ERDO~AN MERÇIL, Türkiye Selçuklulan'nda Meslekler, Atatürk
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yay~nlar~ , VII.
Dizi-Say~~192, Ankara 2000, X+234+10 resim.
Ilk Müslüman Türk devletleri tarihi hakk~nda ara~urmalanyla tan~ nan Prof. Merçil yeni bir
ara~urmasun ilim alemine kazand~rm~~ ur. Eser, önsözünden de anla~~ld~~~~üzere uzun ve titiz bir
çal~~ma sonunda tamamlanm~~t~ r. Hakikaten yerli kaynaklar~n yetersiz olu~u, di~er kaynaklar~n
da çok farkl~~klisik dillerde kaleme al~nm~~~olmas~~sebebiyle, Türk tarihinin en zor dönemi Türkiye Selçuklular~ na dair monografiler, ancak uzun ve me~akkatli çal~~malardan sonra ortaya
ç~kmaktad~ r. Bilhassa dönemin meslek tarihine ili~kin bugüne kadar yap~lm~~~olan çah~malar
genellikle esnaf ve ahi te~kilat~~üzerine teksif olmu~, çok az~~d~~~nda oldukça yüzeysel ve birbirini
tekrar eder nitelikteydi. Ilk defa birinci elden kaynaklar~n ~~~~~nda dönemin meslekleri tafsilath
olarak anlaulnu~ur. Milellif, bu çal~~may~~yaparken as~l amac~n~n mümkün oldu~u kadar yorumdan uzak, kaynaklardaki bilgiyi ortaya ç~ karmak oldu~unu belirtmektedir. Ayr~ca, bu çal~~mada ikinci amac~ n da Türk göçieriyle Selçuklu Türkiyesi'ndeki iktisadi, içtimai ve kültürel zenginli~in artt~~~n~~göstermek oldu~u ifadelerden ç~kart~labilir.
Ara~t~rman~n esas~n~~olu~turan Selçuklu Türkiyesi'ndelci meslekler ~u yöntemlerle tespit
edilmi~tir: öncelikle kaynaklarda do~rudan sözü edilen meslekler tespit edilmi~ , ikinci olarak
meslekkrin icra edildi~i dükkan, han, çar~~~ve pazar yerlerine göre o devirde icra edilen meslekler ortaya ç~kar~lm~~, üçüncü olarak da ~ah~slar~ n isimlerine eklenen lakaplardan meslek tiirlerine ula~~m~~ ur. Konunun ele alim* biçimi ile kitab~ n plim belirlenmi~, metin, bölümler halinde
de~il meslek sahipleri gruplara ayr~larak olu~turulmu~tur.
Giri~~k~sm~nda daha önceki çali~malardaki tespit edilebilmi~~mesleklerin adedi üzerine genel bir mall'imat verilmi~tir. Daha sonra kaynaklar~n tan~ununa geçihni~ , vekayinameler, edebi
kaynaklar, menak~bnâmeler, mün~eat mecmualar~, füt~lwet-nâme, tasawufi eserler, seyahatnâmeler, co~rafi eserler, vakfiyeler ve di~er kaynaklar devrin meslekleri hakk~nda verdi~i bilgiler
bak~m~ndan de~erlendirmeye tâbi tutulmu~tur.
Gruplar alt~nda devrin meslek sahiplerinin teker teker incelendi~i eserin as~l lusm~na gelinirse, birinci grupta bezzâz, dersi, dokumac~ , câme-bâf, culâhe/cullâh, nessâc, bâfende gibi
"giyim-tekstil sanayine" ili~kin meslek sahipleri hakk~nda ve ayr~ca Selçuklu Türkiyesinde dokunan kuma~lar, dokunduklar~~yerler ve bunlara ba~l~~olu~an i~~kollar~, dokuma atölyelerinin temerkilz etti~i yerler hakk~nda geni~~bilgi verilmi~tir. Bu bilgiler tekstil ve ticaret tarihinde bilinmeyen birçok hususa ~~~k tutacak niteliktedir.
Ikinci grupta at yeti~tirici, baytar, cellib, çoban, debba~, ayakkab~c~, ayakkab~~tamircisi,
müze-düz, nalband gibi hayvanc~ hk, dericilik ve mamulleri ile ilgili meslek sahipleri ve meslekleri
ele al~nm~~t~r. Bilindi~i üzere Türklerin geli~inden sonra Anadolu'da her türlü hayvan ve hayvansal ürünlerin üretimi artm~~~ve d~~~pazarlarda da aran~r hale gelmi~ti. Dolay~s~yla buna dayah
meslekler geli~me göstermi~~ve yayg~nla~m~~t~r. özellikle bu ba~l~k alt~nda deri ve dericilik tarihi
için oldukça önemli bilgiler bulmak mümkün olmaktad~r.
Üçüncü grupta assar, a~pez, attir, ba~t~ân, bakkal, balc~, çiftçiler; berzger, ehl-i zer; el-zurrâ
gibi ziraate dayal~~i~lerle u~ra~an meslek sahipleri inceleme konusu edilmi~tir. Ayr~ca bu ba~l~k alt~nda kaynaklar elverdi~ince, o devirde yeti~tirilen meyve ve sebzeler hakk~ nda bilgi verilmi~, bun-
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lar~n yeti~tirildi~i bölgeler liste halinde sunulmu~ tur. Eser bilhassa o devirdeki beslenme al~~kanl~ klar~~ ve yemek kültürü hakk~ nda bilgi edinmek isteyenler için oldukça zengin malümat ihtiva
etmektedir.
Dördüncü grupta, âyine-ger, bevvâb, billüri, derbân, fahhâr, ferrâ~, gehvire-ger, hâcib gibi
gündelik hayat-ev e~yas~~ve âletleri hakk~nda bilgi verilirken meslek sahiplerinin mesleklerini nas~l
icra ettikleri örneklerle anlaulnu~ur. Bilhassa halk~n kulland~~~~kap kaca~~n bile ne kadar özenle
imal edildi~ini kitab~n sonuna konulan resimlerden de anlamak mümkündür.
Be~inci grupta bennâ, mimar, mühendis, ressam, nakki~, çini ustalar~, hattit, haccâr, marangoz, nahhâti, demirci, amele gibi in~aat i~leri ile ilgili meslek sahiplerine yer verilmi~tir. XIII.
yilzy~ldan itibaren bu sektördeki meslek kollar~~o kadar geli~mi~ti ki her i~in ayr~~bir ustas~~vard~.
Eserler sadece ihtiyac~~gidermek için de~il, göz zevkine hitap etmesine de özen gösteriliyordu.
Müellif bu ba~l~ k alt~nda tespit edebildigi ustalar~ n isimlerini de vererek bu sanat dallaruun geleneksel ba~lar~ na da ~~~ k tutmu~tur.
Alt~nc~~grupta germibe-bin, hammâmi, külhanc~ , dellâk, natur, sabüni, hattân gibi sa~l~ k
ve temizlik i~leriyle u~ra~an meslek sahiplerine geni~~yer ayr~lnu~ur. Ayr~ca bu ba~l~ k alt~nda o
devrin bilinen heltimlerin bir listesi yap~lm~~, hastal~ klar, kullan~lan ilaçlar, kurumlar ve kurumlar~ n i~leyi~i hakk~nda da malümat verilmi~tir. Eserin bu k~sm~~t~p tarihi için oldukça zengin bilgi
ihtiva etmektedir.
Yedinci grupta canbâz, fâhi~e, güyende, hammar, hokkabiz, kavvil, kassis, la'ab, mâr-gir,
meyhaneci gibi e~lence sektörünü olu~turan meslekler ve bunlar~n icrac~lar~ndan bahsedilmektedir. Eserden anla~~ld~~~~kadar~yla toplumun belli bir kesimine hitap etmi~~olsa da e~lence hayat~n~ n bu kadar geli~mi~~olmas~~toplumsal refah~n artt~~~n~~da gösterir. Müellif bu ba~l~k alt~nda
çalg~~aletlerinin bir listesini ç~ karmalda kalmam~~, müzik tarihine ~~~ k tutacak önemli kay~ tlar~~ da
okuyucuya sunmu~tur.
Sekizinci grupta tüccar, sevvak, sarrâf, tellil, tiz-pazari gibi ticaret hayat~ nda boy gösteren
meslek sahiplerine yer verilmi~tir. Ayr~ca dönemin tan~nm~~~tüccarlar~ n~n listesi de ç~kar~lm~~t~r.
Burada sadece ticaret erbab~ndan söz edilmemi~, devrin ticaret hayat~na dair önemli bilgiler de
verilmi~tir.
Dokuzuncu grupta silah ustalar~na yer verilmi~tir: Keman-ger, siper-ger, ~em~ir-ger,
ra~, z~rh-bif, z~rh-ger. Sava~~âletlerinin tamam~ n~n el yap~m~~ oldu~u dü~ünülürse o devir için oldukça önemli bu sektörü olu~ turan meslekler ve meslek sahipleri hakk~ nda yeterli bilginin olmamas~~oldukça ilgi çekicidir. Fakat Prof. Merçil buna ra~men mevcut malürnau tespit etmi~tir.
Onuncu grupta hammil/himil, harbende, kay~ kç~, ke~tibân, mellah gibi "ta~~ma ve ula~~ mda" yer alan meslek sahiplerinden söz edilirken, ula~~m~ n nas~l yap~ld~~~na dair de bilgiler verilmi~tir.
Son grupta ise daha önceki grupland~ rmaya dahil edilemeyen farkl~, mesleklere yer verilmi~ tir. Anbari, asse, erâgi, derrâb, diye, duzd, tarrâr, ehl-i nisbet, fahhâm, engi~t-ger, gassl. gavgedâ, gür-ken, gulâb-ger, el-hani, hâris, nigehbân, pasbân, harrât, hattâb, hizum-ke~, huzum-furü~, har-ke~, hayine-ger, hibri, kabbâni, kallâb, keyyâl, kannâ, kennâs, kimri-ger/kimya'i
VS.

Müellif, söz konusu mesleklerin bir k~sm~n~ n kelime anlamlar~m, mesle~i icra edenler, varsa
adlar~, icra edildi~i yerler, kullan~ lan özel aletler, hammadde, fiyatlar ve yeri geldikçe de kurumlar~~haklunda zengin malümat vermi~ tir. Zaman zaman bu meslek sahipleri ve onlar~n toplumla
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olan ili~kilerine dair anekdotlar ve özlii sözleri de kaydederek hem meme aluc~l~k kat~m~~hem de
o devrin zihniyetini anlamay~~kolayla~urnu~ur. Kitab~~ okuyup bitiren bir okuyucunun meralun~~
gidermek için de kitab~ n sonuna, zengin bir kültür birikiminin ve estetik anlay~~~n~~yans~ tan, tasawuruna destek olacak resimler konmu~ tur.
Bu eser tarihin her dal~nda çal~~ma yapacaklann ba~vuraca~~~bir el kitab~~ niteli~indedir.
Meslek sahiplerinin adlar~n~n arapça ve farsça yaz~l~~lan ve bunlann ingilizce kar~~l~kLann~n verilmesiyle hitap etti~i ziimre daha da geni~lemekle kalmam~~, bu adlar alfabetik olarak s~ralamp
sonuna da kapsaml~~bir indeks ilave edilerek kitab~ n kullan~m~~daha da kolayla~t~nlm~~ur. Yine
eserin son k~sm~nda Selçuklu, Beylikler ve Osmanl~~devrindeki mesleklerin mukayeseli bir listesi
verilerek deva~nhhk ve de~i~imi takip edebilme imkan~~da verilmi~tir. Dolay~s~yla çal~~ma sadece
Türkiye Selçuklulan dönemi meslekleri hakk~nda bilgi vermekle kalm~yor, ayn~~zamanda daha
sonraki devirlerin meslekler tarihine de ~~~k tutmaktad~ r. Çünkü bu devirdeki iktisadi ve içtimai
kurumlar, büyük ölçüde üretim biçiminin de~i~ti~i sanayi devrimine kadar varl~~~ n~~devam ettirrni~tir. Müellifin mesleklere dair kavramlar~~kaynaklarda geçti~i ~ekliyle vermi~~olmas~~ etimolojik çal~~malar~~ve mesleklerin tarih içindeki senivenini takip edebilmeyi kolayla~urrru~ur. Çünkü
zaman içinde baz~~kavramlar de~i~mi~, anlam kaymalar~ na u~ram~~ ur. Bu da mesleklerin tarih
içindeki, maceras~n~~izlemeyi güçIe~tirmekteydi. Prof. Merçil historisist bir tav~rla tarihi resmi çizerek bu alanda yap~lacak çal~~malar~n tarihsel aya~~n~~ kurmu~tur. ~imdiye kadar yap~lan çal~~malarda hep bugünün meslekleri tarih içinde aranmaya çal~~~lm~~, bu da insanlar~~anakronizme
sevket~ni~tir. Geçmi~teki baz~~ i~~kollar~~ hiç ~üphesiz varl~~~n~~devam ettiriyor olabilir. Fakat sanayi
devriminin sebep oldu~u zihniyet farkl~la~mas~~ insanlardaki meslek anlay~~~n~~ de~i~tirmekle kal~imine sebep olmu~tur. Daha önmam~~, ad~~ayn~~kalmakla birlikte nitelikleri önemli ölçüde de~i
ceki çal~~malarda meslekler yüzeysel olarak ele almmakta veya genel ifadelerde meslek hayat~n~n
varl~~~ndan ve ne kadar iyi te~kilâtlanm~~~olduklar~ndan söz edilmekteydi. Ayr~ ca meslekler derinlemesine ele almm~ yordu. Mesleklere genelde kültür, ~ehir ve sanat tarihi ara.~urmalan içinde
yeri geldikçe temas ediliyordu. Fakat ilk defa bu çal~~ma ile meslekler tafsilath olarak teker teker
incelenmi~dr.
Mesleklerin çe~itlili~i asl~nda ~ehir hayat~n~n zenginli~ine ve toplumun refah~na da delil
te~kil etmektedir. Çünkü çe~itlilik o toplumda i~~bölümünün oldu~unu ve talebin artt~~~n~~gösterir. Ayr~ ca birçok meslek sahibinin mesleklerini icra ederken sanatsal kayg~lar da ta~~mas~~ toplumun estetik anlay~~~n~ n zenginli~ine de i~aret eder. Bu meslek kollar~n~n art~~~~ile üretimin art~~~, iç ve d~~~ticaretin canland~~~~bir dönemde olmas~~ da bir ba~ka dikkat edilecek husustur.
Bu eser ile Osmanl~~öncesi Türkiyesi'nin iktisadi, içlimai ve kültürel hayat~na dair cevaplanamam~~~birçok soruya cevap bulmak kolayla~acakur. öte yandan Osmanl~~tarihçileri için de yararl~~ bir çali~mad~r.
M. SA~D POLAT

