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Xııı-XıV. YÜZYıL ANADOLU'SUNDA
KENTSEL YÖNETİM VE KENT TOPLUMUNDA

OTORİTE İLİşKİLERİ
Urban Admİnİstratİon and Authorİty Relatİons İn Urban
Society İn the Thİrteenth-Fourteenth Century Anatolia

Resul Ay'

Öz

Anadolu Selçuklu Devleti'nin merkezi bir yönetim özelliğine sahip
olduğu, kentlerin idaresini merkezden atadığı idarecilerle kontrol altında
tuttuğu bilinmektedir. Bu itibarla, kentte görevlendirilen yönetitiler, gerek
çeşitli alanlarda gördükleri işlevlerle ve gerekse kentsel alanla birlikte onu
çevreleyen geniş alana hükmetmesine imkan veren idari yapılanma sayesinde,
kentsel yaşamda çok etkili konumda idiler. Fakat kentin iç yaşamında ve
kentsel faaliyetlerin yürütülmesinde yerel unsurların da birtakım rolleri olduğu
bir gerçektir. Yöneticilerle ken tlilerin ilişkilerini düzenleyen mekanizmanın
bozulmaya yüz tuttuğu bunalım dönemlerinde ise, İğdişlerin ve Ahilerin
başını çektiği kentsel grupların kentin kaderini belirlemede daha etkin konuma
geldikleri de görülmektedir. Xııı-xıv. yüzyıl Anadolu şehirlerinde, farklı
grupların ve birbirinden ayrı örgütlerin varlığına rağmen, bunların oluşturduğu
kente özgü ve kent ölçekli bir örgütün olmayışı, kentsel iradenin ortaya
konulmasında bir zafıyet olarak kabul edilebilir. Fakat kentsel irade daha çok
tepkiselolarak gelişen kent ölçekli hareketler şeklinde ortaya
konulabilmekteydi. Bu tür hareketlerde kentliler düşmanı şehre sokmama,
istemedikleri yöneticileri devirebilme, devlet rica1İ arasındaki iktidar
mücadelesinde tercih ettikleri kimseyi iktidara taşıma gibi roller
oynayabiliyorlardı. Öte yandan kentlilerin sahip oldukları bu etkinlikler gevşek
ve geçici birlikteliklerden öteye giderek, kalıcı ve yaygın örgütlenme ile
kurumsal bir boyut kazanamamıştır. Dolayısıyla, kentsel iradenin tezahür ettiği
hareketlerin hiçbir zaman kentsel otonomiyi hedeflemedikleri ortaya
çıkmaktadır. Kentteki fiili güçlerinin devlet temsilcileri ve hükümdarlar
tarafından kabul edilmesi, hatta zaman zaman vali naibi gibi resmi' görevler de
üstlenmeleri bu durumu değiştirmemiştir .
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tuttuğunu görmekteyiz. Bununla birlikte, devletin güçlü konumuna rağmen
kentlilerin kentsel yönetimin sadece muhatabı olmayıp bizzat uygulayıcıları
olarak da görev üstlendikleri bilinmektedir. Fakat onların bu, görevlerini
yürütürken kentsel iradeyi temsil etmede gösterdikleri etkinliğin devletin
istikrar ve kuvvet açısından o anki siyasi duruşu ile yakından alakalı olduğu
anlaşılmaktadır. Yine değişik alanlarda faaliyet gösteren ve kentte alt. grupların
yönetilmesinde önemli roloynayan mesleki örgütler, kent yönetiminde
merkezi otorite temsilcilerinin en önemli yardımcıları konumundaydılar.
Merkezi otoritenin zayıfladığı veya kaybolduğu zamanlarda ise bu yerel
örgütlerin liderleri kent yönetiminin daha aktif aktörleri hatta bir süre sonra
kentin resmi idarecileri olarak ortaya çıkmaktaydılar. Bunlar, zayıflamış
merkezi yönetim ya da sınırları daralarak daha bölgesel ve büyük güçlere bağlı
tabi bir devlet tarafından bulundukları şehirlerde idareci olarak
atanmaktaydılar. Fakat yerel liderlerin bu güçlü konumlarına rağmen tam bir
yerel otonomi arayışı içinde olmadıkları da dikkati çekmektedir. Bu
tespitlerden hareketle, bu çalışmada, İslam şehirleri üzerinde yapılan
araştırmaların da verilerinden yararlanarak Anadolu kentlerinde Xııı-XıV.
yüzyılların özel koşullarında gelişen kentsel yönetim uygulamaları, kentlilerin
kent yönetimi karşısında ve/veya kent yönetimindeki konumları incelenecektir.

Söz konusu Anadolu kentleri gerek kentsel gelişmişlik düzeyleri,
gerekse yönetim tarzı bakımından ayırt edici özellikler gösteren orta Anadolu
kentleri ile sınırlı olacaktır. Vaktiyle Fuad Köprülü'nün de işaret ettiği gibi,
Selçuklu devri Anadolu şehirleri gelişmişlik bakımından ikili bir özellik
göstermekteydi. Bir tarafta ticaret, tarım ve tarım dışı üretimingeliştiği, daha
yoğun bir şekilde kentleşmiş Orta ve Doğu Anadolu kentleri, diğer tarafta ise
kentsel gelişmişlik bakımından bu şehirlerle mukayese edilemeyecek Batı
Anadolu'daki uç bölgesi şehirleri. Sinop ile Antalya'yı birleştiren çizginin
doğusunda kalan ve uluslararası ticaret yolları üzerinde kurulu bulunan orta ve
Doğu Anadolu kentleri, bu ticarete etkin katılımıyla kentsel işlevler açısından
dikkate değer bir düzeye gelmişti. Kayseri, Sivas, Konya ve Kırşehir gibi
şehirlerde 'ileri derecede bir işbölümü ve' uzmanlaşma gösteren çarşılara,
hanlara rastlamak mümkündü 3 •

Ekonomik ve sosyal hayatı düzenleyen kentsel. organizasyonlara da
sahip olan bu kentlerin idari' bakımdan da uç bölgelerinden farklılaştığı
görülmektedir. Esasında zamanla ortadankalkmakla birlikte bu farklılık orta
Anadolu vilayetleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu vilayetlennde de
görülmekteydi. Bilindiği gibi orta Anadolu kentleri sultamn gulamları
arasından seçilen subaşılar, valileraracılığıyla merkezden yönetilirken,
uçlarda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu şehirlerinde merkeze bağlılığı daha

'Fuad Köprülü, Osmanh Devleti'nin Kuruluşu, TTK, Ankara 1991, s.58-59; Uğur Tanyeli,
Anadolu Türk Kentinde Fiziksel Yapımn Evrim Süreci (11-15. yy), Doktora Tezi, İstanbul
Teknik Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 1987. s. 35-37.
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Öztürk), Kültür Bakanlığı, Ankara 1996, s. 41,91,93-94,110,114.

5 M. Akdağ, age., s.50-52
6 A.H Hourani, agm., s. 16-17.

gevşek bir idare söz konusuydu. Örneğin Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki
vilayetler meliklerin idaresinde olup otonom bir karaktere sahiptiler. Genellikle
hanedan mensuplarından oluşan bu melikler merkezi idare ile olanilişkilerinde
sadece sultana bağlı olmakla sınırlı olup, iç işlerinde serbest sayılırlardı.
önceleri yeni fethedilmiş Danişmend, Mengücek ve Saltuk hanedanlıklarına ait
Malatya, Tokat, Niksar, Erzincan ve Erzurum gibi şehirler, iç işlerinde serbest
olmak üzere, sultana bağlı bu kişilere "melik" unvanıyla bırakılmışlardı.
Güneydoğu Anadolu bölgesinde öteden beri saltanatlarını sürdürmüş olan
yerel hanedanIara da aynı muamele yapılmıştı. Fakat bu meliklerin sultana
itaatten çıkmaları durumunda ise, vilayetleri ellerinden alınarak, Selçuklu
ailesine mensup bir üyeye verildiği, ya da daha sonra yaygınlaşan bir
uygulamayla, subaşılıkla yönetilen ve doğrudan merkezi idareye bağlı
"vilayet"ler arasına katıldıkları görülmüştü 4

Aynı şekilde, uç bölgelerinde, Sinop-Kastamonu-Bolu-Eskişehir-
Kütahya-Denizli-Antalya hattı boyunca uzanan vilayetler de kabile liderlerinin
idaresinde olup, iki beylerbeyi aracılığıyla sultana bağlıydılar. Bununla
birlikte, tıpkı melikler gibi, kendi bölgelerinde idari mekanizmalar oluşturma
açısından merkezden bağımsızdılar. Bölgelerindeki idari, adli ve mali
görevliler tamamen kendilerine bağlıydı 5 • Bu bakımdan onların kent içindeki
otoriteleri bir soyluluk ve kabile liderliği unsurlarını içermekte olup, devletli
toplum -devlet bürokrasisi içinde yer alan kent toplumu- özelliklerinden
bazılarına sahip değillerdi. Dolayısıyla bu çalışmada daha çok devlet
bürokrasisi içerisinde yer alan orta Anadolu kentleri, kısmen Doğu ve
Güneydoğu Anadolu kentleri ve Sinop ile Antalya söz konusu edilecektir.

I-Kent Yönetimi
Geleneksel Ortadoğu (İran-İslam) devlet modelinde gelişme gösteren

Anadolu Selçuklu devleti kentlerin idaresini doğrudan kontrolü altında tutan
bir yönetim sistemi benimsemişti. Bu sistemde kenti merkezden atadığı
yöneticilerle kontrol altında tutan merkezi yönetim kent toplumunda önemli bir
etkinliğe sahipti. Kuşkusuz merkezi yönetimin bu etkinliği onun kent için
gördüğü işlevlerle yakından alakalıdır. Merkezi yönetim kenti dış saldırılara ve
isyancılara karşı koruma, kentte kamu düzenini sağlama gibi işlevler yanında,
kent için hayati önem taşıyan taşradan kente düzenli ürün akışının ve ticari
hinterlandın güvenliğinin sağlanması, ayrıca, daha çok taruıı dışı üretimle.
meşgulolan şehirlerin uluslararası ticaretten daha fazla yararlanabilmesi için
yol güzergahlarının düzenlenmesi gibi konularda belirleyici rol
oynamaktaydı6• Bu işleri yürütmekle görevli olan ve aynı zamanda vilayet
(eyalet) yönetiminden sorumlu vali ve subaşı gibi yöneticilerle diğer devlet
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temsilcileri kent toplumunda önemli bir otoriteye sahiptiler. Onların otorite
sahibi olmalannda kent ortamında ellerinde bulundurduklan ekonomik gücün
de önemli etkisi olduğu anlaşılmaktadır. Memluk dönemi Suriye ve Mısır
şehirleri üzerindeki çalışmasında ira Lapidus, kentlerde idareci sınıfı
oluşturanlann mal varlıklarına ve zenginliklerine atıfta bulunarak, onların
kentli tüccar, zanaatkar ve işçiler için önemli birer işveren ya da müşteri
konumunda olduklarından bahseder. Anılan grupların iş hayatlan bir bakıma
bu yönetici zümreye bağlı idi. Vergilerin bir kısmını aynı olarak toplayan
yönetici sınıf bunu şehir pazarında nakde dönüştürerek şehirde ürün fiyatlarını
kontrol altında tııtabiliyordu. Ayrıca, kırsaldan gelen gelirlerin bir kısmını
yatırıma dönüştürerek, şehirdeki han, hamam, çarşı ve pazarların sahibi
olmuşlardı 7. Selçuklu dönemi Anadolu şehirlerinde de benzer durum söz
konusudur. Akdağ'ın ifadesiyle Türk asker ve beyleri zaptettikleri şehirlerde
arsa spekülasyonları yapmayı ve ganimet emlak ı elde etmeyi sevdiklerinden
kısa sürede askeri kimliklerini kaybederek, şehirlerin zengin ve nüfuzlu aileleri
durumuna geliyorlardı. Akdağ, fertlerin refah ve zenginlik derecelerinin siyasi
teşkilatta tuttukları mevkilere tabi olduğunu, bir şehirde en zenginlerin
hükümet ricalini teşkil edenlerin aileleri olduğunu ifade ederek, bunların
genelde emlak, han, hamam, dükkan, bağ ve ihtişamlı evlere sahip
olduklarını, kırsal kesimde de ücraları olduğunu belirtir8•

A- Merkezi Otoritenin Temsilcileri

Yönetici zümrenin bu denli güçlü ve etkin olmasında şehirlerdeki idari
yapılanmanın da önemli rolü vardı. Anadolu Selçuklu şehirleri geniş
çevreleriyle birlikte birer idari birim olarak düzenlenmişlerdi. Bu yönü ile
burada incelenen şehirler kentsel alanı olduğu kadar, geniş hinterlandını da
içine alan bir idari birimi ifade ediyordu. Bu idari birimini "vilayet" mi yoksa
"eyalet" olarak mı adlandırmanın daha uygun olacağı konusu pek açık
değildir. Çünkü kaynaklarda bu idari birimlere yapılan atamalarda doğrudan
şehir isimleri ya da vilayet terimi kullanılmaktadır. Mesela, "vilayete naib tayin
edilmesi", falanca şehrin falanca kişinin naibliğine verilmesi gibi 9. Burada
şehir terimiyle genellikle idari birimin tamamının kastedildiği açık olmakla
birlikte, vilayet terimiyle bu idari birimin tamamının mı yoksa bir veya birden
fazla olabilen alt yönetim birimlerinin mi kastedildiği net değildir. Tuncer
Baykara vilayetin bu idari birim içinde bir alt birim olduğunu ve daha çok bu
idari birimin merkezi olan şehrin dışında kalan alanları ihtiva ettiğini,
göçerlerin, köy ve kasabaların buna dahilolduğunu belirterek, şehir ve

7 Ira Marvin Lapıdus, Muslim Cities in the Laler Middle Ages, Harvard University Press,
Cambridge 1967, s. 50-59.
RM. Akda'g, age., s. 14.
9 Bkz. İbn Bibi, age., 1.Cilt, s.231; Osman Turan, Türkiye Selçuklulan Hakkında Resmi
Vesikalar: Melin, Tercüme ve Araştmnalar, TTK Yay. Ankara ı988, s. 62.



vilayetten ya da vilayetlerden oluşan bu idari birimi "eyalet" olarak
adlandırınanın daha doğru olacağını ifade etmektedir lo.

Bu itibarla eyalet ya da vilayet yönetim biriminin merkezi olan
şehirlerde gerçekleştirilen idari" örgütlenme ve bu örgütte yer alan devlet
temsilcileri şehirde olduğu kadar şehri çevreleyen saha ile de ilgili idiler. Şehir
yönetim organı olan şehir divanı aynı zamanda eyalet divanı idi ve bu divanın
üyeleri olan naib (subaşı), vali, müşrif, nazır, emir-i iğdişan, kaabız,
muhtesib, Mcegan, ehli jütüvvet, ummfil ve muhterife (sanat erbabı) gibi
görevlilerden bazıları eyalet, vilayet yönetimi ile de ilgili idi!!. Kent
yönetiminde en yüksek !revkiyi, aynı zamanda eyaletin de başı olan subaşı
işgal ediyordu. önceleri hükümdar ailesine mensup şehzadelerin uhdesinde
olan bu mevkii bir süre sonra onlann atabeklerinin, daha sonra da subaşıların
ellerinde görüyoruz. Bazı kaynaklarda bu yöneticiler için naib (bazen sahip,
Mkim) dendiği de olurdu. Fakat "naib" tabiri subaşılar için olduğu kadar vali,
kadı, kadı vekilleri, Osman Turan'ın ifadesine göre "hükümetin bir vilayet,
şehir veya kasabada devletin mümessili olan idarecileri" anlamında
kullanılıyordu 12. Şehirde ikamet eden subaşının hem mülkl hem de askeri"
vazifeleri vardı. Alaeddin Keykubad tarafından Kemaleddin Kamyar'a verilen
bir subaşılık menşurunda görüldüğü gibi "vilayetin mamur olması ve ahalinin
bakımı gibi işlerin yanında, emrinde bulunan askerleri iyi terbiye ve teçhiz
etmesi ve sultanın emrine hazır bulundurması" onun görevleri arasındaydı!3.
Eyaletin merkezi olan şehirde ikamet ettiğinden vilayetin ve şehrin
güvenliğinden de sorumlu idi. Fakat hem şehir hem de vilayet işleri için
gerektiğinde ayn görevliler de tayin edilebiliyordu. Mesela, vilayet işleri için
valilerin tayin edildiği bilinmektedir. Bazı şehirlerde (eyaletlerde) birden fazla
valinin de bulunması mümkündü. Sivas'ta çok sayıda valinin bulunduğu bir
kitabede geçen vul!at-ı Sivas tabirinden anlaşılmaktadırl4

• Yine subaşıların
ikamet ettikleri şehirlerde güvenliği kendilerinin sağlamaları mümkünken, bu
iş için önemli şehir merkezlerinde şahne denilen, idare ve zabıta işlerini
yürüten bir merkez valisinin bulunduğu görülürdü. İbn Bibi ve Eflakl'de
bunlarla ilgili verilere rastlamak mümkündür. Sultan Gıyaseddin
Keyhüsrev'in yakın çevresinden ve onun himayesinde bulunmuş olan
Celaleddin Kayser adlı birinin Kayseri şahnesi olduğu bilinmektedir. Moğol
saldınları sırasında Erzurum şehrinde hem bir subaşı hem de bir şahne
bulunmaktaydı. İbn Bibi bunlardan bahsederken, Şahne Şerefeddin
Duvini'nin ihaneti yüzünden şehrin Moğol işgaline uğradığı anlatılmaktadır! 5 •
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LO Tuncer Baykara, Türkiye Selçuklularmda Vilayet (Teşkilat ve iskan), Ankara 1978, s. 132-
134.

IIAge., s. 41-42; T. Baykara, Türkiye Selçukluları Devrinde Konya, Kültür ve Turizim
Bakanlığı Yay. Ankara 1985,s.72. _ .

12 O. Turan, age., s. 62; T. Baykara, Türkiye Selçuklularında Vilayet, s. 44-49; krş. ıbn Bibi,
age., i. Cilt, s. 15,17,35,41.

130. Turan, age., s. 74-75.
14 T. Baykara, Türkiye Selçuklularında Vilayet ... , s. 88.
ıs ibn Bibi, age., i. Cilt, s. 136; II. Ci lt. s. 62
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Konya şehrinde de bir şahnenin görev yaptığı bilinmektedir. Şehrin genel
güvenliğinden sorumlu olan şahneler bu çerçevede şehirde cinayet ve hırsızlık
olaylannın takibatını yaparlardıl6

Şehrin idaresinden sorumlu bu görevlilerin yanında merkezi otoritenin
temsilcisi ve şehir divanının üyesi olan müşrif, nazır gibi, daha çok vilayet
işleri ile alakalı olup, vergilerin halka taksimi ve bütün mahsulatın deftere
yazılması işiyle ilgili görevliler de vardı. Yine her türde vergileri defterine
kaydeden kaabız da hem şehir merkezi hem de vilayetle ilgili işlerle meşgul
olurdu. Doğrudan şehir hayatıyla ilgili esas görevli ise muhtesipti. Çarşı ve
pazarların sorumlusu olup, tartı ve fiyatların tespiti ve denetimi, pazarlarda
miskal ve dirhemlerin ölçü ve ayarlarının muhafazasında gayret göstermesi
beklenirdi. Alım-satım ve diğer Pazar işleriyle ilgili görevleri vardı. Bu
konularda kurallara uymayanları ve suçluları cezalandırma yetkisine sahipti.
Muhtesib aynı zamanda toplumun genel ahlakına dikkat ederek, dini kurallara
aykın uygulamaları menetmekle görevliydi. Aynca zıınmflerin kıyafetlerini
düzenleyen kurallan takip etme, bazen vakfiyelerde vakıfın şartlarına riayet
edilmesinin denetimi gibi işler de muhtesibe yüklenmişti 17.

Şehir divanı dışında kalan fakat kent toplumunda gerek merkezi otorite
temsilcilerinin kentsel yönetimi denetleme ve yerel güçlerle ilişkisi, gerekse
yerel güçlerin birbirleriyle olan otorite ilişkileri sürecinde her iki kesimin de
dışında kalan ama kentsel idarede önemli bir şahsiyet olarak ortaya çıkan
kadıyı da bu arada zikretmek gerekir. Osmanlı örneğinde kadı doğrudan
merkeze bağlı olup, mahalli otoriteden ve yöneticilerden bağıms1Zdı18. Bu
özelliğiyle kadı. kentsel yönetirnde merkezi otorite temsilcisiyle yerel
yöneticilerin çatışmasını önleyen bir konumda değerlendirilir 19. Osmanlı kadısı
için ileri sürülen bu görüşlerin Selçuklu dönemi kadısı için de geçerli olacağını
düşünmek pek yanıltıcı olmayacaktır. Nitekim, Claude Cahen Selçuklu
kadısından bahsederken onları "devletçe seçilmekle beraber devletin dışında
kalan ve devlete bağlı olmadan yasaları uygulayan kimseler" olarak tarif
ederzo.Öyle anlaşılıyor ki, Selçuklu kadısı diğer İslam ülkelerinde olduğu gibi
iktidar sahibi olan sultanın yargı yetki ve görevlerini niyabet prensibi
içerisinde yerine getiren bir görevli ideı. Görevine sultan adına düzenlenmiş
bir menşurla başlayan kadıya, memleketin şer'i işlerine ve davalarına bakma,
kendisine naibler tayin etme, nikah akdi, miras ve vasiyet işlerine bakma,
mescid, medrese, zaviye, hankah ve diğer vakıf müesseselerine nezaret etme,

16T.Baykara, Türkiye Selçukluları Devrinde Konya, s. 74.
17 O. Turan, age., s. 35-37,179-180; Baykara, age., s. 75.
18 İlber Ortaylı, Hukuk ve idare Adamı Olarak Osmanlı Devletinde Kadı, Turhan Kitabevi,
Ankara 1994, s. 25.

19 İlhan Tekeli, "Anadolu'daki Kentsel Yaşantının Örgütlenmesinde Değişik Aşamalar"
Toplum ve Bilim 9-10(1980), sA7

J) CIaude Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu'da Türkler, (Çev. Yıldız Moran), E
'ı'ay.\stanbul1994, s. 227-228.

21 Ortaylı, age., s. 8-9
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vakıfın şartlannı yerine getirme ve vakıflann tamir ve bakımı gibi görev ve
yetkileryüklenmişti22

• Selçuklu şehirlerinin bazılannda bir çok kadının görevli
olabileceğine dair bazı işaretlere rastlamaktayız. Mesela İbn Bibi eserinde
"Konya kadılanndan ve fakıhlanndan oluşan bir topluluk ..." , yine Sivas
şehri için "şehir kadılan (kudat-ı emsar)" gibi çoğul ibareler kullanıyor23

•

Aynca kadıların görev yaptıklan şehirlerde, şehrin büyüklüğüyle de alakalı
olarak kendilerine naibler seçtikleri, bazen kendi görev bölgesi olan şehirlerin
dışında başka şehirlerin kadılık görevlerini de uhdesinde bulundurup,
buralardaki işleri naibler aracılığıyla yürüttüklerinden bahsedilir24

•

Devlet bu idari örgütlenmeyle kentlerde devlet hakimiyetini ve
otoritesini tesis etmeyi ve vergi gelirlerini en sağlıklı bir şekilde temin
edebilmeyi amaçlıyordu. Bunun için kentin istikrarlı ve güvenli bir ortama
sahip olması gerekiyordu; Mevcut ekonomik düzenin muhafazası,
geliştirilmesi, düzenin işleyişini bozacak uygulamalardan kaçınılması, pazar,
ticaret ve üretim düzeninin korunması devletin kentte görevlendirdiği
temsilcilerinden beklentileri arasındaydı. Aynca, yine atadığı görevlilerle
kentte asayişin temini, suç ve suçlularla mücadele, adaletin sağlıklı işlemesi,
sosyal ve kültürel faaliyetlere nezaret edilmesi amaçlanıyordu. Bütün bu işlerin
yürütülmesinde ve devletin kentten beklentilerinin karşılanmasında devlet
görevlileri kadar kent ileri gelenlerinin ve kentsel kurumların da önemli rol
oynadığı görülmektedir. Devlet temsilcileri bu idari mekanizmanın daha çok
üst yönetimi ile ilgili iken, kentsel alt grupların yönetilmesi ve
yönlendirilmesinde, kentsel hayatın düzenlenmesinde, vergilerin
toplanmasında, pazarlann ve iş hayatının düzenlenmesinde kentsel gruplar
daha etkin bir rol oynamaktaydı.

B- Yerel Boyut

Kentsel gruplann her şeyden önce kentin üst yönetimine katıldıklan,
şehrin yönetim organı olan şehir divanında temsil edildiklerini biliyoruz. Şehir
yaşamında oldukça önemli bir zümre olan iğdişler, tüccarlar, sanat ve fütüvvet
erbabı, temsilciler aracılığı yla şehir yönetimine katılmaktaydılar. Şehirdeki
esnafın temsilcisi olarak divanda görev yapan iğdişbaşı şehir halkının da en
önemli temsilcisi olup kent yönetimindeki en aktif görevliydi25

• İğdişbaşı bu
göreve bir takrir ile başlardı. Kendisi halkın ileri gelenleri arasından seçilmiş
olmakla birlikte, devlet memuru niteliğindeydi. Bir "takrir-i iğdişan"
örneğinde de görüldüğü gibi, onların tüccarlar ve diğer şehirlilere vergi
tarhedip topladıklan görülmektedir. Söz konusu vesikada iğdişbaşılara "avarız
vergisinin taksimi sırasında herkese kudreti nispetinde bir vergi tarhedip,

22 Turan, age., s. 41-44.
il İbn Bibi, age., i. Cilt, s. 95,249. .
24 Ahmet Eflaki, Ariflerin Menkıbeleri I, (Çev. Tahsin Yazıcı), M.E.B. Yay. Istanbul 1995, s.

277; Turan, age., s. 41.
25 Baykara, Türkiye Selçukluları Devrinde Konya, s. 72,75-76; Tuncer Baykara, "Selçuklular

Devrinde İğdişlik ve Kurumu" Belleten LX (1996), s. 681 -690.
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zengin fakir arasında fark gözetmemesi, kimseyi himaye etmemesi, sanat
sahiplerini ve zayıflan ezmemesi emredilmekte, herkesin kendi mekanında
sakin olup devlet-i kahireye hizmetlerini arttırması bildirilmekte ve tayin
olunan maaşına tasarruf etmesi" belirtilmektedir26. Şehir halkının en önde
gelen temsilcisi olarak karşımıza çıkan iğdişbaşının bu görevi ne derece şehir
halkının çıkarlarını düşünerek yerine getirdiğini tespit etmek kolay
görünmüyor. Fakat Mevlana'nın mektuplarından birine de konu edildiği gibi,
görevinde daha çok bir devlet memuru gibi davrandığı ve bunun da halkın
şikayetine konu olduğu anlaşılmaktadır. Mektupta meşhur tüccardan
Şemseddin adlı bir Mevlana muhibbinden ve onun akrabalarından Sivas
iğdişbeyinin para isternek ve vergi toplamakta ileri gittiği belirtilmekte ve
sultandan bunun halledilmesi dilenmektedir27•

Kent yönetimine katılan diğer şehir temsilcilerinin ne gibi görevler ve
roller üstlendiklerini, şehirle ilgili alınan kararlarda müdahil olına ve şehir
halkının haklannı gerektiğinde devlet iradesine rağmen savunma etkinliğine
sahip olup olmadıklannı henüz bilemiyoruz. Fakat alınan kararlann
uygulanmasında, merkezi otoritenin isteklerinin (en azından kabul edilebilir
isteklerin) yerine getirilmesinde, mesela, vergi ihdası ve toplanması gibi
işlerde, aynca kentlilerin isteklerinin dile getirilmesinde ve muhtemel
sonuçlann alınmasında yerel unsurların temsilcilerinin önemli roloynadığı
tahmin edilebilir. Qılann kentsel iradeyi etkin bir şekilde ortaya koymalan
daha çok siyasi istikrarsızlık ve devlet otoritesinin zayıfladığı zamanlarda
mümkün olabilmekteydi.

Kent ileri gelenlerinin kentsel üst yönetimdeki görevlerinin yanında,
kentsel yönetime esas katkıs ı kent yaşamının çeşitli alanlannda üstlendikleri
görevlerle kent halkının kimi alt birimlerinin yönetimi ve yönlendirilmesindeki
etkinlikleriyle olmuştur. Şehir divanında temsil edilmekle birlikte kent
yaşamında etkin bir rol üstlenen ve kalabalık işçi-rind topluluklannın başı olan
esnaf loncası lideri ahiler, yine kalabalık mürid ve talebe topluluklanna sahip
şeyhler ve müderrisler, mahalle liderleri bu çerçevede akla gelen ilk isimlerdi.
Esasında Xııı-xıv. yüzyıl Anadolu kentleri, bütünüyle olmasa da meslekl,
dilli ve sosyal kurumlar bakımından örgütlü kentler olarak kabul edilebilirler.
Kentte ticaret ve üretimle meşgulolan esnaf ve sanatkarlar fütüvvet prensipleri
etrafında birleşerek loncalar halinde teşkilatlanmışlardı28• Herhangi bir iş
kolunda çalışan insanlar kendi zanaatlarında öncü bir konuma sahip olan ve
manevi' bazı değerler de yüklenen ahi adlı kimselerin yönetiminde bir araya

215 Turan, age., s.178.
Tl Abdülbaki Gölpınarlı, Fihi Ma-fih, Mektuplar ve Mecalis-i Seba'dan Seçmeler,
M.E.B. Yay., Istanbul 1972, s. 217.

LE Franz Taeschner, "İslam Ortaçağında Futuvva (Fütüvvet Teşkilatı)" İ.ü. İktisat Fakültesi
NJecmuası XVIl-4 (1953-54), s. 17-20; Claude Cahen, "İlk Ahiler Hakkında" (Çev. Mürsel
Oztürk) Belleten LlI97(1986). s. 591,594
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gelirlerdi. Her iş kolu için ayn ayn düzenlenen loncalar faaliyet gösterdikleri iş
kolunda birer tekel konumundaydılar. Dükkan-atölye sayısı, üretim miktan ve
standardı, usta sayısı, çıraklıktan ustalığa yükselme gibi pek çok konuda
loncalar belirleyici durumdaydılar. Bu yönüyle kentin ekonomik yaşamını
yönlendirmede önemli bir rol üstlenen lonca lideri ahiler, aynı zamanda, söz
konusu iş kolunda çalışan kalabalık insan gruplannı yönetme ve yönlendirme
etkinliğine de sahiptiler. Zanaat mensuplan üzerinde bir tarikat şeyhi
niteliğinde önemli bir nüfuza sahip olan ahiler, yardımcısı niteliğinde olan
yiğitbaşılar aracılığıyla, demek mensuplan arasındaki düzeni sağlama,
mensuplarını bir arada tutma ve onlan yönetme gibi fonksiyonlar icra
ediyorlardı. Bu yönü ile kentin önemli bir nüfusunu oluşturan işçiler ve ustalar
belirli bir disiplin altında tutulabiliyordu29• Ahiler aynı zamanda kent
toplumundaki alt tabakadan işsiz ve başıboş kalabalıklann oluşturduğu
insanlan da kontrol edebiliyorlardı. Bu kent toplumunda düzenin korunması
açısından büyük önem taşırken, ileride de görülebileceği gibi, zaman zaman
devlet otoritesine karşı olmak üzere, gerektiğinde kentsel iradeyi ortaya
koymada kentlere gerekli teşkilatlı bir güç de sağlamaktaydı.

Kentli nüfusun meslek kuruluşlanna olan üyeliğinin yanında, tarikat
zaviye ve medrese eksenli mensubiyetlerinin de kentsel yaşamda önemli bir
yer tuttuğu dikkatlerden kaçmamaktadır. Anadolu şehirlerinde çok sayıda
tekke ve zaviye ile birlikte bunlann yöneticisi olan şeyhlere rastlamak
mümkündü 30. Bir tarikata mensup şeyhler ve müritleri kentlerde tekke ve
zaviyeler halinde teşkilatlanmışlardı. Bir şeyhe mürit olma, ya da bir tarikata
üye olma herhangi bir sınırlamaya veya ön şarta tabi değildi. Üyelik herkese
açıktı. Burada, iki türlü üyelikten bahsetmek münıkün görünüyor. İlki,
doğrudan tekke hayatına katılan, belirli bir disiplin altında ve bir takım kurallar
çerçevesinde bir yaşamı benimseyen dervişlerin oluşturduğu üyelik, diğeri ise
bireysel olarak şeyhe intisap etmiş ve çok az sufi eğitimi almış fakat zikir
halkasına dahil edilmiş üyelerdi. Bunlar toplum içerisinde normal bir yaşam
sürüyorlardı, fakat şeyhin rehberliğine ve onun otoritesine bağlı idiler. Şeyhler
bu bakımdan kentte kendi tekkesinde yaşayan dervişlerin dışında, çok sayıda
mürit ve muhip topluluğuna sahiptiler. Tekkede ya da tarikat içinde şeyhin
otoritesi mutlaktı. O, dervişler için insanın içindeki karanlıklan aydınlatan,
kendisine tabi olanlan günahlardan koruyan, kalpleri temizleyen, saliki Allah'a
ulaştıran, tasavvufi derinliklere ve hak bilgisine ulaşmış keramet sahibi bir
kişiydi. Bu özellikleriyle şeyhler tarikat içinde olduğu kadar toplumda da
önemli bir konuma sahiptiler3!

B Akdağ, age. s. 15-16; Baykara, "Selçuklular pevrinde İğdişlik ve Kurumu", s. 690-692 .
.ll Fuad Köprülü. Franz Babinger, Anadolu'da ıslamiyet (Çev. R. Hulusi,
Haz. Mehmet Kaynar), Insan Yay,lstanbul 1996, s. 48.

" Bkz, John Spencer Trimingham, The Sufi Orders in Islam. At the Clarendon Press, Oxford
1971, s. 175-176; Michael Gilsenan, Sainı and Sufi in Modern Egypt: An Essay in the
Sociology of Religion, At the Clarendon Press, Oxford 1973, s. 66-75



32 RESUL AY

Halk ve yöneticiler arasında onlara intisap etme, mürit olma yaygın bir
hareketti. Selçuklu şehirlerinde, özellikle Konya'da bazı vezir, kadı ve
emirlerin hatta sultanların kimi şeyhlere, bu arada Mevlana'ya mürit oldukları
görülmektedir. Mevlana'ya ait menkıbelerde Kadı Kemaleddin-i Kabı, Emir
Taceddin-i Mu'tez b. EI- Horasam, Kırşehir vilayeti emiri Cacaoğlu Emir
Nureddin ve Sultan Rükneddin Mevlana'nın müritleri olarak, Muineddin
Pervane de Mevlana'ya aşırı derecede bağlı ve ona saygı duyan bir kişi olarak
gösterilmektedir 32

Şeyhlerin ulemanın yanısıra sultanlarla, emirlerle ve şehrin ileri
gelenleriyle sık sık bir araya geldikleri olurdu. Özellikle saraylarda veya başka
yerlerde sohbet toplantıları düzenlenir, ilim ve tasavvuf ehli kimseler davet
edilirdi. Bazen de sultanların, emirlerin ve diğer önemli kişilerin illirnleri ve
şeyhleri ziyarete gittikleri olurdu33

• Mevlana örneğinde olduğu gibi, bu
buluşmalarda şeyhlerin devlet ricaline ve şehrin ileri gelenlerine akıl hocalığı
yaptığı, onlara öğütler verdiği ve tavsiyelerde bulunduğu görülür34•

Bütün bunlardan anlaşıldığı gibi, şeyhler kendi müritleri üzerindeki
nüfuzlannın yanında, kentin ileri gelenleri ve kent halkı üzerinde de önemli bir
etkiye sahiptiler. Bu nüfuzu onları yönlendirmede kullandıkları muhakkaktır.
Nitekim Kadı Burhaneddin'in Sivas'ta hüküm sürdüğü sırada, kentte
aleyhinde oluşan muhalefeti, kentin şeyhlerini elde ederek, onlann etkin ikna
kabiliyetlerinden yararlanarak etkisiz hale getirdiği görülüyor35• Kentlerde
faaliyet gösteren popüler şeyhlere kent halkının alt kesimlerinden de büyük
itibar gösterildiği dikkatlerden kaçmamaktadır. Sivas'ta ikamet eden Hace-i
Erzuruml adlı bir Rum abdalı Sivaslılar tarafından çok sayılmaktaydı.
Mevlana'nın torunu Ulu Arif Çelebi'nin onun kalenden nitelikli hal ve
hareketlerinden rahatsızlık duyarak kendisine saldırması, Sivas halkı arasında
büyük bir infial yaratmıştı. Bunun üzerine şehrin rintleri kılıçlarını çekerek
Ulu Arif Çelebi'yi cezalandırmak istediler. Vali Arap Noyan ile Kayseri ve
Konya rintlerinin araya girmesiyle Ulu Arif Çelebi zor kurtulabilmişti36•

Kentte din ve eğitim işleriyle meşgulolan ulemanın da kentsel yaşamda
önemli bir işlevi olduğunu görüyoruz. Müderrislik, imamlık, vaizlik,
müezzinlik gibi görevleri uhdesinde bulunduran ulema, bu yönüyle kentte
daha yaygın bir faaliyet alanına ve buna bağlı olarak da daha geniş bir etki
alanına sahipti. Memluk şehirleri üzerinde çalışmalar yapmış olan Ira Lapidus
ulemayı kentte bütünleştirici, birleştirici unsur olarak görmektedir. Ona göre

32 Feridun bin Aluned Sipehsalar, Mevlana ve Etrafindakiler: Risale
(Çev. Tasin Yazıcı), Tercüman Yay. İstanbul 1977, 87-89; Eflaki, age., i. Cilt, s.
296,323,343,359-361,431; II. Cilt, s. 59.

33 Sipehsalar, age., s. 100; Eflaki, age., i. Cilt, s. 207,270.
34 Şikari, Karaman Oğulları Tarihi, Yeni Kitab Basımevi, Konya 1946, s. 38.
35 Yaşar Yücel, Kadı Burhaneddin Ahmed ve Devleti (1344-1398), AÜDTCFY, Ankara 1970,
s.52.

36 Eflaki, age., II. Cilt, s.446-450; Abdülbaki Gölpınarlı, Mevlana 'dan Sonra Mevlevflik,
Inkılap ve Aka Kitabevi, Istanbul 1983, s. 69.
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meslek loncalan ve mahalle ölçeğindeki toplulukların dışında, kentin tamamını
kapsayan ne bir beledi teşkilat ne de düzenli kent içi bir bürokrasi söz konusu
olmadığından, bu gereksinimi büyük ölçüde ulema yerine getirmişti. İslam
hukukunun aile, ticaret, eğitim ve idare gibi bütün alanlara girmesinden dolayı
ulema, toplumsal yaşamda manevi işlevler yanında düzenleyici görevler de
üstlenmişti. Müderris (eğitimci), vaiz, imam, müezzin gibi görevlerin yanında
şehirdeki eğitimli nüfusu temsil ettikleri için, onlar aynı zamanda idareci,
katip, muhasebeci ve devlet bürokrasisinin diğer görevlileri, pazar
müfettişIeri, vakıf denetleyicileri ve hazine memurlan idiler. Şehrin öncü
şahsiyetlerinden biri olan kadı da bu sınıfın bir üyesi idi. Böylece, kent
toplumunun hemen her kesimiyle muhatap olmalarını sağlayan işlerle meşgul
olduklan için geniş bir etki sahasına sahiptiler. Fakat ulemanın gördüğü bu
işlev için formel ya da profesyonel bir teşkila ttan söz etmek mümkün değildir.
Ancak tıpkı bir şeyhin etrafında oluşan cemaat gibi gönüllü üyeliğe ve
bağlılığa dayalı bir dinleyici-öğrenci topluluğundan söz edebiliriz3

?

Kentlerde öğrencilerin oluşturdukları topluluklar hiç de
azımsanmayacak sayılara ulaşıyordu. Anadolu kentleri İslam kültür çevresine
yeni dahilolmasına rağmen dini ve ilmi sahada hızlı bir gelişme gösteriyordu.
Selçuklu hükümdarlan ilme ve ulemaya büyük önem vererek, Anadolu'da
eğitim kurumlannı geliştirmeye çalışıyorlardı. Medreseler yapılarak, onlara
zengin vakıflar tahsis ediliyordu. İslam dünyasının değişik bölgelerinden
gelen ünlü alimlerin buralarda hacalık yaptıklan bilinmektedir38

• Bunlar yeni
kurulan ve vakıflarla finanse edilen medreselerde azımsanmayacak bir öğrenci
topluluğuna, başta İslami ilimler olmak üzere, değişik dallarda dersler
veriyorlardı. Osman Turan'ın tespitlerine göre, Selçuklu medreselerinde
ortalama 20 ile 40 arasında vakıf geliriyle okuyan burslu talebe vardı. Bunların
dışında muhtemelen kendi parasıyla ya da başka bir yerden burs temin ederek
okuyan öğrenciler de vardı. Buradan hareketle her medresede ortalama 30
burslu öğrenci olduğunu düşünürsek, en az on üç medresesi olduğunu
bildiğimiz XIII. yüzyıl Sivas şehrinde yaklaşık 390 burslu öğrencinin öğrenim
gördüğü tahmin edilir. Sayısının daha fazla olduğu muhtemel olmakla birlikte,
tespit edilebilen on beş medresesiyle Konya' da da aynı hesapla 450 burslu
öğrencinin öğrenim görmesi beklenir. Bunlara diğer öğrencileri de eklersek bu
sayının daha da artması mümkündür39

•

J7 Lapidus, age., s. 107- 113. ,
18 Bkz. ıbn Batuta, ıbn Batuta Seyahatnamesi'nden Seçmeler, (Çev.).

Parmak.sızoğ1u), M,E.B. Yay. Ankara 1993, 11,21,60; Mehmet Onder, Konya Maarifi
Tarihi, Ulkü Basımevi, Konya 1952, s. 6-18; Hüseyin Gazi Yurdaydın, Islam Tarihi
Dersleri, Ankara 1988, s. 80-82.

JJ Osman Turan, "Selçuklu Devri Vakfiyeleri III: Celaleddin Karatay, Vakıfları ve
Vakfiye1eri" J3elleten 13(1948), s. 77-78; Baykara, Türkiye Selçuklular Devrinde
Konya, s.87-90; Onder, age" s. 9-12,
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Müderrislerin derslerine düzenli olarak katılan öğrencilerin yanında
halka yönelik öğretim faaliyetlerinin de olduğu tahmin edilebilir. Sufi
kişiliğinin yanında bir müderris ôe olan Mevlana örneğinden hareket edersek,
ulemanın şehrin ileri gelen lerinin yanısıra, sıradan halka da vaaz verdikleri40,
halkın dini' işleriyle meşgulolarak onlara pek çok konuda rehber oldukları
görülebilir. Özellikle fetvaya ihtiyaç duyulan meselelel'de ulemanın kapısı sık
sık çalınırdı 41. Fakat halkın hemen yanı başında bulunan mescit imamlarıyla
daha yoğun bir ilişki içerisinde olduğu muhtemeldir. Yaşadıkları mahallenin
de önderi sayılan imamlar dini meselelerde olduğu gibi mahallenin her türlü
sorunuyla da iç içedir ve bu sorunların çözümünde mahallelinin her an yanında
bulduğu bir şahsiyettir42• Gerek mahalle imamları, gerekse şehrin ileri gelen
illimve şeyhleri halkla devlet arasında bir aracılık rolü de üstlenirlerdi. Devlet
idaresiyle bir sorunu olan kimseler devlet büyükleri nezdinde saygınlığı olan
alim şahsiyetlerden yardım dilerlerdi. Mevlana'yı muhtemelen devlete karşı
borçları birikmiş ve ödeyemez durumda olan bir kimse için Pervane
Muinuddin Süleyman'a "bir şefaat ve inayetname" yazarken görüyoruz 43.

Ayrıca bu insanları toplumsal ya da bireysel kavgalarda uzlaştırıcı, yatıştırıcı
kimseler olarak da görebiliriz44•

Aıimıer devlet büyükleriyle ve kentin ileri gelenleriyle de sürekli temas
halindeydiler. Özellikle devlet büyüklerinin tertip ettikleri toplantılarda ve
açılışıarda şehrin ileri gelenleriyle birlikte, büyük sufi ve illimler de davet
edilirdi. Ayrıca bizzat sultanın karşısında ilmi' toplantılar düzenlenerek onlara
münazaralar yaptırılırdı 45.

Ulemanın kent yöneticileri ve kent halkı ile olan bu ilişkilerinde
üstlendikleri görevlerin yanında, kendilerine duyulan saygının da büyük rolü
vardı. Alimler peygamberlerin varisleri olarak görülüyordu ve kendilerine
büyük değer atfedilirdi. Mesela onların aydınlatıcı, yol gösterici özelliklerine
vurgu yapılarak, göklerdeki yıldızlara benzetilirlerdi 46. Bu saygı her halde en
güzel cenaze törenlerinde kendini göstermekteydi. Eflaki'nin anlattıklarına
göre, Mevlana'nın cenaze töreninde kadınlı erkekli, büyük küçük her
konumda ve her dinde insanlar toplanmıştı. Yahudilerden, Hıristiyanlardan,
Araplardan, Türklerden ve diğer bütün din ve devlet sahiplerinden ve halktan
kimseler törene katılarak üzüntülerini göstermekte idiler47. Halk üzerinde
böylesine bir etkiye sahip olan ilim ve tasavvuf ehli şahsiyetler bir bakımdan
kamu düzeninin, barış ve istikrar ortamının, kanunsuzluklarla ve her türlü

41 Eftaki, age., ı. Cilt, s. 276.
4' Age., s. 531.
42 Baykara, Konya, s. 50.
43 Efiaki, age., s. 405-406.
44 Age., s. 277.
45 H.G. Yurdaydın, age., s. 81.
46 Mustafa Bilge, İlk Osmanlı Medreseleri, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul 1984, s.
15-16.

4JEfiaki, age., II. Cilt, s. 163-168.



Xııı-XıV. YÜZYıL ANADOLU'UNDA KENTSEL YÖNETİM VE ... 35

kötülükle mücadelenin gorunmez kahramanlan idiler. Çünkü öğretileriyle
insanların aşırılıklannı ve kötülüğe eğilim gösteren yanlannı terbiye ederek,
onlara bir arada yaşamanın gerekliliği olan insana saygı, kul hakkı ve
kardeşlik gibi değerler aşılamaya çalışıyorlardı.

II- Kentsel İrade ve Yerel Önderler

Görüldüğü gibi, Anadolu şehirlerinde birbirinden ayrı, toplumsal
yaşamın değişik alanlarında faaliyet gösteren farklı grupların boy gösterdiği
fakat bunların oluşturduğu kente özgü ve ken t-ölçekli bir örgütten yoksun bir
tablo karşımıza çıkmaktadır. Bu, diğer İslam kentlerinde olduğu gibi, Anadolu
kentlerinin de müşterek bir organizasyon gücünden yoksun olduğu şeklinde
yorumlanabilir. Bu durum kentsel iradenin ortaya konulmasında bir zafiyet
olarak kabul edilebilir. Öyle ki halkın isteklerinin, tepkilerinin cevap bulacağı
örgütsel-kurumsal araçların yokluğu yerel iradenin meşru yollardan
tezahürünü güçleştirmekteydi. Bu yüzden kentsel irade kendini başka
yöntemlerle göstermekte, daha çok tepkiselolarak gelişen kent ölçekli
hareketler şeklinde ortaya çıkmaktaydı. Bu durumda ayrı ayrı faaliyet gösteren
kent içi küçük organizasyonlardan biri (ya da onlann liderlerinden biri) bir
adım öne çıkarak kent ölçekli bir harekete öncülük etmekteydi. Kentsel
hareketlerin Anadolu şehirlerinde özellikle siyasi istikrarsızlık dönemlerinde
ortaya çıktıkları bir gerçek olmakla birlikte, bu hareketlerin tarafları olan
kentsel grupların bu potansiyeli istikrar dönemlerinde de muhafaza ettikleri
görülüyor. Fakat bu dönemlerde güçlü devlet otoritesinin de etkisiyle, yerel
unsurlann devlet temsilcilerinin yanı başında kent yönetimindeki ya da kent
yaşamındaki belirgin ve kabullenilmiş rolleri, yöneticilerle kentlilerin
ilişkilerini düzenleyen mekanizmanın iyi işlemesi, onların bu güçlerini devlet
temsilcilerine yardımcı unsurlar olarak ortaya koymalarına yol açıyordu. Oysa
bunalım dönemlerinde kent yöneticilerinin baskıcı tavırları, taht kavgaları,
bazen düşman saldırılarına maruz kalma ya da yöneticisiz kalma gibi
durumlarda söz konusu gruplar kendilerinin ve kentin kaderini belirlemede
daha etkin konuma geliyorlardı. Anadolu kentlerinde yerel iradenin tezahürü
olan bu tür hareketler bütün kentin katılımıyla topyekün bir eyleme
dönüşebileceği gibi, bazen de daha sınırlı ölçekte dar bir grup eylemliliği ya da
bireysel girişimler olarak kalmaktaydı.

Müşterek kentsel iradenin en kolay ve hızlı tezahür ettiği durum kent
kapılanna dayanmış olan düşmana karşı kenti savunma eylemiydi. Özellikle
Selçuklu devletinin ciddi yenilgilere uğradığı savaşlardan ve ordunun
dağılmasından sonra ya da karışıklık dönemlerinde, kentte bir devlet temsilcisi
kalmışsa onun etrafında ya da, daha ziyade, kent ileri gelenlerinin, bu arada
devlet nezdinde kentin temsilcisi olan iğdişbeyinin (emirü' [-egadişe), daha
sonraları ise emirlerinde yüzlerce hatta binlerce civan (runud) bulunan ahi
liderlerinin öncülüğünde kentin savunması üstlenilirdi. Moğol saldırılan
sırasında Kayseri şehrinin savunulmasında "şehrin sipahi ahileri"nin (jeteyan)
gösterdiği etkinliği İbn Bibi'nin verilerinden rahatlıkla görmekteyiz. Ahiler
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şehrin burçlarını ve duvarlarını sağlamlaştırmaya çalışmışlardı. Fakat şehirde
önemli bir görevi olan iğdişbaşının ve subaşının Moğollarla anlaşarak şehri
terk etmeleri ve şehirde resmi yönetici olarak sadece emir-i arız Samsamüddin
Kaymaz'ın kalması yenilgiyi kaçınılmaz kılmıştı48• Anadolu'da sultanlık
iddiasında bulunan Cimri'nin Konya'ya saldırısı sırasında ise şehrin
savunmasını iğdişbeyi organize ediyordu. Ahiler ve şehrin ileri gelenleri ile
anlaşarak aralarında görev taksimi yapılıyor, şehrin kapıları kapatılarak, bir
tarafı Ahi Hamid, diğer tarafı Ahi Ahmed Şah tutuyordu. Ernirü'l egadiş
Fahreddin de kale kapısına mancınık ve arradeleri ve bütün savaş aletlerini
tamam olarak hazırlıyordu. Bu uğraşlardan başarılı sonuç alarak, Cimri'nin ve
askerlerinin Konya şehrine girmesini engellemişlerdi49 • Aynı şekilde Türkmen
saldırıları sırasında da şehrin ileri gelenleri öncülüğünde ortak hareket
ediliyordu. Aralarında düzenledikleri meşveret meclislerinde ne yapacaklarına
karar veriyorlar, bu tür olaylarda kentte bir devlet temsilcisi varsa o da bu
hareketin içinde yer alıyordu. Bu son olayda civanlar emirlerle birlikte şehri
savunmaktaydılar50•

Ortak düşmanın bir araya getirdiği kent halkı yeri geldiğinde kentin
yöneticilerine karşı da bir araya gelmekten çekinmemekteydiler. Uygulamaları
ile kent halkı üzerine baskı oluşturan ve onları ekonomik yönden sıkıntıya
sokan valilere karşı kentlilerin müşterek bir tepki hareketi geliştirerek onu
devirmeye çalıştıkları da oluyordu. Moğolların Anadolu'ya vezir olarak atadığı
Fahreddin Kazvim'nin baskıcı tutumu, yeni adetler çıkarması, Konya halkının
tepkisini çekiyordu. Bunun üzerine kentin ileri gelenlerinden olan Ahi Ahmed
Şah şehrin kethüda ve civanlarıyla birlikte Kazvini'nin mekanına giderek
uygun bir şekilde şikayetlerini dile getirmişlerdi. Buna karşılık sahip Kazvinl
Ahi Ahmed Şah'ı azarlama yoluna gitmişti. Fakat şehir halkının tepkisi onu
kent yollarında da rahat bırakmıyordu. Nitekim, bu görüşmeden sonra sultana
giderken, yolda şehir ahalisi hep bir ağızdan bağrışarak onu protesto
etmişlerdi51• Kazvim'nin muhtemelen güçlü konumundan dolayı pek sonuç
alamayan kent halkı bir başka zamanda bir başka valiye karşı başarılı sonuçlar
alabiliyordu. Baskıcı uygulamalarıyla halka sıkıntı veren Konya şahnesi ve
yardımcılarının çoğu runudun ısrarlı faaliyetleri sonucu, şehirde oturan
şehzadenin de desteğiyle ortadan kaldırılmıştı52• Muhtemelen başkent olması
dolayısıyla kentteki resmi idarecilerin güçlü konumlarının devam etmesi
onların devrilmesi için diğer devlet ricali ile ittifakı gerekli kılabiliyordu. Bir
başka örnekte ise, Eretna hükümdarı olan Ali Bey'in naibi olan Hacı Mukbil'i
hiç sevmeyen Sivas halkı ona karşı isyan ederek onu devirmeyi başarını ştı53•

""İbn Bibi, age., II. Cilt, s. 73-74.
49 Anonim, Tevarfh-i Ali Selçuk, Anadolu Selçukluları DevletiTarihi III, (çev. F. N. Uzluk),
Ankara 1952, s. 39-40.

"Age., s. 60-61.
51 Age., s. 51-52.
52 Age., s. 59-60.
so y. Yücel, age., s .33-34; krş. Aziz b. Erdeşir Esterabadi, Beznı u Reznı, (Çev. Mürsel
Oztürk) , Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1990, s. 134.
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Kent ölçekli olmasa bile, bazı ahi gruplarının merkezi hükümetin kent
hayatını ilgilendiren tasarruflarına karşı bir grup tavrı alabildiklerini
görüyoruz. Alaaddin Keykubat zamanında vezir Ziyaeddin Mutez'in, şeyhi
ölen bir tekkeyi Çelebi Hüsameddi n' e vermek istemesi ve bunun için bir takrir
çıkarmasına rağmen, güçlü bir rint desteği olan Ahi Ahmed buna karşı koyup,
"ben bu adamı burada şeyhliğe kabul etmiyorum" diyerek olay çıkarma
cesareti gösterebilmekteydi 54.

Ahilerin, gelişen siyasi olaylar karşısında da rahatlıkla tavır
alabildiklerini ve kentsel tercihlerini ortaya koyabildiklerini görmekteyiz. Bu
durum kendini en çok şehzadeler ya da diğer devlet ricali arasındaki iktidar
mücadelelerinde göstermekteydi. Kentlilerin devletin güçlü olduğu XIII.
yüzyılın ilk yarısında dahi böylesi bir güce sahip oldukları görülmektedir. II.
Kılıçarslan'ın ölümü üzerine Konya'da sultanlık tahtına geçen Gıyaseddin
Keyhüsrev'e karşı kardeşi Rükneddin Süleyman Şah harekete geçtiğinde ve
sultanlık makamına geçmek için Konya'yı muhasara ettiğinde, şehri "ahiler ve
fityan reisieri" savunmuştu. Belli ki, şehrin ileri gelenleri şehirde bulunan
mevcut sultandan yana tavır almışlardl55• öte yandan bu yerel güçıer oldukça
pragmatik idiler. Şehrin çıkarına uygun olma düşüncesiy le veya daha önce
benimsedikleri tavrın kendilerine zarar verdiğini ya da vereceğini
gördüklerinde tavır değiştirmekten çekinmedikleri de gözlemlenebilmektedir.
Daha önce Melik Rükneddin'e karşı Konya'da bulunan Gıyaseddin
Keyhüsrev'i destekleyen ve Rükneddin'in muhasarasına karşı şehri ve sultanı
koruyan kent ileri gelenlerinin, durumun aleyhlerine işlediğini gördüklerinde,
Gıyaseddin'i gözden çıkardıkları ve onun uygun şartlarda şehirden
ayrılmasının yollarını aradıkları, müstakbel sultandan da rakibine taraftar
olduklarından dolayı özür diledikleri görülmektedir56. Aynı şekilde Alaaddin
Keykubad sultanlık iddiasıyla İzzeddin Keykavus'a karşı harekete geçtiğinde,
Ankara'yı kendisine merkez seçmişti. Burada şehirlilerin desteğiyle İzzeddin
Keykavus'a karşı koymuştu. Fakat muhasaranın uzun sürmesi ve ekonomik
bakımdan zararlı hale gelmesi, iaşe sıkıntısının başgöstermesi kentliler için
çekilmez bir hal alınca, ileri gelenlerin girişimiyle anlaşma yolları aranmıştı57•

İktidar mücadelelerinin sıklaştığı II. Gıyaseddin Keyhüsrev (1237-
1245) sonrası yıllarda, abilerin güçleri daha da artmıştı. Şehirlerde ahilerin
askeri bir güç haline geldikleri, her an çok sayıda asker (civan) çıkarabildikleri
görülmektedir. Ayrıca kaynakların "ayak takımı" olarak adlandırdıkları
toplulukların şehirde pek çok olayda aktif rol oynadıkları görülmektedir. Bu
tabirin ahilerin kontrolündeki işçi nitelikli kimselerle ya da fityanla aynı
anlamda kullanılıp kullanılmadığı pek açık değildir. Fakat şehirlerde
muhtemelen kontrolsüz, serseri ve fırsat bulduğunda, özellikle karışıklık

54 Eflaki, age., II. Cilt, s. 341-342.
55 İbn Bibi, age., ı. Cilt, s. 52.
'" İbn Bibi, age., ı. Cilt, s. 78.
57 Age., s. 157-159
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ortamında, olay çıkarmaya ve suç işlemeye yatkın gruplar da mevcuttu. Bazı
kaynaklarda bu tür işleri yapanlar arasında rint lerden bahsedilmektedir. Mesela
Anonim yazarı 1290 yılında sultanın kardeşi Şehzade Siyavuş'un
hapsedilmesi üzerine Konya'da büyük bir fitnenin koptuğundan, rintlerin
başkaldırarak, evleri yağmaladıkları ve şehirde büyük bir korku meydana
getirdiklerinden bahseder. Aynı yerde onlar için "civanan" ismi de
kullanılmaktadır. Oysa bu tabirin zaman zaman şehrin savunulmasında önemli
roloynayan kimseler için de kullanıldığını görüyoruz 58 " Aynı şekilde, fütüvvet
teşkilatı içerisinde yer alanlar için kullanılan fityan terimi de bu ikili özelliği
içinde barındırmaktadır. İbn Bibi fityan ve ahilerden "fitne ve karışıklıkların
kaynağı" fakat bazı hallerde kavgaları yatıştırmak için kendilerinden yardım
istenen kimseler olarak bahseder 59 " Şehirde aktif roloynayan ve runud olarak
adlandırılan bu grupların başıboş "ayak takımı" nitelikli olanlarına rastlamak
muhtemel olmakla birlikte, onların büyük bir kısmının ahilerin kontrolü altında
olması beklenebilir. Çünkü bazı ahilerin binlerce kişilik bir kuvvete sahip
olması60 bunların hepsinin onun loncasına bağlı işçi-kalfa üyelerden
olamayacağını gösterir.

Fityan ya da runuddan oluşan büyük kalabalıkları emrinde bulunduran
ahiler, bu güçleriyle devlet ricali arasındaki iktidar mücadelelerinde destekleri
aranan, bu mücadelelerde belirleyici rol üstlenen bir grup konumundaydılar ve
kent idarecilerinin, eğer payitahtsa hükümdarların, iktidarlarını
sürdürebilmeleri için onların desteğine açık ihtiyaç duydukları bir gerçekti.
Karamanoğulları'nın Konya şehrine girdiklerinde iğdişbaşı, ahiler ve ayanlar
gibi bütün itibarlı kimseleri Cimri'nin saltanatına bağlanma ve ona biat etme
konusunda yemin etmeye zorlama gereğini duymaları6', şehir yönetiminde bu
insanların onay ve desteğinin ne kadar önemli olduğunu gösterir. Aynı
şekilde, II. İzzeddin Keykavus zamanında devlet yönetiminde etkili olan Sahip
Şemseddin İsfaham ile Pervane Ebu Bekir Attar arasındaki mücadelede,
Sahib'in gücünden ve kendisini ortadan kaldıracağından korkan Pervane,
Konya ahilerinin ileri gelenlerine başvurarak, vezire ve sultana karşı
ayaklanmak için yardım istedi. Fakat ahiler Sahip İsfaham'nin ülkenin hilimi
ve Sultan İzzeddin'in işlerinin kefili olduğunu, dine ve adalete ait önemli
önemsiz bütün işlerin onun dirayetli ellerine bırakılmış olduğunu, bu nedenle
ona ve sultana karşı ayaklanmaya kalkışmayacaklarını ifade ettiler. Aynı ahiler
Pervane tehlikesine karşı Konya şehrine Subaşı olarak gönderilen Emir
Şemseddin Yavtaş'ı oldukça sıcak karşılayıp, izzet ve ikramlarda bulunarak,
ona devlet işlerinde yardım etmeyi görev bildiklerini ifadeden geri
kalmadılar 62.

'" Anonim. age., s. 50-51 .
..,İbn Bibi, age .• II. Cilt, s. 99"
w Eflaki. age., II. Cilt, s. 184
6\ İbn Bibi. age .• ll. Cilt. s. 209.
62 Age", s. 99
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III- Kentsel iradenin Niteliği

Bu örneklerden de anlaşılabileceği gibi, ahi liderlerinin kentlerde önemli
bir güç haline geldikleri, kent yöneticilerinin onların desteğine ihtiyaç
duydukları hatta onların muhalefetine rağmen orada iktidarda kalmanın çok da
gerçekçi olmayacağının bilincinde oldukl arı anlaşılıyor. Devlet temsilcileri
karşısında böylesine bir güç elde eden kentli unsurların zaman zaman şehrin
kaderi söz konusu olduğunda kenti düşmana karşı savundukları ve düşman
ordusuyla diplomatik ilişkiye girdikleri, onlarla anlaşma yolları aradık ları,
bazen de kentteki resmI idarecileri yönlendirdikleri görüldüğü halde, onların
bunca güçlü konumlarına ve etkinliklerine rağmen, devlet otoritesinden sıyrılıp
kentsel otonomiye yönelik herhangi bir çaba içerisinde olmamaları dikkat
çekicidir. Mücadele ettikleri hatta büyük kentsel başkaldırı hareketleriyle
devirdikleri valilerin ya da hükümdarların yerine yine meşru hanedan üyeleri
arasından tercih ettikleri birini iktidara getirmekteydiler. Eğer devrilen vali ya
da diğer bir kentli idareci ise, onun yerine yine devlet yönetimi tarafından
başka bir idareci atanır ve onun yönetirnde sergilediği performansa ve tavra
göre kentlilerin olumlu ya da olumsuz bir tutum sergilerneleri söz konusu
olurdu. Ayrıca, mevcut yöneticilerle giriştikleri mücadelelerde çoğunlukla
meşru saydıkları hanedan üyeleri ya da resmi yöneticiler arasından biri
hesabına çalıştıkları daha hareketin başında belli olurdu.

Kentlilerin kendilerini içinde bulundukları devlet kurumsal yapısı
dışında tutacak bir hareket içinde olmamalarının pek çok sebebi zikredilebilir.
Bunlardan ilki, birinci bölümde de bahsedildiği gibi, Ortadoğu ve bu arada
Anadolu'da kurulu olan devletlerin karakteri, kentler ve kentlilerle olan
ilişkileri ve devlet sisteminin kentler için ne anlam ifade ettiği gibi özelliklerle
yakından alakalıydı. Kentlerin taşrayla, diğer kentlerle ve uluslararası ticaretle
ilişkisini, iç ve dış güvenliği, en azından bunun organizasyonunu devletin
düzenliyor olması, kentlilerin daha geniş ölçekli bölgesel bir devlet
organizasyonu içinde yer almalarını kaçınılmaz kılıyordu. Bölgede güçlü
merkezi devletlerin kurulması kentlerin merkezden atanmış idarecilerle
yönetilen bir yönetim biriminin ötesine geçerek, tıpkı ortaçağ Avrupa kentleri
gibi özerk yasalı ve özerk yönetimli bir siyasi kimlik oluşturmasına imkan
vermemiştir. Bu söz konusu Anadolu kentlerinin devlet otoritesinin zayıfladığı
veya kaybolduğu dönemlerde dahi kendi başına hareket etme, her türlü dış
ilişkilerini yürütme ve ekonomik olarak ayakta durabilme araçlarından yoksun
olmasına yol açmıştı. Merkezi yönetirnce düzenlenmiş bir tür fief sistemi
çerçevesinde şehirde yaşayan ve idareci sınıfı oluşturan merkezi yönetim
temsilcileri tarafından taşradan kente düzenli ürün akışı sağlanırken, bu
sistemin çökmesi durumunda kentlilerin bun un yerini alacak yeni bir sistem
oluşturma imkan ve araçlarından en azından kısa süre için mahrum olacağı
açıktır. Bunun için gerekli zihinsel altyapının dahi hazır olmadığı söylenebilir.
Böyle bir siyasi gelenek içinde kentlerin otonomi peşinde koşmamaları bir
yana, kendileri üzerinde daha önce mevcut olan fakat kaybolmaya yüz tutmuş
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bir devlet sistemi yerine yenisinin oluşturulmasında gönüllü katkı sağlamaları
hiç de yadırganmamalıdır.

Kuşkusuz burada kentlerin bölgesel bir devlet örgütü içinde yer alma
arayışı içinde olmalarında daha doğrudan roloynayan etkenin genelolarak
İslam özelolarak da Anadolu şehirlerindeki örgütlenme biçimi ile alakalı
olduğu açıktır. Yukarıda da belirtildiği gibi, Anadolu şehirlerinde ortak bir
kentsel iradeyi yansıtacak ve onu düzenleyecek kent ölçekli bir idari organ
yoktu. Buna rağmen isyan, protesto, şehri savunma ya da politik gelişmelerde
yer alma gibi kentsel hareketler şeklinde ortaya çıkan ortak irade ise tepkisel ve
hızlı gelişip kaybolan bir özellik göstererek kurumsal bir nitelik
kazanamadığından kalıcı olamamıştır. Bunun yerine kentte birbirinden ayrı
kentsel gruplar güç kazanmıştır. Bu grupların en etkilileri kuşkusuz ahilerin
liderliğindeki lonca örgütleriydi. Dilli-meslekf nitelikteki bu grupların
kümelenmeler meydana getirmesi ya da bazılarının daha güçlü bir konum
kazanmasına rağmen bütün ahi gruplarının kent ölçekli bir örgüt içinde ya da
liderlik altında toplandıklarını gösteren emareler yok gibidir. Şehir
yönetiminde bir ahi babadan bahsedilirse de63 bunun farklı ahi gruplarının bir
temsilcisi olabileceği ama ahi gruplarının güçlü liderleri üzerinde etkili bir
nüfuz sahibi olabilecekleri pek zannedilmemektedir. Bunun yanında bazı
ahilerin diğer ahi grupları üzerinde nüfuz sahibi olması münıkündür. Nitekim,
şehirlerde eşzamanlı olarak ön plana çıkan etkili ahi liderlerinden
bahsedilmektedir. Bu ahilerin emirlerinde binlerle ifade edilen askeri' nitelikli
rintlerden bahsedilmesi 64, ahilerin kendi iş kolunda (loncasında) çalışan işçiler
yanında başka iş kollarındaki işçilere ve şehirde daha serbest faaliyet gösteren
rind gruplarına da hükmettiklerini gösterir. Bunların aşağı tabakadan belki
işsiz, başıboş zümreleri içeriyor olması mümkündür. Fakat böyle bir
birlikteliğin sürekli olup olmadığı ya da grubun tamamı üzerinde liderin tam
bir otorite sahibi olup olmadığını tam bilemiyoruz.

Anadolu kentlerinde ortak kentsel iradeyi temsile en yatkın grup olarak
görülen bu ahilerin etkili ve sürekli bir birlik oluşturmamaları bir tarafa, çok
açık olmamakla birlikte kendi aralarında bir tür rekabet içinde hatta bir otorite-
prestij mücadelesi içerisinde olduklarından da söz edilebilir. İbn Batuta'nın
verilerinden hareketle kent toplumundaki ahi gruplar arasında belli bir
hiyerarşinin olduğu hemen dikkati çeker. İbn Batuta karşılaştığı ahi gruplarını
tanıtırken zaman zaman onları diğer ahi grupları ile karşılaştırma yoluna
gitmiştir. Kayseri'de Ahi Emir Ali'den bahsederken, "çevredeki ahilerin en
önde gelenlerinden şanlı bir beydir" ifadesini kullanıyor. Yine Sivas şehrine
girerken kendisini karşılayan ahiler için de "Ahi Çelebi ahilerin ileri
gelenlerinden olup rütbece Ahi Bıçakçı'dan üstündür" demektedir. Bir başka
yerde konuk olduğu Ahi Nizameddin'den bahsederken de, onun tekkesinin
örnekleri arasında en güzellerinden biri olduğunu, kendisinin de ahiler

@ Akdağ, age., s. ]6-]7.
'" İbn Batuta, age., s. 16,26-27; Eflaki, age., II. Cilt, s. ]84; Anonim, age., s. 39-40



arasında en ileri ve en seçkin bir kişi olarak tanındığını söylemektedir65. Bu
hiyerarşinin ahi gruplar arsında kabullenilmiş bir hiyerarşi olup olmadığını
kesin bilemiyoruz. Fakat prestijli bir iş olduğu kesin olan misafir ağırlamada
birbirleriyle yarışmaları bunun pek de kabullenilmiş bir hiyerarşi olmadığını
gösterir. Öyleyse aralarında bir rekabetin yaşanması da çok doğal görülür. Bu
rekabet şimdilik İbn Batuta 'nın sunduğu veriler çerçevesinde sadece yolcu-
misafır ağırlamada gözlemlenebilmektedir. Bu rekabetin bazen şiddetli
kavgalara yol açtığını gösteren örnekleri yine İbn Batuta'da bulmaktayız66.

Misafir ağırlamayı bu kadar değ erli kılan ve bu konuda önceliğ i
kaptıklarında büyük gurur duymalarına hatta, İbn Batuta 'nın ifadesiyle,
böbürlenmelerine yol açan sebep neydi? Burada iki temel motivasyondan
bahsetmek mümkün görünüyor. Birincisi prestij kazanma güdüsüdür.
Kuşkusuz misafır ağırlamanın prestijli bir iş olmas i her şeyden önce toplumun
kükürüyle alakalı bir şeydir. Fakat ahiler, bu arada tekkeler söz konusu
olduğunda misafir ağırlama bir görev, varlık nedenlerinden biri olarak ortaya
çıkar. Ahi tekkelerine toplumun yüklediği bir görevi -misafır ağırlama- yerine
getirmiş olmak, işlevini yerine getirmiş olmak anlamına geleceğinden, misafır
ağırlamak, onun yiyecek, giyecek ve her türlü ihtiyaçlannı karşılamak büyük
önem taşımaktaydı. Fakat bu motivasyonların ahiler arasındaki misafir
ağırlama rekabetini açıklamaya yeterli olduğunu söylemek ne derece
mümkündür? İbn Batuta ve diğer seyyah örneklerinde de görüldüğü gibi,
çevre ülkeler hakkında taşıdığı çok değerli bilgiler itibariyle ve Sadi' nin dediği
gibi, "büyükler (hükümdarlar) adlarının iyilikle anılması için yolcuları canla
başlaağırlarlar" sözündeki iletişim özellikleri itibariyle, yolcuları (seyyahları)
ağırlamak elçi ağırlamak gibi bir hükümdarlık, önderlik alameti olarak
algılanmakta, onların ihtiyaçlannın giderilmesi, sağlık ve selametleri daha çok
o yörenin hükümdan tarafından sağlanmakta idi. İbn Batuta Anadolu' da
dolaştığı şehirlerde genellikle şehrin hükümdan (beyi) ya da resmi idarecisi
tarafından ağırlanmakta, bunların olmadığı ya da ahilerin daha güçlü olduğu
yerlerde ise bu görevi ahiler üstlenmekteydi. Abilerin misafır ağırlamak için
birbirleriyle rekabete girmeleri söz konusu hükümdarlık, önderlik alameti
uygulamalarını kendi uhdelerine almaya çalışmaları olarak görmek pek de
yanıkıcı olmasa gerek.

Kentsel liderliği elinde tutan ahilerin kendi aralarında bölünmüşlüğü
kentsel birlik için bir zaaf oluştururken, acaba ulema saygın konumuyla ve her
kesime eşit mesafede oluşuyla kentsel liderlikte ön plana çıkabilir miydi?
Lapidus İslam şehirlerinde aktif liderliğin illemanın elinde toplanmaya eğilimli
olduğunu fakat toplum anlayışlanndan ve toplumdaki konumlarından dolayı,
onların şehrin çeşitli unsurlarını politik bütünlük içinde birleştiremeyeceğini,
böyle bir işin sadece askeri yöneticiler tarafından yapılabileceğini
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söylemektedir 67 • Ulemanın temsilcisi olarak kabul edilen kadının kentsel
güçleri birleştirerek ve onlan organize ederek, bazı durumlarda kent
yönetimini elinde tuttuğu hatta bazen bulunduğu şehir merkezli bir devlet
kurduğu İslam tarihinde görülmüştür. Endülüs 'te Emevi halifeliğinin
yılGımasından sonra bu şekilde bazı devletler kurulmuştur6s• Yine, Anadolu
tarihinde, Kadı Burhaneddin'in Kayseri kadıhğı sırasında edindiği popülerlik
ile Sivas merkezli Eretna Devleti'nin vezirliğine ve daha sonra da kent halkının
ve ileri gelenlerinin desteğiyle naib-hükümdar mevkiine çıktığını ve ölene
kadar iktidarda kaldığını biliyoruz69• Fakat devlet sisteminin bir şekilde ayakta
olduğu durumlarda ulemanın devlet otoritesine karşı bir hareket içinde
olmasının pek beklenemeyeceği, çünkü bunlann devlet memuru niteliğinde
olduklan ve devletten yardım gördükleri, aynca hayatlarmın daha çok ilmi-dini'
eksenli oluşu itibariyle kentte düzen ve istikrarın, kardeşlik ortamının
sürdürülebilmesi için gerektiğinde devlet temsilcilerine ve kent ileri gelenlerine
telkinlerde bulunduklan, ama çoğunlukla İslam'ın israrla kötülediği ve fitne
olarak nitelediği kanşıklık durumlannda mevcut yönetimin yanında yer
aldıklan hatta hakim unsur yabancı da olsa devlet otoritesini temsil ettiği için
ondan yana tavır aldıklan daha muhtemeldir. Mevlana'nın Karamanhlara karşı
Moğol yönetiminin yanında görünmesini bu bakımdan da değerlendirmek
gerekir. Moğolların genel hakimiyeti altında bile olsa, mevcut yönetimin bir
yönüyle Selçuklu Devleti'nin devamı olduğu, kurumların işlemeye devam
ettiği sadece hakim unsur olarak Moğollann kabul edildiği anlaşılıyor. Oysa
Karamanoğullannın Konya'ya ve Selçuklu devletine hakim olmalan böyle bir
devletin ortadan kalkması anlamına gelecekti.

Kent ileri gelenlerinin kentsel otonomi arayışı içinde olmamalan,
yukanda da gösterildiği gibi, onların kent yönetiminde hem resmi hem de fiili
güç haline gelmelerine engelolmamıştır. Ahi liderleri kentlerinde ya da komşu
kentlerden birinde ikamet eden hükümdann ve onun temsilcisi olan kent
idarecilerinin otoritesini kabul etmekle birlikte, ahilerin kent hayatındaki ve
kent yönetimindeki etkinlikleri de devlet temsilcileri ve hükümdarlar tarafından
kabul ediliyordu. Hatta hükümdara karşı isyan hareketi içinde olan kentli ve
kentteki devlet ricalinden kimselerin oluşturduğu koalisyona karşı hükümdar
güçleri başan kazandığında, isyancı emirler rahatlıkla cezalandınhrken, kentli
asilere daha yumuşak davranmak zorunluluğu duyuluyordu. Kadı
Burhaneddin Sivas halkına karşı izlediği bu siyasetle kentsel güçleri tümden
karşısına almaktan sakınmaya çahşıyordu 70.

Ahilerin şehir yönetiminde sahip olduklan fiili güçlerinin bir dönemden
sonra resmiyet de kazandığı bilinmektedir. Bazı şehirlerde ahiler valinin ve
şehir kumandanının naibi olabiliyordu. Moğol hakimiyeti altında olan bazı

67 Hourani, agm., s. 19-20.
'" Stern, agm., s. 33-34.
H) Bkz. Y. Yücel, age., s. 22-92.
J) Age., s. 55.



şehirlerde Paul Wittek'in de değindiği gibi, şehre ait olan işlerin şehrin
ayanına bırakılmış olması kuvvetle muhtemeldir71• Eretna devleti hakimiyeti
altında bulunan Aksaray'da "şehrin hakimi" (yöneticisi) olarak nitelenen Şerif
Hüseyin kalabalık yoldaş grubu olan bir ahi olup, şehirde naib-vali olarak
görev yapıyordu. Aynı şekilde Niğde'de Ahi Çaruk'un şehrin beylerinden biri
olduğu, Kayseri'de Emir Ali'nin ahilerin en önde gelenlerinden bir beyolduğu
ve şehrin ileri gelenleri ve ulularından bir grubun kendisine bağlı olduğu
bildirilmektedir72• Eflaki'nin menakıbnamesinde de bulundukları şehrin
yöneticisi olan ahilere rastlanmaktadır. Mesela, Çelebi Arif zamanında
Bayburtlu Ahi Emir Ahmet o diyarın reisIerinden biri olarak tanıtılmaktadır 73.
Gerek İbn Batuta' da gerekse Eflaki' de ahilerin bey, emir gibi sıfatlar almaları
herhalde fiili ya da resmi olarak icra ettikleri görevlerle alakalı olsa gerek.

Ahilerin bir devlet bağından sıyrılıp bulundukları kentte kısa süreliğine
de olsa otonam bir yönetim oluşturduklarına dair de bazı örnekler mevcuttur.
Fakat bu planlı bir gelişme olmaktan ziyade bazı siyasi gelişmeler sonunda,
hanedanlıkların çökmesi ve yeni bir hanedanlık kurulup bölgeye hakim olana
kadar bazı kentlerin otonom bir karakter kazanması şeklinde olmuştur. Ankara
ve muhtemelen Kırşehir' deki ahi devletleri böyle bir gelişmenin ürünüdür.
Selçuklu devleti yıkıldıktan sonra, Moğolların da bölgede uzun süre
tutunamamaları, yerlerine başta Eretna, ardından Kadı Burhaneddin devletleri
gibi küçük ölçekli devletler kurulması, yine batıda bağımsız Türkmen
beyliklerinin kurulması sırasında Ankara ve kısmen Kırşehir bir süreliğine
devletsiz kalarak ahilerin oluşturduğu bir yönetimle idare olunmuştu. Bu
durum Osmanlıların bölgede güç kazanmasıyla sona ermişti74•

Sonuç

XIII -XIV. yüzyıllarda k entsel yaşam ve gelişmişlik düzeyi yüksek olan
ve devlet bürokrasisi içerisinde yer alan söz konusu Anadolu şehirlerinde,
tıpkı diğer İslam şehirlerinde olduğu gibi, devlet etkisinin çok güçlü ve kentsel
yönetim uygulamalarıyla yerel yaşamın düzenlenmesinde merkezi yönetimin
belirleyici konumda olduğu görülmektedir. Kent ölçekli bir yerel yönetim
biriminden ya da örgütünden yoksun olan kentlilerin bu bölünmüşlüğüyle
devletin düzenleyici gücüne ihtiyaç duyması kaçınılmazdı. Nitekim, kentte
idari' işler, düzen ve istikrarın korunması, iç ve dış güvenliğin sağlanması ve
kentin dış dünyayla olan ilişkilerinin düzenlenmesi gibi işler devlet tarafından
yürütülmekteydi. Fakat kentin iç yaşamında ve kentsel faaliyetlerin
yürütülmesinde yerel unsurların da birtakım rolleri olduğu bir gerçekti. Kent

"
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nüfusunun büyük bir kısmı dini' ve meslekf örgütler içerisinde yer alıyordu.
Bu örgütlerin liderleri düzenin sağlanmasında, insanların daha yerel ölçekte
yönetilmesi ve yönlendirilmesinde önemli rol oynayabiliyorlardı. Halk
üzerindeki etkili konumlarıyla bu yerel unsurlar istikrar dönemlerinde merkezi
yönetimin birer yerel aracı ve kentsel yaşamın düzenlenmesinde yardımcı
unsurları durumunda idiler. Siyasi istikrar dönemlerinde kent yaşamının
düzeni ve insanların refahı devletin de hedefleri arasında olduğundan, merkezi
yönetime karşı kentsel tepki şeklinde bir iradenin ortaya konulması pek söz
konusu değildi. Bununla birlikte, kent halkının, gerektiğinde yerel liderlerin
öncülüğünde kentsel iradeyi ortaya koyabilme potansiyeline sahip olduklarını
söylemek de mümkündür. Özellikle siyasi istikrarın bozulduğu ve idari'
zafiyetlerin ortaya çıktığı zamanlarda, dış saldırı ya da valilerin (yöneticilerin)
baskıcı uygulamaları karşısında söz konusu yerel liderlerin öncülüğünde
şehirdeki aktif unsurların çoğunun katıldığı yaygın bir hareketle kentsel irade
rahatlıkla ortaya konulabilmekteydi. Kentliler çoğunlukla istemedikleri
yöneticileri devirebiliyor, devlet ricali arasındaki iktidar mücadelesinde tercih
ettikleri kimsenin yanında yer alarak onu iktidara taşıyabiliyorlardı. öte
yandan, Kentlilerin sahip oldukları bu etkinlikler gevşek ve geçici
birlikteliklerden öteye giderek, kalıcı ve yaygın örgütlenme ile kurumsal bir
boyut kazanamamıştır. Dolayısıyla, kentsel iradenin tezahür ettiği hareketlerin
hiçbir zaman kentsel otonomiyi hedeflemedikleri ortaya çıkmaktadır. Şehir
ileri gelenlerinin etkin konumlarını, zaman zaman kentin resmi' yöneticisi
haline gelerek, kişisel kariyerlerini yükseltmede maharetle kullanmaları bu
gerçeği değiştirme mektedir.
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