Tarih İncelemeleri Dergisi
XXVIII / 1, 2013, 209- 222

TÜRKİYE SELÇUKLU ŞEHİRLERİNDE “MEYDAN” KÜLTÜRÜ
Tülay Metin
Özet
Tarihî mekânlar yerleşim birimlerinin varoluş sürecinde vücut bulan, ahzi mevki ettiği yerin
bütününü yansıtan canlı hafızalardır. Bu cümleden meydanlar, şehrin tasavvur edilebilen kimliğini
yansıtan muhtelif zihinlerin müşterek mekânlarıdır. Şehrin ruhunu taşıyan meydanlarda,
medeniyetin hayat bulması ile medenî kültürün idraki sunulur. Toplum hayatının önemli bir yapısı
olan meydanların tarihi yeni değildir. Neredeyse yerleşim birimlerinin oluşumu ile muasır;
bünyesinde barındırdığı diğer teşekküller kadar eskidir. Selçuklu şehirlerini teşkil eden temel
unsurlardan biri de “meydan”dır. Meydan, Selçuklu şehirlerinde Selçuklu hükümdarlarından
reayaya her kesimden insanı buluşturan bir nevi şehir kültürünün bileşeni olarak temayüz eder. Bu
makalede Horasan ve bilhassa Anadolu coğrafyasında Selçuklular tarafından yapılandırılan
şehirlerde vaki olan meydan’a dairler özellikleri ile metodsal çerçevede incelenmeye çalışılmıştır.
Böylece siyasî, sosyal tüm tarihî gelişmelere bu pencereden ışık tutarak katkı sağlamak
amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Selçuklular, Ortaçağ, Şehir, Meydan, Kültür.
Abstract
“Square” Culture in Cities of Anatolian Seljuks
Historical places which find their existence in their own living period are living memories which
reflects full extent of that location. As an instance of this, squares are various common intellects
which reflect the imaginable identity of a city. In piazzas where the soul of the city is sheltered,
comprehension of existing civilized culture is exposed through nascence of civilization. The
history of squares which constitute an essential part of social life is not recent. It is as ancient as
settlements, and as other entities hosted within its texture. One of the essential elements which
constitute Seljuqid cities is square. Square becomes prominent as sort of component of a city
culture which brings all individuals together from Seljuqid Sultans to community. This article
tries to investigate characteristics of the squares located in Seljuqid cities within the geography of
Khorasan and especially Anatolia through a methodical framework. Thus, from this perspective, it
is aimed to make contribution by elucidating all historical political and social developments.
Keywords: Seljuks, Middle Age, City, Square, Culture.
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Giriş: Bir Varoluş ve Hafıza Mekânı Şehir ve Meydan
Zaman içinde tarihin vaki olduğu her yer insana dair izler taşır. Bu
mekânlar tarihin zemini olmak yanında bizzat şahitlikleriyle de çok şeyi hikâye
ederler. Hafızamız bu yerlerde yenilenir, hatırlar ve inşa olur. Bir şehrin hafıza
mekânı ne kadar muhtelif ve derinse insana dair o kadar anlam taşıyor demektir.
Bu manada meydanlar hayatın yani tarihin pek çok vakıasının şahidi ve
taşıyıcısıdırlar.
Bu manada klasik Roma kültüründe yaygın bir şekilde bir mekânın
kendine özgü atmosferi ve canlılığına inanılırdı. Mekândan yere dönüşümün
anlam kazandığı mutlak ruhun hayat bulduğu yerleri ifade etmek için “Genius
loci (spirit of place)” ıstılahı kullanılırdı. Anlaşıldığı gibi her mekân bir ruha
sahipti.
Batı literatüründe şehir, etrafında sur, en yüksek tepesinde kale, ortasında
büyük bir ibadet yeri ve bunun çevresinde çarşısı, pazarı ve meydanı bulunan
kasaba diye tarif etmektedirler.1 Ortaçağ şehirlerini anlatan bu tanım daha çok
Avrupa şehirleri esas alınarak yapılmış gibi görünmekle beraber, mevcut durum
Ortaçağ dünyasının şehirlerinin müşterek özelliğidir. Şehir halkı, yani şehirde
yaşayan bütün sâkinler, bir tören veya şenlik vesilesiyle meydan veya başka
kelimelerle ifade edilen geniş alanlarda bir araya gelmekteydiler. Antik
Yunanda tiyatrolar, Roma döneminde kollessumlar, sirkler, stadyum halkın
toplandığı mekânların başında gelmektedir. Bizans döneminde ise İstanbul’da
Rum meydanı adıyla zikredilen meydanın önemli etkinliklerin yapıldığı alan
olduğu anlaşılmaktadır.2
Ortaçağ Avrupa şehirlerinde daha çok pazaryeri, şenlik ve tören alanı
olarak kullanılan meydanlar, kilise, katedral gibi dinî yapıların etrafında
1
2

Ergin 1936, s.35.
Sultan I. Gıyâseddin Keyhüsrev’in İstanbul’da Rum meydanında bir Frank ile tutuştuğu
mücadele bu konuya güzel bir örnek teşkil etmektedir. Bizans sarayında karşılaştığı yiğitliği ve
cesaretiyle şöhret bulmuş bir Frank’ın İmparator III. Aleksios’a karşı küstahça davranışı,
sultanı müdahaleye zorlar. Ancak sultan, Frank’a karşı olan kinini içinden atamaz ve onunla
savaşmak ister. Bunun üzerine ok, yay, mızrak, kılıç, kemend ve hançer gibi savaş aletlerini
yanına alan sultan, atı ile meydana gelir. Sultan, aynı şekilde hazırlığını yapan Frank ile
meydanda karşılaşır. Bu karşılaşmayı büyük, küçük, cahil, bilgili, okumuş, okumamış, her
tabakadan insan izler. Müslümanların da katıldığı seyir alanında Bizans imparatoru da
izleyenler arasında yerini almıştır. İki gruba ayrılan insanlardan bir grup sultanın, diğer grup
Frank’ın tarafını tutmuştur. Mübareze esnasında davul ve trampet sesleriyle yapılan tezahürata
bir yandan da Müslümanların tevhid ve tekbir sesleri eşlik ediyordu. Frank’ın saldırıya geçtiği
an ise gayrimüslimlerin coşkulu sesleri yükseliyordu. Halkın önünde, iki kişi arasında meydana
gelen şiddetli kavga, adeta bir savaş havasında geçiyordu. Nihayet sultanın Frank’a indirdiği
ağır darbeler sonucu, galibiyete ulaşması ile söz konusu mücadele sona ermiştir. Bkz. İbn Bîbî,
s.52-56; Türkçe çev., I, s.71-74.
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oluşmuştu.3 Ancak Türk şehrinde, Avrupa şehirlerinden farklı olarak, büyük
anıtsal yapıların çevresinde teşekkül etmemiştir. Anıtsal yapıların başında gelen
cami ile medrese, han, hamam gibi diğer yapılar bir meydan unsuru düşünülerek
plânlanmamıştır. Bu durumda Selçuklu şehirlerinde cami-meydan
bağlantısından söz edilemez. Ya da önemli yolların kesiştiği noktada bir
meydan ortaya çıkmamıştır. Bununla birlikte mescid ile çeşme etrafında ve
pazar yerlerinde beliren, meydan kadar büyük olmayan açıklıklar mevcuttur.4
Daha ziyade bir pazar yeri, “pazar meydanı” tabiriyle ifade edilmiştir. Örnek
olarak, at ticaretinin yapıldığı alan, zamanla “at pazarı” adıyla birlikte “at
meydanı” olarak da isimlendirilmiştir.5
Selçuklu Dünyasının Meydanları
Meydan eski medeniyetlerde olduğu kadar Türk-İslam dünyasında da
kendi medeniyet zemini ve anlamlar dünyasında var olmuştur. Türkiye’de
başlayan şehirleşme sürecinde de bu durum devam etmiştir. Şehrin ruhu yine
meydanlarda atmaya devam edecektir. Selçuklular ve Beylikler döneminde
iskânın en son aşamasını oluşturan şehir teessüsü ile Anadolu’da eserleri ve
izleri bugüne gelebilen ilk Türk şehirleşme süreci başlamıştır.6 Bizans’tan
Türklere intikal eden şehirler, bunların yanında yeni teşekkül eden yapılar
Müslüman Türk toplumun özellikleri ile yeniden şekillenmiştir. Böylece
Anadolu şehirleri, Türk-İslâm kültür öğelerini bünyesinde barındıran yeni bir
görünüm kazanmıştır. Bu yapılanmanın içinde yer alan en önemli unsurlardan
biri de “meydan”dır. “Meydan”, Arapça kökenli bir kelime olup, geniş alan,
saha, yarışma ve eğlence yeri, fırsat ve imkân manalarına gelmektedir.7 Aynı
kelime aynı telaffuz ile Farsça’da ve Türkçe’de geniş kullanım bulmuştur.
Sosyal ve kültürel buluşma noktası olarak önemli bir amaca hizmet eden
meydanlar, Selçuklu şehir kültürünün tarihsel zeminini teşkil eden Orta Asya
Türk şehirlerinde de mevcuttu. Semerkand Suğd’unda, Kend şehrinde,
Özkend’te, Buhara’nın merkezi Nemûcket’te muhtelif meydanlar bulunurdu.
Harezm’in Horasan tarafındaki merkezi Cürcâniyye’de Buhara meydanına
benzer bir meydan olup, burada koyun satılırdı. Ceyhun üzerindeki en büyük
3

Tanyeli 1987, s.65.
Kuban 1968, s.70.
5
Akşit 1996, s.46.
6
Dönemin kaynaklarında Selçuklu idarî birimini ifade etmek amacıyla şehir ve vilayet terimleri
bazen tek başlarına bazen de birlikte kullanılmaktadır. Bkz. İbn Bîbî, s.40, 154, 212, 546;
Aksarayî, s.41, 97-98, 218, 243, 247-248, 256, 257, 259, 260; Eflakî II, s.716-718, Anonim
Selçuknâme, s.63-70.
7
Mutçalı 1995, s.856.
4
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şehir olan Tirmiz’in geniş meydanları vardı.8 Tarihî sürekliliğe dair verilen bu
malumatla alakalı olarak İran coğrafyasında Selçuklu şehirlerine temas etmek
yerinde olacaktır. Henüz Selçuklulardan önce İran şehirlerinde şehrin
merkezinde, önemli sokakların birleştiği ve pazarın açıldığı yerlerde
meydanların bulunduğu vakidir. Şehrin ortasında yer alan meydanda saraylar,
divanlar ve mescid-i cami (Cuma mescidi) yer alırdı.9 Nişabur şehrinde bunun
en güzel örneğine rastlanılmaktadır. Abbasî halifesi Harun Reşid, Nişabur’a
geldiğinde Telâcird meydanında yer alan bir köşkte ikâmet etmiştir.10 Selçuklu
sultanı Tuğrul Bey de Nişâbur’a hâkim olduğunda Gaznelî sultanlarının idarî
merkezi olan, kaynaklarda Şadyah (Şaziyah veya Dârü’l-Emân) bağı veya
Şadyah meydanı olarak zikredilen meydandaki sarayda devlet erkânı ile birlikte
ikâmet etmiştir.11
Selçuklular devrinde adeta sivil ve askerî hayatın bir parçası haline gelen
meydanlarda, ok atılır, at sürülür, cirit, çevgan gibi çeşitli oyunlar oynanır ve
spor yapılırdı. Büyük Selçuklular zamanında at her gün bir meydan
uzunluğunda yavaş yavaş koşturulur; binici ve at burada çeşitli savaş yöntemleri
ile eğitilirdi. “Meydan” kelimesi, bu dönemde at koşturmada bir “birim/ölçek”
(vâhid-i kıyâsî) olarak kullanılıyordu.12
Meydanlarda çevgan oyunu en çok oynanan oyundu. Sultan Melikşah,
meydan-ı guy ve meydan-ı mübarek’de çevgan (guy) oynardı.13 Büyük
Selçuklularda görülen söz konusu kültürün, geleneğin Türkler tarafından
Anadolu’da yaşatıldığı aşikardır. Kaynakların verdiği malumat doğrultusunda I.
Gıyâseddin Keyhüsrev’in ve sonrasında gelen sultanların tamamının çevgan
oynadığı bilinmektedir.14 Sıklıkla oynanan bir oyun olmasından dolayı çevgan
çubuğunun çeşitli motifler arasında oldukça çok tasvir edildiği görülür.15
I. Alâeddin Keykubâd, Alaiye kalesinin fethinden önce Konya meydanına
gelmiş, meydanlarda oynanan çevgan oyunlarında maharet sahibi olan süvarileri
oraya çağırmıştır. Kısa sürede “meydan”ın süvarileri ve gençler, “meydan”a
gelmişler ve birlikte çevgan oynamışlardır. Oyun bittikten sonra sultan,
“meydan”ı terk ederek saraya dönmüştür. İbn Bîbî, oyun esnasında sultanın
attığı topun göğe çıktığını belirtirken sultanın oyunda gösterdiği hüneri
8

Şeşen 2001, s.219, 244, 255, 260, 265, 267.
Yousefifar 1390 hş., s.108.
10
Nişâbûrî, s.219.
11
Ravendî, s.182; Reşideddin, s.345.
12
Köymen 1992, s.285.
13
Reşideddin, s.370, 379.
14
İbn Bîbî, s.43; Türkçe çev., I, s.62.
15
Ersan 2006a, s.84.
9
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vurgulamaktadır.16 Sultan, Konya’dan başka, Kayseri’ye geldiğinde burada
ikâmet ettiği vakit, Meşhed meydanında gezintiye çıkar, çevgan oynardı.17 Yine
Sultan, Yassıçimen savaşından bir gün önce de Sivas meydanında çevgan
oynamıştır. Burada Eyyûbî Meliki Eşref’i karşılayan Sultan, Melik Eşref için
düzenlenen sazlı-sözlü eğlencenin dışında meydanda çevgan oynamıştır.18
Alışılmıştan farklı olarak sultanın hangi amaçla aldığı kaynakta tavzih
edilmeksizin, bir gün Konya meydanına giderken beraberinde çetr, sancak,
davul ve boru götürdüğü ifade edilir.19 Sultanın hükümdarlık sembollerini
meydana giderken yanında almasının bir manası olmalıdır.
Selçuklu devletinin inhitatına yakın zamanlarda sultanların meydanlarda
çevgan oynamaya devam ettikleri görülmektedir. Hatta III. Alâeddin Keykubâd,
Ramazan ayında (Kadir gecesi) Sivas meydanında çevgan oynayıp at sürmüştür.
Sultan, o kadar yorulmuştur ki, susuz kalarak tuttuğu orucu bozmak zorunda
kalmış; meydanın bir köşesinde yemek yiyip, su içmiştir.20
Selçuklular zamanında bilhassa gezinti ve idman sahası olarak kullanılan
“meydan”, şehir surlarının dışında geniş bir alanı kaplayan, yemyeşil ve
çimenlik bir saha olarak tasvir edilir.21 Bu özelliğinden dolayı bazı yerlerde
meydanlara, Gök-meydan (veya Kök-meydan) da denmektedir.22 Bir meydanın
çevrelediği alan hemen hemen, şehirde yaşayan tüm halkı alacak büyüklüğe
sahip olmalıdır. İbn Bîbî, Yassıçimen savaşında Selçuklu ve Harezm ordularının
karşılaştıkları sırada, arada kalan mesafenin iki meydan kadar olmadığını şiir
dizelerinde tasvir etmiştir.23 Ancak meydanın genişliğini belirlemek için bu
bilgi yetersizdir. Muhtelif genişlikte olmasına rağmen normal bir meydanın eni
ve boyu ortalama 1000 arşın ölçüsünde hesaplanmıştır.24 Bu durumda meydanın
çevresi 4000 arşın, iç sahası ise 1.000.000 arşın karedir.25 Bu ölçünün
günümüzdeki karşılığı 574.170 metre karedir.26 Türkiye Selçuklu şehirlerindeki
mevcut meydanların da takriben aynı boyda oldukları düşünülmektedir.
Anlaşıldığı gibi ortak etkinlik alanı olan meydan sahası son derece genişti.

16

İbn Bîbî, s.239; Türkçe çev., I, s.258.
İbn Bîbî, s.271, 350; Türkçe çev., I, s.289, 360.
18
İbn Bîbî, s.390; Türkçe çev., I, s.393; Ersan 2006a, s.79.
19
İbn Bîbî, s.271; Türkçe çev., I, s.289.
20
Aksarayî, s.282-283; Türkçe çev. s.229.
21
Eflakî, I, s.258; Türkçe çev., I, s.250.
22
Baykara 1998, s.53; Baykara 2004, s.419-420.
23
İbn Bîbî, s.402; Türkçe çev. s.405.
24
Mûnyetû’l-Gûzât, s.123.
25
Köymen 1992, s.285 dn. 279.
26
1 arşın (zirai)² = 0,57417 m² = 4 ayak²
17
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Selçuklu Türkiyesi’nde “meydan”ın çeşitli fonksiyonu vardı. Spor,
gösteri gibi birçok sosyal faaliyet meydanlarda icra edilirdi. Şehir halkını
ilgilendiren şenlikler ve kutlamalar için en uygun mekânlar buralardı.27 Toplu
şekilde kılınan bayram namazları, toplumun hemen hemen çoğunluğunu
ilgilendiren müşterek bir ritüel olmasından dolayı en önemli etkinliktir.28
Meydanlarda toplanan halk, namazını kıldıktan sonra muayede (bayramlaşma)
töreni ifa edilirdi.29 Sultan I. Alâeddin Keykubâd, 1237’de Diyarbakır seferine
hazırlanırken ordusunu Meşhed meydanında topladığı sırada Ramazan
bayramının ilk günü idi. Bu vesileyle sultan, “meydan”da büyük bir resmî geçit
düzenlemiştir. Bayram şenliklerinin düzenlendiği bayramyerine toplanan bütün
devlet erkânı ve askerler de, çeşitli oyun ve eğlencelerle bayramı kutlamışlardır.
Askerlerden her biri, sultanın önünde hünerlerini göstermişlerdir.30
Müslüman Türk toplum için bayram merasimi son derece önem arz
etmektedir. Buna bağlı olarak bir süre sonra, önemli meydanlarda kalıcı ibadet
mekânı sağlamak amacıyla minber ve mihraptan meydana gelen namazgâhlar
inşa edilmiştir.31
Bayram vesilesiyle kılınan namazlar için meydanların bir kenarında
bulunan musallalar, zamanla cenaze namazlarının kılındığı mekânlar olmuştur.
Bunun sonucunda cenazeler, meydanın yakınına gömülmeye başlanmış ve bir
müddet sonra meydan mezarlıkları ortaya çıkmıştır. Selçuklu şehirlerinin
birçoğunda meydan mezarlıkları görülmektedir.32 Bunlardan bugün hâlâ sağlam
vaziyette mevcudiyetini muhafaza eden Ahlat Meydan Mezarlığı dikkate
değerdir.
Tıpkı sultanlar gibi devletin ileri gelenleri de bir takım sosyal faaliyetler
için “meydanlar”ı kullanırlardı.33 Selçuklu saltanat nâibi Sahib Şemseddin
Muhammed, ikindi namazından sonra genellikle “meydan”a gelir, burada ok
atar, at sürer, çeşitli oyunlar oynar ve spor yapardı. Anlaşıldığı gibi meydanlar,
o dönemde bir çeşit eğlence ve spor (idman) sahasıydı.34 Birçok sporun icra
27

Ersan 2006a, s.76; Ersan 2006b, s.79.
Anonim Selçuknâme, 89; Bir kurban bayramı günü Mevlana ile oğlu Bahaeddin Veled birlikte
meydana gitmişlerdir. O sırada meydanda toplanan halkın gruplar şeklinde salavat getirdikleri
belirtilir. Bkz. Eflakî I, s.479; Türkçe çev. I, s.464.
29
Osmanlılar zamanında tıpkı Selçuklularda olduğu gibi bayramlaşma geleneğinin devam ettiği
görülüyor. Bayramlarda Osmanlı padişahları, Alay Meydanı’na taht kurarak halk ile
bayramlaşırlardı. Bkz. Halaçoğlu 2000, s.150.
30
İbn Bîbî, s.459; Türkçe çev. I, s.454.
31
Baykara 2000, s.213; Baykara 1996, s.43; Akmaydalı 1994, s.123.
32
Baykara 2000, s.114.
33
İbn Bîbî, s.465-466; Türkçe çev. II, s.20-21.
34
İbn Bîbî, s.573; Türkçe çev., II, s.107.
28
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alanı olan meydanların önemli ve yaygın bir Türk sporu olan güreş için de
tahsis edilen mekân olduğu görülmektedir.35
Bununla birlikte sultanların ve devlet ileri gelenlerinin katıldığı çeşitli
törenler veya devlet merasimleri, meydanlarda yerine getirilirdi. Sultan I.
İzzeddin Keykâvus, Kayseri’de bulunduğu zaman maiyeti ile birlikte gezintiye
çıktığı esnada, Erzincan emîrleri vedalaşmak amacıyla sultanın yanına
gelmişlerdir. Emîrler, burada atlarından inerek sultanın elini öpmüşler ve
memleketlerine dönmüşlerdir. Emîrlerin ayrılmasının ardından sultan,
“meydan”da beyler ile birlikte çevgan oynamıştır.36
Selçuklularda, “meydan”, “at” ve “çevgan” o kadar iç içe girmiştir ki
sultanlara yapılan dualara konu olmuşlardır. Suğdak’ın fethi sırasında şehir
halkı, I. Alâeddin Keykubâd için şu şekilde dua etmiştir: “Gök, padişahın at
koşturduğu meydan olsun. Dolunay, onun çevganının topu olsun.”37
“Meydanlar”, aynı zamanda askerî faaliyetlerin yapıldığı alanlardı.
Selçuklu ordusunun doğuya düzenleyeceği seferlerde asker, bütün teçhizatıyla
Kayseri’de bulunan Meşhed sahrası adıyla geçen meydanda toplanırdı. Meşhed
sahrası Keykubâdiye sarayı ile şehir arasında yer alıyordu.38 Sefer öncesinde
meydana çadırlarını kuran ordu, sultanın vereceği emri burada beklerdi.39 Bu
alan, bilhassa I. Alâeddin Keykubâd ve oğlu II. Gıyâseddin Keyhüsrev
döneminde daha çok sefer ve savaş meydanı olarak kullanılmıştır.40
Düello veya mübareze olarak ifade edilen iki kişi arasında, tanıklar
önünde yapılan mücadelelerin, Selçuklular zamanında meydanlarda yapıldığı
görülmektedir. Kaynaklarda sıkça rastlanmamakla birlikte bu konuyla ilgili
istifade edilecek kadar bilgi mevcuttur. Yukarıda bahsedildiği üzere Sultan I.
Alâeddin Keykubâd, 1237’de Diyarbakır seferine hazırlanırken ordusunu
Meşhed meydanında topladığı sırada Ramazan bayramının ilk günü olması
dolayısıyla bayramı burada kutlamıştı. Çeşitli eğlencelerin yapıldığı merâsim
meydanının bir müddet sonra boşalması üzerine, sultan, kıymetli
mücevherlerden oluşan elbiseleri ile “meydan”a at üstünde çıkmıştır. Meydanda
Emîr Celâleddin Karatay ile zorlu bir mübarezeye tutuşan sultan, bu çarpışmada
elindeki mızrak ile Celâleddin Karatay’ı atından düşürmek için etkili hamleler
yapmış, ancak emîr, kalkanıyla kendisini müdafaa etmiştir. Bu gösteriden sonra
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Ersan 2006a, s.88; Ersan 2006b, s.83.
İbn Bîbî, s.182; Türkçe çev. I, s.201.
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İbn Bîbî, s.327; Türkçe çev, I, s.340.
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Akşit 1996, s.46.
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yorgun düşen sultan, dinlenmek amacıyla üç başlı özel otağına (serâ-perde)
girmiş ve namaz kılmıştır.41
Ayrıca yine aynı konuyla alâkalı olarak Sultan I. İzzeddin Keykavus
döneminde iki emîr arasında Ankara meydanında yaşanan hâdise dikkat
çekicidir. I. İzzeddin Keykavus’un kardeşi Alâeddin Keykûbad’ı bertaraf etmek
amacıyla Ankara’ya düzenlediği seferde, ilk karşılaşma Emîr Mübârizeddin İsa
ile Emîr Necmeddin Behramşah arasında meydana gelmiştir. Henüz çocuk iken
aralarında vûkû bulan düşmanlık, bu seferde yeniden tezahür etmiş, Emîr
Mübârizeddin’in Emîr Necmeddin’i çağrısı ile iki emîr kıyasıya mücadeleye
başlamıştır. Emîrlerin Ankara meydanında önce mızraklar, mızrakların
parçalanması üzerine gürzler, ondan da sonuç alınamayınca kılıçlarla
tutuştukları çarpışma Alâeddin Keykûbad’ın müdahalesiyle sona ermiştir. Emîr
Mübârizeddin, şehrin içindeki Alâeddin Keykûbad tarafından çağrılması
üzerine, meydanı ilk terk eden olmuştur. Ardından Emîr Necmeddin, Sultan I.
İzzeddin Keykâvus’un yanına gitmiş; meydanda gösterdiği maharetinden dolayı
hil’at ile ödüllendirilmiştir.42 Nitekim meydanda sergilenen mübarezeler,
Türklerde meydan kültürünün bir diğer zenginliğini göstermesi bakımından çok
önemlidir.
Selçuklular, bazı cezaları meydanlarda uyguluyorlardı. Tâceddin Pervane,
hakkında çıkan zina dedikoduları nedeniyle meydanda cezaya çarptırılan devlet
adamlarındandır. Siyasî ihtirasları olan Sâdeddin Köpek’in, Sultan II.
Gıyâseddin Keyhüsrev’den aldığı ferman ile Tâceddin Pervane, Alâiye’den
Ankara’ya götürülmüştür. Zincire vurularak Ankara meydanına getirilmiş ve
burada göbeğine kadar toprağa gömülmüştür. Halktan oluşan insanlar tarafından
recm suretiyle meydanda öldürülmüştür.43
Bütün bunlardan farklı olarak “meydanlar”, savaşlarda ele geçirilen
esirlerin toplandığı yer olarak karşımıza çıkmaktadır. 1242 yılında Moğollar,
Erzurum’u ele geçirdiklerinde şehrin idaresinde bulunan Emîr Sinaneddin
Yakut ile oğlunu esir almışlardır. Esirler, elleri bağlı, başları açık şekilde,
Erzurum meydanında bir sandalyede oturmakta olan Moğol komutan
Baycu’nun huzuruna getirilmişler ve orada öldürülmüşlerdir.44 Aynı şekilde
Moğollar, Kösedağ savaşından sonra Kayseri’yi işgal ettiklerinde Emîr-i Ârız
ile bütün askerleri esir almışlardır. Onları bağlı şekilde Meşhed meydanına
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götürerek burada öldürmüşlerdir.45 Türk esirlerin burada şehit edilmesinden
dolayı bu alana Meşhed adının verildiğini söylemek mümkündür.
Selçuklular zamanında “meydan”dan sorumlu bir görevli olarak “meydan
emîri” (emîr-i meydan) karşımıza çıkmaktadır.46 Bu emîrin görevi kaynaklarda
belirtilmemiştir. Ancak onun meydanın bakımı, meydanda icra edilen bir takım
faaliyetlerin düzenlenmesi gibi işlerden sorumlu olduğu düşünülmektedir.
Selçuklularda “meydan”ın kültür ve toplum hayatının tekâmülü üzerinde
son derece etkili olduğu anlaşılmaktadır. Zîra Karamanoğlu Mehmet Bey’in 13
Mayıs 1277’de Dîvan toplantısında “bundan sonra dîvanda, dergâhta, bargâhta,
mecliste ve meydanda Türkçeden başka bir dil kullanılmayacaktır” şeklinde dile
getirdiği karar bunu açıkça ortaya koymaktadır.47 Burada Türkçenin
kullanılmasının gerekli olduğu resmî mekânlarla birlikte meydanın da
vurgulanması, tesirini göstermesi bakımından dikkat çekicidir.
Selçuklu şehir hayatında büyük yeri olan “meydanlar”, zamanla şehir
kapılarının isimlerinde anılmaya başlamışlardır. Açıldıkları yere göre ad alan
şehir kapılarından “meydan”a (gök meydana) açılan kapıya meydan kapısı
denmiştir.48 Kaynaklarda bizzat Konya, Kayseri, Amasya ve Aksaray
surlarından birinin adının “meydan kapısı” olduğu zikredilmektedir.49
Henüz erken dönemlerde Selçuklu şehirlerinde “meydan” isminin
mahalle adı olarak kullanıldığı görülüyor. Konya’da “Meydanî” adını taşıyan
mahalle örnek teşkil etmektedir.50 Selçuklulardan Osmanlılara ve sonrasında
günümüze intikal eden meydan kültürünün izleri bugün de yer isimlerinde
mevcudiyetini sürdürmektedir. “Gökmeydan” ismi Bitlis’te bir mahalle ve cami
adı, Eskişehir’de bir mahalle adı ve İskenderun’da bir köy adı olarak
yaşamaktadır. Yine meydan ile ilgili olarak, Malatya’da, bugün Battalgazi
adıyla bilinen Eski Malatya’da surların dışında Meydanbaşı mahallesi,
Aksaray’da Meydan mahallesi ve Sinop’ta Meydankapı mahallesi ve camisi
bulunmaktadır. Ayrıca bugün Denizli’de “Bayramyeri” adlı semtin önceden
bayram şenliklerinin düzenlendiği bir meydan yeri olduğunu ve adını bugüne
kadar muhafaza ettiğini söylemek mümkündür.
“Meydan” ile ilgili pek çok ıstılahın ve ifadenin ortaya çıkış tarihlerini
çok eskilere götürmek yanlış olmaz. Günümüzde insanların dilediğini
45
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yapabilmeleri için her türlü koşulun müsait olduğu, engellerin ortadan kalktığı
manasında kullanılan “meydan sana/ona/bana/ kaldı” ıstılahı Selçuklular
zamanında istifade edilmekteydi.51 Ayrıca bunun örneklerini çoğaltmak
mümkündür. “Meydan okumak”, “meydana çıkmak”, “meydanı boş bulmak”,
“meydan vermek” gibi tabirlerin ve “at ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır”
gibi erklik ve ölümsüzlük manasında kullanılan atasözünün meydan kültürünün
bir yansıması şeklinde yıllardır kullanılan ifadeler olduğu anlaşılmaktadır.
“Meydan”ın tasavvuf dünyasında da önemli bir yere sahip olduğu bilinir.
Tasavvufta kâinat anlamına gelen “meydan”, aynı zamanda Mevlevî ayinlerinin
gerçekleştiği alanın adıdır. Âyinler, XV. yüzyılda belli bir âdâb ve erkâna tâbi
olarak “meydan-ı şerif” denilen alanda yapılmaya başlamıştır. “Meydan-ı şerif”
semâhânenin ortasında kâinatı temsil eden daire biçimindeki alandır. Bu alanda
meydan hizmetlerine bakan görevliye meydancı veya meydancı dede denir.
Âyine iştirak edecek kişiler, meydancı dedenin “buyurun yâ hû” dâveti üzerine
semâhâneye yönelirler.52
Selçuklu meydan kültürü şüphesiz öncesi ve sonrasıyla bir çevrenin ve
geleneğin meydanıdır. Müşterek değerler sistemi ile yoğurulmuş bir dünyanın
ortak işlev ve anlam dünyasının bir parçasıdır.
Bu cümleden Mısır’da kurulan Tolunoğulları, Ihşîdîler, Eyyûbîler ve
Memlûkler döneminde bilhassa Kahire’de kurulan meydanlar dikkat
çekmektedir. Bu meydanların pek çoğu Nil’e nâzır, oturulacak yeri olan eğlence
ve dinlenme sahası şeklinde düşünülerek oluşturulmuştur.53
Sonuç olarak Anadolu’da, Türkiye Selçuklularından itibaren başlayan ve
günümüzde şehrin temel dokusunu oluşturan “meydan”, kültür tarihimiz
açısından son derece önemlidir. Selçuklular zamanında “meydanlar”ın daha çok
spor müsabakalarının yapıldığı alan veya idman sahası olarak kullanıldığı
görülmektedir. Bu dönemde “meydanlar”, yöneticilere ve halka, gündelik
hayatın dışında, bireysel ya da toplumsal özgürlüklerini yaşama imkânının
sunulduğu mekânlar olarak önemli bir konuma sahiptiler. Bilhassa
“meydanlar”da oynanan çevgan oyununun asıl gayesi sultanın ve süvarilerin
maharetini göstermek, kabiliyetlerini geliştirmek ve nihayet en önemlisi savaşa
hazırlamaktı. Bununla birlikte “meydanlar”, bayram gibi çeşitli törenlerin ve
51
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sosyal etkinliklerin gerçekleştirildiği, yeri geldiğinde bazı cezaların uygulandığı
yerler olmuşlardır. Böylece belirli zamanlarda halkın toplandığı “meydanlar”da,
bireyler arasındaki birliktelik, toplumsal dayanışma ve bağların güçlenmesi
sağlanır. Toplumdaki bireyler arasındaki farklar en aza indirilir, ilişkiler
düzenlenir ve bir bütünlük oluşturulur. Meydanlarda icra edilen şenlikler,
kutlamalar, gösteriler vesilesiyle sosyal ilişkiler sağlamlaştırılır. Anlaşıldığı
üzere Selçuklular döneminde din, dil ve etnik farklılık gözetilmeksizin bir
şehirde yaşayan halk, çeşitli sebeplerle “meydanlar”da bir araya gelmekteydi.
Nitekim dinî veya geleneksel etkinliklerin yerine getirilebilmesi amacıyla ortaya
çıkan bu kültür mekânlarında halkın bir araya gelmesi, birliktelik ve samimiyet
duygusunun gelişmesine imkân sağlamıştır. Bu bağlamda “meydan”, bir şehirde
yaşayanları ortak bir paydada buluşturan, hemşehrilik olgusunun güçlendiği yer
olarak önem kazanır.
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