, ihtiyaç maddeleri ile değiĢtirilirdi. 

b. Avcılık: Türk insanının geçimini sağlayan en ônemli hususlardan birisidir. Sadece yenebilir av 

hayvanları değil, yine satılmak üzere de avcılık yapılırdı. Derisi, kürkü ve diğer hususlarda kurt, tilki 

gibi hayvanlar avlanırdı. Mevlana çağında, bir kôylü avladığı tilki derisini Konya sokaklarında satmıĢ 

idi. 

Ġç Asya‟dan getirilen avcılık usulleri bu devirde de geçerlidir. Kôpekle avcılık, geyik, ceylan, 

tavĢan, tilki gibi kaçanların avcılığında yaygındır. Uçanların, yani kuĢların avcılığında, eğitilen bir 

baĢka kuĢ yardımcı olabilir. Kaz, ôrdek, keklik, toy gibi eti yenebilir kuĢlar en çok avlanmakta idi. Tatlı 

sularda yaĢayan balık avcılığı Ġç Asya ırmak ve gôllerinden gelen bir alıĢkanlık olarak oldukça 

yaygındır. Türkler ancak, uzun süreli olarak XIII. yüzyıl baĢlarında Akdeniz ve Karadeniz‟e çıktıktan 

sonra tuzlu su balıkları ile temas etmiĢlerdir. Bu sebeple olsa gerek tatlı su balıkları genellikle Türkçe 

adlar taĢırken (Alabalık-sazan balığı) tuzlu su balık isimleri Ġtalyanca veya Rumca kôkenlidir. 

Avcılık, aynı zamanda dikkate değer bir idman=spor etkinliğidir. Bununla birlikte avcılık, XI-XV. 

yüzyıllarda, muhtemelen %20 kadar bir ekonomik değere sahip idi. AkĢehir ve Konya gibi Ģehirlerde 

daha XIII ve XIV. yüzyıllarda varlıklarını kesinlikle bildiğimiz balık pazarları, bu açıdan dikkati 

çekmektedir. 

Türk tarihinde, Türk insanının h�kim ekonomik faaliyeti, geçim kaynağı üretime dayanmakta idi. 

�teki geçim kaynakları, toplayıcılık, avcılık ve belki akla gelebilen “yağmacılık” çok daha az ôneme 

sahiptirler. 

�retim, çok yônlü ôzelliği ile dikkati çeker. �ç ana kısma ayırabiliriz: 

a. Hayvansal üretim, 

b. Zirai üretim. 

c. Sanayi, yani kullanılabilir eĢya üretimi. 

Bunlara, konuyla ilgili ôteki hususları da ekleyebiliriz. 

2. Hayvansal �retim 

Türk hayatının geçmiĢ bin yıllarda etkin olarak hayvancılığa dayalı olduğu sôylenir. Bôyle olunca 

hayvancılık, Türk ekonomisinin de temeli sayılabilir. Gerçi �in kaynaklarında Türklerin hayvanlarını 

takib ederek otlaktan otlağa gôçtükleri ve bu sebeple gôçebe oldukları belirtiliyordu. Oysa burada 

sôzü edilen hayvancılıkta mevzu bahis olan, belirli bir çevre içindeki otlaklardaki gôç hareketidir. Bizim 

yaygın olarak kullandığımız veçhile mevsimlik hayattır. Yani kıĢ mevsiminde belirli bir yerde (kıĢlak), 
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yaz mevsiminde de yine belirli bir yerde (yaylak) olmak. Bu, her sene aynı yerlere gidilerek 

uygulandığından buradaki gôçebelik, doğrudan ekonomik hayatın bir gerekliliğidir. 

Türkler �n Asya ve Rum diyarına kendi geçim imk�nları ile birlikte gelmiĢlerdir. Bôylece hayvan 

beslemek, hem hayvanlarını hem de hayvansal ürünlerini pazara arz ederek ôteki ihtiyaçlarını 

karĢılamak onların temel ekonomik meĢgalesi olmuĢtur. 

Selçuklu Dônemi‟nde ôzellikle kırsal alanlarda hayvancılık hakim bir ekonomik meĢgale idi. 

Erken devirlerde bunların ayrıntılarını bilemiyorsak da, XIII. yüzyıl sonlarına ait kayıtlar bize ônemli 

ipuçları veriyor. Osman Gazi, Sôğüt-Bilecik dolaylarında iken, yaylaya çıktığında ağırlıklarını Bilecik 

tekfuruna emanet bırakıyor, yayla dônüĢünde ona “yağ, peynir, kuzu ve halı-kilim” armağan edermiĢ 

(AĢıkpaĢazade, Atsız). Yağ ve peynir, hayvanların sütünden elde edilir, koyunların yününden halı-

kilim dokunur veya kuzu doğrudan bir “değer” olabilir. 

Hayvancılık aslında çok yônlü nimetleri olan bir meĢgaledir. Yukarda da dediğimiz gibi, et ve 

sütü, diğer türevleriyle birlikte insanların en ônemli besinidir. Derisinden insan giyimi için pek çok 

yararlı eĢya yapılabilir. Yünü, boynuz kemikleri, hatta aĢık kemiği dahi yararlı olmaktadır. Bu üretim 

insanın gıda ve eĢya ihtiyaçlarının pek çoğunu karĢılıyordu. Ġnsanın en temel gıda ihtiyacı 

karĢılandıktan sonra, Türk toplumunun ôteki komĢularına gôre üstün durumda sayılması da olağandır. 

Hayvan besleyiciliğin en ônemli üretimi at sayılabilir. At, Ġslamiyet‟ten ônce yiyecek olarak da 

yaygın ise de Türklerin yeni ülkelerinde yenmiyordu. At, insana çok yônlü yararları olan bir hayvan 

olup, sütünden kımız da yapılabiliyor, ayrıca taĢımacılık ve en ônemlisi askerî yônü ile de dikkati 

çekiyordu. At yanında “deve” beslemek de, Anadolu sahasında sadece Türklerin uğraĢtığı bir meĢgale 

idi. Koyun yiyecek olarak çok ônemli idi. Dana, sığır eti sadece ziyafetlerde yeniyordu. 

Daha eski dônemlerde sadece zenginlerin ekmek yiyebildiği, fakir sadece et yediği bir gelenekte 

hayvan beslemek, Diyar-ı Rum Türklerinin en baĢta gelen ekonomik faaliyetidir. Sadece ete dayalı 

üretim yanında, yiyeceklere yeĢillik eklenmesi, çevredeki yenebilir otlarla sağlanıyordu. At aynı 

zamanda komĢu ülkelere de satılabiliyordu. 

3. Ziraat 

Ziraatın doğrudan bir ekonomik faaliyet olarak 1071 ôncesi Türk hayatında etkili bir yeri yoktur. 

Ancak, Türk ile ôzdeĢ gibi olan atın en ônemli yiyeceği arpayı yetiĢtirmek için ziraat gerekli idi. Bu 

arada, Oğuzların vaktiyle yaĢadığı bataklık sahalarda bol miktarda ürettikleri darıyı (mısır değil) da 

belirtmemiz gerekir. Darının (=Tarı) esası olan “tar”, tarıkmak (ziraat yapmak), tarıglag>tarla (ziraat 

yapılan alan) gibi kelimelerin de kôküdür. 

Türkler Diyar-ı Rum‟da yerli halkın yaptığı ziraata, bir süre sonra tam olarak katılmıĢlardır. 

Kendileri, yukarda kısmen belirttiğimiz gibi zaten ziraata yabancı değil idiler. Arpa baĢta olmak üzere 

buğday, çavdar ve burçak en çok ekilip biçilen ürünlerdi. 

XII-XIII. yüzyıllarda ziraat yapılmakla birlikte, Türkler arasında hayvancılık daha etkin bir 

konumda bulunuyordu. Ziraaî mahsullerin daha verimli olması için ayrıca gübre ve sulama da 

ônemlidir. Ġç Asya‟dan bildikleri sulama tesisleri yapmak sanatını yeni yurtlarına da getirmiĢlerdir. 

Mesela “Beğ-arkı” ile “Hatun-arkı”, Erzincan yôresindeki iki ônemi sulama kalanıdır. 

4. Ġmalat 

�retimin bu Ģeklini iki alt bôlüme ayıracağız. 
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a. Hammadde üretimi yapılması, 

b. Kullanılabilir eĢya üretimi yapılması. 

Hammadde üretimi, doğrudan mamul eĢya değil, mamul eĢya yapımı için gerekli olanları 

üretmektir. Bunlar genellikle taĢrada, maden veya enerji yataklarına yakın yerlerde üretilirken, ikinci 

altkümedeki üretim Ģehirlerde yapılırdı. 

Bu tür üretimin en ônemlisi madenlerden metal, mesela yüksek fırınlarda demir üretmektir. 

Bakır, kurĢun gibi madenlerin üretimi de bu arada sayılabilir. Selçuklu ülkesinde, Bizans dôneminden 

kalan madenlerden metal elde edilirdi. Bu tür madenlerde, gerek cevher çıkartmada, gerekse yüksek 

fırınlarda çalıĢmak, çok ağır ve zahmetli bir iĢ olduğundan bu tür hizmetlerde Türkler çalıĢmazlardı. 

Anadolu sahasındaki madenci kasabalarda yakın yüzyıllara kadar Rum veya Ermeni nüfusun, ôteki 

yerlere gôre fazla olmasının sebebi budur.  

GümüĢ üretilen yerlerde, aynı zamanda para=sikke de kesilirdi. Dolayısıyla “Maden” veya 

“Maden-Ģehir” oldukça çok raslanan, fakat kesinlikle hangi maden olduğu bilinmeyen isimlerdir. 

Hububattan un, hayvan derilerinden gôn veya meĢin üretimi de bu kümeye girer. 

Elde edilen demir veya bakırdan, insanların yararlanacağı eĢya ve malzeme üretmekle, artık 

doğrudan sanayi=el sanatlarına girmekteyiz. Kôk-Türklerin (Gôktürkler) atalarının demirci olduğu 

kesinlikle bilindiğinden, Türklerin bu türden sanatları bilmediği sôylenemez. Mevlana devrinde, Konya 

Ģehrindeki kuyumcular dahi Türk kôkenli idiler (Selahaddin Zerkub). Bôylece Türklerin Ġç Asya‟dan 

getirdikleri sanatlarını yeni yurtlarında da icra ettiklerini gôrüyoruz. 

Selçuklu �ağı Ģehirlerinde isimlerini bildiğimiz sanatk�rların çoğunun Müslüman olması, daha 

bu yıllarda Selçuklu ülkesindeki eĢya üretiminin durumunu açıkça gôsterir. Zaten Ģehir sakinlerinin 

ônemli bir kesimi esnaf ve sanatk�r idiler. Ancak Ģehirlerde kadınların çalıĢma hayatı daha sınırlırıdır. 

Selçuklu Ģehirlerinde üretimin yapıldığı çarĢılar, aynı adla anılıyordu. Etkilerini Osmanlı 

dôneminde de devam ettiren bu isimler, çoğunlukla 32 meslek dalı olarak tanınmıĢ ve bilinmiĢlerdir. 

Gıda ile ilgili olanlar yanında (ekmekçiler, aĢçılar, helvacılar, kasaplar) insan, evi ve mesleği için 

gerekli eĢyaların üretildiği dükkanlar da bir araya toplanmıĢ idiler. En kalabalık küme bunlar olup 

aralarında bakırcılar, demirciler, terziler, bezzazlar, neccarlar, debbağlar, keçeçiler, kômürcüler, 

saraçlar, semerciler vb. bulunurdu. 

Belirli türden üretim yapanlar aynı sokakta toplanıp, mamüllerini belirli bir kalite ve güzellikte 

çıkarmaya mecbur idiler. Bunun için de XIII. yüzyıl baĢlarından itibaren Ahi teĢkilatı kurulmuĢ ve etkili 

olmaya baĢlamıĢtır. Bir tür meslekî dayanıĢma demek olan ahilik sonraki zamanlarda Selçuklu ve 

hatta Osmanlı iktisadî hayatıyla ôzdeĢ gibi sayılmıĢ idi. 

�retim yapanlar, mamullerini kendi dükkanlarında satabildikleri gibi, satıcılara vererek 

pazarlarda da ihtiyaç sahiplerine arz ediyorlardı. Bununla ilgili olarak aĢağıda ticaret kesiminde de 

biraz bilgi verilecektir. 

Neticede Türk insanı, büyük ôlçüde kendi ülkesinde üretilen eĢyaları kullanmakta idi. 

5. Ticaret 

Ticaret, günümüzde olduğu gibi XI-XIV. yüzyıllarda ekonomik hayatın etkili ve ônemli bir yônü 

idi. Türk gôçer-evlilerinin kendi gıdalarını temin etmelerinde bir problem yoktur. Onlar en sade Ģekilde 

ev eĢyalarını da yapabilirlerdi. Fakat bu konularda asıl ônemli olan ülkedeki kale=Ģehirlerde, 
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doğrudan sultan veya bey tarafından savunmak ve elde tutmak üzere yerleĢtirilen insanların gıda ve 

ôteki ihtiyaçlarının temin etmektir. 

�lkedeki gıda üretimini gôçer-evliler yapıyorlardı. En çok et ihtiyacı, dolayısıyla koyun gerekli idi. 

Onu da hayvancı Türkler Ģehir=kaleler etrafındaki yayla ve dağlarda besliyor, en kısa zamanda ihtiyaç 

sahiplerine arz ediliyordu. Bu sebeple Ģehir ile çevresi, birbirinden ayrılmaz Ģekilde birlik teĢkil 

ediyorlardı. Hatta bu birlik, id�rî teĢkilat bakımından da ônemli idi. 

ġehirlilerin ekmek=hububat ihtiyacı, yôredeki ziraatçı kôylerin vergi=ôĢür gelirleri tahsis edilerek 

gideriliyordu. Hemen belirtelim ki XI-XII. yüzyılda olması gereken bu durumu, biz daha geç tarihli 

durumlara kıyas ederek belirttik. 

Giyim, eĢya ve askerî malzeme ihtiyaçı icin de XI-XII. yüzyıllarda doğrudan bir Türk teĢkilatı, 

iğdiĢlik etkili olmuĢ olmalıdır. “ĠğdiĢ”ler Ġç Asya‟da XI. yüzyılda merkezin her türlü ihtiyacını karĢılayan 

bir tür müteahhitlik teĢkilatı olarak gôrülüyor. ĠğdiĢlik, Türkiye Selçukluların da, kaynaklara ancak XIII. 

yüzyılda yansımıĢtır. Ancak biz, bu teĢkilatın, Selçuklu Devlet teĢkilatıyla birlikte, Ġç Asya‟dan Batı‟ya 

da gelerek XII. yüzyıldan itibaren Rum diyarında da var olduğunu sôyleyebiliriz. 

ĠğdiĢler, hem kale-Ģehir halkının, hem de sultan baĢta olmak üzere yôneticilerin ihtiyaçlarını, 

ülke içi üretimden veya daha ônemlisi, gerekiyorla uluslararası ticaret yaparak karĢılıyorlardı. Gerçi 

gerek Büyük Selçuklular zamanında, gerekse Ġlhanlılar Devri‟nde, Türkiye Selçuklu ülkesi, bir büyük 

devletin ancak batısında yer aldığından bu ticaret, dıĢ ticaret dahi sayılmayabilir. Zaten kaynaklarda 

bu ticarete “uzun mes�feli tic�ret” diyenler de vardır ki çok büyük devletlerdeki ticareti bôyle anlamak 

daha doğru olsa gerektir. 

1. Ġç Ticaret: 

a. Yıl-pazarı; 

b. Altıay-ay pazarı? 

c. Hafta pazarı. 

d. Gün-pazarı= çarĢı. 

A. Kırsal Alanlardaki Ticaret 

Kırsal alanlarda yaĢıyan kôy veya yarı-gôçebe ve geçerlerin ihtiyaçları, “pazar”larda 

karĢılanıyordu. Bu sahadaki pazarlar, yukarda sôzünü ettiğimiz ilk üç tür pazarlardır. 

A. Yıl-Pazarı 

Senede belirli bir zamanda, ulaĢım ve ôteki imk�nları elveriĢli bir yerde kurulan pazarlardır. 

Bunlar Bizans Dônemi‟nde, kısmen dinî bir nitelik kazanmıĢ bir halde “panayır” olarak da mevcut idi. 

Bu panayırların bazıları, senede iki defa, yapılabildiğinden, Yıl-pazarı yanında bir de “altı-ay pazarı” 

diye de bir baĢlık açtık. 

Panayırlar, hayvansal veya zir�î üretimin elde edildiği dônemlerde ortaya çıkardı. Hayvansal 

üretimde bahar dônemi de sôz konusu olabilmesine rağmen, genelde panayırlar asıl güz mevsiminde 

çok canlı ve hareketli olurdu. Kısmen panayırlardan etkilenen, fakat daha çok Selçuklu ülkesinin kendi 

iç hareketliliğinden kaynaklanan yıl-pazarları, ülke sathında yayılmıĢ olmalıdır. Bunlar arasında, 

güneydeki Ġslam ülkelerine yakın bir yôrede oluĢan Yabanlu Pazarı (ayrıntı için bk. F. Sümer, Yabanlu 

Pazarı) çok ônemli idi. 
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Büyük yayla kesimlerinde, yayla mevsiminin bitiminde oluĢan pazarlar da, yıl-pazarı kümesinde 

düĢünülebilir. 

Yıl-pazarı, Selçuklu ülkesinin en ônemli kırsal alan iktisadî hareketidir. �lke içindeki ticaret 

kervanları dahi, hareketlerini yıl-pazarlarının kuruluĢ günlerine gôre ayarlar idi. Ġç Asya‟da olduğu gibi, 

Diyar-ı Rum‟da dahi kervanlar, bir tür yürüyen pazar olarak kabul edilebilir. 

B. Altı-Ay / Ay-Pazarları 

Kesinlikle iki mevsimde toplanan panayırlar, altı-ay pazarı olarak kabul edilebilir. Bunlar da 

halkın ihtiyacını ônemli ôlçüde karĢılar idi. Bu arada teorik olarak da olsa akla gelen, ay-pazarlarının 

gerçekte de var olduğunu sanıyoruz. 

C. Hafta-Pazarları 

Kôyleri ve kırsal nüfusu gittikçe geliĢen ve artan yôrelerde ihtiyaç da artacağından pazarlar artık 

her hafta belirli bir günde kurulur olmuĢtur. Etkilerini ve ôrneklerini günümüzde de gôrdüğümüz bu 

pazarlar, genellikle haftanın belirli bir günü, tercihen cuma günü oluĢurdu. �evrenin Türk-Müslüman 

halkı, yônredeki büyük merkeze hem cuma namazını kılmaya gelir, hem de gerekli ihtiyaçlarını temin 

ederdi. 

Hafta pazarları, sadece kıĢlak alanlarda değil, yayla sahalarında da gôrülebilir. 

Gayrimüslim nüfusu da ônemli olan sahalarda pazarlar, cumadan baĢka bir gün kurulabilirdi. 

�arĢamba çok yaygın olduğunu gôrdüğümüz bir pazar günüdür. Bu pazarın etkisi dolayısıyla, 

Anadolu sahasında çarĢamba adı, bir yer adı olarak da, haftanın ôteki günlerinden, mesela 

perĢembeden daha çoktur. 

Selçuklu id�rî birimlerinde, hafta pazarları, o vil�yet=idari birim içinde ayrı günlerde kurulurdu. 

Yakın yıllara kadar devam eden bu geleneğin bir neticesi olarak, haftanın günleri dahi, o gün pazar 

kurulan yerlere gôre anılır olmuĢtur. En yaygın ve ortak olanı, h�kim pazarın bir ônceki günün 

“dernek” olmasıdır. 

Hafta pazarı kurulan sahalar, genellikle boĢ alanlar olup, buraları ayrı bir güvenlik ve malî 

düzene sahip idi. Baç pazara getirilen mallardan alınırdı ve satılan maldan belirli bir akça almak ayrı 

bir dirlik olabilirdi. 

Pazarın güvenliği de çok ônemlidir. Osman Gazi‟nin EskiĢehir yôresinde Ilıca‟da kurulan pazarın 

güvenliğine dikkat etmesiyle burada ticaret artmıĢ, dolayısıyla büyük gelir kazanmıĢlardır. 

Hafta pazarı, kimi zaman bir büyük Ģehrin kenarına da dağılmıĢ olabilir. Ġstanbul Ģehrindeki bazı 

semt adları, oralarda kurulan pazarları yansıtmaktadır: Salı pazarı, �arĢamba, PerĢembe pazarı vb. 

B. ġehirlerde Ticaret 

Pazarların her gün oluĢmasıyla da artık doğrudan Selçuklu Ģehrindeki iç ticarete geliyoruz. 

Kale=Ģehirlerde yaĢayanların ihtiyacını karĢılamak üzere, Kastra=kalenin yer aldığı Ģehrin yukarı 

kesiminde bir “pazar” kurulabiliyordu. Pazar genellikle kale ana giriĢ kapısı dıĢında kuruluyordu. 

Netekim Ankara Kalesi‟nin dıĢ kale kapısı haricinde bugün dahi bir pazar yerine sahne olan, tarihî 

olarak At pazarı diye anılan meydan, muhtemelen XII. yüzyıldan beri bu iĢlevini devam ettirmekte idi. 

Kale=Ģehirlerdeki bu ilk pazar, haftanın belirli bir gününde kurulurdu. Bu pazar, haftanın her 

günü çok küçük ôlçüde kurulabilse de, cuma günü, çok daha geniĢ ve adeta gerçek anlamıyla 
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kurulabiliyordu. Burada, Ģimdilik bir-iki büyük dükkan her zaman bulunuyor, fakat çoğunlukla gezgin 

tacirler cuma günü buraya gelebiliyordu. 

ġehirde, daha doğrusu Ģehir civarında, ayrıca eski Hıristiyan ahalinin büyük alıĢveriĢlerini 

yaptıkları panayır=yıl-pazarı da kurulabiliyordu. Türkler bu panayır=yıl-pazarına da giderek alıĢ 

veriĢlerini yapabiliyorlardı. 

Selçuklu Ģehri, temelde Bizans kastrasından oluĢmuĢ idi. Kastralar ise sarp ve yalçın kayalık 

tepeler üzerinde yer alıyorlardı. Bu sebeple XII. yüzyılda, askeri nitelikleri güçlü Selçuklu kale-

Ģehirlerinde çok yônlü bir ekonomik hayattan sôz edemeyiz. Bu dônemde Ģehirler, sadece birer pazar 

yeri, bir tüketim merkezi gibidirler. Buna karĢılık Ģehirlere yeni Türk yerleĢmeleri ile Türk ôzelliklerini 

kazanmasından sonra, Selçuklu Ģehirleri, üretimi de içine alan çok yônlü bir ekonomik yapıya 

kavuĢmuĢlardır. 

Mesela XII. yüzyılda Ģehrin kalesinin ihtiyaçlarını temin için oluĢan çarĢı, Yukarı-çarĢı 

oluĢmuĢtur. Buralardaki sayıca nisbeten az insanın ihtiyaçlarına yônelik bu çarĢı, Ģehrin aĢagı 

kesimlerindeki nüfus artıĢının yol açtığı alıĢveriĢ imk�nı dolayısıyla, aĢağıda ayrıca yeni bir çarĢı, 

AĢağı-çarĢı ortaya çıkacaktır. Hatta her iki Yukarı ve AĢağı çarĢıları birbirine bağlıyan Uzun-yol, hem 

bu adıyla, hem de iki yanındaki dükkanlarıyla bir çarĢı kimliğine de bürünebilecektir. Bôylece oluĢan 

Uzun-çarĢılar, Selçuklu Dônemi‟nden itibaren Türk Ģehirlerinin temel kurumlarından birisi olmuĢlardır. 

Selçuklu Ģehirlerindeki çarĢı isimleri, üç Ģekilde oluĢmuĢtur: 

a. Pazardaki hakim insan kümesine gôre adlanma: Türkmen pazarı, Ermeni pazarı, Garibler 

pazarı gibi. 

b. �retime gôre adlanma: Bunlar ônceki kesimde sôzü edilen yerler olup burada hem üretim 

yapılır, hem de satıĢ olabilirdi. 

c. Satılan eĢyanın türüne gôre adlanma: At-pazarı, koyun-pazarı, balık-pazarı, tuz-pazarı, 

saman-pazarı, kağnı-pazarı, ot-pazarı, odun-pazarı vb. gibi. 

Büyük Ģehirlerde, ayrıca çarĢı içinde hanlar olurdu ve bunlar da, yaptıranın adıyla olduğu gibi, 

içinde satılan eĢyaya gôre de adlanıyordu: Pamuk-hanı, Pirinç-hanı gibi. Büyük Ģehirlerde ayrıca 

gelen her türlü malın tartılıp belirlendiği kapanlar da bulunurdu: Un-kapanı, Bal-kapanı, Yağ-kapanı 

gibi. 

C. DıĢ Ticaret 

�lkeler arasındaki ticaret iliĢkileri, Türkler için çok ônemli olduğundan Hun-�in, Gôktürk-�in 

ticaret iliĢkileri sebebiyle, dıĢ ticarete ônem vermek zaten bir Ġç Asya geleneği idi. Bu geleneğin bir 

uzantısı olarak, tüccarların, vergilerini vermek kaydıyla serbestçe mal getirip gôtürmeleri her zaman 

mümkündü. Ancak kimi zaman komĢu ülkeler bu ticarete engel olduklarından, Selçuklu ülkesi bazı 

kolaylıklar sağlıyordu. 1206‟da Antalya Ģehrinde, Konya ile ticaret yapan tüccarlara yônelik olarak 

idarecilerin olumsuz davranıĢı ortaya çıkmıĢ idi. Bunun üzerine Gıyaseddin Keyhusrev Antalya‟yı 

almıĢ, ticaret erbabına bazı kolaylıklar da sağlamıĢ idi. 

Yukarda da kısmen belirttiğimiz gibi, Selçuklu ülkesi, Büyük Selçuklular ülkesi gibi, Ġlhanlı 

ülkesinin katı kesiminde yer aldığından, buradaki ticaretin iç veya dıĢ olarak ayrılmasında bazı 

problemler olabilir. Bununla birlikte ülkenin kuzey, güney ve batısıyla olan ticareti, doğrudan dıĢ ticaret 

olarak alabiliriz. Zaten Selçuklu Türkleri Akdeniz ve Karadeniz‟e açıldıktan sonra dıĢ ticaret daha 
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ônemli olabilecektir. Beylikler Devri‟nde de bu ticarete batıda Adalar Denizi yoluyla yapılan ticaret 

eklenebilecektir. 

Selçuklu ülkesinin dıĢ ticareti, üç ana eksen etrafında oluĢmuĢtur. Bunlardan birisi doğu-batı, 

ôteki kuzey-güney ve üçüncüsü de deniz yoludur. Doğu-Batı eksenindeki dıĢ ticareti de ikiye ayırmak, 

ülkenin doğusu ve ülkenin batısı olarak kabul etmek gerekir. Doğusu bir yandan Selçuklu ülkesi ve 

ôteki Asya ülkeleridir. �lkenin batısı ise bu dônemde kendisi hayat-memat kavgasında olan Bizans ile 

yapılan ticarettir. Bizans ile ticaret, ôzellikle batı Anadolu‟nun verimli ovalarındaki hububat üretimi 

esaslı da kabul edilebilir. 

Anadolu sahasının kurak iklim Ģartlarında kıtlıkla karĢılaĢması sebebiyle, zaman zaman batı 

sahasıyla ile ticaret iliĢkileri büyük ônem taĢıyordu.  

Batıdaki ticaret, Beylikler Devri‟nde daha etkili olmuĢtur. Aydınoğlu Umur Bey‟in bu ticarete 

büyük ônem verdiği, ülke içinden Adalar Denizi kıyılarına yônelen mallardan bedraka vergisini 

kaldırdığı Denizli‟deki kitabesiyle bilinmektedir. Umur Bey, Sakız adasında, bir tür serbest pazar 

haline getirdiği Ceneviz tüccarlarıyla bu ticareti en iyi Ģekilde düzenlemiĢ idi. 

Kuzey-güney eksenindeki ticaret de bir yandan Kafkaslar‟dan güneye, Bağdad ve Memlük 

Devleti‟ne uzanırken, ôte yandan Karadeniz kıyılarına dayanır. Karadeniz kıyılarındaki ticaret, doğu 

kesimindeki Trabzon-Rum Devleti‟yle yapılabilir. Bu sahada üretilen keten ve ôteki yaz elbiselikleri 

ônemli bir ticaret metaı idi. 

Fakat bu sahada asıl ônemli olan Sinop baĢta olmak üzere, Samsun, Fatsa ve �nye limanlarıyla 

Karadeniz kuzey ve doğu kesimi limanları arasındaki münasebetlerdir. Karadeniz kuzeyinin Selçuklu 

ülkesi ile çok yakın bağları bulunduğundan, ôzellikle Sinop Limanı XII. yüzyıl sonlarında etkili konumu 

korumuĢ, ôncelikle bu liman XIII. yy. baĢlarında alınmıĢ idi. Bôylece Kırım ve Karadeniz kuzeyi ile 

iliĢkilerde ônemli bir kapı elde edilmiĢtir. Sonraki zamanlarda Selçuklu hakimiyeti doğuya doğru 

geliĢmiĢ, Samsun, Fatsa ve �nye limanları da Selçuklu idaresine geçmiĢ idi. 

Bütün bu limanlar, Karadeniz kuzeyi ile yakın iliĢkili idiler. Karadeniz kuzeyi ise sadece Selçuklu 

ülkesi için değil, fakat aynı zamanda Ġslam dünyası için de çok ônemli idi. Memlük ve Ġslam ülkesinin 

çoğu ihtiyaçları, mesela kôle ve kürk vs. bu ticaret yolu ile karĢılanıyordu. Karadeniz kuzeyi ile olan 

ticarette, bu limanlar kadar ülke içindeki Sivas Ģehri de büyük bir ônem taĢır. Sivas ve buradan 

güneye giden yol da canlı bir ticarete sahne oluyordu. 

Selçuklu ülkesinin güney kesimlerinde, Memlük ülkesine komĢu bir alanda kurulan Yabanlu 

pazarı, (F. Sümer, Yabanlu Pazarı) sadece ülke içi ticarette değil, ülkeler arası ticaret için de büyük bir 

ônem taĢıyordu. �ünkü burası kuzey-güney ekseni üzerinde olup, adeta devrine gôre bir açık-pazar 

ôzelliği gôstermektedir. 

Selçuklu ülkesinin güneyi ile olan ticaret, bu yolun büyük ônemini gôsteriyordu. 

Burada dikkat edilecek husus, bu tür dıĢ ticaret yapanların kimlikleridir. Türk ve Müslümanlar 

ülkeler arası dıĢ ticarette de etkin idiler. “Hoca”, ReĢideddin‟in de açıkça belirttiği gibi Türkçe bir 

kelime olup, din adamı veya eğitici olmayıp, doğrudan ülkeler arası büyük ticaret yapan etkili ve 

nüfuzlu kimselerdir. Bôylece, XII. ve XIII. yüzyılda “Hoca” lakabı ile anıldığını bildiğimiz kimseler, 

büyük tüccar demektir. Bunlar arasında da Müslüman adı taĢıyanlar bir hayli çoktur. 
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Bu arada Selçuklu ülkesinde, Avrupa ile Asya arasında ticaret yapan Avrupalı=Frenkler de 

mevcuddur. Bunlar Selçuklu Devleti‟yle ticaret anlaĢması imzalamıĢ olan ülkelere mensub idiler. 

Samsun, Sivas gibi Ģehirlerde XIII. yüzyılda varlıklarını kesinlikle bildiğimiz bu tüccarlar, oralarda 

kendi kurallarıyla ticaret yapıyorlardı. Onların küçük kiliseleri ve kendi iĢlerini tanzim edebilecek 

noterleri vardır. Noter bu anlamıyla daha o dônemde, XIII. yüzyılda Farsçaya ve bu arada Türkçeye 

geçmiĢ bulunmaktadır. 

D. ġehirlerde Ekonomik Hayat 

XII. yüzyıl sonlarından itibaren Ģehirlerin geliĢmesi ile Selçuklu ekonomik hayatı, çok yônlü bir 

geliĢme gôsterdi. �ncelikle kırsal alanlardaki üretim artmıĢ, Türk boyları hem hayvan beslemekte, 

hem de onlardan elde edilen mahsullerde ônemli bir artıĢ sağlamıĢ idiler. �zellikle gıda ihtiyaçlarının 

karĢılanmasında bu türden üretim büyük bir ônem taĢır. Bu aynı zamanda yün, deri ve ôteki maddeleri 

ile sanayî üretimini de beslemekte idi. 

ġehir hayatının artması, Ģehirlerde ihtiyaçları orada giderecek mesleklerin ve sanat erbabının 

buralara yerleĢmesi ile sonuçlanmıĢtır. ġehirlerde eski yerli Hıristiyan çarĢıların yanında, doğrudan 

mensupları Türk ve Müslüman olan çarĢılar da ortaya çıkmıĢtır. Vakıf kaynakları, XIII. yüzyılda hemen 

hepsi Müslüman olan Ģehir çarĢılarını vermektedir. Konya, Kayseri, Sivas gibi Ģehirler yanında Ankara 

ve KırĢehir çarĢılarında da bôylesine Müslüman esnaf bulunmakta idi. 

“Pazar” adıyla anılan çarĢılar, bu Ģehirlerde etkilerini XX. yüzyıl ortalarına veya günümüze kadar 

devam ettirmiĢlerdir. Ankara Ģehrinde At-pazarı, Saman-pazarı, Koyun-pazarı doğrudan Ģehrin içinde 

bulunmaktadır. Bunlar XII. ve muhtemelen XIII. yüzyılda oluĢmuĢ idiler. Konya Ģehrinde XII. yüzyıl 

ikinci yarısında oluĢmaya baĢlayan çarĢı düzeni de ayrıntılı olarak bilinmektedir (T. Baykara, Konya). 

Vakfiyeler, KırĢehir gibi çok büyük olmayan bir Ģehirde dahi ekonomik hayatın çok yônlü çarĢılarda 

devam ettiğini açıkça gôsteriyor (Cacaoğlu Vakfiyesi). Bu Ģehirlerdeki çarĢılarda çoğu üretici ve birazı 

da satıcı olmak üzere pek çok meslek adı da bilinmektedir (E. Merçil, Türkiye Selçuklularında 

Meslekler). 

Burada yeniden vurgulamak istediğimiz husus, bu pazar ve çarĢılardaki üreticilerin hemen 

tamamının Türk ve Müslüman olmalıdır. ġüphesiz bu oluĢum, Ġç Asya‟dan, Ġran ve ôteki Ġslam 

ülkelerinden gelen sanatkarlar ile de sağlanmıĢ idi. Aralarında mimar olmak üzere birçok gayrimüslim 

de bulunuyordu. 

E. Paralar 

Sikke=madenî para, ticaretin geliĢmesinde en ônemli unsurlardan birisidir. Selçuklu ülkesinde, 

XI-XV. yüzyıllarda da sikke=para basılması ve kullanılması kendisine mahsus bir seyir izlemiĢtir. 

Fetih Yılları ve Beylikler Dônemi: Bu zamanda ülkede Bizans ve komĢu zengin ülkelerin paraları 

kullanılıyordu. Mısır, Roma ve ôteki ülkelerin paraları ünlü idi. Dakyanus altını, Selçuklu tarihlerinde 

de geçmektedir. 

Türk Beyleri bir süre sonra ülkede etkili olunca kendi paralarını bastırmıĢlardır. DaniĢmentliler ilk 

olarak Grek harfleriyle yôredeki eski paraların kalıplarını pek az değiĢtirerek XII. yüzyıl baĢlarından 

itibaren sikke bastırdılar. Saltuklu, Mengücekli ve Artuklu beylerinin bastırdıkları (kestirdikleri) paralar 

da mevcuttur. 
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Türkiye Selçuklularında ilk paralar Bizans paraları modelinde basılmıĢ (Mesud b Kılıçarslan, 

1116-1156 adına bakır) idi. XII. yüzyıl sonlarında 573/1177 tarihinde Konya‟da II. Kılıçarslan altın 

sikke de kestirmiĢ; bu Sultan‟ın gümüĢ ve bakır paraları da vardır. Selçuklu ülkesinde kestirilen melik 

ve sultanlarının paralarının üzerinde kimi zaman atlı kabartmaları da bulunmakta idi. 

635/1237 tarihinden itibaren altın sikke kesimi artmıĢtır. Dinar diye de anılan bu sikkeler (4,2-

4,55 gr) XIII. yüzyıl boyunca sonraki yıllarda da kesilecektir. Dirhem diye de anılan gümüĢ para (2,8-

2.9 gr) kesilmesi ise çok daha fazladır. GümüĢ paralar; beyaz renklerinden dolayı, daha Ġç Asya Türk 

devletlerinde akça diye anılmakta olup, Selçuklu ülkesinde de bu ad yayılacaktır. XIII. yy. ortalarında 

ekonomik hayat çok arttığından gümüĢ para ihtiyacı dolayısıyla aynı sene içinde birkaç kere para 

kesildiği de olmuĢtur. 

Türkiye Selçuklularının son paraları, Ġlhanlı hükümdarları ile müĢterektir (700 tarihli Alaeddin 

Keykubad ve Gazan Han). Bu arada Ġlhanlılar, eski sikke kesim yerlerindeki darphanelerde sikke 

kestirmeye devam etmiĢlerdir. Selçuklular zamanında Konya‟da kesilen sikkeler yeni dônemde 

Kayseri, Sivas ve Erzincan gibi yôrelerde de kesilmeye baĢlanmıĢ idi. 

Ġlhanlı sikkeleri XIV. yy. ortalarında azalmaya baĢlamıĢ idi. Bu arada beylikler de kendi 

sikkelerini bastırmaya çalıĢıyorlardı. Aydın, Saruhan, MenteĢe, Germiyanoğulları ile EĢrefoğullarının 

sikkeleri de XIV. yüzyıla aittir. Denizli‟deki Ġnançoğulları da sikke kestirdiler. 

Karamanoğullarının sikkeleri oldukça azdır. XIII. yüzyıl sonlarındaki nadir sikkeleri sonrasında 

XIV. yy. sonlarında artmıĢtır. Ama gümüĢ sikkeleri, Selçuklu sikkelerine gôre hafiflemiĢtir: 1,55-1,85 gr 

kadar. Karamanoğulları da Osmanoğulları gibi XV. yy. baĢlarında Temür ile müĢterek sikke 

kestirmiĢlerdir. 

Osmanlı Beyliği‟nin ilk zamanlarında altın ve gümüĢün az olduğu kaynaklarda ifade edilmiĢ idi. 

Bununla birlikte Osman Gazi‟nin dahi sikke kestirdiği anlaĢılıyor; sonraki zamanlarda da bakır ve 

gümüĢ sikkeler bastırılmıĢtır. XV. yy. baĢlarında bir ara Temür ve oğlu ġahruh ile de ortak sikke 

kestirmiĢlerdir. XIV. yüzyılda beylerin hiçbirisi altın sikke kestirememiĢtir. Bu yıllarda Venedik Duka 

altını ile Ceneviz filorini ve Mısır EĢrefî altınları oldukça çok kullanılmakta idi. 

Osmanoğullarının altın sikke kestirmeleri, Fatih S. Mehmed‟in ancak son senelerinde 1477 

sonrasında gerçekleĢmiĢ olup, artık onların bir cihan devleti olduklarını gôsterir. 

Sikke Kesim Yerleri: Sikkeler, ya maden olan yerlerde, ya da ônemli ekonomik merkezlerdeki 

darphanelerde kesilirdi. Bu sebeple sikkelerin, bilinen kesim yerleri kimi zaman beyliğin en ônemli 

Ģehrini gôsterdiği gibi, kimi zaman da maden çıkan yerleri gôstermektedir. Maden-Ģehirde kesilen 

sikkeler XIII. yüzyılda bir hayli çoktur. Bu arada kalabalık bir alıcı kitlesinin bulunduğu hükümdar 

ordug�hları da sikke kesim yerleri idiler. 

F. Vergi 

Selçuklu ülkesinde, günümüzde “vergi” olarak alınan hususları üç türlü ifade edebiliriz. 

a. Mükellefiyet=yükümlülükler, 

b. Aynî vergiler, 

c. Nakdî vergiler. 

Selçuklu ülkesindeki insanların, ôncelikle kendileri veya hayvanları için bazı mükellefiyetleri 

vardı. Erken  
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dônem Osmanlı kayıtlarında dahi hisar yapmak, toprak sürmek, arık açmak vb. hususlarda hem 

insanların, hem de sahip oldukları hayvanların yükümlülükleri bulunuyordu. Bunu, mesela kôy 

imamlarının hayvanlarına bazı iĢler yüklenmesin diye ayrıcalık verilmesinden daha iyi anlıyoruz. 

Ġkinci kümede elde edilen veya bir Ģekilde im�l edilenlerden ürün türüne gôre alınanlardır. 

Mesela hububat üretilmiĢse, aynen ôĢür alınması gibi. Bu hayvan üretiminde de hemen aynı Ģekilde 

sôz konusudur ki genelde bu nisbet 1/40 etrafında olurdu. Bez dokuyanlardan da bez alınması gibi. 

Bu türden vergiler, yaygın deyimi ile aynî vergiler olarak kabul edilebilir. 

�çüncü kümede ise, nakit=para olarak alınan vergilerdir. Haraç, cizye, baç vs. bu türden 

nakit=para olarak alınan vergilerdi. 

Selçuklu ülkesinde; ôteki Türk ülkelerinde olduğu gibi, bazı vergiler Ģer‟i=dinî kôkenli, buna 

karĢılık bazıları Türk ôrfünden gelmektedir. Vergilerde açıklık ve belirlilik en ônemli hususlardan 

birisidir. Yeni konan, kaldırılan vergi veya mükellefiyetler herkesin haberdar olabileceği bir Ģekilde il�n 

edilirdi. Herkesin gôrebileceği yerlerde taĢ yazıtlar üzerine kazılmıĢ vergi yazıtları, günümüze kadar 

gelmiĢtir. Kale kapıları, herkesin girip çıktığı yerler olarak vergi yazıtlarının en çok bulunduğu yerlerdir: 

Ankara kale kapısı üzerindeki yazıt gibi. Kimi zaman da Ulucami duvarları, bôylesine emirlerin 

kazıldığı yerlerdir (Ani, Diyarbekir ve Bayburt Ulucamileri gibi). 

�Ģür, haraç, cizye, baç, ubur, cevaz-ı rah, bedraka, yasama, kalan, kopçur, tuzgu, tagar, tamga, 

resm-i kudüm, ulak, tabkur gibi pek çok vergi ismi vardır. Bunların bir kısmını kesin olarak biliyorsak 

da, bunlar ve daha birçok vergi adı incelenmeyi beklemektedir. Bunlar arasında “Bac”, Ġç Asya‟dan 

gelen ve hatırası günümüze kadar devam eden en namlı vergilerden birisidir. 

Beylikler Devri‟nin �zellikleri 

Türkiye Selçukluları Devleti‟nin Ġlhanlı etkisine girmesi, zaman içinde Selçuklu ordusunun 

inhilaline yol açmıĢtı. Varlıklarını Selçuklu ordusuna katılmakla sağlayan Türk boyları, kendi askerî 

güçlerini devam ettirdiler. Fakat bu askeri güçlerinin yerinde kullanabilecekleri merkezî ve güçlü bir 

devlet yoktu. Ġlhanlılar ülkenin dıĢ güvenliğini kendi askerî güçleriyle koruyorlardı. Bôylece onların 

askere ihtiyaçları yoktu. Oysa Selçuklu ülkesi asker çıkaran boylar ile meskûn idi. 

Bôylece askerî güçlerini korumak üzere, bazı güçler dikkati çekmeye baĢladı. Bir zaman için 

Selçuklu idaresi gôrevlisi olarak tayin edilenler zaman içinde bu gôrevlerini devam ettirdiler. Selçuklu 

Devleti‟nin bir “sübaĢı”sı, günümüz ifadesiyle bir valisi olan ve “Beğ” unvanlı kiĢiler, zaman içinde 

idare ettikleri yôrelerde daha etkili olmaya baĢlamıĢlardı. Bôylece Osman Beğ‟in dahi bir zaman 

Selçuklu Devleti‟nden tuğ ve tabl u alem alan bir gôrevli olduğu seziliyor. 

Beylikler Dônemi denilen XIV. yüzyıl içinde, Selçuklu ülkesindeki beyler, sonradan 

Osmanoğulları kendilerine 1299 tarihinde bağımsızlık kabul etmelerine rağmen, bôyle bir hareket sôz 

konusu değildir. �lkedeki yüksek hakimiyet, 1356 senesine kadar Ġlhanlılarda bulunmaktadır. 

Bir “Beğ”, Türk devlet anlayıĢı gereğince, yônetim mıntıkası dahilinde, tebaası indinde adeta 

tam bağımsız bir ôzellik taĢır. Bu binlerce yıldır devam eden bir ôrfdür. Aydınoğlu Umur Beğ‟in, 

Denizli/Tonuzlu beylerinin ve bu arada Orhan Beğ‟in 1350 Ġlhanlı Devleti‟nin bütçesine katkıda 

bulunmaları, sôzü edilen yıllarda “Beylik” devrinin tam olarak devam ettiğini gôsterir. 

Beylikler Dônemi‟nin 1356 sonrasındaki tarihi ise, beyliklerin kendi iç çekiĢmeleri ile geçer. 

Orhan Gazi, Germiyan beyleri ve bu arada Karamanoğulları dikkati çeken beyliklerdir. Bu arada Ġlhanlı 
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ülkesinin orta ve doğu kesimlerinde de beylikler vardır. Akkoyunlu ve Karakoyunlular ile daha 

güneydeki Celayirliler gibi. Bu arada mahallî idaresini devam ettiren Artukoğullarını da unutmamak 

gerekir. 

Bütün bu sayılan beyliklerin ortak ôzellikleri vardır. Bunlar, kısmen Selçuklu, fakat daha çok 

Ġlhanlı Devleti‟nin geleneklerinin izindedirler. Anadolu sahasının çoğu yerleri için, halk ve insan unsuru 

değiĢmemiĢtir. Bu arada bu sahanın orta ve batı kesiminde yerleĢik hayat, kıĢlaklardaki kôyler ve 

Ģehirlerdeki hayat oldukça artmıĢ bulunmaktadır. Buna karĢılık ülkenin ôzellikle doğu kesiminde 

birbirine düĢman gôrünen iki Türkmen taifesinin idaresi vardır. Akkoyunlular ve Karakoyunlular. 

Akkoyunlular ve Karakoyunluların insan unsuru, hemen aynıdır. Bu boyların arasındaki çekiĢme 

doğrudan bir kardeĢ kavgası, bir kardeĢ çekiĢmesinden ibarettir. 

Sivas ve Kayseri Ģehrinde, Türkiye Selçuklularından beri devam edegelen canlı ekonomik hayat 

bu dônemde de devam etmektedir. Sadece Ģehrin geliĢme çizgisi, yükselmekten ziyade, artık biraz 

yatay gitmeye baĢlamıĢtır. Yoksa Sivas olsun, Kayseri olsun ve hatta Ermeni nüfusunun fazla olduğu 

rivayet edilen Erzincan olsun, Ģehir hayatının bütün canlılığı ile devam ettiği yerlerdir. 

1. Türk Dilinin Rağbet Kazanması 

Beylikler Devri‟nin en ônemli sosyal neticelerindenbirisi Türk dilinin bu dônemde büyük bir ônem 

ve rağbet kazanmasıdır. Daha XIV. yy. baĢlarında AĢyık PaĢa‟nın Türk diline kimesne bakmaz idi 

demesine alıĢan bizler, Türkçenin XIV ve XV. yüzyıllardaki büyük rağbetine ĢaĢırabiliriz. 

Türkçenin ve Türklüğün XIV. yüzyıldaki büyük rağbeti, XVI. yüzyıldaki yadırganıĢından da 

açıkça gôrülüyor. �nlü Osmanlı Müverrihi Âli, Germiyanoğlu‟nu, bôylece kabul etmiĢ, ozanın birisinin 

“Yürüdügün çayır, akibetin hayır, yadiğin bal ile kaymak olsun” demesini çok beğendiğini ve bir sıpa 

bağıĢladığını alaylı bir Ģekilde yazmıĢ idi. Germiyanoğlu, nihayet Anadolu beylerinden Türkçeyi bilen 

bir bey olup, onun Türk diline rağbeti sebebiyle Türkçe, Osmanoğulları zamanındaki büyük iĢlekliğini 

kazanabilecektir. 

Türkçe bu dônemde geliĢmiĢ, yeni kavramlar kazanmıĢ, hatta Ġç Asya‟dan gelen dil ôzelliklerini 

de kaybetmeye baĢlamıĢtır. Türkçenin geliĢmesi, iĢleklik ve ayrıntıda ôzellikler kazanması ile Türk 

beyleri, dinlerini daha iyi anlamak için Kur‟an‟ın çevirisini okumak istemiĢlerdir. Türk beylerine yapılan 

Türkçe Kur‟an çevirileri, baĢlangıçta bazı kısa sure ve ayetlere münhasır kalsa da Türkçenin 

üstünlüğünü sağlamıĢtır. 

Türk bilim adamları, Türkçe bilim kitapları, mesela tıb kitapları telif etmeye baĢlamıĢlardır. 

Türkçenin bilim dili olmasında bu yüzyıldaki çabaların büyük bir yeri vardır. Türk bilginleri, Türk Beyleri 

için Türkçe yazmaya kendilerini mecbur hissediyorlardı. Hatta Türk beyleri, daha eski Türkçe ile 

yazılmıĢ bazı kitapları da, rahat ve kolay anlamaları için olga-bolga dilinden çevirtiyorlardı. 

Türkçenin rağbet kazanması, Türk dilinin ve Türk edebiyatının da ônemli eserler kazanmasına 

yol açmıĢtır. Türk beyliklerinde Türkçe yazanlar etkili olmuĢlar, ônemli kazanç sahibi olmuĢlardır. Türk 

beylerinin, Türkçe eser yazanları teĢviki ve onlara hatırı sayılır bağıĢlarda bulunmaları, Türk 

yazıcılığının yeni eserler kazanmasına yol açmıĢtır. 

Sonuç olarak XIII. yüzyılda çok az ôrnekleri olan, 1320‟lerde dahi kimsenin bakmadığı Türkçe, 

Türk beylerinin de himaye ve teĢvikleri ile sonraki zamanlardaki iĢlek ve zengin ôzelliğini 

kazanacaktır. 
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Türk bilim hayatı da bu devirde, Selçuklu Dônemi‟nin ôzelliklerini devam ettirmiĢtir. Medreseler 

iĢlemeye, bilimsel çalıĢmalar yapılmaya devam etmiĢtir. 

2. Yunus Emre-Hacı Bayram Veli 

Kültürel birliğin timsali sayılabilecek Ģahsiyetler arasında, Beylikler Devri‟nin baĢında ve 

sonundaki iki Ģahsiyeti ôzellikle anmak gerekir. Yunus Emre (ôlm. 1324), Selçuklu h�kimiyeti 

sonrasındaki dağınıklığın insanlarda ve ôzellikle ruhlardaki etkisini, güzel bir Türkçe ile yazdığı 

Ģiirlerinde Allah birliği etrafında yeniden değerlendirmeye, birliği iĢlemeye çalıĢır. Onun açık, sade ve 

yalın bir Ģekilde sôyledikleri, bütün Türkleri etkilemiĢtir. 

XIV. yüzyılın kültür ortamında, Yunus Emre, bir bakıma yaylak-kıĢlak hayatı yaĢayan Türklerin 

ve kôylülerin duygularını seslendirir. Bir kısım Ģairler de beylerin saraylarında yazdıklarına karĢılık 

arıyorlardı. Bôylece onlar da bir bakıma değiĢen siyasîler ortasında, değiĢmeyenler olarak 

kalıyorlardı. Bôylesine bir kültür temeli, sonraki birliğin de müjdecisi gibidir. 

Hacı Bayram Veli (ôlm. 1430) beyliklerin sonuna tesadüf etmekte, Ankara Ģehri ile adeta ôzdeĢ 

sayılmaktadır. Yunus Emre‟nin aksine o, doğrudan Ģehre (Ģar) ôncelik vermiĢ, manevî alanda 

yorumlanmak birlikte, geliĢen ve büyüyen Ģehir hayatına da iĢaret etmiĢtir. Hem beyliklerin 

kavgalarına Ģahit olmuĢ, fakat daha da ônemlisi Temür Beğ‟in Batı Asya‟daki Ģiddetli fırtınasını da 

yaĢamıĢ idi. Bu sebeple o da, artık bôyle olumsuzluklardan uzak, Anadolu sahasının bir ve beraber 

olmasını ister ve beklerdi. o, Osmanoğullarının bôylesine birleĢtirici ôzelliklerini yakından gôrmüĢtür. 

Beylikler Dônemi‟nin dağınıklığında siyasî hudut tanımayan derviĢlerin, Tanrı birliği esasındaki 

fikirleriyle, ayrı bir birliğin ümidini taĢıdıkları ve bir bakıma onu da Ģekillendirdikleri sezilir. 

Anadolu kavramının ortaya çıkması, XIV. yüzyılın bir diğer ônemli sosyal neticesidir. Anadolu, 

Grekçe bir kelime olarak doğrudan doğu, bir baĢka deyiĢle güneĢin doğduğu yerdir. Burasının doğu 

olması, tabiatıyla kendisinde oturan bir insan için sôz konusu değildir. Konya‟da oturan Selçuklular 

için, Anadolu ancak ülkenin doğusu, Diyarbekir tarafları olabilirdi ki bôylesine bir tanım ve tarif veya 

terim yoktur. 

Aydınoğlu Umur Beğ ile Osmanlı Türkleri XIV. yy. ortalarında �anakkale Boğazı‟nın ôtesine 

geçince, oralardan Asya yakasına baktıklarında, oralar insanlarının bu yakaya doğu anlamında 

Anadolu dediklerini duymuĢ olmalıdırlar. Sonraki zamanlarda da Osmanlı Türklerinin her geçen gün 

Rumeli sahasına geçmeleri, oralarda yurt tutmaları sonucunda mesela Edirne sôz konusu olunca 

Bursa‟nın içinde yer aldığı topraklar artık Anadolu sayılabilirdi. 

Bôylece Türkiye Selçukluları ve Diyar-ı Rum beylikleri zamanında bir anlam ifade etmeyen 

Anadolu, XIV. yüzyılın ikinci yarısında belirli bir anlam yüklenmiĢ oldu. Bôylece Anadolu, artık 

günümüze kadar devam eden anlamını kazanmıĢ oldu. Bu anlam, Ġstanbul‟un devlet merkezi 

olmasından sonra daha da geliĢti. Neticede Osmanlı Devleti‟nin bütün doğu ve hatta Asya toprakları 

da bu adla anılır oldu. Kırım‟ın doğusundan, Trablus-Ģam kıyılarına ve hatta Afrika‟nın kuzeyi de bu 

adla anılır oldu. Piri Reis‟in, XVI. yüzyılın ikinci çeyreği baĢlarında kaleme alınan Kitab-ı Bahriye‟sinde 

bu konuda çarpıcı kayıtlar bulunmaktadır. Biz de artık XIV. yüzyılın ikinci yarısındaki olayları sôz 

konusu ederken Anadolu terimini rahatlıkla kullanabiliriz. 

3. �lkenin Eski Sahaları 
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�lkedeki iç siyasî parçalanma sebebiyle, ülkede ve ôzellikle kırsal alanlarda güvenlik kısmen 

gerilemiĢtir. Kale ve Ģehir surlarının dıĢına taĢan ve büyüyen Ģehirler, zaman zaman tehditlere maruz 

kalmıĢtır. Güvenliğin azalmasıyla, bir kısım Ģehir halkı, surların dıĢındaki sahalardan içerilere sur 

içlerine çekilmiĢtir. Beylikler Devri‟nin, toplum bakımından dikkati çeken birinci gerçeği Ģehirlerin 

küçülmesidir. 

Beylikler Devri‟nde artık Anadolu lafzı da kullanılabilecek olan eski Diyar-ı Rum Ģehirleri oldukça 

küçülmüĢlerdir. Gerçi XIV. yüzyılın ikinci çeyreği içinde, Ģehirlerdeki hayatı ve Ģehirlere yerleĢmeyi 

teĢvik için bazı tedbirler de alınmıĢtır. Bunların içinde en çarpıcı olanı Niğde Ģehrine yerleĢecek 

Hıristiyanlardan cizye alınmayacağına dair vergi kitabesidir. Bununla Niğde Ģehrine yeni yerleĢmeler 

teĢvik edilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu ferman bize, Ģehir nüfusunun gerilediğini, Ģehirlerde bazı iĢleri 

gôrecek kimse bulunmadığını açıkça gôsteriyor. ġehirlerdeki bu iĢ gücü açığını gidermek amacıyla 

Ģehirlere yerleĢmeler teĢvik edilmiĢtir. 

Bu türden teĢviklerin neticeleri hakkında, kaynaklarda çok açık bir bilgiye sahip değiliz. XIV. 

yüzyıl sonlarında, Ģehirlerin sur dıĢı alanlarındaki nüfusun hemen hiç kalmadığını açıkça 

gôrebiliyoruz. Bunun iki kesin ôrneğini Turhal ve Sivas‟ta gôrüyoruz: Bir kayalık tepe üzerinde küçük 

bir kaleye sahip Turhal‟da halk daha ziyade aĢağıdaki Turhal nehri kıyılarına yerleĢmiĢ idi. Fakat 

güvenlik azalınca halk da dağılmıĢ, kaleye veya civardaki uygun kôylere çekilmiĢ idiler. Bu sebeple, 

sur dıĢındaki Ģehir sahasının hemen tam ortasında yer almıĢ olan Ulucami iĢlevsiz kalmıĢtı. Kadı 

Burhaneddin, hasmını Turhal kalesinde kuĢatınca Ulucamii kendisi için bir kıĢla ittihaz etmiĢti. �ünkü 

anlaĢıldığı kadarıyla artık Ulucamiin cemaati sôz konusu değildi. 

Benzer bir durumu, XV. yüzyıl baĢlarında Sivas Ģehrinde gôrüyoruz. Sivas Ulucamii de, 

buralardaki Ģehir nüfusunun azalması hatta tamamen kaybolması üzerine iĢlevsiz kalmıĢ, bir �sinin 

karargahı olmuĢtu. Sivas Ģehrindeki bu nüfus gerilemesi, Beylikler Devri‟nin genel ôzelliklerine de 

uygundur. Bu arada Ģehirde, Kadı Burhaneddin zamanında belirli bir canlılığın varlığını ayrıca 

belirtelim. 

Anadolu sahasındaki beyliklerde, Ģehir hayatına bağlı bir ekonomi yerine, hayvansal ve ziraî 

üretim canlanmıĢ idi. Osmanlı-Karamanlı mücadelesi sırasında Konya halkının kale surları dıĢında 

harmanları bulunduğu Osmanlı tarihlerinde nakledilmiĢtir. Aynı Ģekilde Karamanoğlu‟nun bundan 

bôyle “dana ve buzağı kovalamaktan gayri bir iĢ yapmayacağı” da belirtilmiĢtir. Bu ise doğrudan 

hayvan besleyicilik demektir. 

4. Uç ġehirleri 

Selçuklu eski sahası, Ġç Anadolu ve çevresindeki Ģehirlerdeki gerileme bir gerçekse, Uç‟taki 

beyliklerin merkezi olan Ģehirler ise, ayrı ve yeni bir geliĢmenin içinde olmuĢlardır. MenteĢe 

Beyliği‟nden baĢlayarak (merkezi Beçin) Aydın, Saruhan, Germiyan ve nihayet Osmanlı Beyliği‟nin 

merkezi olan Ģehirler, XIV. yüzyılda dikkate değer bir geliĢme gôstermiĢlerdir. 

Sosyal bakımdan bôylesine bir geliĢme, merkezî sahalardaki küçülen Ģehirler insanının nerelere 

gittiğini de açıkça gôstermek bakımından ônemlidir. �ünkü, yeni geliĢen, ônemli bir gelir imk�nına 

kavuĢan bu Uç beyliklerinin Ģehirlerine, ülkenin iç kesimlerinden ônemli sayıda Ģehirli nüfus gôçmüĢ 

olmalıdır. Bôylece, klasik Selçuklu Dônemi‟ndeki Anadolu sahası Türk Ģehir ôzelliklerini bu beyliklerin 

Ģehirlerinde de açıkça gôrmekteyiz. 
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Bunlarda (Beçin, Ayasuluğ-Tire, Manisa, Bergama ve Bursa) yukardaki bôlümlerde, sadece 

Ulucami vesilesiyle temas ettiğimiz ôzellikler dıĢında baĢka hususlar da etkindir. Bu Ģehirlerde de 

sanayi üretimi baĢlamıĢ, Türk-Müslüman esnaf ve sanatkarlar Ģehir hayatında etkili olmaya 

baĢlamıĢlardır. Daha da ônemlisi, bu Ģehirlerin ônemli bir kesiminde dıĢ ticaret de, ôzellikle Adalar 

Denizi ile sôz konusudur. 

Aydınoğlu Umur Bey baĢta olmak üzere, ufku ve hedefleri büyük olan beyler, siy�sî dağınıklığın 

etkisini dostluklarla gideriyor, birbirlerine destek oluyorlardı. Ayrıca ülke içi ticarî hareketliliği teĢvik için 

de ônemli tedbirler alıyorlardı. Aydınoğlu Umur Bey, Sakız adasını (karĢısındaki �eĢme ile kontrol 

ederek) bir dıĢ ticaret merkezi haline getirmiĢ ve bu durum, XVI. yüzyıl sonlarına kadar devam 

etmiĢtir. Bôylece Beylikler Dônemi‟nde oluĢan ekonomik düzen, ancak XVII. yüzyıl baĢlarında 

değiĢecektir. Bunun sonucunda, Beylikler Devri‟nin eski merkezleri, Ģehzadelerin sancak merkezi olan 

Manisa dıĢında, ônemli ôlçüde gerileyeceklerdir. 

Sonuç olarak, Beylikler Dônemi, çok yônlü geliĢmeleri ile; sonraki Osmanlı Cihan Devleti‟nin 

doğuĢunu hazırlamıĢtır. Bir baĢka deyiĢle, Beylikler Devri‟nin siyasî dağınıklığı, birlik ôzlemini 

pekiĢtirmiĢ ve Osmanlıların kurduğu birliği sağlamlaĢtırmıĢtır. 

 

Ġzmir ġehri ve Tarihi (Ġzmir 1974); Ġzmir Ģehrinin XIV. ve XV. yüzyıllardaki durumu nispeten az 

iĢlenmiĢtir. 

Yatağan, Tarihi Yeniden YaĢatma Denemesi (Tokyo, 1984); Rum diyarına Türklerin gelmesi ve 

bir kôyün isk�nı ile ilgili konular bu ôk monografisinde, mahallî ve sôzlü kaynaklar yardımıyla 

incelenmiĢtir. 

Türkiye Selçukluları Devrinde Konya adlı kitabı, doçentlik çalıĢması olup, Konya Ģehrini değiĢik 

bir bakıĢ açısıyla incelemiĢtir. (Ankara 1985, 2. baskı, Konya 1999) Türk Ģehircilik geleneklerinin 

içinde, Konya Ģehrinin ôzellikle XIII. yüzyıldaki düzeni bulunmaya çalıĢılmıĢtır. 

Denizli Tarihi, 1070-1429 (Ġstanbul 1969) adlı çalıĢması doğrudan devrimizle ilgilidir. Burada 

sadece siyasi tarih değil, ôteki hususlar da ele alınmıĢsa da sonraki yıllarda yaptığımız gôzlemlerin 

yer alacağı 2. baskı hazırlanmaktadır. 

Anadolu‟nun Tarihi Coğrafyasına GiriĢ, Türk Devri Ġdari Taksimatı, Ankara 1988, 2. baskı, 

Ankara 1999 (Türk Kültürünü AraĢtırma Enstitüsü); Fetih dôneminden itibaren ilk Beylikler, Selçuklu, 

Beylikler ve Osmanlılar devrinin idarî meseleleri ele alınmıĢtır. 

Anadolu‟nun Selçuklular Devrindeki Sosyal ve Ġktisadi Tarihine Ait AraĢtırmalar, Ġzmir l990, bir 

kısmı ônceden kaleme aldığımız Antalya, Denizli, Niksar ve Tokat ile ilgili makaleler olup, bir kesimi 

ise eski doçentlik calıĢmamızdan bazı bahislerdir. 

Aydınoğlu Gazi Umur Bey, Ankara 1991 (Kültür Bakanlığı Yayını); XIV. yüzyılın bu namlı 

beyinin halk için yazılmıĢ hayat hik�yesidir. Ancak bazı yeni konulara da temas edilmiĢtir. 

Gıyaseddin Keyhusrev, Gazi-Ģehid, Ankara 1996 (Türk Tarih Kurumu Yayını). Türkiye 

Selçuklularında bir dônemin sonunu ve yeni bir dônemin baĢlangıcı demek olan sultanın hayat 

hikayesidir; Mahallî bilgiler ile de desteklenmiĢ, Antalya ve Denizli yôresinin fetihleri ele alınmıĢtır. 

Türkiye‟nin Sosyal ve Ġktisadî Tarihi (XI-XIV. yüzyıllar) Ankara 2000. 

Tuncer Baykara‟nın bu konudaki diğer makaleleri: 
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“Denizli‟de Yeni Bulunan Ġki Kitabe”, Belleten, XXXIII/130, 1969, s. 159-162. (Bk. 4. sıradaki 

kitabım). 

“Doğu Anadolu= Türkmenia”, Atsız Armağanı, Ġstanbul 1976, s. 61-66. 

“Honaz ġehri ve Selçuklu Devrindeki �nemi”, Ġ� Ġslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, VII/3-4, 

1979, sh. 207-210. (Bk. 4. sıradaki kitap). 

“UĢak Hakkında”, UĢak Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 6, 1979, sh. 8-9. 

“Selçuklu Devri Antalyası �zerine Bazı DüĢünceler”, Birinci Milli Türkoloji Kongresi (1978) 

Tebliğleri, Ġstanbul 1980, s. 279-286. (Bk. 4. sıradaki kitap). 

“Bodrum Adına Dair”, Belleten, XLV/2, 178 (1981), s. 5-8 (Bk. 4. sıradaki kitap). 

“Alaiye‟de Bazı Yeni Kitabeler”, Ġ�EF Tarih Enstitüsü Dergisi, Sayı: 12 (1981- 1982) s. 579-

586 (Bk. 4. sıradaki kitab). 

“Urla Ġskelesinde YahĢı Beğ Camiinde bir Kitabe ve Tahlili”, Hacettepe �niversitesi, 

Edebiyat Fakültesi Dergisi, II/1 (1984), s. 97-99. 

“Anadolu Yer Adlarının Orta Asya‟da‟ki Benzerleri �zerine bir Kaynak”, Türk Yeradları 

Sempozyumu (1984) Bildirileri, Ankara 1984, s. 265-273. 

“Selçuklu �ağında Konya‟da Türkler ve Ermeniler”, Tarih Boyunca Türklerin Ermeni Toplumu ile 

ĠliĢkileri Sempozyumu Tebliğleri, Ankara 1985, s. 75-77. 

“Vakfın GeliĢme ve Gerilemesindeki Etkenler”, 2. Vakıf Haftası Tebliğleri, Ankara 1985, s. 19-

21. 

“Türkiye Selçuklularında Ġdari Birim ve Bununla Ġlgili Meseleler”, Vakıflar Dergisi, XIX (1985) s. 

49-60. 

“Niksar Kalesi ve Tarihi”, Türk Kültürü AraĢtırmaları, Prof. Dr. H. Z. KoĢay‟ın Hatırasına 

Armağan, XXIV/2, 1986, s. 15-36, (bk. 4. sıradaki kitap). 

“ġehre Küstü”, III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi, Ankara 1986 II, 67-73, (bk. 4. sıradaki 

kitap). 

“ Ġzmir Camiine ait Bir Kitabe ve Tahlili”, Ġ�EF Tarih Enstitüsü Dergisi, Sayı: 13 (1983-1987), s. 

169-176. 

“ Türklerde ve Anadolu‟da ġehir Hayatı”, Tarihte Türk Devletleri Sempozyumu (1987), Ankara 

1987, s. 397-406. 

“Tokat Ulucamii �zerine Bazı DüĢünceler”, Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokat, Ankara 1987, s. 

291-294 (bk. 4. sıradaki kitap). 

“ Hacı Bayram Veli ve Dônemine Umumi Bir BakıĢ”, IV. Vakıf Haftası (1986) Tebliğleri, 

Ankara 1987, s. 15-18; (bk. 4. sıradaki kitap). 

“Alaeddin Keykubad‟ın Ġmar Faaliyetlerinde Antalya ve Alaiye‟nin Yeri”, Antalya II. Selçuklu 

Semineri (1987), Antalya 1988, s. 7-10; (bk. 4. sıradaki kitap). 

“Türkiye Selçuklularında Bazı Vergilere Dair”, IX. Türk Tarih Kongresi (1981) Bildirileri, Ankara 

1988, II, 687-695; (bk. 4. sıradaki kitap). 

“Hacım Sultan Menakıbında Denizli”, Merkez Efendi Sempozyumu (Denizli, 1988) Bildirileri, 

Manisa 1989, s. 197-199. 
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“Selçuklu Devrinde Antalya‟nın Ġdari Durumu”, Antalya III. Selçuklu Semineri (1989) Bildirileri, 

Ġstanbul 1989, s. 39-44. 

“Nasreddin Hoca ve Dônemi”, I. Milletlerarası Nasreddin Hoca Sempozyumu (1989) Bildirileri, 

Ankara 1990, s. 33-39. 

“Hıdrellez ve Türk Kültürü”, Milli Kültür, Sayı: 72 (Mayıs 1990) s. 4-6. 

“�eĢme Kalesi”, Belleten, LIV/210 (Ağustos 1990), s. 603-630. 

“�eĢme Kalesi”, Belleten, LIV/210 (Ağustos 1990) s. 603-630. 

“ Saha AraĢtırmalarının Selçuklu Tarihi Bakımından Ehemmiyeti”, Tarih Metodolojisi Kollokyumu 

(1984, Elazığ) Bildirileri, Elazığ 1990, s. 243-245. 

“Yunus Emre ile ilgili Menkıbelerde Tarihi Gerçekler”, IV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü 

Kongresi Bildirileri, Yunus Emre Seksiyonu, Ankara 1991, s. 1-6. 

“Bir Selçuklu ġehri Olarak Antalya”, Antalya IV. Selçuklu Semineri (1992), Bildiriler, Antalya 

1993, s. 38-43. 

“Türkiye Selçuklularında Halkın ġehzadeler Mücadelesindeki Tutumu”, Altaica Berolinensia 

(PIAC, 34. Berlin, 1991), Wiesbaden 1993, s. 23-30. 

“Türk ġehircilik Geleneğinde Tire”, Türk Kültüründe Tire, Ankara 1994, s. 9-13. 

“Alaiye, Bir Selçuklu ġehri”, Alanya I. Tarih ve Kültür Semineri, Alanya 1994, s. 13-19. 

“Gazi Umur Bey ve Batı Anadolu Ticareti”, Ġpek Yolları, Deniz AraĢtırma Gezisi Konferansları, 

Ankara 1994, s. 1-8. 

“Ribat ve Rabad”, Hakkı Dursun Yıldız Armağanı, Ankara 1995. 

“Yeni bir �lkede Yeni Ġnsanlar”, Erdem (Atatürk Kültür Merkezi Dergisi) sayı: 23 (Ocak 1996) s. 

451-464. 

“Selçuklu Ġsk�n Gerçeği Olarak Ulucami”, Belleten, Sayı: 227 (Nisan 1996), s. 33- 58. 

“Alaiye Ters�nesi”, Alanya Tarih ve Kültür Seminerleri, Alanya 1996, s. 183-185. 

“Selçuklular Devrinde ĠğdiĢlik ve Kurumu”, Belleten, LX/229 (Aralık 1996), s. 681-693. 

“Garibler Mezarlığı, Bir GeçmiĢ Zaman Gerçeği”, V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, 

Gelenek, Gôrenek, Ġnançlar Seksiyonu Bildirileri, Ankara 1997, s. 82-86. 

“II. Haçlı Seferi‟nin Türkiye Güzerg�hı �zerinde Bazı DüĢünceler”, (Ġ�EF Tarih AraĢtırma 

Merkezi) Haçlı Seferleri ve XI. Asırdan Günümüze Haçlı Ruhu Semineri (26-27 Mayıs 1997) Bildiriler, 

Ġstanbul 1998, s. 15-21. 

“Ayasuluğ‟un Selçuklu ġehirleri Arasındaki Yeri”, Birinci Uluslararası GeçmiĢten Günümüze 

Selçuk Sempozyumu (4-6 Eylül 1997) Bildirileri, Ġzmir 1998, s. 1-2. 

“Kasaba, Bir Terim Olarak”, Turgutlu Sempozyumu Bildirileri, Turgutlu 1998, s. 3-5. 

“Selçuklu Kervansarayları �zerine Notlar”, Tarih Ġncelemeleri Dergisi, Sayı: XIII (1998), s. 1-4. 

“Batı Anadolu‟da bir Peçenek Beyi: Kızılbey”, Belleten, sayı: 235. 

 

“Anadolu‟nun Ġlk Türk Ġsk�nında Kaleler”, XII. Türk Tarih Kongresi (Ankara 12-16 Eylül 1994), 

Kongreye Sunulan Bildiriler, III, Ankara 1999, s. 663-667. 

“Hacı Bayram ve ġehir Hayatı”, Hacı Bayram Veli Sempozyumu (16 Kasım 1999) Bildirileri, 

Ankara 2000, s. 11-17. 
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“Bir Selçuklu Devri Türk ġehri Olarak Karahisar-ı ġarkî veya ġebin Karahisar”, ġebinkarahisar I. 

Tarih ve Kültür Sempozyumu (30 Haziran-1 Temmuz 2000) Bildiriler, Ġstanbul 2000, s. 1-4. 

“„Akça‟ Deyimi Hakkında”, Uluslararası Osmanlı Tarihi Sempozyumu Bildirileri, Ġzmir, 8-10 Nisan 

1999, Ġzmir 2000, s. 25-26. 

“Ġnançoğulları”, TDV-Ġslam Ansiklopedisi, XXII, 2000, s. 263-264. 

Kaynaklar ve AraĢtırmalar 

 Siyasi olaylara ağırlık verseler de, bu ülkede yazılan tarihler de bir baĢka ônemli 

kaynağımızdır: XIII. yüzyılda yazılan Ġbn Bibi‟nin eseri ile (El Evamirü‟l Alaiye fi umuri‟l alaiye, Tıpkı-

basımı Türk Tarih Kurumu, Ankara 1956) bunun XV. yüzyıl baĢlarındaki Türkçe çevirisi 

(Yazıcıoğlu‟nun Tevarih-i Al-i Selçuk‟u) en baĢta sayılmalıdır. XIV. yüzyıl baĢlarındaki Aksarayi‟nin 

eseri Müsameret ül Ahbar (O. Turan yayınladı, 1944) ile ikisi, Anadolu‟da yaĢamıĢ olan tarihçilerin 

eserleri olarak da ônemlidir. Yazarı belli olmadığından Anonim diye anılan Tevarih-i Al-i Selçuk 

(fotoğraf neĢri ve çevirisi F. N. Uzluk, 1952) XIV. yüzyılın ilk yarısında yazılmıĢtır. Yine bu yüzyılın 

baĢlarında kaleme alınan Niğdeli Kadı Ahmed‟in eseri El Veled üĢ-ġefik ne yazık ki h�l� 

yayınlanmadı. XIV. yüzyıl sonlarında yazılan Aziz bin ArdeĢir‟in eseri Bezm ü Rezm de yayınlandı 

(1928); ayrıca Türkçesi de çıktı. 

 Ġlk Osmanlı tarihleri, Oruç Beğ, AĢıkpaĢazade ve NeĢri‟ninki baĢta olmak üzere, Anonim 

Tevarih-i Âl-i Osmanlarda da XIV. yüzyıla ait güzel bilgiler vermektedirler. XV. yüzyıl tarihçisi Enveri 

Düstur-name‟sinde, Aydınoğlu Umur Beğ‟i ve sonra da Osmanlıları anlatır. 

 Türklerin yenerek ülkelerine hakim oldukları Bizans Devleti‟nin tarihçileri ônemli 

kaynağımızdır. Bizans ve Haçlı tarihlerinin Batı dillerindeki çevirilerine son yıllarda Türkçeleri de 

eklenmiĢtir. Honazlı Bizans tarihçisi Niketas‟ın eserinin ilk cildi yakında çıkmıĢtır. Süryani Tarihçisi 

Ebül Fereç çevirisi ile bazı Ermeni tarihleri de çevrilip yayınlandılar. Arap tarihleri, dônemimiz ile ilgili 

olarak siyasi ağırlıklı bazı bilgiler vermekle birlikte, nisbeten uzak bir sahada yazılmıĢ olduklarından 

sosyal ağırlıkları azdır. 

 Bir büyük bilgi kaynağımız dônemden kalan her türlü resmi vesikalardır. Bunların bir 

kısmını Prof. Dr. Osman Turan yayınlamıĢtır: Türkiye Selçukluları Hakkında Resmi Vesikalar, Metin, 

Tercüme ve AraĢtırmalar, (Ankara l958). Aynı Ģekilde devrin MünĢeat Mecmualarında ôrnek olarak 

verilmiĢ olan belgelerden de güzel bilgiler edinebiliriz. XIII. yüzyıl sonlarına ait bazı münĢeat 

mecmualarını Prof. Dr. Adnan Erzi yayınlamıĢdır: Gunyetu‟l-katib…, Ankara 1963; keza Rüsumu‟r-

risail…, Ankara 1963. 

 Vakfiyeler dônemimizle ilgili bir baĢka büyük bilgi kaynağıdırlar. Vakfiyeler, ayrıntıları biraz 

Ģüpheli de olsa, XII. yüzyıldan itibaren gôrülür (DaniĢment Gazi Vakfiyesi gibi). XIII. yüzyıl baĢlarından 

itibaren metinleri sıhhatli olarak intikal eden Vakfiyeler ôzellikle sosyal ağırlıklı olarak, dônemimizle 

ilgili çok yônlü ve güzel bilgiler verirler. 

 XX. yüzyıl baĢlarında Amasya Tarihi adlı eserini yazan Hüseyin Hüsameddin Efendi, 

Evkaf (Vakıflar) idaresinde çalıĢtığından, oradaki bilgileri eserinde kullanmıĢtır. Bu bilgiler ôteki 

tarihlerde olmadığından, bir kısım tarihçiler verdiği bilgiden Ģüphe etmiĢlerse de, yazdıkları büyük 

ôlçüde doğru olmalıdır. Kendisi bazı vakfiye metinleri de yayınlamıĢtır. Sonraki yıllarda ôzellikle 

rahmetli Prof. Dr, Osman Turan, XIII. yüzyılın ilk yarısına ait üç vakfiyeyi yayınlamıĢ ve incelemiĢtir. 
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Küçük bir kısmı Moğolca da yazılan 1272 tarihli bir vakfiye de Prof. Dr. Ahmet Temir tarafından 

yayınlandı. Vakfiye yayınlarına günümüzde de Prof. Dr. Ġsmet Kayaoğlu, Prof. Dr. Refet Yinanç, Ġ. 

AteĢ, Ġ. Karabacak, S. Bayram ve diğerlerince devam edilmektedir. 

 Vakfiyelerden bazıları kitabe gibi taĢa kazınmıĢlardır. Kütahya‟da da Vacidiye 

Medresesi‟nin kapısında, Germiyan Oğlu Umur Bey‟in XV. yüzyıl baĢlarına ait Türkçe vakfiyesini T. 

Gülensoy yayınladı. Prof. Dr. Ahmet Temir‟in yayınladığı ve Türk Tarih Kurumu yayınları arasında 

çıkan KırĢehir Emiri Cacaoğlu Nureddin‟in 1272 Tarihli Arapça ve Moğolca Vakfiyesi (Ankara 1959), 

bu kaynak kümesinin ne tür bilgi ihtiva ettiğini en iyi Ģekilde bize gôstermektedir. 

 Seyahat kitapları ve coğrafya eserlerinden bazıları da ônemlidir. Ġbn Battuta, l330‟lu 

yıllarda hemen bütün Anadolu‟yu dolaĢmıĢ, eserinde çok ônemli bilgiler vermiĢtir. Hemen aynı yıllara 

ait bir baĢka kaynak, Mesalik ül-Ebsar adıyla bilinmektedir. H. M. Kazvini‟nin coğrafya eseri Nüzhet ül-

Kulub G. Le Strange tarafından Ġngilizceye de çevrilmiĢtir. 

 Sikkeler (madeni paralar) ile ilgili olarak XIX. yüzyıl sonlarında baĢlıyan çalıĢmaları (Ġsmail 

Galib, Mehmed Mübarek, Halil Edhem) Ġbrahim ve C. Artukların kitabı tamamlamıĢtır: Ġstanbul 

Arkeoloji Müzeleri TeĢhirdeki Ġslami Sikkeler Kataloğu, Cilt: I, II (Ġstanbul 1971, 1974). Osman F. 

Sağlam, ġ. Erel, B. Butak ve diğerlerinin de konuyla ilgili çalıĢmaları vardır. 

 Dônenimimizin aslında çok ônemli fakat, aynı zamanda talihsiz bir kaynak kümesini 

Menakıbn�meler teĢkil etmektedir. Türkler arasında Menakıbnameler ile ilgili çalıĢmalar, ne yazık ki 

bir hayli geç ve ancak Avrupalı araĢtırıcıların konuya eğilmelerinden sonra baĢlamıĢtır. C. Huart, A. 

Eflakî‟nin ünlü eseri Menakıb ül-Arifin‟i Fransızcaya çevirmiĢ idi. Daha sonra Prof. Dr. Tahsin Yazıcı, 

bu eseri hem yayınladı hem de Türkçeye çevirdi. DaniĢmentname Prof. Dr. I. Melikoff tarafından neĢr 

ve Fransızcaya çevrilmiĢtir (1960-61). Prof. Melikoff, daha ônce de Enveri‟nin eseri Düsturname‟yi 

neĢr ve Fransızcaya çevirmiĢ (1954). 

 Rahmetli Abdülbaki Gôlpınarlı, Menakıb-ı Hacı BektaĢ-ı Veli diye de anılabilecek olan 

Vilayetname‟yi yayınlamıĢtır (1958). �nceleri, Prof. F. Ġz tarafından, Topkapı Sarayı nüshasının tıpkı-

basımı neĢredilen, Saltukname, ġ. H. Akalın tarafından, bilinen ôteki nüshalarıyla karĢılaĢtırılarak 

yayımlanmıĢtır (I-III, Ankara 1988-91). Son yıllarda A. Y. Ocak ile Ġ. Erünsal tarafından yayımlanan bir 

baĢka menakıb da, 1354‟lerde kaleme alınan Elvan-�elebi Menakıbnamesi‟dir (Ġstanbul 1984, Ankara 

1995). Menkıbelerle ilgili olarak, son zamanlarda çalıĢmalar daha ciddi boyutlarda ele alınmaya 

baĢlanmıĢtır. Mesela SeyĢid Harun menakıbı gibi: Cemal Kurnaz, Makalat-ı Seyyid Harun, Ankara 

l991. 

 Mahalli tarih ve ôzellikle kitabe yayını itibariyle de bazı çalıĢmaları belirtmek gerekir. 

Anadolu‟daki Selçuklu Devri‟ne ait, 1935‟lere kadar yayımlanan kitabeler, Ré pertoire Chronologique 

d‟Epigraphie Arabe‟de seneler itibariyle bulunmaktadır (IX-XIV. ciltler, Kahire 1937-1954). Bununla 

birlikte Halil Ethem/Eldem‟den baĢlıyarak bazı araĢtırıcıları belirtmek gerekir. Bunlar arasında Yusuf 

Akyurt, Ġ. Hakkı Konyalı, M. Zeki Oral sayılabilir. 

AraĢtırmalar 

 XI-XIV. yüzyıllar arasındaki sosyal ve iktisadi hayatı M. Fuat Kôprülü, Zeki Velidi Togan 

gibi büyük bilginler baĢta olmak üzere eskidenberi araĢtırılmıĢ ve neticeleri yayınlamıĢlardır. Mesela 

Fuat Kôprülü, Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri Hakkında Bazı Mülahazalar, 
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adlı sonradan kitap halinde de çıkan hacımlı makalesinde, Bizans-Osmanlı kültürel iliĢkilerini 

incelemiĢtir. Kôprülü, dini hayatla ilgili birçok makale ve kitap yazmıĢtır. Türk Edebiyatında Ġlk 

Mutasavvıflar adlı birçok baskısı olan eserinde, Yunus Emre ve dolayısıyla, XIII. yüzyıl Anadolu‟sunun 

sosyal hayatı da araĢtırılmıĢtır. Osmanlı Devleti‟nin KuruluĢu adıyla basılan kitabında, XIII yüzyılda 

Osmanlı Devleti‟nin oluĢmasındaki sosyal çevre de dikkatli Ģekilde ele alınmıĢtır. 

 Zeki Velidi Togan, Türkistan sahasının uzmanı olmakla beraber Moğollar Zamanında 

Anadolu‟nun Ġktisadi Vaziyeti adlı makalesinde, XIV. yüzyıl baĢlarına ait ônemli ekonomik bilgi 

vermiĢtir. ReĢideddin‟in Mektuplarında Anadolu‟nun Ġktisadi ve Medeni Hayatına ait Kayıtlar makalesi 

de Anadolu sahasıyla ilgilidir. Umumi Türk Tarihine GiriĢ adlı büyük kitabında da konuyla ilgili birçok 

bilgi bulunmaktadır. 

 Amasya Tarihi müellifi olarak bilenen Hüseyin Hüsameddin (Yasar) Efendi, akademik 

tarihçiler tarafından sôyledikleri abartılı bulunsa da, yararlandığı bazı kaynakların günümüze kadar 

ulaĢmamıĢ olması yüzünden yazdıkları dikkate değerdir. Onun Amasya Tarihi, (I Ġstanbul 1331-36. ) 

adlı eserinin ayrıca titizlikte değerlendirilmesi gerekir. 

 Konumuzla ilgili ilk belli-baĢlı müstakil eserleri Ġsmail Hakkı UzunçarĢılı yazmıĢtır: Anadolu 

Beylikleri ve Akkoyunlu-Karakoyunlu Devletleri, (Ankara 1969) veya Osmanlı Devleti TeĢkilatına 

Medhal (Ġstanbul 1941, Ankara 1970) adlı kitaplarında, Selçuklular ve beylikler ile ilgili o zamana gôre 

derli toplu bilgiler vardır. Mükrimin Halil Yinanç ise daha çok siyasi tarihle meĢgul olmuĢtur. 

 Sonraki kuĢağın en ônemli ismi Osman Turan olup araĢtırmalarını büyük ôlçüde Türkiye 

Selçuklularına ayırdığından, hemen bütün eserleri ônemlidir. O On Ġki Hayvanlı Türk Takvimi 

kitabından sonra, asıl Selçuklu Devri‟yle yakından meĢgul olmuĢ, birçok vakfiye ile birlikte 

Aksarayi‟nin eserini de yayınlamıĢtır. Onun eserlerinden Ģunlar dikkate değerdir. 

Türkiye Selçukluları ile Ġlgili Resmi Vesikalar, Metin, Tercüme ve AraĢtırmalar, Ankara 1958. 

 

Ġstanbul‟un Fethinden �nce YazılmıĢ Tarihi Takvimler, Ankara 1954. 

Selçuklular Devri‟nde Türkiye, Ġstanbul l97l. (Türkiye Selçukluları hakkındaki en ayrıntılı eserdir). 

Selçuklular Tarihi ve Türk-Ġslam Medeniyeti, Ankara 1965. 

Türkler ve Ġslamiyet, Ġstanbul l972. 

 Son devrin bir büyük Selçuklu uzmanı, Prof. Dr. Mehmet Altay Kôymen, çalıĢmalarını 

daha çok Büyük Selçuklu Devleti‟nin incelenmesine yôneltmiĢse de (bu konuda pek çok kitabı vardır), 

zaman zaman Türkiye Selçuklularına da eğilmiĢtir. Hatta hayatının son senelerinde, Anadolu 

sahasının tarihine dônmüĢ ve Alaeddin Keykubad‟ı esas alan bir büyük monografi yazmakta iken 

yayınlayamadan vefat etmiĢtir (1993). 

 Rahmetli hocam Prof. Dr. Ġbrahim Kafesoğlu da genellikle Büyük Selçuklu Devleti‟ni 

(MelikĢah Devrinde Büyük Selçuklu Ġmparatorluğu, ĠA, Selçuklular Mad. ) incelemiĢtir. Ancak Türkiye 

Selçuklularının kuruluĢ tarihiyle ilgili bir araĢtırması da vardır., Fikret IĢıltan, doktora tezi olarak 

Aksara‟yi ele almıĢ olup, ayrıca dônemimizle ilgili olarak Almanca ilmi eserlerden birçok çevirisi de 

vardır (N. Khoniates gibi). Aslında filolog olan Ahmet AteĢ‟in bazı makalelerinde, fikir hayatıyla ilgili 

güzel bilgiler vardır. Ali Sevim ise Suriye Selçukluları tarihinin uzmanı olup, genel olarak sadece siyasi 

tarihle meĢgul olmuĢdur. 
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 Faruk Sümer, uzun bir süre Oğuz boylarıyla ilgili çalıĢmalar yapmıĢ, sonunda Oğuzlar 

adıyla çok ônemli bir kitap yayınlamıĢtır (ilk baskısı Ankara 1967). Rahmetli Sümer‟in Türkiye 

Selçuklularıyla ilgili birçok ônemli makalesi de vardır (“Anadolu‟ya Yalnız Gôçebe Türkler mi Geldi”, 

Belleten, 1960, “Türkiye Kültür Tarihine Umumi bir BakıĢ” A�DTCFD, 1962; “Anadolu‟da Moğollar”, 

SAD, I, 1969). Yabanlu Pazarı (Ġstanbul 1985) adlı monografisinde Selçuklu ticaret hayatı için ônemli 

bilgilerler toplamıĢtır. M. C. ġehabeddin Tekindağ, Karamanoğulları ile baĢlıyan çalıĢmalarında, 

Yunus Emre‟nin hayatı dahil birçok konuyu da tarihçi gôzüyle incelemiĢtir. Prof. Dr. NeĢet �ağatay‟ın, 

Ahilikle ilgili incelemeleri vardır: Bir Türk Kurumu olan Ahilik. Mustafa Akdağ‟ın Türkiye‟nin Ġktisadi ve 

Ġçtamai Tarihi, I. eseri, dôneminin izlerini taĢımaktadır. M. Kemal �zergin, Selçuklu Devri‟ndeki 

Anadolu kervan yollarıyla ilgili olarak baĢladığı çalıĢmalarını, beklendiği ôlçüde getirememiĢtir. Prof. 

Dr. Aydın Taneri de konumuzla ilgili birçok çalıĢma yapmıĢtır. 

 Hepsi vefat eden yukardaki isimlerden sonra, Prof. Dr. N. Kaymaz‟ın idare mekanizması 

ile ilgili makalesi dıĢında, Pervane Muineddin adlı kitabı vardır. YaĢar Yücel de yayımlanan iki 

kitabında, (Kadı Burhaneddin ile Anadolu Beylikleri Hakkında AraĢtırmalar, I, �obanoğulları Beyliği, 

Candar-oğulları Beyliği) siyasi tanih ağırlıklı çalıĢmalar yapmıĢtır. Ancak Y. Yücel‟in son kitabında 

(Ankara 1988, ) 1330-40 yıllarına ait olan Mesalik ül-Ebsar‟ın Türkçe çevirisi de yer almıĢtır: s. 181-

201. Günümüzde, fikri tarih esaslı olarak M. Bayram‟ın çalıĢmalarını belirtmek gerekir. Prof. Dr. 

Erdoğan Merçil birçok makalesi yanı sıra Türkiye Selçuklularında Meslekler kitabı (Ankara 2000) ile 

dikkati çeker. 

 Avrupalı, yabancı araĢtırıcılara gelince, Geçen yüzyıl sonlarında C. Huart, hem Konya 

Ģehri, hem de Eflaki‟nin eseriyle ilgili ônemli eserler yazmıĢtır. F. W. Hasluck da dônemin dini 

hayatıyla ilgili çalıĢmalar yaptı (Christianity and Islam Under the Sultans). Bunlara karĢılık W. M. 

Ramsay, antik dônem uzmanı bir arkeolog olarak kısmen Selçuklu Devri‟ne de temas etmiĢtir 

(Anadolu‟nun Tarihi Coğrafyası, Ġstanbul 1961). W. Hinz vergilerle ilgili çalıĢması ile ünlüdür (ayrıca 

Risale-i Felekiye‟yi yayınladı). P. Wittek 1935‟lerde yazdığı toponimiyle ilgili makelesi dıĢında (Türkçe 

için bk. SAD, 1970), MenteĢe Beyliği (Ankara 1944) ile ünlüdür. Fr. Taeschner, Osmanlılar devrindeki 

Anadolu yollarıyla uğraĢtıktan sonra, ahilikle ilgili birçok makale yazmıĢtır. Claude Cahen de Türkiye 

Selçukluları ile meĢgul olmuĢtur ki Osmanlılardan �nce Anadolu‟da Türkler, Ġstanbul 1979) diye 

Türkçesi de çıkan bir kitabı vardır. B. Flemming‟in Selçuklular Devri‟ndeki Antalya yôresiyle ilgili 

çalıĢması ise, hala Türkçeye kazandırılamadı. 

E. Zachariadou, Batı Anadolu beylikleriyle ilgili güzel çalıĢmalar yapmıĢtır. Aynı Ģekilde, ilk 

Osmanlı dônemi belgelerinin gerçek bir uzmanı olan Ġ. Beldicianou‟nun, dônemimizi de ilgilendiren 

pek çok makalesi vardır. En son olarak Speros Vryonis Jr da, dônem için, 1971‟de ônemli bir eser 

yayımlamıĢtır (The Declin of Medieval Hellenism in Asia Minor and the Process of Islamization). 

Kaynaklarımız arasında yer alan, maddi kültür eserleriyle meĢgul olan arkeolog, mimar ve sanat 

tarihçileri ve belli baĢlı eserlerini gôrmek gerekir. 

A. Gabriel, (Monuments Turcs d‟Anatolie, Voyages Archeologiques, Un Capitale Turc: Brousse). 

Halil Ethem Eldem, (Kayseriye ġehri, Niğde Kılavuzu). 

K. Erdmann, (Das Anatolische Karavansaray des 13 Jahrhunderts). 

Oktay Aslanapa, (Türk Sanatı, Türk Sanatı, I-II, Ġstanbul l973. 
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Sanat Tarihi Yıllığı, “Kalehisarda Bulunan Mimari Eserleri”, 1966-68. 

“Anadolu‟da Ġlk Türk Mimarisi, Ankara 1991. 

E. Hakkı Ayverdi, (Osmanlı Mimarisinin ilk devri, I, II, ….) 

Semavi Eyice (Pek çok makale). 

Dağan Kuban, Anadolu Türk Mimarisinin Kaynak ve Sorunları, Ġstanbul l965. 

Abdullah Kuran, (Anadolu Medreseleri, ). 

Gônül �ney (Ankara‟da Türk Devri Yapıları, Ankara 1971 ve birçok eser). 

OluĢ, Rüçhan Arık, (Kazılar, birçok makale). 

Haluk, Beyhan Karamağralı, (Kazılar, Ahlat MezartaĢları). 

Metin Sôzen (Anadolu Medreseleri 

C. �ulpan, (Türk TaĢ Kôprüleri). 

F. Ġlter, (Osmanlılara Kadar Anadolu Türk Kôprüleri, Ġskilip). 

M. Akok, (Birçok ônemli makale: kaleler, kervansaraylar ve ôteki yapılarla ilgili). 

Ġbrahim H. Konyalı, Konya, Erzurum, Aksaray, BeyĢehri, Karaman-Larende, AkĢehir, Alaiye 

kitapları; ôzellikle kit�be bakımından dikkate değerdirler. 

Yusuf Akyurt, (�eĢitli Anadolu Ģehirlerindeki) Resimli Türk Abideleri, (Türk Tarih Kurumu 

Kitaplığı, yazma). 

Aziz Ogan, “Aydınoğullarından Ġsa Bey Camii”, Vakıflar Dergisi, III (1965), s. 73. 

Kandemir, Türkiye Seyahatnamesi, I, Ankara Vilayeti, Ankara 1932, (Kalecik Cami-i Kebiri). 

Bunlara Müller-Wiener, C. Foss, Y. �tüken, U. Tanyeli (Anadolu Türk Kentinde Fiziksel Yapının 

Evrim Süreci, Ġstanbul 1987) gibi genç araĢtırıcıları da eklemek gerekir. 

Aynur Durukan-M. S. �nal, Anadolu Selçuklu Dônemi Sanatı Bibliyografyası, Ankara l994. 
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