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~ FARUK SüMER 

B) Sosyoekonomik ve Kültürel Hayat. 

Suriye Selçukluları'nın kurucusu Tacüd
devle Tutuş Suriye, Filistin, Diyarbekir ve 
el-Cezlre'yi ele geçirdikten sonra hakim 
olduğu şehirlerde huzur ve sükuneti sağ
lamaya çalışmış, halka adaletle muamele 
etmiş ve çeşitli imar faaliyetlerine giriş
miştir. 471 (1079) yılında Dımaşk'a hakim 
olan Tutuş halkın refah seviyesini yüksel
tip gönlünü kazanmak için seferber ol
muştur. Bir yandan şehrin imarıyla ilgi
lenmiş, bir yandan da tarım alanlarında 
ekim yapılması için çalışmıştır. Yol güven
liğinin sağlanmasından sonra ticari faali
yetler yoğunlaşmış, çeşitli sebeplerle Dı
maşk'ı terkedenler şehre dönmeye başla
mıştır. 

Melik Rıdvan b. Tutuş devrinde Suriye 
bölgesi Haçlılar tarafından işgal edildiğin
de Rıdvan, Haçlılar'ın Halep ve civarını da 
işgal etmesine engel olmak için Antakya 
Prinkepsi Tanered ile çok ağır şartlarda bir 
antlaşma yapmak zorunda kalmıştır. Bu 
antlaşma H alep'te ekonomik krize yol aç
mış, gıda maddelerinin temininde büyük 
sıkıntılarla karşılaşılmıştır. Haçlı tehdidi yü
zünden Halep ve civarında oturan halkın 
bir kısmı güvenli yerlere göç etmeye baş
lamış, M elik Rıdvan göçü önlemek ve hal
kın toprağa bağlanmasını sağlamak için 
Halep beytülmaline ait işlenınemiş araziyi 
halka satmak zorunda kalmıştır. Bir nevi 
toprak reformu sayılabilecek bu uygula
mayla bölge halkı vataniarına bağlanmış, 
aynı zamanda boş toprakların işlenmesiy
le ülke marnur hale getirilmiştir (Sevim, s. 
2ı4-2ı5) 
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Suriye Selçukluları döneminde taht kav
gaları ve Haçlı istilasına rağmen başta Ha
lep ve Dımaşk olmak üzere çeşitli şehirler
de medreseler, mescidler, hankah ve ribat
lar, birnaristan ve hamamlar inşa edilmiş
tir. Dımaşk'ta açılan yedi medreseden 
beşi Hanefıler'e, ikisi Şafii ve Hanbelller'e 
aitti. Tutuş, Dımaşk'ta bir mescid (Mesci
dü Tutuş) yaptırmış (İzzeddin İbn Şeddad, 
s. ı59; Nuaym!, II, 356). Hankahü's-Sü
meysatiyye adıyla bilinen hankahın ta
mirini emretmiştir (Nuayml, ı. ı 2; ll, 
ı 5 3). Tu tuş ulemaya büyük saygı göste
rirdi, Hanbeli fakihi Ebü'l-Ferec eş-Şira
zl onun itibar ettiği alimlerden biriydi 
(a.g.e., ll, 65-66). İmam Gazzall de 488 
(1095) yılında Dımaşk'ta Emeviyye Ca
mii'nde ders vermiştir. Dımaşk'ta Şafi
Iler için inşa edilen ilk medrese, Emlnüd
devle Reblülislam Gümüştegin b. Abdul
lah el-Atabekl tarafından 514'te (ı ı 20) 
yaptırılan Emlntyye Medresesi'dir (İzzed
din İbn Şeddad, s. ı2. ı2ı. 23ı-232) 
Emlnüddevle yine Dımaşk'ta Babülhayl 
karşısında kendi adıyla anılan bir mescid 
inşa ettirmiştir. Dımaşk'ta ilk Hanefi med
resesi, Şücaüddevle Sadır b. Abdullah ta
rafından 491 ( 1 098) yılında yaptırılan Sadı
riyye Medresesi'dir ve medresenin ilk mü
derrisi Ali b. Mekkl el-Kaşanl'dir (a.g.e., s. 
200). Halep'te ilk Şafii medresesi, Nizamiy
ye Medresesi'nde yetişen ve İbnü'l-Aceml 
diye tanınan Ebu Talib Şerefeddin Ab
durrahman b. Hasan el-Halebi'nin inşa et
tirdiği Züccaciyye Medresesi'dir. Halep'te
ki Şerefiyye Medresesi'nin de onun tara
fından yaptınldığı rivayet edilir (M. Es'ad 
Tales. s. 90-9ı). 

Bu devirde bölgede birçok hankah in
şa edilmiştir. Bunların başında Melik Du
kak'ın annesi Safvetülmülk Hatun'un 504'
te (ı ı ı o) Dımaşk'ta yaptırdığı Tavavisiy
ye Hankahı gelir (İzzeddin İbn Şeddad, s. 
ı49, ı 92). Dımaşk'ta bu dönemde inşa edi
len hankahlardan biri de Ebü'l-Kasım Ali 
b. Muhammed es-Sümeysatl'ye nisbetle 
anılan Sümeysatiyye Hankahı'dır (a.g.e. , s. 
ı 9 ı ) . Halep'te yapılan ilk hankah ise Me
lik Rıdvan'ın azatlısı Şemsü'l-Havas Lü'lü' 
el-Hadim tarafından inşa ettirilen Balat 
Hankahı'dır. 509 (1115) yılında yaptırılan 
bu hankah özellikle Halep dışından gelen 
fukaraya tahsis edilmiştir (M. Es'ad Tales, 
s. 2 5 ı ) . Dımaşk'taki ilk hastahane ( darüş
şifa) Melik Dukak zamanında Babülberld 
yanında yapılmıştır. Müsbet ilimler saha
sında yetişen meşhur alimler arasında ma
tematikçi ve mühendis Muhammed el
Kayseranl ile ünlü hekim Circls b. Yuhan
na'nın adları zikredilebilir. Tarihçi İbnü'l
Kalanisl de bu dönemde Dımaşk'ta yetişen 
alim ve idareciler arasında yer alır. 

Selçuklular döneminde Dımaşk ve Ha
lep'te demir ve cam sanayii, zeytin ve su
sam yağı atölyeleri, kağıt ve sabun sanayii 
geliş miştir. 

Suriye Selçukluları'nın hakim olduğu yıl
larda Halep, Satınller'in yoğun bir şekilde 
faaliyette bulunduğu merkezlerden biriy
di. Melik Rıdvan, İran'dan gelerek Halep'e 
yerleşen Satınller için bir darü'd-da've (pro
paganda merkezi) yaptırmış ve Halep Batı
niler'in karargahı haline gelmiştir. Bu du
rum Fatımller'le iyi ilişkilerin kurulmasına 
zemin hazırlarken Sünni İslam dünyasın
da büyük tepkilere yol açmıştır. Mısır Fatı
ml Halifesi Müsta'li-Billah, Melik Rıdvan'a 
özel bir elçi heyeti gönderip kendi adına 
hutbe akutması halinde mali ve askeri 
yardımda bulunacağını bildirmiş, Rıdvan 

bu teklifi kabul ederek Sünni kadı ve ha
tip Ebu Ganim Muhammed b. Hibetullah'ı 
aziedip yerine Şii Ebu Türab Haydere b. 
Ebü ürame'yi hatip, Şit Fazlullah ez-Zev
zenl'yi kadı tayin etmiştir. Bu anlaşma
dan sonra 17 Ramazan 490'da (28 Ağus

tos ı 097) H alep ve civarındaki camilerde 
hutbe Fatımi halifesi adına okunmuştur. 

Böylece tarihte ilk defa bir Selçuklu m eli
ki Mısır Fatımi halifesini metbu tanımış 
oluyordu. Ancak Sünni İslam dünyasının 
şiddetli tepkisi ve tehdidi karşısında zor 
durumda kalan Rıdvan hutbeyi tekrar Ab
bas! halifesi ve Büyük Selçuklu sultanı adı
na akutmaya başlamıştır (ı 2 Şevva l 490 1 
22 Eylül ıo97). Rıdvan'ın yerine geçen Al
parslan el-Ahras, Satınller'in reisi Ebu Ta
hir İsmail ed-Dal ve Hakim ei-Müneccim 
gibi liderlerini öldürtmüş. ayrıca 200 ka
dar Batıni'yi hapsedip mallarını müsadere 
etmiş, böylece Batınller, Sultan Muham
med Tapar'ın desteğiyle bertaraf edilmiştir. 
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