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Esra AKSOY ∗ 

Tülay Metin tarafından kaleme alınan, Selçuklu Çağında Yaşamak adlı bu eserde Selçuklu Devleti 
baz alınarak, Türk İslam şehirleri incelenmiştir. Şehirleri sosyal yaşamın bir yansıması olarak gören 
yazar, Türk kültüründeki şehircilik faaliyetlerini aynı zamanda idari, sosyo- ekonomik ve kültürel 
esaslara göre değerlendirmiştir. Eserin önsözünde, yararlanılan kaynaklar açıklanmış ve özellikle 
dönemin Seyyahlarının anlatımlarına da yer verildiği belirtilmiştir. Eserde şehir ve Selçuklu zamanı 
sosyal hayatı tüm ayrıntılarıyla işlenmiş ve çalışma toplamda on ana başlıktan meydana gelmiştir. 

Eserin Giriş kısmına (11-18) yazar, şehrin ekonomik, sosyal, kültürel öğelerine vurgu yapmakla 
başlamış ve şehir unsurunun Roma, Fransa ve Arap kültüründeki isimlendirmelerine dikkat çeke-
rek değerlendirmelerde bulunmuştur. Ardından Türk tarihindeki şehir oluşumlarına vurgu yapıl-
mış ve Ortaçağ İslam kültürüne kadar gelen değişim ve gelişimini okuyucuya sunmuştur. Yazar 
ayrıca, Fransız tarihçi Mourice Lombart, Ünlü Selçuklu veziri Nizamülmülk ve İbn Haldun’nun şehir 
ve şehircilikle ilgili düşüncelerine yer vermiştir.  

Selçuklu Dönemi Şehirlerine Dair Kaynaklar Hakkında (19-20) adlı birinci bölümde, Ortaçağ İs-
lam medeniyetinde yaşamış olan coğrafyacıların ve seyyahların Buhara, Kahire, Şam, Isfahan ve 
Sistan gibi önemli İslam şehirlerine dair yazılan eserleri açıklanmıştır. Aynı zamanda bu yaşanılan 
dönemdeki eserlerin seyrekliğine değinen yazar, dönemin kroniklerini, sikkelerini, kitabelerini ve 
seyahatnameleri başvurulabilecek birincil kaynaklar olarak nitelendirmiştir. 

Eserin ikinci bölümünü oluşturan, Anadolu’da Türkler ve Türk Şehir Yapılanması adlı başlıkta 
yazar, öncelikle 1071-1018 yıllarında, Tuğrul ve Çağrı beylerle başlayan Anadolu akınlarından baş-
layarak Malazgirt Zaferi’ne değin Anadolu’nun Türkleşme sürecini anlatmıştır. Bu süreçten sonra 
Türklerin uyguladıkları iskân ve imar faaliyetlerine vurgu yapmıştır. Özellikle Anadolu’nun fethin-
den sonra ulaşım yollarının açıldığı, sapa bölgelerin tarım faaliyetleri ile canlandırıldığı ve Bizans’ın 
kargaşa devirleri yerine Selçuklu Devleti’nin tesis ettiği huzur ve güven ortamı içerisinde yaşayan 
bir Anadolu profili çizilmiştir. Yazar, aynı zamanda mevcut şehirlere ve yeni kurulan şehirlere 
Türkçe isimler verilmesine de değinmiştir. Şehircilik temellerinin Anadolu Beylikler Dönemi’nde 
atıldığına vurgu yapan yazar, Selçuklu Devleti’nin geliştirdiği Tokat, Niksar, Konya ve Sivas gibi 
önemli Anadolu şehirlerinden örnekler vermiştir. Müslüman ve Gayrimüslimlerin birlikte yaşadığı 
şehirlerdeki ayrımı belirtmek ve I. Alaeddin Keykubat zamanında tahkim amacıyla şehirleri çevre-
leyen sur yapılarından bahsedilmiştir. Anadolu’da kurulan Türk-İslam şehirlerinin müesseseler ba-
kımından Bizans şehirlerinden ayrıldığını belirten yazar, şehirleşme faaliyetlerinin asıl olarak Sul-
tan I. Mesud zamanında başladığına dikkat çekmiştir. 
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Üçüncü bölüm olan Şehrin Temel Unsurları (38-45) isimli başlık altında, Selçuklu şehirlerindeki 
savunma yapılarından söz edilmiştir. Özellikle savunma amacıyla inşa edilen surların, Bizans kül-
türünden alınmayıp Orta Asya ve Horasan kültüründen Anadolu’ya taşındığı tezini öne süren ya-
zar, bu görüşünü Faruk Sümer’in “Eski Türklerde Şehircilik” adlı eserine dayandırmıştır. Dönemin 
hakimiyet sembolü olan kale yapılarından, kalenin bölümlerinden ve Anadolu’daki önemli kale şe-
hirleri olan Sivas, Erzurum, Konya’dan bahsedilmiştir. Türk şehirciliğinin ana unsurlarından olan 
kapı olgusu açıldıkları bölgeye göre anılan isimleri ile birlikte işlenmiştir. Yazar son savunma me-
kanizması olan ve Ortaçağ Avrupa toplumlarında da benzerinin olduğunu vurguladığı hendeklerin 
tanımın yaparak bölümü bitirmiştir. 

Sosyal Hayat ve Müesseseler adlı dördüncü bölümde (46-65) öncelikle Türk şehirlerindeki ma-
halle yapısı ele alınmıştır. Müslüman ve Gayrimüslim mahallelerinin ayrıma tabi tutulduğu açık-
lanmış ve bu yapıların mutlaka bir dini merkez etrafında oluşturulduğuna dikkat çekilmiştir. Şehrin 
bir başka unsuru olan meydanları, geniş bir başlık altında inceleyen yazar, bu yapının Orta Asya 
Türk şehirlerinden Anadolu’ya taşındığını belirtmiştir. Sosyal ve kültürel faaliyetlerin yürütüldüğü 
meydanların Türklerin geleneksel spor müsabakalarına da sahne olduğu belirtilmekle beraber ol-
dukça işlek mekanlar olduğu işlenen başka bir konu olmuştur. Toplumsal dayanışma ve yardım-
laşma faaliyetlerinin yer aldığı meydanlar, şehrin en sosyal yapısı olarak açıklanmıştır. Bu bölümde 
işlenen başka bir konu eğitim olmuş, Ortaçağ İslam medeniyetindeki eğitim faaliyetlerine verilen 
önemden bahsedilmiştir. Bu çerçevede medreselerde öğretilen pozitif ve dini eğitim alanındaki 
yetkinlik açıklanmıştır. Başka bir sosyal alan olan darüşşifaların ise pek çok Anadolu şehrinde sağ-
lam yapılar düzleminde inşa edildiğine dikkat çekilmiştir. 

Başka bir başlıkta incelenen Şehir Yönetimi: İdari Teşkilat (66-73) adlı bölümde, fetih sonrası 
izlenen idari yapılanma açıklanmıştır. Bu çerçevede meliklik adı verilen uygulamadan ortaya çıkan 
şehzade idarelerinden bahsedilmiştir. Ardından şehirleri yöneten yetkili kişiler detaylı biçimde 
açıklanmış ve şehirdeki pozisyonları ara başlıklar hakkında okuyucuya verilmiştir. Bu çerçevede 
şehirdeki askeri ve mülki amir olarak bulunan Subaşı, şehrin idare işlerini yöneten Şahne, vergi 
taksimi ile ilgilenen Müşrif ve Nazır ve kent yönetiminde en aktif görevli olan Emir-i İğdişan’dan 
bahsedilmiştir. Türk İslam şehirlerinde, Fütüvvet öğretisi ile şekillenen ve şehirlerdeki iktisadi faa-
liyetlerde önemli rol oynayan Ahi Teşkilatı’ndan da bahsedilmiştir. Yazar Ahilik oluşumunun önce 
tasavvufi yönünün ağır bastığını fakat daha sonraları şehirlerdeki iktisadi hayata yatkınlaştıklarına 
da dikkat çekmiştir. 

Eserin altıncı bölümünü oluşturan Şehir Halkı (74-81) adlı başlıkta, Türk İslam şehirlerinde ya-
şayan nüfus Müslüman ve Gayrimüslim ile müşterek hayat başlıklarında toplanmıştır. Türklerin 
sur dışında yoğunluklu olarak tarım ve hayvancılık yaptıkları belirtilmekle beraber XIII. Yüzyıldan 
itibaren yoğunlukla şehirlerde yaşamaya başladıkları ifade edilir. Fakat döneme ait istatistik veri-
lerin bulunmamasından kaynaklı nüfus oranında tahmini bilgiler yer almıştır. Şehrin diğer bir un-
suru olan Gayrimüslim nüfusun hoşgörü ve huzur ortamında yaşadıklarına dikkat çeken yazar, bu 
alanda tarihçi Urfalı Mateos’un eserinden Sultan Melikşah’ın izlediği hoşgörü politikasına dair bil-
giler vermiştir. Bundan başka Türk devlet adamlarının, Gayrimüslim halka karşı izledikleri adaletli 
politikanın Türk hakimiyetinin tesis edilmesinde önemli bir mihenk taşı olduğuna da vurgu yapıl-
mıştır. Ancak bütün bunlarla beraber Müslüman ve Gayrimüslim halkın ayrı mahallelerde otur-
duklarına ve iki unsur arasında kaynaşmanın pek olmadığına dikkat çekilmiştir. 

Eserin Dini Hayat isimli yedinci bölümünde (82-95) Türk şehir yapılanmasında önemli rol oy-
nayan; cami, mescit, namazgah ile tekke ve zaviyeler ele alınmıştır. Bununla beraber şehrin top-
lanma yerlerinden biri olan cami, sosyal, dini ve eğitim merkezleri olarak açıklanmıştır. Anadolu’ya 
adım atan Türklerin, fethettikleri şehirlerde bulunan camilerin isimlerinin, Ulu Cami adıyla değiş-
tirilmesi veya inşa edilen camilere Ulu Cami adının verilmesi, yazar tarafından bir devlet geleneği 
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olarak lanse edilmiştir. Çeşitli ibadet merkezlerinin anlatıldığı bu bölümde namazgah, mescid, me-
zarlık ve türbeler gibi yapılara yer verilmiş ve örneklerle desteklenmiştir. Örneğin namazgah yapı-
sında Konya Musalla Namazgahı, mezarlık ve türbe yapılarında dünyanın en büyük Türk-İslam me-
zarlığı olarak kabul edilen ve Bitlis’te bulunan Ahlat mezarlığına değinilmiştir. İçinde İslam dini 
alimlerinin yaşadığı mekân olan, dini faaliyetlerinin yanı sıra Türk iskan siyasetinde önemli rol oy-
nayan tekke ve zaviyeler ele alınmıştır. Bu yapıların yol üzerinde yapılanları seyahat eden kişileri 
ağırlayıp can ve mal güvenliği sağlarken, daha ücra alanlarda inşa edilenleri ise mevcut mekânı 
ekonomik ve sosyal anlamda canlandırdığı yazar tarafından değinilen hususlardan olmuştur. 

Eserin sekizinci bölümünü oluşturan İlmi, Fikri ve Kültürel Hayat (96-98) kısmında kültürel fa-
aliyetlerin daha çok Büyük Selçuklular’da görülen Fars etkisiyle devam ettiğine değinilmiştir. Daha 
çok dil ve edebi eserlerde görülen Fars etkisinin yanı sıra Türkiye Selçuklu Devleti’nde yaşayan 
dervişlerin ve oluşturdukları tekke ve zaviye yapılarının kültür merkezi niteliği kazanmasına deği-
nilmiştir. Bu çerçevede ilim faaliyetleri sürdüren Ahi Evran, Mevlâna Celâleddin Rumi, Hacı Bay-
ram-ı Veli ve Pir Sultan Abdal gibi Türk kültür hayatında önemli yere sahip olan kişilerden örnekler 
de sunulmuştur.  

Ekonomik Hayat isimli dokuzuncu bölümde (99-131) Selçukluların tarım, hayvancılık ve tica-
rete verdikleri önemle birlikte kuruldukları coğrafyayı kalkındırdıkları açıklanmıştır. Bu anlamda 
ekonomik faaliyetler, alt başlıklar ile ele alınmıştır. Bunlardan ilki olan ticaret konusunda Selçuklu 
Devleti’nin Horasan’dan başlayan ekonomik geçim kaynağının hayvancılık olmasıyla beraber, dev-
letin belli bir güce ulaştıktan sonra önemli ticaret yollarının hakimiyet altına alındığı açıklanmıştır. 
Seramik ile ipek ve yünlü dokumalar ticaretin başlıca argümanları olmuştur. Yazar bundan sonra, 
Türkiye Selçukluları’na geçiş yapmış ve Anadolu’daki ticari faaliyetlerin, siyasi düzeni sağladıktan 
sonra hız kazandığını belirtmiştir. Bu çerçevede Selçuklu sultanlarının deniz ticaretine verdikleri 
önemden bahsedilmiş ve bu çerçevede yapılan Karadeniz ve Akdeniz yönündeki genişleme hare-
ketlerine yer verilmiştir. Yazar, bu çerçevede Karadeniz’de Sinop ve Suğdak limanlarının fethi ile 
ticaretin ivme kazandığına dikkat çekmiştir. Ayrıca XIII. Yüzyılın Fransisken misyonerlerinden olan 
Wilhelm Von Rubruk’un kayıtlarından Suğdak şehri sayesinde Türklerin Kıpçak ve Ruslar ile ticaret 
yaptıkları yönündeki bilgilerden alıntı yapılmıştır. Değinilen başka bir konu Akdeniz’de ticari 
amaçla gerçekleştirilen Antalya ve Alanya’nın fethidir. Bunların yanı sıra Selçuklu dönemi kervan 
ve tacirlerin mal güvenliğinin devlet tarafından garanti altına alınmasına dikkat çekilmiş ve bu gü-
ven ortamında Anadolu’nun bir ticaret merkezi haline geldiği açıklanmıştır. Ticaretin gelişmesi ile 
birlikte şehirlerde oluşan çarşı yapıları yazar tarafından ele alınmış ve genellikle bu yapıların aynı 
meslek dallarının bir araya gelmesiyle oluşturuldukları belirtilmiştir. Başka bir önemli ticari yapı-
lanma olan Pazarlar ele alınmıştır. Bu konuda yazar pazarların çeşitliliğinden ve milletlerarası ku-
rulan pazarlardan bahsetmiştir. Yabanlu Pazar ve Türkmen pazarları verilen örneklerden olmuş-
tur. Ticari yapılanmanın önemli bir unsuru olan kervasaraylar ve hanların yolların güvenliğini sağ-
lamaları, tacirlere barınma ve güven imkânı sağlama açısından fayda sağlamaları ele alınan başka 
bir konu olmuştur. Selçuklu devletinin iktisadi anlamda önemli bir unsuru olan tarım alanlarının 
kırsal kesimde toplandığı ve çeşitli tahıl ürünleri ile beraber birçok meyve ve sebzenin Anadolu’da 
üretildiği yazar tarafından açıklanmıştır. Türk ekonomisinin başka bir unsuru olan hayvancılıkta 
Türk geleneğinin de etkisi ile geliştirildiği ve hayvanın eti, sütü ve postlarından elde edilen ürünle-
rin ekonomik hayatta önemli bir yer tuttuğu yazar tarafından ele alınmıştır. Yazar son olarak ikti-
sadi hayatta önemli rol oynayan Ahi Teşkilatı’nın esnaflık anlayışı ile iktisadi hayatta yer alan gö-
revlilerin genel analizini yapmıştır. 

Seyyahların Gözünden Türkiye Selçuklu Şehirleri adlı onuncu bölümde, (132-145) özellikle Batı 
dünyasının Doğu’ya olan merakından dolayı seyyahların sık sık Doğu’yu gezdikleri ve eser kaleme 
aldıkları belirtilir. Bu çerçevede yazar ilk olarak, Venedikli Marco Polo’ya yer vermiştir. Marco 
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Polo’nun yaptığı Anadolu gezisinden eserinde, Anadolu’nun ikliminden zirai faaliyetlerine şehir 
yapılanmasından doğal güzelliklere kadar birçok konudan bahsettiği aktarılmıştır. Ortaçağ’ın bü-
yük seyyahlarından İbn-i Battuta’nın Selçuklu şehirleri ile ilgili orijinal bilgiler sunduğu belirtilmiş 
ve bu bilgiler eserde detaylıca anlatılmıştır. 

Eserin on birinci ve son bölümünü oluşturan, Selçuklu Dünyasında Şehirlere Verilen Unvanlar 
(146-152) adlı kısımda Selçuklu tarihi boyunca önde gelen şehirler sıralanmış ve aldıkları unvanlar 
açıklanarak okuyucuya sunulmuştur. Bunlar arasından örnek vermek gerekirse Nişabur’un “Küçük 
Dımaşk” olarak, Merv şehrinin “Kubbetü’l-İslam” olarak, Konya’nın “Darü’l-Mülk” ve Sivas’ın 
“Darü’l Ala” olarak isimlendirmelerine yer verilmiştir. 

Tülay Metin’in kaleme almış olduğu Selçuklu Çağı’nda Yaşamak (Ortaçağda Türk Şehri) adlı 
eser Selçuklu dönemi kültür tarihi açısından oldukça kıymetli bilgiler vermektedir. Dönemin kay-
nak azlığı ve çok çalışılmamış bir konu olmasına karşın Ortaçağ’ın birincil kaynaklarını ihtiva eden 
seyahatnamelerden yararlanılması bilgi akışını çoğaltırken güvenilirliğini de desteklemiştir. Kulla-
nılan yalın ve akıcı dil eserden istifade etmeyi kolaylaştırılmıştır. Eser her ne kadar Selçuklu şehir-
leri baz alınarak işlense de dönemin sosyo-ekonomik, kültür ve eğitim hayatına da geniş yer veril-
miştir. Bu eserle birlikte Ortaçağ Türk-İslam medeniyeti okuyucu gözünde canlandırmış ve birçok 
soru işaretine cevaplar bulanabilmiştir. Eserin ekler bölümünde yer alan şehir planları ile Selçuklu 
şehir görselleri anlatılan bilgilerin pekişmesine yardımcı olmuştur. Eser Türk şehirlerinin ve Sel-
çuklu Devleti’ndeki sosyal yapının idrak edilmesi konusunda önem arz etmektedir. 
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