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ÖZ
Osmanlı dönemi çarşıları, geleneksel Orta Asya Türk ve İslam şehircilik kültürünün etkisi altında şekillenmiş olan şehirlerin belirli alanlarında konumlanmıştır. Çarşıların şehir içi
konumları, gelişigüzel olarak seçilmemiştir. Yer seçiminde; kale veya şehir surlarına, ana yollara ve kültürel alanlara yakınlık gibi faktörler önemli rol oynamıştır. Bu nedenle de Osmanlı
dönemi şehir çarşıları bu faktörlerin birinin veya tümünün etkilemiş olduğu alanlarda gelişme
göstermiştir. Çarşılar, sadece ticaret yapılan bir alan olmayıp, aynı zamanda üretim yapılan ve
birçok sosyal tesisi de içinde bulunduran bir sistemdir. Bu nedenle de şehir hayatının merkezi
durumundadır. Bu sistem içinde, meslek gruplarına ait çarşı ve pazarların dağılışı da belirli bir
düzen içindedir. Çarşı siteminin merkezini (ulu) cami veya bedesten oluşturur. Bu merkezin
etrafında da ticaret yapılan alanlar bir kuşak oluşturmaktadır. Bu kuşak aynı zamanda konaklama, dinlenme, ibadet ve kişisel hizmetler gibi fonksiyonlara da sahiptir. Çarşı sisteminin en
dış kuşağını ise üretim yapılan alanlar oluşturmaktadır. Çarşı sistemi, ikamet alanlarından
kesin çizgilerle ayrılmıştır.
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ABSTRACT
The Ottoman period bazaars are located in specific areas of the cities due mainly to the
influence of the Turkish Middle Asia and the Islamic urbanism culture. Locations of bazaars
within the city is not selected indiscriminately. Some factors; such as proximity to castle or city
walls, main roads and cultural areas, played important role in the site selection. Therefore, the
Ottoman period city bazaars developed in the areas that were affected from at least one or all
of these factors. Not only the bazaars a trade area, but were also a system containing a lot of
production and social activities. Therefore, the bazaar system created the center of city life. In
this system, the distribution of bazaars and markets were in a certain form. The central mosque
(grand mosque) and bedesten (grand bazaar) constituted the center of the bazaars system. Around this center, trade areas are located in a circle form. These trade areas has also some functions such as accommodation, recreation, worship and personal services facilities. The production
areas constituted the outer belt of the bazaar system. The bazaars system separated distinctly
from the residence areas.
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GİRİŞ
Çarşı, terim olarak “Cihar-Suk”
tamlamasından gelmektedir “Cihar”
Farsça “dört”, “suk” ise Arapça bir
kelime olup “sokak, cadde” anlamlarına gelmektedir. Özdeş, çarşıyı
alış veriş yapılan ve iki tarafında
dükkânlar olan, üstü açık veya kapalı alanlar olarak tarif etmektedir
(Özdeş 1998:7). Ergin, “Çar’şu” kelimesinin Bizanslılardan kalma eski
bir bedestenin kapısının karşısında
dört sokağın bulunması ve zamanla buraya bu ismin verilmesiyle ortaya çıktığını (Ergin 1997:360) ileri
sürmektedir. İnalcık, çarşıyı merkezinde bedesten olan ve etrafında çeşitli esnaf gruplarına ait dükkânlar,
imalathaneler, han, hamam, imaret,
cami ve hastanenin olduğu sahnenin toplu adı olarak tarif etmektedir
(İnalcık 1997:120). Bu ifade, coğrafi anlamda, bir şehirde veya şehrin
uzak ve yakın çevresinde yaşayan
insanların, bir takım sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarının karşılanabildiği, ticaret fonksiyonu ağır basan ve
merkezi iş alanını da içinde bulunduran kompleks bir sistem olan çarşı tarifine en yakın olanıdır.
Osmanlı dönemi şehir çarşıları,
şehir içindeki konumları ve çarşı içi
arazi kullanımları itibariyle ilginç
özellikler göstermektedir. Bu çalışmayla, Osmanlı dönemi çarşılarının
şehir içi lokasyonları ve çarşı içi arazi kullanımlarının analizi yapılarak,
çarşıların şehir içindeki konumları
ve esnaf çarşılarının kendi aralarındaki kademelenmeleri üzerinde rol
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oynayan etmenlerin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir.
Çarşılar, coğrafya bilimi içinde,
özellikle de “şehir coğrafyası” açısından büyük bir önemi olan ekonomik
alanlardır. Bu nedenle Osmanlı şehircilik anlayışı içinde, coğrafi bir
yaklaşımla çarşıların ele alınıp analiz edilmesi ve bir takım sonuçlar
ortaya konulması büyük bir önem
taşımaktadır. Osmanlı çarşılarının
şehirsel mekân analizi yapılarak;
Osmanlı şehircilik anlayışı ve kültürünün çarşı sistemine yansımaları,
bunun neden ve sonuçları, coğrafî
bir bakış açısıyla ortaya konulmaya
çalışılmıştır.
Konu interdisipliner bir yaklaşımla ele alınmış olup, birçok bilim
dalında hazırlanan makale, kitap
ve tezlerden yararlanılmıştır. Çalışmanın hazırlanmasında coğrafyanın
temel bilgi kaynaklarından olan gözlem metodu önemli bir yer tutmuştur. Çalışma içerisinde örnek verilen
şehirlerdeki çarşılarda gözlemler
yapılmış, bu alanlarda yer alan ticaret yapıları harita üzerine aktarılmış ve fotoğraflarla desteklenmiştir.
Bu çalışmada başvurulan diğer bir
metot da örnekleme metodudur. Bu
amaçla Osmanlı dönemi çarşılarının
genel karakterini yansıtan Bursa,
Kayseri, Konya, Kastamonu, Erzurum, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep
ve Şanlıurfa gibi şehirlerde bulunan
tarihi çarşılar, büyük grubu temsil
eden küçük grup olarak ele alınmıştır. Alan çalışmaları ve basılı eserlerin değerlendirilmesi sonucunda yer
tespiti yapılan çarşı sistemi eleman-
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ları taslak haritalara aktarılarak
çarşıların şehir içindeki konumları,
çarşı içi arazi kullanımı ve kademelenmeyi gösteren haritalar hazırlanmıştır. Çalışma sırasında elde edilen
veri ve bilgiler coğrafyanın dağılış,
bağlantı ve nedensellik ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmiş, karşılaştırmalar yapılarak sonuçlara ulaşılmıştır.
A-OSMANLI ÇARŞILARININ
TARİHSEL GELİŞİMİNE GENEL
BİR BAKIŞ
Osmanlı İmparatorluğu, önemli
ekonomik faaliyetlerin gerçekleştirildiği eserlerin yapımına tüm dönemlerinde büyük önem vermiştir.
Beylik döneminden devlet dönemine
geçiş sürecinde ticaret faaliyetlerinin rahat bir şekilde gerçekleştirilebilmesi ve belli bir merkezde yürütülmesi amacıyla han, bedesten
ve çarşılar inşa etmiştir. Yine bu
alanlara hamam ve camiler gibi bir
takım sosyal alanlar da destekleyici
unsur olarak eklenmiştir.
Osmanlı çarşılarının gelişimi
ve şekillenmesinin temelini Selçuklular döneminde kurulmuş olan
çarşılar oluşturmaktadır. Anadolu
Selçukluları ticaretin gelişimi için
han, kervansaray, köprü vb. birçok
yapı inşa edip ülke toprakları içinde
yol güvenliğini de sağlayarak ticaretin gelişmesi için uygun bir ortam
hazırlamışlardır. Bunun sonucunda, başta Konya ve Kayseri olmak
üzere Anadolu’da birçok önemli ticaret merkezi doğmuştur. Osmanlı
Devleti’nin Anadolu’ya hâkim olmasıyla birlikte, çarşı sistemi olduğu
gibi korunmuş, birçok yeni ticari
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yapı ve imaret inşa edilerek geliştirilmiştir.
Osmanlı İmparatorluğu coğrafî
konumu itibariyle önemli bir geçiş
alanında yer almaktaydı. Özellikle
Avrupa ile Ortadoğu ve Uzakdoğu’yu
birbirine bağlayan önemli yollara
sahip olması, ülke ekonomisinde ticaretin büyük bir öneme sahip olması sonucunu doğurmuştur. Özellikle
tarihi İpekyolu ve Baharat Yolu’nun
bir kısmının ülke toprakları içinden
geçmesi, Osmanlı İmparatorluğu’na
ticari bir potansiyel ve stratejik önem
kazandırmıştır. Ticaretin ve özellikle de uluslararası ticaretin, devletlerin ekonomisinde ne denli önemli bir
gelir kaynağı olduğunu iyi kavrayan
devlet yetkilileri transit geçişlere, iç
ve dış ticaret faaliyetlerinin daha güvenli ve rahat bir şekilde gerçekleştirilebilmesine önem vermişlerdir. Bu
amaçla şehirlerarası yollarda menzil ve kervansaraylar; şehirlerde de
han, bedesten ve açık/kapalı çarşılar
gibi önemli ticaret mekânları oluşturulmuştur. Coğrafi keşiflerle birlikte
yeni deniz yollarının keşfedilmesi,
Osmanlı İmparatorluğu topraklarından geçen ticaret yollarının önemini
kaybetmesine neden olmuştur (Akdağ 1949:513). Fakat özellikle Akdeniz ticaretinde etkinliğin devam
etmesi ve içinde bulunulan şartlara
uygun bazı yeni ticari politikalar
geliştirilmesiyle ekonomik kayıplar
azaltılmaya çalışılmıştır (Tabakoğlu
1985:391, Raymond 1995:446-449,
Wallerstein vd. 1999:202-209).
Osmanlılar
döneminde,
Anadolu’da İstanbul merkezli üç
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ana yol bulunmaktaydı. Bu yollar,
sağ, sol ve orta kol olarak adlandırılmaktaydı. Sağ kol, Üsküdar’dan
başlayarak Eskişehir, Konya, Adana, Antakya üzerinden Halep ve
Şam’a uzanmakta ve Hac Yolu olarak bilinmekteydi. Orta kol, yine
Üsküdar’dan
başlayarak
İznik,
Bolu, Merzifon, Tokat, Sivas, Malatya, Harput, Diyarbekir, Nusaybin,
Musul, Kerkük üzerinden Bağdat
ve Basra’ya ulaşmakta ve BasraBağdat yolu olarak bilinmekteydi.
Sol kol ise, Merzifon’dan itibaren
orta koldan ayrılmakta ve buradan
Lâdik, Niksar, Karahisar, Aşkale,
Erzurum’a ulaşmaktaydı. Buradan
Hasankale üzerinden bir yol Kars’a,
diğer bir yol da Tebriz’e ulaşmaktaydı (Halaçoğlu 1998:165) (Harita 1).
Dikkat edilirse, bu güzergâhlarda
yer alan şehirler Selçuklular ve Os-

manlı döneminde ticaretin geliştiği ve önemli çarşıların bulunduğu
şehirlerdir. Özellikle Akdeniz ve
Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerle, Ortadoğu ve İran üzerinden Uzakdoğu
ülkeleri ile yapılan ticarette bu yollar ve üzerinde yer alan şehirlerdeki çarşılar büyük bir öneme sahipti.
Ancak yeni keşfedilen deniz yollarının XVII. yüzyıldan itibaren önem
kazanmasına kadar olan süreçte,
yaklaşık dört yüzyıl boyunca dünya
ticaret hacminin büyük bir kısmını
elinde tutmayı başarmıştır.
Sonraki dönemlerde devletin
ileri gelenleri ve zengin kişiler tarafından vakıflar bünyesinde ticaret
yapılarının yapımı sürdürülmüştür.
Bu çarşı ve hanlar bir yandan ihracat ve ithalat merkezleri görevini
de üstlenirken, bir yandan da uluslararası ticaret yapanların buluşma

Harita 1: Osmanlı Dönemi’nde Anadolu’daki Önemli Yollar (Halaçoğlu
1997’den sadeleştirilerek yeniden çizim).
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yeri olmuştur. Osmanlı Devleti’nin
ilk başkenti olan Bursa şehri, ekonomik anlamda plânlı bir şekilde
önemli ticaret ve üretim fonksiyonu
olan çarşı-pazarların inşa edildiği ilk şehir özelliğini taşımaktadır.
İpek ticaretinde önem kazandığı
Bursa’nın, İran üzerinden Güneydoğu Asya, Bağdat, Musul ve Halep’e
bağlanan önemli yollar üzerinde
yer alması (Bağbancı 2008:344-345)
ekonomik önemini arttırmış ve Bursa Çarşısı’nın gelişmesinde etkili
olmuştur. Edirne, fethedilmesi ve
başkent olmasından sonra birçok ticaret ve imalat yapısıyla donatılması sonucunda önemli bir ekonomik
merkez haline gelmiştir. İstanbul’un
Osmanlılar tarafından fethedilmesi
ve başkent olmasıyla birlikte inşa
edilen han, çarşı ve pazarlar, şehrin
ekonomik potansiyelini arttırmış,
ekonomik faaliyetlerin belirli bir düzen içinde yürütülmesinde önemli
bir rol oynamıştır. Özellikle Sirkeci-Beyazıt arasında kalan kesimde, başta Kapalı Çarşı olmak üzere
birçok han ve çarşı inşa edilmiştir.
Osmanlı döneminin önemli ticaret
şehirlerinden biri de Kayseri’dir.
Kayseri, sahip olduğu özel konumun
getirdiği ticaret potansiyeli nedeniyle, önemli çarşı ve pazarları olan bir
şehirdir. Özellikle Anadolu’yu bir
uçtan öteki uca kat eden tarihi güney-kuzey ve doğu-batı yönlü ana
ticaret yollarının kavşağında yer alması, eskiden beri şehrin ticari bir
öneme sahip olmasını sağlamıştır.
Bu şehirler dışında, Osmanlı dönemi
Anadolu’sunun önemli şehirlerinden
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olan Konya, Arz-ı Rûm (Erzurum),
Trabzon, Ayıntab (Gaziantep), Diyarbekir (Diyarbakır), Ruha (Şanlıurfa) ve daha birçok şehirde aynı
özellikler görülmektedir.
C- TÜRK VE İSLAM ŞEHİRLERİ İLE ÇARŞILARININ GENEL
ÖZELLİKLERİ
Osmanlı dönemi Anadolu şehirlerinin genel karakterinde Türkİslam kültürünün belirgin bir
hâkimiyeti söz konusudur. Anadolu
Selçuklu Devleti’nin bir devamı olarak, Selçuklu ve İslam kültürü etkisinde gelişen bir şehir düzeni kendini göstermektedir. Dinî faktörler
İslam şehirlerinin fiziki yapısının
şekillenmesinde özellikle “toplu ibadetler ve mahremiyet” (Can 1995:29)
yönünden etkili olmuştur. Bu nedenle iş yerleri ile ikamet alanları neredeyse kesin çizgilerle birbirinden
ayrılmıştır. Bu iki kesim arasında
çoğunlukla çeşitli eğitim kurumları veya yönetsel yapıların olduğu bir geçiş kuşağı bulunmaktadır.
Orta Asya Türk şehirleri “iç kal’a”,
“şehristan” ve “rabad” adı verilen
başlıca üç kesimden oluşmaktadır.
Saraylar ve yöneticilerin yer aldığı
alana iç kal’a; şehrin ileri gelenleri,
aristokratları ve sanat erbaplarının
yaşadığı alana şehristan; diğer şehir
halkının yaşadığı alana ise rabad
denilmekteydi. Şehristan, sahip olduğu ticari, dini ve konaklama yapılarıyla şehrin ekonomik ve sosyal
hayatının merkezini oluşturmaktaydı (Kuban 1968:54). Benzer özellikleri Selçuklu şehirlerinde görmek
mümkündür. Selçuklu şehir sisteminde, merkezinde büyük bir cami
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ve sarayların bulunduğu kesime
“şehristan” veya “bâtinü’l medine”
denilmektedir. “Bâtinü’l medine”,
şehrin merkezini ifade etmektedir.
Şehrin çarşı-pazarları bu alandan
itibaren şehir surlarına doğru uzanmaktaydı (Barthold 1963:156).
Osmanlı şehirlerinin şekillenmesinde önemli bir etken de İslam
kültürüdür. İslam şehirleri ile ilgili
yapılan araştırmalar bu şehirlerin
inanç, ticaret ve konaklama yapılarının etrafında geliştiğini göstermektedir (Kaygalak 2005:29, Ergenç
1978:104-105). Saoud, İslam şehirlerinin merkezî cami, çarşı, kale ve
ikamet alanları olmak üzere başlıca
dört temel ögeden oluştuğunu belirtmektedir. İslam şehirlerinin yapısal sistematiğinde merkezî cami,
medrese ile birlikte yer alırken,
merkezî caminin hemen yakınında
bulunan çarşı ise, şehrin merkezi
alanını oluşturmaktadır. Bu merkezi alan ticaret alanları, yönetsel
alanlar, sosyal hizmet alanları, esnaf ve sanatkâr işyerleri ile han ve
hamamlardan oluşmaktadır (Saoud
2002:6). Merkezî cami, Anadolu’da
“ulu cami” olarak birçok şehirde yer
alan camileri temsil etmektedir. İslam şehirlerinin merkezi kısmını
oluşturan çarşılarda cami, han, hamam ve çeşitli meslek gruplarının
yer aldığı pazarlar bir arada bulunmaktadır. Bu meslek grupları sahip
oldukları fonksiyona göre merkezden şehir surlarına doğru kademeli
olarak yer almaktadırlar. Esas itibariyle bu çarşı ve pazar düzeni tüm
İslam şehirlerinde aynı özellikleri
göstermektedir.
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Osmanlı Devleti’nde şehirlerin
fiziki karakterine bakıldığında, yerleşmelerin iç kale ve şehir surları
arasında kaldığı görülmektedir. İç
kale, şehrin yöneticileri ve yönetsel
binaların olduğu bir alanı oluşturmuştur. İç kale ile şehir surları arasında kalan kesim genel anlamda
iki bölümden oluşmaktadır. İç kaleye en yakın olan ilk bölümde devlet
görevlileri, esnaf ve sanatkârların
ikamet alanları ile şehrin çarşısı yer
almıştır. Bu ilk kuşak, şehrin sosyal
ve ekonomik aktivitelerinin merkezini oluşturmuştur. Bu alan ile şehir
surları arasında kalan kesimde şehir
halkının diğer kısmı ikamet etmiştir (Erzen 1991, Akgün 2005:7’den).
Bundan dolayı Osmanlı şehirlerinin
“camiler, kale ve çarşı mahallesi”
(Faroqhi vd. 2000:700) etrafında gelişme gösterdiğini söylemek mümkündür. Aynı zamanda şehir dışından ve içinden gelen yollar burada
birleşmekteydi. Bu nedenle Osmanlı
şehirlerinin mekânsal yayılışı, bahsedilen merkezî alandan çevreye
doğru olmuştur (Ergenç 1978:106).
Bu yayılış, merkezden çevreye doğru
uzanan bir sokak veya cadde üzerinde birçok işyerinin yer alması ve Osmanlı şehirlerini karakterize eden
“uzun çarşı”ların ortaya çıkmasına
neden olmuştur.
D- ÇARŞILARIN ŞEHİR İÇİ
LOKASYONU VE ÜZERİNDE ROL
OYNAYAN FAKTÖRLER
1-Kale veya Şehir Surlarına/
Kapılarına Yakınlık
Osmanlı çarşılarının genellikle
şehrin iç kalesine yakın bir alanda
kurulduğu görülmektedir. Bursa,
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Sivas, Kayseri, Erzurum, Şanlıurfa,
Edirne ve birçok şehirdeki çarşılar
şehrin iç kalesinin hemen yakınında
kurulmuştur. Bu alan, genelde iç kalenin güvenlik nedenleriyle üzerinde
yer aldığı yüksek bir tepenin etekleri veya bitimi olmuştur. Genelde düz
bir alanın tercih edildiği görülmekteyse de, şehrin sit şartları itibariyle, çarşıların kurulduğu yer bir yamaç veya eğimli bir alana da tekabül
edebilmektedir. Şehrin can damarı
hükmünde olan çarşıların güvenli
bir alanda yer alması gerekliliği, iç
kaleye yakın olmayı gerektirmiştir.
Özellikle bedesten gibi borsa özelliği
olan, vergi denetimi yapılan, değerli
malların depolandığı ve satışının yapıldığı yapılar inşa edilirken güvenlik faktörü göz önünde bulundurulmuştur.
Çarşıların şehir kalesine yakın
bir alanda yer almaları tesadüfen
ortaya çıkan bir sonuç değildir. Özellikle Orta Asya ve İslam şehircilik
kültürlerinde, şehir yöneticilerinin
iç kale veya kalenin yakınındaki bir
alanda yer almaları, idari hizmetlerin bu alan içinde yoğunlaşmasına
neden olmuştur. Ticaret ve sanata
verilen önem dolayısıyla şehrin ticaret alanları da bu alanın çevresinde
toplanmışlardır. Yine Osmanlı şehircilik kültüründe, sosyal ve ekonomik olarak merkez olabilecek bir
alan oluşturma eğiliminin bir sonucu olarak, ticari ve yönetsel yapılar
birbirine yakın yer almışlardır. Bu
amaçla, şehrin ileri gelenlerinin yaşadığı alanların yakınlarında, han,
hamam, mescit, imaret gibi sosyal

http://www.millifolklor.com

tesislerle, üretim yapan veya üretilen malların satıldığı bedesten, çarşı ve han gibi ticaret yapıları inşa
edilmiştir. Bu nedenle şehrin önde
gelenlerinin yaşadığı alan, çarşı sistemini oluşturan ticaret ve imalat
yapıları ile sosyal tesisleri kendine
çekmiş ve iç kaleye yakın alanlarda
çarşıların yoğunlaşmasına neden olmuştur. Çarşıların iç kale yakınlarında yoğunlaşmalarında, bu alanın
ulaşım imkânlarının da önemli bir
rolü olmuştur.
Çarşıların şehir içinde konumlandığı diğer bir alan şehir surlarının yakın çevresidir. Şehir surlarındaki kapıların çevresinde birçok
çarşının geliştiği görülmektedir. Bu
çarşıların bazıları surların dışında,
bir kısmı da şehir surlarının içinde
yer almaktadır. Fakat, şehir surlarının yakınındaki çarşıların genellikle
sur içinde yer aldıkları görülmektedir. Şehir kapılarının, şehrin merkezine giden ve şehir merkezinden çevreye uzanan yolların mecburi geçiş
noktası olması, burada ticari faaliyetlerin gelişmesini sağlamıştır. Bu
alanda gelişen pazarlar, demirciler,
bakırcılar, neccarlar gibi genellikle
şehrin çevresindeki kırsal bölgelere
hizmet veren esnaflardan oluşmaktaydı. Günümüz Anadolu’sunda bile
birçok şehrin çıkışında, kırsal bölgelerde yaşayan halkın ihtiyaçlarına
cevap veren onarım ve ticaret faaliyetleri yürüten öbekler bulunmaktadır. Bu tip iş alanları şehirlerin
merkezî ticaret ve üretim alanları
kadar önemli değildir. Osmanlı dönemi şehirlerinde de, şehir surları
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yakınlarında yer alan çarşılar küçük
ölçekte ve çoğunlukla bir veya bir
kaç arasta veya çarşıdan oluşmaktaydı.
İç kale veya şehir kapıları çevresinde yer alan çarşılara Anadolu’dan
birçok örnek verilebilir. Osmanlı
Devleti’nin ilk büyük şehri ve ilk büyük çarşısına sahip olan Bursa’da,
eski şehrin içinde yer aldığı kalenin
dışına Orhan Gazi tarafından medrese, cami, çarşı, han ve hamamlar
inşa edilmiştir (Bağbancı 2008: 345).
Tarihi Bursa Çarşısı, Bizanslılar
döneminde inşa edilen ve daha son-

ra Osmanlı döneminde onarılarak
kullanılan Bursa Kalesi’nin hemen
doğusunda (Harita 7) yer almaktadır. Bakırcılar Çarşısı’ndan, Kapalı Çarşı, Uzun Çarşı, Tuz Pazarı
ve Bat Pazarı’na1 uzanan bir eksen
etrafında gelişen çarşı; birçok han,
hamam, çarşı-pazar, bedesten ve camiyi bünyesinde bulundurmaktadır.
Edirne’de Osmanlı dönemi öncesinde şehri çevreleyen kalesi içerisinde
yer alan çarşı kesimi, Osmanlılar
döneminde kalenin dışında gelişme
göstermiştir. Cami ve imaretlere gelir temin etmek ve gelişen ekonomik

Harita 2. Konya Çarşısı’nın Lokasyonu.
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Harita 3. Ruha (Şanlıurfa) Çarşısı’nın Lokasyonu.
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potansiyel nedeniyle bedesten, han,
hamam ve pazarlar inşa edilmiştir.
Başta ticaret olmak üzere bir takım
sanayi faaliyetlerinin yürütüldüğü
Edirne Çarşısı, Edirne Kalesi’nin
doğusunda ve kaleye çok yakın bir
alanda gelişme göstermiştir. Eski
Erzurum Çarşısı, kalenin kuzey,
doğu ve güneyinde bir dağılış göstermekteyse de, genel olarak kalenin
doğu kesiminde yoğunluk göstermektedir. Bu alan aynı zamanda şehir surlarına ve bu surlar içinde yer
alan Kars Kapı’ya da yakındır. Selçuklular döneminde çok önemli bir
ticari öneme sahip olan Sivas Çarşısı da Sivas Kalesi’nin kuzeydoğusunda yer almaktadır. Aynı durumu
Konya’da da görmek mümkündür.
Selçuklular Konya’yı fethettiklerinde şehir, Alâeddin Tepesi’ni çevreleyen surlar içinde yer almaktaydı.
Ancak daha sonraki dönemlerde
şehir sur dışına taşmıştır. Osmanlı
döneminde kentin gelişimi, XV. ve
XVIII. yüzyıllar arasında Alâeddin
Tepesi’nin doğusuna, XVIII. ve XIX.
yüzyıllar arasında ise Alâeddin
Tepesi’nin güney ve güneydoğusuna
doğru olmuştur. Alâeddin Tepesi’nin
doğusunda yer alan ve esas olarak
Selçuklular döneminde çarşı olarak
kullanılan bu alan, Osmanlılar döneminde aynı fonksiyonunu korumuş, hatta yeni ilavelerle genişleyerek gelişmiş ve şehrin ticarî önemini
arttırmıştır. Şehrin eski sur kapılarının yakınlarında bir takım çarşı
ve pazarlar oluşmuşsa da Alâeddin
Tepesi’nin doğusunda kalan ticari alan, merkezi bir fonksiyon üst-
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lenmiştir (Baş vd. 2003:510; Ter ve
Özbek 2005:531). Ancak, sur içinde
bulunan ve Alâeddin Tepesi’ne yakın olan çarşı kesimi merkezi bir
fonksiyon üstlenmişse de, şehir kapılarının hemen yakınında, surların
içinde veya dışında gelişen çarşı kesimi de önemsenmeyecek derecede
bir alan kaplamaktadır. Şüphesiz
ki bu alanın gelişiminde şehir kapıları ve bağlantılı yolların büyük bir
rolü bulunmaktadır (Harita 2). Yine
Şanlıurfa’da bulunan tarihi çarşı,
kalenin hemen kuzeydoğusunda yer
almaktadır. (Harita 3).
2-Anayollara Yakınlık
Osmanlı dönemi şehirlerinde
çarşıların konumları üzerinde rol
oynayan etkenlerden biri de şehir
içindeki ana yolların kesişim alanına yakınlıktır. Şehir dışından gelen
yollar, şehir kapılarından itibaren
şehrin merkezini oluşturan çarşıların bulunduğu alanda kesişme
göstermektedirler. Bu durum şehir dışından getirilen veya şehirde
üretilip başka şehirlere pazarlanan
malların ulaştırılmasında önemli bir
kolaylık sağlamıştır. Şehirdeki anayolların kesiştiği alan aynı zamanda,
şehir halkının çarşılara ulaşımında
da büyük bir önem taşımaktadır.
Örneğin; Diyarbakır çarşısı, diğer
şehirlerin aksine iç kaleye yakın değildir. Fakat çarşı, şehir surları içinde yer alan Mardin Kapı-Dağ Kapı
arasında güney-kuzey istikametinde
uzanan ana yol ile Urfa Kapı-Yeni
Kapı arasında doğu-batı yönünde
uzanan ana yolun birleşim alanında
yer almaktadır. Tarihi çarşı, han ve
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hamamların yer aldığı bu alan aynı
zamanda önemli bir dini yapı olan
Ulu Cami (Cami-i Kebir)’nin hemen
doğusunda yer almaktadır. Bu alanda Hasan Paşa Hanı, Deliler Hanı,
günümüze kadar ulaşmamış olan
Bedesten’le, Buğday Pazarı, Kuyumcular Çarşısı, Kasaplar Çarşısı ve
Attar Pazarı gibi birçok çarşı yer almaktadır (Harita 4).
Aynı özellikler Urfa (Ruha) çarşısı için de söylenebilir. Ruha çarşısı, şehrin güneyindeki Harran Kapı,

doğusundaki Bey Kapısı, kuzeyindeki Saray Kapısı ile Samsat Kapısı
ve batısındaki Su Kapısı’ndan gelen
yolların birleşim alanı özelliğindedir. Bu alan, aynı zamanda kutsal
olarak kabul edilen Balıklıgöller’e de
yakındır (Harita 3). Yine Selçuklular
döneminde önemli bir ticaret şehri
olan Sivas’ta bulunan çarşılar, Osmanlı döneminde de genel itibariyle
aynı özellikleri gösteren alan içinde
gelişme göstermiştir. Sivas şehrinin
çarşısı Selçuklular döneminden iti-

Harita 4. Diyarbakır Çarşısı’nın Lokasyonu.
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baren, şehri çevreleyen surlara açılan ana yollar üzerinde yer almıştır.
Eski Sivas Kalesi’nden başlayarak,
Palas Kapısı’na uzanan cadde ve
yine Ulu Cami’den itibaren bu caddeye bağlanan tali bir cadde şehrin

çarşılarının yer aldığı temel alanı
oluşturmuştur (Akbulut 2009:215).
Bu alan kabaca, Eski Kale’nin doğusunda, Sivas Kalesi’nin de kuzeykuzeydoğusunda yer almaktadır.
Sur içinde, şehri kuzey-güney ve do-

Harita 5. Kastamonu Çarşısı’nın Lokasyonu ve Çarşı İçi Kademelenmesi.
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ğu-batı istikametinde kat eden ana
yollar, şehrin ticaret alanlarını kendine çekmiştir. Şehrin tarihi ticaret
merkezini oluşturan bu alanda Subaşı Hanı, Taşhan, Halife Hanı gibi
hanlar; Şevakin, Attarlar, Kasaplar,
Çırpıcılar gibi birçok çarşı; Koyun
Pazarı ve Buğday Pazarı gibi pazarlar yer almaktadır.
Önemli yolların, çarşıların yer
seçimi üzerinde oynadıkları rolün
diğer bir yönü de akarsu kenarlarında kurulmuş olan şehirlerin, çevresiyle bağlantısını sağlayan köprülerdir. Özellikle Amasya ve Kastamonu
şehirleri buna verilebilecek en iyi
örneklerdir. Amasya’da şehri ikiye
bölen Yeşilırmak nedeniyle, nehir
üzerinde birçok köprü inşa edilmiştir. Osmanlı döneminde şehrin
ticaret ve sosyal merkezi, özellikle
iç kaleden gelip Alçak Köprü, Kunç
(Hundi) Köprüsü ve Helkıs (Hükümet) Köprüsü’ne uzanan yollara yakın alanda yer almıştır.

Kastamonu şehrinin tarihi ticaret alanı, kalenin kuzeydoğusunda ve Kastamonu Deresi’ne yakın
bir alanda yer almaktadır. Tarihi
ticaret merkezinden geçen tüm yollar, şehrin batısıyla bağlantısını
sağlayan, halk arasında Kambur
Köprü olarak da bilinen Nasrullah
Köprüsü’ne açılmaktadır. Bu nedenle şehrin çarşıları, şehrin en önemli
köprü geçişinin sağlandığı Nasrullah Köprüsü’ne yakın bir alanda kurulmuştur (Harita 5).
Çarşıların önemli yolara göre
konumunu bazı durumlarda topografik şartlar da etkilemektedir. Şehir içi yolların uzanışı düz ve nispeten düz alanlarda çok farklı yönlere
olabilmekteyken, engebeli alanlarda
ancak topografik şartların elverişli
olduğu alanlara doğru olmaktadır.
Bu nedenle tepelik alanlarda veya
yamaçlarda kurulmuş olan şehirlerde yolların uzanış şekli genellikle tepeyi veya yamacı çevreleyen ve eğim

Harita 6. Mardin Çarşısı’nın Lokasyonu.
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yönüne dik, dairesel bir yol ağı görülür. Böyle alanlarda kurulmuş olan
şehirlerde genellikle şehrin merkezini oluşturan bir ana yol bulunmakta
ve şehrin önemli ticaret, imalat ve
kültürel alanları çoğunlukla bu ana
yolun etrafında gelişme göstermektedir. Bu durumun en güzel örneği
Mardin şehridir. Şehri, doğu-batı istikametinde, şehir kapılarına (Savur
Kapı-Diyarbakır Kapı) doğru kat
eden ana yol, çarşı-pazarları ve Ulu
Cami gibi bir takım kültürel alanları kendine çekmiştir. Yine topografik
eğimin etkisiyle çarşı ve pazarlar bu
yolun hemen aşağı kesiminde gelişme göstermiştir (Harita 6).
3-Kültürel Öneme Sahip
Alanlara Yakınlık
Çarşıların yer seçimi üzerinde
rol oynayan diğer bir faktör, kültürel
önemi olan cami, türbe ve medreseler gibi dini ve eğitim amaçlı alanlardır. Özellikle Osmanlı dönemi
öncesinden var olan cami, medrese
ve türbeler veya yerel halk arasında
kutsallık atfedilen alanlar, çarşıları
kendine çekmiştir. Osmanlı şehirlerinde kültürel yapılar, çoğunlukla
çarşı sisteminin dış çemberinde yer
almaktadır. Bu alan aynı zamanda
ikamet alanlarına geçiş özelliğindedir. Kültürel alanların, şehir halkı
ile yakın veya uzak çevreden gelen
insanlar tarafından ziyaret edilmesi
ticari bir potansiyel doğurmuş ve birçok çarşı-pazar bu kültürel alanların çevresinde toplanmıştır. Konya,
Erzurum, Diyarbakır ve Şanlıurfa
başta olmak üzere birçok şehirdeki
çarşının şehir içindeki konumları
incelendiğinde, ticaret yapılarının
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bu alanların hemen yakınında yer
aldıkları görülmektedir.
Tarihi Konya Çarşısı, Mevlana
Celâleddin-i Rumi’nin türbesinin de
yer aldığı Mevlana Külliyesi’nin hemen batısında yer almaktadır. Bu
alanda Selimiye, İnce Minare, Kadı
Mürsel, Şeker, İplikçi, Selimiye,
Aziziye, Şerafettin, Kapı, Alâeddin,
Sahib Ata camileri, Şems-i Tebrizi
Camii ve Türbesi, Fürüş ve Sırçalı
mescitleri ile Mevlana Külliyesi gibi,
bir kısmı Selçuklular döneminden
kalma çok sayıda dini öneme sahip
yapı bulunmaktadır. Ayrıca bu alanın hemen yakınında Sırçalı, Karatay ve İnce Minare medreseleri de
bulunmaktadır.
Erzurum şehrinin çarşı ve pazarları da kültürel önemi olan alanların yakınında bulunmaktadır. Ulu
Cami, Caferiye, Aliağa, Kurşunlu,
Narmanlı, Lalapaşa, Şeyhler, İbrahim Paşa camileri ile Çifte Minare
ve Yakutiye medreseleri ve Üç Kümbetler gibi birçok kültürel yapı, Erzurum Çarşısı’nın içinde veya çevresinde yer almaktadır.
Şanlıurfa’da bu etkiyi daha belirgin olarak görmek mümkündür.
Özellikle Balıklıgöller’in üç dinin
mensuplarınca kutsal olarak bilinmesi, bu alanın büyük bir dini öneme sahip olmasına neden olmuştur.
Bu özelliği nedeniyle, yakın ve uzak
çevreden, hatta yurt dışından çok
sayıda ziyaretçi çekmektedir. Bu
alanın kutsallığına inanılması, öncelikle ziyaretçileri, sonra kilise, cami,
türbe gibi dinsel yapıları, daha sonra da çarşı ve pazarları kendine çekmiştir. Yukarıda bahsedilen alanın
http://www.millifolklor.com
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hemen yakınlarında Halilürrahman
(eski kilise), Mevlid Halil, Rıdvan
Paşa, Pazar, Hasan Paşa, Narinci,
Mevlevihane, Dabakhane, Ömeriye
ve Selahaddin Eyyubi (eski kilise)
camileri bulunmaktadır. Aynı şekilde Bursa, Mardin ve Diyarbakır çarşıları Ulu camiler etrafında gelişme
göstermiştir. Çok sayıda insan tarafından ziyaret edilen Hz. İbrahim’in
doğduğu ve ateşe atıldığı yerler
olarak kabul edilen makamlarla,
Çift Kubbe Türbeleri, Şıh Maksud,
Bediüzzaman Ahmed el-Hamedani,
Yakup Kalfa, Şeyh Ali Dede ve Şeyh
Ebubekir türbeleri gibi inanç turizmi
açısından önem taşıyan mekânlar,
çarşıların yakın çevresinde yer almaktadır (Harita 3, 4, 5, 6, 7).
E-ÇARŞI-PAZARLARIN “ÇARŞI SİSTEMİ” İÇİNDEKİ KONUMU
(ÇARŞI İÇİ KADEMELENME)
Osmanlı şehirleri üzerine çalışma yapan araştırmacılar, çarşı
ve pazarların hangi yapı etrafında
geliştiği üzerinde çeşitli fikirler ortaya atmışlardır. Bazıları, çarşı ve
pazarların merkezî cami etrafında
geliştiğini ileri sürerken, bazı araştırmacılar da şehrin en önemli ticari
yapısını oluşturan bedesten etrafında geliştiğini ileri sürmüştür. Egli,
Grunebaum ve Raymond gibi Osmanlı ve İslam şehirleri üzerine çalışmaları olan araştırmacılar, şehrin
ve dolayısıyla çarşının merkezinde,
merkezî cami(ulu cami)lerin yer aldığını ileri sürmekteyken, Ergenç bu
görüşe karşı çıkmaktadır. Ergenç, bu
durumun bedesten merkezli olduğunu ileri sürmektedir (Egli 1957:200,
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Grunebaum 1955:146, Raymond
1985:170, Ergenç 1978:106). Osmanlı şehirlerinde her iki görüşü destekleyen örnekler görülmektedir. Örneğin Konya’da “Büyük Cadde” olarak
anılan Uzun Çarşı ve Bedesten, tarihi ticaret alanının merkezinde yer
almış ve esnaf çarşılarının şehir içindeki konumu üzerinde belirleyici bir
rol oynamıştır (Ergenç 1995: 35-37,
Ter vd. 2005: 530-531). Merkezinde
Bedesten ve Uzun Çarşı bulunan ticaret merkezi, Konya’nın gelişimi ve
gelişimin yönü üzerinde önemli bir
rol oynamıştır.
Faroqhi ise, şehirlerde bulunan
ticaret yapılarının yer seçiminde,
kazanç sağlanacak olan vakfa yakın
olmanın (Faroqhi 2000:30) en önemli etken olduğunu savunmaktadır.
Osmanlı şehirlerinde, şehir merkezini oluşturan dinsel ve ticari yapılar, çeşitli vakıflar tarafından inşa
edilen “külliye”ler bünyesinde yer
almaktadır. Özellikle sosyal hizmet
amacı taşıyan imaret, cami ve benzeri yapılar; hizmet, bakım, onarım
ve diğer giderlerin teminini sağlamak için ticari yapılarla birlikte inşa
edilmişlerdir. Bu nedenle esnaf çarşı
ve pazarlarının ve dolayısıyla şehrin, sadece cami veya sadece bedesten etrafında geliştiğini ileri sürmek
yanıltıcı olabilir. Osmanlı şehirleri
incelendiğinde çarşıların bedesten,
merkezî cami veya ikisinin bir arada
olduğu merkezler etrafında geliştiği
görülmektedir. Bu merkezin çevresindeki ilk kuşak yerel halka veya
yabancılara satış yapan ticaret alanlarından oluşmuştur. Örneğin Urfa
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çarşısı bedesten etrafında gelişmiştir ve şehrin merkezî camisi olan Ulu
Cami ticaret alanlarının kuzeyinde,
bu merkezden uzakta yer almaktadır (Foto 1; Harita 3). Diyarbakır’da
çarşı Ulu Cami etrafında gelişmiştir
(Harita 4). Bursa’da ise Ulu Cami
ve bedesten birbirine çok yakın bir
alanda yer almaktadır ve çarşı bu
merkez etrafında gelişmiştir (Foto
2; Harita 7). Konya çarşısı ise iç kaleden itibaren doğu istikametinde
önemli yollar boyunda şehir kapılarına doğru gelişmiştir. Fakat bu
gelişme istikameti, aynı zamanda
önemli miktarda ziyaretçi çeken
Mevlana Külliyesi’ne doğru olmuştur (Harita 2).

Foto 1. Ruha (Urfa) Bedesten’i Etrafında Gelişen Ticaret Yapılarından Genel Bir Görünüm.

Foto 2. Bursa Ulu Cami Etrafında Gelişen Ticaret Yapılarından Genel Bir Görünüm.
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Çarşı merkezi etrafında yer alan
ilk kuşağın en önemli özelliklerinden
biri de bu kısımda bazı sosyal donatı yapılarının yer almasıdır. Şehre
gelen yabancı tüccarların konaklayabilecekleri hanlar ve temizlik ihtiyacının giderilebileceği hamamlar
genel olarak bu kuşak içerisinde yer
almaktadır. Bu özellikleri Şanlıurfa, Gaziantep, Erzurum, Amasya ve
daha birçok Osmanlı Dönemi çarşılarında görmek mümkündür. Diğer
bir sosyal hizmet alanı ise, yapılan
araştırmalara göre ilki 1554 yılında
açılan kıraathane veya çayhanelerdir. Güncel sosyal, siyasi ve edebi
sohbetlerin yapıldığı, bir takım eğlencelerin düzenlendiği ve gelenlerin okuyabilmesi için kitaplığı olan
kıraathaneler bu kuşak içinde şehrin kültür ve eğlence merkezi görevi
üstlenmişlerdir (Taşkın 2008: 360;
Yağbasan ve Ustakara 2008: 234239; Kahvehanelerin fonksiyonları
için daha detaylı bilgi için bkz. Ediz
2008: 179-189).
Özellikle üretim yapan çarşıların su ihtiyacı da çarşıların kendi
içindeki kademelenmesi üzerinde önemli rol oynamaktadır. Ruha
çarşısında, Balıklıgöller’den çıkan
suyun çarşı bölgesinde yer altından
geçmesi, Debbağhane, Boyahane ve
Keçeci Pazarı gibi üretim aşamasında önemli miktarda suya ihtiyaç
duyan çarşıların yer seçimi üzerinde
temel etken olmuştur (Harita 3). Bu
nedenle bu çarşılar, su temininin kolay olduğu alanlara yerleşmişlerdir
Ayrıca yapılan işe göre kötü koku,
görüntü ve ses kirliliğine neden olan
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Harita 7. Bursa Çarşısı’nın Lokasyonu ve Çarşı İçi Kademelenmesi
debbağhaneler, boyahaneler, demirciler, neccarlar, kazancılar gibi imalata yönelik çarşılar daha dış çemberde yer almışlardır.
Osmanlı çarşı-pazarları, bedesten veya ulu caminin oluşturduğu
bir merkez etrafında gelişmiştir. Bu
merkezin çevresindeki birinci kuşak
genellikle yerel ve yabancı tüccarlara hizmet veren çarşı-pazarlardan
oluşmaktadır. Yine bu kuşakta tamamlayıcı bir unsur olarak ticaret
fonksiyonu dışında konaklama hizmeti veren birçok han ile kişisel hizmetler sunan hamam, kıraathane ve
berber dükkânları yer almaktadır.
Çarşı sisteminin ikinci kuşağını ise
genellikle üretime yönelik ve özel-
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likle de suya ihtiyaç duyan, çevreye rahatsızlık verebilecek bir takım
üretim özellikleri olan imalathanelerden oluşmuştur. Bu son kuşağın
çevresinde ise ticaret ve imalat fonksiyonlarının zayıfladığı; dini, eğitsel
ve idari fonksiyonların yürütüldüğü
bir geçiş kuşağı yer almaktadır. Bu
kuşaktan itibaren de çevreye doğru
ikamet alanları başlamaktadır. Bu
nedenle Osmanlı şehir çarşıları, neredeyse kesin çizgilerle ikamet alanlarından ayrılmıştır (Harita 5, 7).
SONUÇ
Osmanlılar döneminde ve daha
önceki dönemlerde, bir şehri var
eden veya bir şehre önem katan en
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temel özelliklerden birisi de o şehrin çarşı-pazarlarıdır. Han, hamam,
cami, kahvehane ve berber gibi diğer tamamlayıcı unsurlarla birlikte,
ticaret veya imalat yapılan alan, sadece ekonomik değil, aynı zamanda
sosyal özellikleri de olan bir mekân
olmuştur. Bu nedenle Osmanlı şehir
çarşılarının yer aldığı alan, şehir hayatının merkezini oluşturmaktadır.
Osmanlı dönemi şehir çarşılarının şehir içi konumları bazı faktörlerin etkisi altında şekillenmiştir.
Bu faktörler esas itibariyle Türk ve
İslam şehircilik anlayışının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Orta
Asya Türk ve İslam şehircilik anlayışının bir sentezi olarak, Osmanlı
şehirleri de bu iki kültürün etkisinde şekillenmiş ve gelişmişlerdir.
Çarşı-pazarların şehir içindeki konumları Anadolu’daki şehirlerin büyük çoğunluğunda ortak özellikler
göstermektedir. Bu konumun belirlenmesinde, kale veya şehir surları, önemli yollar ve önemli kültürel
alanlara yakınlık gibi faktörler etkili
olmuştur.
Orta Asya Türk ve İslam şehircilik anlayışında, şehirlerin belirli
fonksiyon alanlarına bölünmesi sonucunda, şehir kalesinin etrafında
yönetim binaları veya sarayları ile
yöneticilerin ikamet alanlarının yer
aldığı bir kuşak oluşmuş ve bu alan
ticaret ve imalat yapılarını kendine
çekmiştir. Burası aynı zamanda sosyal hizmet veren yapıların yoğunlaştığı bir alan özelliğindedir.
Çarşıların şehir içindeki konumu üzerinde rol oynayan diğer bir
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faktör de önemli yollara yakınlıktır.
Ekonomik bir prensip olarak, ticaret
faaliyetleri ulaşım imkânlarıyla doğru orantılı bir özellik gösterir. Bu nedenle çarşılar, şehir içindeki önemli
yollara yakın alanlarda tesis edilmiş
ve şehir surlarından itibaren şehre
giren yolların toplanma merkezi olmuşlardır.
Şehirlerde bulunan kültürel
öneme sahip alanlar da çarşı ve pazarları kendine çeken etkenlerdendir. Özellikle kutsal olarak kabul
edilen cami, makam ve türbe gibi
alanlar etrafında ticaret alanlarının yoğunlaştığı görülmektedir. Bu
alanların sahip olduğu yüksek ziyaretçi potansiyeli, ticaret alanlarının
doğup gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Alış-veriş ve bir takım sosyal
ihtiyaçların birbirine çok yakın bir
alan içinde giderilebilmesi bu alanların önemini arttırmıştır.
Çarşıların şehir içindeki konumu gibi, çarşı sistemini oluşturan
yapıların da kendi içindeki kademelenmesi gelişigüzel değildir. Çarşı
sistemi içinde yer alan bedesten, çarşı-pazar, han, hamam, cami ve imaretler, çeşitli etkenlerle kendi içinde
kademelenmiştir. Osmanlı çarşı sisteminin merkezinde iki temel yapı
yer almaktadır. Bunlar merkezî
cami/ulu cami/cami-i kebir ve bedestendir. Bu merkezde kimi zaman
cami ve bedestenden sadece biri yer
alırken, kimi zaman ikisi birlikte yer
almaktadır. Cami veya bedestenin
etrafında, şehir halkı veya dışarıdan
gelenlere satış yapan ticaret alanlarının yer aldığı bir kuşak bulunmak-
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tadır. Bu kuşak içinde aynı zamanda
han, hamam, mescit ve kıraathane
gibi yapılar da yer alır. Osmanlı çarşı sisteminin kendi içindeki kademelenmesinin temel özelliklerinden
biri de, özellikle çevreye rahatsızlık
verebilecek faaliyetleri olan imalat
alanlarının, ticaret alanlarının çevresinde veya çarşı sisteminin en dış
kuşağında yer almasıdır. Bu nedenle, debbağhane, keçehane, boyahane,
demirciler, kazancılar, tenekeciler
vb. imalat alanları, çarşı siteminin
dış kuşağında yer almaktadır. Yine
koyun, at, arasa, buğday pazarı vb.
pazarlar, çarşı sisteminin dış kuşağı
içinde yer almışlardır.
NOTLAR
1 Osmanlı Dönemi’nde “Bat Pazarı” tabiri
eski, kullanılmış veya bozuk eşyaların
ucuza alınıp satıldığı yerler ve çarşılar
için kullanılmakta olup, günümüz bit
pazarlarına karşılık gelmektedir. “Bit
pazarı” ismi, bat pazarı veya bayat pazarı
isimlerinden türemiştir. Günümüzde
halen Bursa, Erzurum, İzmir, Kütahya,
İstanbul-Üsküdar, Edirne ve diğer pek
çok Anadolu şehrindeki Osmanlı Dönemi
çarşılarında Bat Pazarı adıyla anılan
fakat fonksiyonel olarak değişikliğe
uğramış çarşılar mevcuttur. Bat pazarları
hakkında ayrıca bkz. Abdülaziz Bey,
Osmanlı Âdet, Merasim Ve Tabirleri,
1. Cilt, s. 30, Türkiye Ekonomik ve
Toplumsal Tarih Vakfı Yay., 1995; M. N.
Haskan, Yüzyıllar Boyunca Üsküdar , 3.
Cilt, s.1461, Üsküdar Belediyesi Yay.,
2001; M. Çadırcı, Tanzimat Döneminde
Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik
Yapısı, s. 136, Türk Tarih Kurumu Yay.,
1997; E. Bilar-O. Onur, Edirne Çarşıları
Ve Yitirilen Tarihi Eserler, s. 11, Türk
Kütüphaneciler Derneği, Edirne Şubesi,
1989; Musahipzade Celâl, Eski İstanbul
Yaşayışı, s.60, İletişim Yayınları, 1992.

http://www.millifolklor.com

KAYNAKÇA
Abdülaziz Bey. Osmanlı Âdet, Merasim ve
Tabirleri: Âdât ve Merâsim-i Kadime,
Tabirât ve Muamele-i Kavmiyye-i Osmaniye, haz. Prof. Dr. Kazım Arısan-Duygu
Arısan Günay, İstanbul, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları,
1995.
Akbulut, Gülpınar. “Sivas Şehri’nin Tarihi
Coğrafyası”, Cumhuriyet Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, , c.35, sy.2, Aralık
2009, ss. 212-222.
Akdağ, Mustafa. “Osmanlı İmparatorluğu’nun
Kuruluş ve İnkişafı Devrinde Türkiye’nin
İktisadi Vaziyeti”, Belleten, c.13, sy.51,
Ankara, 1949, ss. 497-564.
Akgün, Hatice Gökçen. 16. yy. Osmanlı Kenti
İstanbul’da Kent İçi Konumlarına Göre
Mimar Sinan’ın Külliye Gruplarında Yer
Seçimi Etmenlerinin Tespiti ve Analizi,
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı
(Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Isparta
2005.
Bağbancı, Özlem Köprülü. “Formation of Historical Commercial Centre in Bursa, The
First Capital City of Ottoman Empire”,
World Applied Sciences Journal, 4 (3),
2008, ss.343-348.
Barthold, Vasilij Vladimiroviç. İslam Medeniyeti Tarihi, bs. 2 (Çev. M. Fuad Köprülü),
Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., Ankara
1963.
Baş, Ali ve Bozkurt, Tolga. “Konya Bedesteni”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, sy.10, 2003, ss. 507529.
Bilar, Ender ve Onur, Oral. Edirne Çarşıları
Ve Yitirilen Tarihi Eserler, Türk Kütüphaneciler Derneği, Edirne Şubesi, 1989.
Can, Yılmaz. İslâm Şehirlerinin Fiziki Yapısı,
Türkiye Diyanet Vakfı Yay., Ankara 1995.
Çadırcı, Musa. Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı,
Türk Tarih Kurumu Yay., 1997.
Ediz, İsmail. “Osmanlı’dan Cumhuriyet’in İlk
Yıllarına Kahvehaneler ve Sosyal Değişim” Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat
Dergisi, c.10, sy.1, Sakarya 2008, ss. 179189

167

Millî Folklor, 2012, Yıl 24, Sayı 93

Egli, Ernst Arnold. Şehirciliğin ve Memleket
Planlamasının Esasları, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE),
Ankara 1957.
Ergenç, Özer. “Osmanlı Şehrinde Esnâf Örgütlerinin Fizik Yapıya Etkileri”, I. Uluslararası Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik
Tarihi Kongresi Tebliğleri (Ankara, 11-13
Temmuz 1977), Ankara, 1978, ss.103-109.
Ergenç, Özer. Osmanlı Klasik Dönemi Kent
Tarihçiliğine Katkı: XVI. Yüzyılda Ankara ve Konya, Ankara Enstitüsü Vakfı Yayınları, Ankara 1995.
Ergin, Osman. “Çarşı”, İslam Ansiklopedisi,
c.3, M.E.B. Yay., Eskişehir, 1997.
Erzen, Jale N. Mimar Sinan Cami ve Külliyeleri: Tasarım Süreci Üzerine Bir İnceleme,
ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara 1991.
Faroqhi, S., McGowan B. ve Qutaert D., Pamuk, Ş. Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi 1600-1914, c.2,
Ed. Halil İnalcık, Donald Quataert, Çev.
Ayşe Berktay, Süphan Andıç, Serdar Alper, Eren Yay., İstanbul 2000.
Faroqhi, Suraiya. Osmanlı’da Kentler ve
Kentliler, (Çev.Neyyir Kalaycıoğu) Tarih
Vakfı Yurt Yayınları, bs. 3, İstanbul 2000.
Grunebaum, Gustave E. Von. “The Structure
of Muslim Town”, Islam-Essay in the Nature and Growth of a Cultural Tradition,
Routledge, Londra 1955.
Halaçoğlu, Yusuf. XIV-XVII. Yüzyıllarda
Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal
Yapı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, VII.
Dizi, Ankara 1998.
Halaçoğlu, Yusuf. XVIII. Yüzyılda Osmanlı
İmparatorluğu’nun İskân Siyaseti ve Aşiretlerin Yerleştirilmesi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, VII. Dizi, sy. 92, Ankara
1997.
Haskan, Mehmet Nermi. Yüzyıllar Boyunca
Üsküdar , c.3, Üsküdar Belediyesi Yay.,
2001.
İnalcık, Halil. “İstanbul’un İncisi: Bedesten”,
Mustafa Özel (haz.), İktisat ve Din, İz Yayıncılık, İstanbul 1997, ss. ll9-136.
Kaygalak, Sevilay. “Osmanlı’da Kentsellik ve
Kentler: Kent Tarihi Yazımında Kültürelciliklerin Ötesine Geçebilmek...”, Mülkiye,
c.29, sy.246, 2005, ss. 19-36.

168

Kuban, Doğan. “Anadolu-Türk Şehri, Gelişmesi, Sosyal ve Fiziki Özellikleri Üzerine
Bazı Gözlemler”, Vakıflar Dergisi, sy.7,
1968, İstanbul, ss. 53-73.
Musahipzade Celâl, Eski İstanbul Yaşayışı,
İletişim Yayınları, 1992.
Özdeş, Gündüz. Türk Çarşıları, Tepe Yayınları, 1998, Ankara.
Raymond, André. “Arap Eyaletleri XVI-XVIII.
Yüzyıllar”, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi (Yay. Yön. Robert Mantran, Çev. Tanilli Server), İstanbul 1995.
Raymond, André. Grandes Villes d’Arabes à
l’Époque Ottomane, Sindbad, Paris, 1985.
Saoud, Rabah. “Intoduction to the Islamic
City”, Foundation for Science Technology
and Civilisation (FSTC), Chief Editor: Salim Al-Hassani, Publication Id:4012, August-2002, Manchester, ss. 1-9.
Tabakoğlu, Ahmet. Gerileme Devrine Girerken Osmanlı Maliyesi, Dergâh Yayınları,
İstanbul 1985.
Taşkın, Ünal. “Klâsik Dönem Osmanlı Eğitim
Kurumları”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, c.1, sy.3, Bahar 2008, ss.
343-366.
Ter, Ümmügülsüm ve Özbek, Oğuz. “Kent
Merkezlerinin Oluşumunda Alansal Gömülülük: Konya Tarihi Kent Merkezi”,
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık
Fakültesi Dergisi,. c.20, no 4, 2005, ss.
527-536.
Wallerstein, Immanuel ve Tabak, Faruk. “Osmanlı İmparatorluğu, Akdeniz, Dünya
Ekonomisi (1560-1800)” Osmanlı, sy.3,
Ankara 1999, ss. 202-209.
Yağbasan, Mustafa ve Ustakara, Fuat. “Türk
Toplumunda Kahvehane ve Kafelerdeki
İletişimsel Ortamı Belirlemeye Yönelik
Bir Alan Araştırması, (Gaziantep İli Örneği)”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, c.18, sy.1, Elazığ 2008, ss. 233260.

http://www.millifolklor.com

