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M. Ebru ERDÖNMEZ DİNÇER 

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden 
1995 yılında mezun oldu. 1996 yılında YTÜ de araş-
tırma görevlisi olarak başladığı akademik kariyerine 
2006 yılında Yardımcı Doçent ve 2011 yılında Doçent 
olarak devam etmektedir. 2006-2007 yılları arasında 
Almanya Siegen Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde 
Misafir Öğretim Üyesi olarak ders vermiştir. Çok sa-
yıda kitapları, editörlükleri, konferansları, makaleleri 
bulunan M. Ebru Erdönmez Dinçer aynı zamanda ulu-
sal ve uluslararası mimari proje yarışmalarında çeşitli 
ödüller almıştır. Çalışmalarına hâlen YTÜ Mimarlık 
Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde Doçent olarak devam 
etmektedir.

Hande APAK

2004 İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 
Mimarlık Bölümü mezunu. 2004-2006 yılları arasında 
Kayalar İnşaat A.Ş.’de, Harp Akademileri similasyon 
merkezi ve kütüphane binaları şantiyesinde, 2006-
2009 yılları arasında Som Yapı İnşaat A.Ş’de, 2010-
2012 yılları arasında ASL İnşaat-Kalyon İnşaat’ta ince 
işler şefi olarak, 2012-2015 yılları asarında Kalyon 
İnşaat San ve Tic. A.Ş’de mimar olarak çalışmıştır. 
2014 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fa-
kültesi Yapı Programı’nda yüksek lisansını tamam-
lamıştır. Hâlen, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık 



Fakültesi’nde Yapı Programı’nda eğitimine devam etmektedir. 
Kent kimliği, kentsel bellek, kamusal alanlar, yenileyici mimarlık 
alanlarında çalışmaları devam etmektedir.

Tülin GÖRGÜLÜ 

İstanbul’da doğan Prof. Dr. Tülin Görgülü YTÜ’de Lisans, Yüksek 
Lisans ve Doktora eğitimini tamamlamıştır. Görgülü’nün uzmanlık 
alanları, tasarım, tasarım kuramları ve tarihî, bina bilgisi ve konut 
üzerine yoğunlaşmaktadır; bugüne dek pek çok yüksek lisans, dok-
tora tezi danışmanlığı yapmıştır. Tülin Görgülü ICOMOS, DOCO-
MOMO, ÇEKÜL gibi kuruluşların üyesi olup, ulusal ve uluslararası 
basılmış pek çok makale, bildiri, kitap vb. akademik çalışmaya sa-
hiptir. 2011 yılında 1. Antalya’da Uluslararası Mimarlık Bienali’nin 
Küratörlüğü’nü, 2013 yılında da ikincisi düzenlenen bienalin baş-
kanlığını yapmıştır. Hâlihazırda YTÜ, Mimarlık Fakültesi Mimar-
lık Bölümü’nde Bina Bilgisi Ana Bilim Dalı Başkanı olarak öğretim 
üyeliği görevini sürdüren, Prof. Dr. Tülin Görgülü’nün bir dönem 
çalıştığı Maltepe Üniversitesi’nde Mimarlık Bölüm Başkanlığı, 
YTÜ’de çeşitli idârî görevleri, Eskişehir, Kocaeli, İstanbul 1 ve İs-
tanbul 2 Numaralı Yenileme Alanları Kurulları’nda yapmış olduğu 
kurul üyelikleri bulunmaktadır. Görgülü ayrıca YTÜ Döner Serma-
ye İşletmeleri kanalı ile de pek çok mimari proje danışmanlığı yap-
mıştır. Bunların en önemlilerinden biri de 2012 yılı Tarihi Kentler 
Birliği ödülünü kazanan Kayseri Tavukçu Mahallesi yenileme ve 
Kayseri Kültür Yolu Projesi’dir.

Can Şakir BİNAN 

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 
Restorasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi Can Şakir Binan, 1956 
yılında İstanbul’da doğmuş, Galatasaray Lisesi’ni 1976 yılında bi-
tirdikten sonra, 1981 yılında İDMMA Mimarlık Fakültesi Mimarlık 
Bölümü’nden mezun olmuştur. “13. Yüzyıl Anadolu Kervansaray-
ları Koruma Ölçütleri Üzerine Bir Araştırma” adlı tezi ile İstanbul 
Teknik Üniversitesi’nde 1991 yılında Doktor, 1996 yılında Doçent 
ve 2010 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Profesör olmuştur. 



Uzmanlık konuları Mimari Koruma Tarihi, Koruma ve Restorasyon 
Teknolojisi, Dünya Mirası, Koruma alanında uluslararası metinler 
ve Orta Çağ Anadolu Mimarisi’dir. Mimari Koruma ve Restorasyon 
konularındaki kitap, makale ve araştırmaları yanında ICOMOS 
Türkiye Millî Komitesi üyesidir ve 2001-2010 yılları arasında İs-
tanbul 3 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu 
Başkanlığı yapmıştır. Hâlen Yıldız Teknik Üniversitesi senato üyesi 
olan Binan, Mimarlık Fakültesi lisans eğitimi ve Fen Bilimleri Ens-
titüsü Rölöve Restorasyon yüksek lisans eğitimi kapsamında ders 
vermekte, doktora ve yüksek lisans tezleri yürütmektedir. Ayrıca, 
Rüstem Paşa Camii, Zeytinburnu Fabrika-i Hümayunu restorasyon 
ve yeni kullanım uygulamaları ve Karaköy Merkez ve Çinili Rıhtım 
Han vb. yapılarda uygulama ve proje danışmanlıklarını yürütmek-
tedir. 

Fernaz ÖNCEL 

Fernaz Öncel, yüksek lisans (2007) ve doktora (2016) dereceleri-
ni Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Ana Bilim Dalı Restorasyon 
Programı’ndan aldı. Araştırma alanları arasında koruma, restoras-
yon, yeniden işlevlendirme, tarihî ticaret yapıları, tarihî dokuda 
yeni tasarım gibi konular yer almaktadır. Lisans eğitimi esnasın-
da Türk Serbest Mimarlar Müşavirler Derneği 2002-2004 Dönemi 
Teşvik Ödülü’nü aldı. Restorasyon ve tarihî dokuda yeni tasarım 
alanlarında uzmanlaşan ofislerde mimarlık yaptı. 2010-2016 yılla-
rında Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Aydın Üniversi-
tesi Mimarlık Bölümü’nde görev aldı. 2015 yılında katıldığı İstan-
bul Ticaret Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde hâlen 
tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Ebru OMAY POLAT

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunudur. Koru-
ma alanındaki yüksek lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi 
Restorasyon Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. 1997 yılından beri 
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabi-
lim Dalı’nda görev yapmaktadır. 2012 yılından itibaren İstanbul 



Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde Koruma ve Restorasyon 
Stüdyosu’nda ders vermeye başlamıştır. “Türkiye’nin Modern Mi-
marlık Mirasının Korunması: Kuram ve Yöntem Bağlamında Bir 
Değerlendirme” konulu doktora çalışmasını 2008 yılında tamam-
lamıştır. Bu alandaki çalışmalarını 2002-2003 yıllarında DAAD 
araştırma bursu ile bulunduğu Berlin Teknik Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi’nde yürütmüştür. Koruma teorisi ve tarihi, modern mi-
marlık mirasının korunması, tarihî çevre koruma ve tarihî dokuda 
tasarım konularında çalışmalarını sürdürmektedir. 2002 yılında 
kurulan DOCOMOMO Türkiye Çalışma Grubu yürütme kurulun-
dadır. 2004 yılından itibaren ICOMOS Türkiye Millî Komitesi üyesi 
olmuştur.

Elifnaz DURUSOY ÖZMEN 

1989 yılında Ankara’da doğmuştur. 2006 yılında başladığı Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Plan-
lama Bölümü’ndeki lisans eğitimini bölüm birincisi ve fakülte ikin-
cisi unvanlarıyla 2010 yılında başarıyla tamamlamıştır. Aynı yıl 
dâhil olduğu Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Ensti-
tüsü, şimdiki adı Kültürel Mirası Koruma olan Restorasyon Yük-
sek Lisans Programı’ndan ise 2013 yılında mezun olmuştur. 2011 
yılında SAYKA İnşaat ve Mimarlık’ta, 2012 yılında ise KABA Eski 
Eserler Koruma ve Değerlendirme-Mimarlık ofislerinde birer yıl 
süreyle çalışarak özel sektör deneyimi kazanmıştır. 2013 yılından 
bu yana araştırma görevlisi olarak çalıştığı Yıldız Teknik Üniversi-
tesi Fen Bilimleri Enstitüsü Restorasyon Programı’ndaki doktora 
çalışmalarını 2019 yılında tamamlayarak doktor unvanını almıştır. 
Akademik ilgi alanları içerisinde tarihî çevre koruma, kültürel rota-
lar ve kültürel peyzaj gibi konular yer almaktadır.

Mahmud ZEYN EL ABİDİN

Mahmud Zeyn El Abidin, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fa-
kültesi Mimarlık Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmakta-
dır. 1994 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. 2010 
yılında Halep Üniversitesi’nde Mimarlık Tarihi alanında yüksek 



lisans eğitimini tamamladı. 2019 yılında da Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi’nden Doktor unvanını aldı. 8 adet kitabı bulu-
nan Mahmud Zeyn El Abidin, yanı sıra 2010-2012 yılları arasında 
TİKA’nın (T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Baş-
kanlığı) Suriye program koordinatörü görevini üstlenmiştir. 2009 
yılından itibaren ÇEKÜL Vakfı’nın Suriye temsilcisi olarak görev 
yapmaktadır.

Tuğçe DARENDELİ

1991 yılında Sivas’ta doğmuş,  ilköğretim ve ortaöğretimini 
Sivas’ta tamamlamıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık 
Bölümü’nden 2016 yılında mimar unvanıyla mezun olmuştur. Li-
sansüstü eğitimine Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü 
Restorasyon Anabilim Dalı’nda devam etmiştir. 2019 yılında yük-
sek lisansını tamamlayıp, yüksek mimar unvanı almıştır. 2019 yı-
lından bu yana Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Resto-
rasyon Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini sürdürmektedir. 2017 
yılında aynı anabilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya 
başlamış ve hâlen aynı anabilim dalında akademik çalışmalarına 
devam etmektedir.   

Yiğit EVREN

1994 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama 
Bölümü’nden mezun oldu. 1997 yılında aynı üniversitede yüksek 
lisans eğitimini tamamladı. Doktorasını 2002 yılında Cardiff Üni-
versitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden aldı. Üç kez Bri-
tanya Rektörler Birliği tarafından verilen uluslararası lisansüstü 
araştırmacı ödülüne lâyık görülen Evren, İstanbul Deprem Master 
Planı (2003), Erzurum Erzincan Bayburt Bölgesel Gelişme Planı 
(2004) ve İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda (2005) görev aldı. 9. 
Beş Yıllık Kalkınma Planı kapsamında Bölgesel Gelişmede Temel 
Araçlar Özel İhtisas Komisyonu’nda görev yaptı. 2009-2010 yılla-
rı arasında İstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri 
Projesi’nde araştırmacı olarak çalıştı. 2009-2014 yılları arasında 
Megaron Dergisi’nde planlama alanından sorumlu editör olarak 



görev yaptı. Aralık 2014’ten bu yana Yıldız Teknik Üniversitesi Şe-
hir ve Bölge Planlama Bölümü Bölge Planlama Anabilim Dalı baş-
kanlığını yürüten Yiğit Evren, başta bölge planlama olmak üzere, 
ekonomik coğrafya, kümelenme teorisi ve yaratıcı sektörler konu-
larında araştırmalar yapmakta, kent ekonomisi ve bölge planlama 
alanlarında dersler vermektedir.

Beste Nur İSKENDER AYDIN

1989 yılında İstanbul’da doğmuştur. İlkokulu İstanbul, Ortaokulu 
Kocaeli’nde tamamladıktan sonra öğrenim hayatına Sakarya Ana-
dolu Lisesi’nde devam etmiştir. 2007 yılında Yıldız Teknik Üniver-
sitesi Mimarlık Bölümü’nde mimarlık eğitimine başlamıştır. 2012 
yılında tamamladığı lisans eğitimi ardından, aynı yıl Yıldız Teknik 
Üniversitesi Rölöve-Restorasyon Yüksek Lisans Programı’na kabul 
edilmiştir. Doç. Dr. Ebru Omay Polat danışmanlığında hazırladığı 
“Tarihi Yarımada Hanlar Bölgesi’nde Kültürel Rota Tanımlanma-
sı” başlıklı yüksek lisans tezi 2017 yılında tamamlanmıştır. 2018 
yılı Şubat ayından itibaren Yıldız Teknik Üniversitesi Restorasyon 
Doktora Programı’nda çalışmalarına devam etmektedir.  

Dr. Ü. Serdar SERDAROĞLU

1985 yılında Sivas’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da ta-
mamladı. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 
mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Türk İktisat 
Tarihi kürsüsünde 2010 yılında Araştırma Görevlisi olarak çalış-
maya başladı. Yüksek lisansını aynı fakültenin İktisat Tarihi Ana-
bilim Dalı’nda “Osmanlı Devleti’nde İlk Banka: Dersaadet Bankası 
ve Poliçe İşlemleri” başlıklı tez ile tamamladı. Doktora eğitimini 
University of Birmingham Osmanlı Çalışmaları Bölümü’nde, “The 
Evolution of Commercial Institutions and Business Networks in 
the Ottoman Empire: British Merchant Families and Individu-
al Merchants in the Levant Trade in the 18th Century” isimli tez 
çalışması ile 2018 yılında tamamladı. Hâlen İstanbul Üniversitesi 
İktisat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmalarına Osmanlı 
İktisat ve İşletme Tarihi alanlarında devam etmektedir.
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Önsöz

Geçmişten günümüze şehir ve ticâret konusu kapsa-
mında; ticâretin ve ticâret yollarının kentsel ilişkiler, 
kent ölçeği ve bunun yanı sıra yapı tipolojisi ölçeğine 
uzanan serüvenini ele almaya çalıştığımız bu kitapta, 
ticâretin şehir yapılanmalarındaki rolünün inceleme-
leri ve örnekleri yer almaktadır. 

Prof. Dr. Tülin Görgülü ile birlikte 18 Kasım 2017 ta-
rihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Otağ-ı Hümayun’da, 
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Esen-
ler Şehir Düşünce Merkezi ortaklığında ilk bölümünü 
gerçekleştirmiş olduğumuz çalıştayda şehir ve ticâret 
konusunda çalışmakta olan teorisyenleri, yerli ve ya-
bancı uzmanları, uygulamacıları bir araya getirerek 
çalışmaları kamuyla paylaşma fırsatını bulduk. Bu an-
lamda geçmişten günümüze ticâretin rolünün kentler 
üzerinde incelenerek yeni oluşturulacak yerleşim mo-
dellerinde ticâretin irdelenmesi, kentsel planlamada 
ticâretin rolünün dikkate alınarak, çalışmanın basılı 
bir yayın olarak ortaya konmasını ve sizlerle paylaş-
mayı amaç edinmiş bulunmaktayız.

Bu tür kamuya açık sunumların ve seminerlerin ya-
pılması, bunları yayın hâline dönüştürerek paylaşıma 
açılması Şehir Düşünce Merkezi’nin temel hedefleri 
arasında yer almaktadır. Bu anlamda bizleri destek-
leyen Esenler Belediyesi ve Esenler Belediye Başkanı 
Sayın M. Tevfik Göksu’ya teşekkürlerimizi sunarız. 

Editör 
Doç. Dr. M. Ebru ERDÖNMEZ DİNÇER
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Esenler Belediyesi’nin şehir üzerine düşünen, araş-
tıran ve yayınlar hazırlayan birimi Prof. Dr. Sadettin 
Ökten Şehir Düşünce Merkezi, şehrin yönetimine kat-
kılar sağlamak için çalışmalarına devam etmektedir. 
Bu çalışmada, tarihten günümüze hanların ticâretle 
dönüşümü, ticâret ve kent ilişkisi, kentlerde ticâretin 
ekonomi ile olan dinamiği konuları ele alınmıştır. 
Atölye ile yeni oluşturulacak şehir planlamalarında 
ticâretin rolünün dikkate alınarak günümüz şehircili-
ğine katkı sağlaması amaçlanmıştır.

“Şehir ve Ticâret” üzerine gerçekleştirmiş olduğumuz 
atölye çalışmasını, şehirle ilgili çalışma yapan akade-
misyen, araştırmacı ve öğrencilerimizin istifâdesine 
sunuyor; okuyan, araştıran, uygulayan herkes için 
faydalı olmasını temenni ediyorum. Başta yazarlar ve 
çalıştay katılımcıları olmak üzere emeği geçenlere te-
şekkür ediyorum.

M. Tevfik Göksu
Esenler Belediye Başkanı
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Şehir ve Ticâret

ŞEHİR TİCÂRET İLİŞKİLERİNDE KAMUSAL 
KULLANIMIN YERİ İSTANBUL EMİNÖNÜ BÖLGESİ

M. Ebru Erdönmez Dinçer*

Hande Apak**

Eminönü Ticâret Bölgesinin Oluşum Süreci 

İstanbul’un tarihsel sürecine baktığımızda bin yıldan daha uzun 
süre Doğu Roma-Bizans’a başkentlik eden bir şehri görürüz. Bir ya-
rımada üzerinde, etrafı surlarla çevrili biçimde yer alır. Yüzyıllardan 
beri Bizans’ın, Osmanlı’nın ve Cumhuriyet Dönemi’nin en önemli 
yapıları, surlarla çevrili bu liman şehrinde inşâ edilmiş ve berabe-
rinde önemli kurumların da burada toplanmasını getirmiştir. Ken-
tin yaşamında önemli yer tutan ticâretin en büyük payı da başkent 
İstanbul’da toplanmıştır.

Eminönü bölgesinin çalışma alanı olarak seçilmesinde, ticâret açı-
sından önemi, kamusal alan içinde yüzyıllardır var olmuş olması 
ve hâlen kamusal kullanım odaklı bir ticâret gerçekleşmesi şehrin 
ticâret odağı ve kamusal alan kullanım bölgesi kesitinde yer alması 
etken olmuştur.

Deniz yoluyla dış ticârete açık bir şehir olan İstanbul’un tarihî 
ticâret bölgesinin oluşumunda kentin coğrafî konumu ve doğal 
koşulları etkin olmuştur. İstanbul doğu ile batı, Karadeniz ile Akde-
niz arasındaki ticâret yolları üzerinde konumlanmıştır. 16. yüzyıla 
kadar, dışarıdan mal getirilmesi daha çok deniz yoluyla olmuştur. 

Bizans Dönemi’nde Ticâret Bölgesi 

Bizans Devri İstanbul’unu inceleyen eserler; Bizans’ın çarşı 
alanının Ayasofya yakınlarından başlayıp şimdiki kentin 
gelişimiyle beraber Divanyolu ve Çemberlitaş’ı takiben Be-
yazıt ve Şehzadebaşı’na, Aksaray Koska’ya uzandığını be-
lirtir. Zamanla Mese bir ticâret aksı hâline gelmiştir.1 

*	 (Doç.	Dr.)	Yıldız	Teknik	Üniversitesi	Mimarlık	Fakültesi	Mimarlık	Bölümü.
**	 (Mimar)	Yıldız	Teknik	Üniversitesi	Mimarlık	Fakültesi	Yapı	Programı.	
1	 Kösemen,	D.	2005.
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Görsel 1: Bizans’ın son döneminde kentin ticâret bölgeleri 
(Yorum: D. Kösemen, 2005).

D. Kuban İstanbul Bir Kent Tarihî adlı kitabında Konstantinopolis 
kenti hakkında, “... etkinliklerin merkezi Haliç ve Mese arasındaki 
bölgeye kayar. Bu arada kullanılmayan eski büyük meydanlar giderek 
ticârî amaçlarla kullanıma açılır. Zanaatkârların etkinlik gösterdikleri 
sahalar ise genelde yerleşim yerleri olarak kullanılmaz. Ekonomik ve 
kısmen politik hayatın taşıyıcıları, çok sayıdaki loncalardır...” şeklinde 
bilgi verir.

Caddenin iki tarafına revaklar yapılmak suretiyle, Bizans’ta Em-
bolos adı verilen çarşı kurgusu oluşmuştur. Bir diğer Embolos ise 
liman bölgesi olan Eminönü ile ana ticâret aksı olan Mese ara-
sındaki bağlantıyı sağlayan Makros Embolos’dur.2 Constantinus 
Dönemi’nden itibaren çarşının bir kısmının şimdiki Kapalı Çarşı’nın 
bulunduğu alanın bir parçasına kadar geldiği düşünülebilir. Çünkü 
Septimus Severus Surları, Constantinus Forumu’nun bulunduğu 
yere kadar gelmekteydi.3 

2	 Şimdiki	Uzunçarşı	Caddesi.
3	 Cezar,	2002.
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Bizans’ın ilk döneminde “agora” (çarşı) Constantinus Forumu’nun 
yakınında olmalıdır. O dönemde de ticârî ürünlerin cinsleri için 
kentin belli yerleri veya merkezî çarşının belli bölümleri ayrılmıştır. 
Ayasofya yakınlarından parfüm satıcıları ile başlamakta, Constan-
tinus Forumu ile Million Taşı arasında ve Sirkeci’nin bir bölümünde 
de çarşı parçası bulunduğunu, her meslek sahibinin bir arada 
toplandığını belirtilmektedir.4 

Osmanlı Dönemi’nde Ticâret Bölgesi Olarak Eminönü

Genel olarak Bizans Dönemi’nde çarşı olarak kullanılan alanların 
Osmanlı Dönemi’nde de ticâret alanı olarak kullanıldığı görülmek-
tedir. Ancak Osmanlı Dönemi’nde İstanbul çarşısının şimdiki Kapa-
lı Çarşı bölgesinde hızla yoğunluk kazanarak dükkânlar grubu, be-
destenler ve hanlar topluluğu hâlinde büyük şehrin merkez çarşısı 
şeklinde karakterize olduğu söylenebilir. İstanbul’un ana ticâret 
alanı Ayasofya Camii yakınlarındaki uzantıda Türkler zamanında 
gerileme kaydederken Kapalı Çarşı merkezinden Sirkeci, Eminönü 
ve Tahtakale’ye doğru genişleme ve gelişme kaydetmiştir.5

Bizans Dönemi ticâret bölgelerinin Osmanlı zamanında da fonk-
siyonlarını devam ettirmelerinin nedeni, ticâret bölgesinin doğal 
koşullara ve şehrin topografyasına uygun olarak biçimlenmesidir.

İstanbul’un Tarihî Ticâret Bölgesi

Haliç kıyılarının özellikle Unkapanı–Bahçekapı arasındaki bölümü 
ile Mahmutpaşa, Bedesten ve Beyazıt semtlerinde yoğunlaşmıştır. 
Bu alan, kuzeyde Eminönü’nden başlayarak Beyazıt’a kadar de-
vamlılık göstermektedir. Doğuda Eski Saray ile Süleymaniye 
Camii, batıda ise Mahmutpaşa semti bu bölgenin sınırlarını 
oluşturmaktadır. Ticârî alan Eski Bedesten’in etrafında kurulmuş 
ve liman doğrultusunda gelişme göstermiştir.

4	 Kafadar,	1994.
5	 Kösemen,	2005.
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Görsel 2: İstanbul Ticâret Bölgesinin Oluşumunu 
Etkileyen Çevresel Faktörler ve Hanların Mimari 

Kurgusu (Kösemen, 2005).

Görsel 3: Kapalı Çarşı kuşbakışı görünümü (Bimtaş, 2005-2007).
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Ticâret bölgesi en temel anlamda fonksiyon açısından üç alt 
bölgeden oluşmaktadır; 

-Ticâret bölgesinin kent içindeki yerini tayin eden Liman Bölgesi, 

-Bedestenin etrafında, Nuruosmaniye ile Beyazıt arasındaki 
bölgede yerleşmiş olan merkezi çarşı bölgesi; Kapalı Çarşı, 

-Ve bu iki bölge arasındaki bağlantıyı sağlayan ve tüm bölgenin 
depolama, konaklama gibi destek fonksiyonlarını yüklenmiş olan 
Hanlar Bölgesi.

LİMAN BÖLGESİ

İstanbul’da ticâret, gıda ve zorunlu ihtiyaç maddelerinden oluşan 
mal akışına dayalıydı. Kentin kuruluş dönemlerinde kara yolları ve 
taşıma araçları yeterince gelişmemişti. Dışarıdan mal getirilmesi 
daha çok deniz yolu ile yapılıyordu. İstanbul ise Akdeniz Havzası 
ticâretinde hem çok önemli bir tüketici merkez hem de bir transit 
ticâret merkeziydi. Eskiden Haliç İstanbul’un limanıydı. 

Haliç limanları ve daha sonra bu limanların yerini alan iskeleler 
ticâret bölgesini şekillendirmiştir. Konstantinopolis’in büyük lima-
nı, eski Grek kentinin Neorion Limanı’na tekabül eden ve aynı adı 
taşıyan liman olmuştur.6 

Görsel 4: Şehre Giriş Kapıları/Fetih Öncesi Liman ve İskeleler 
(Benli, 2007).

6	 Can,	1995.
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KAPALI ÇARŞI

Türk şehrinde ticâret alanı; bedesten, bunun çevresinde dükkânlar 
ve hanlar topluluğundan oluşmuştur. Küçük çarşılar farklı yer-
lerde şehrin büyüklük durumuna göre, birbirinden farklı yerler-
de oluşabilirdi. Ancak İstanbul Kapalı Çarşı bölgesinde ana çarşı, 
yani ticâretin en yoğun ve hareketli bölümü bedesten çevresinde 
toplanmıştır. Yeni başkent İstanbul’da şehrin merkez çarşısı, sa-
ray (Eski Saray) duvarının yakınında yer almıştır. Bu çarşının odak 
noktasını, bedesten meydana getirmiştir.

İstanbul’un ünlü çarşısının 1701’de Kapalı Çarşı hâline 
dönüştürüldüğünü, tarihî kaynaklar yoluyla saptayabilmekteyiz.7 

Görsel 5: İstanbul Kapalı Çarşı Planı (Özdeş, 1998).

HANLAR BÖLGESİ

Kapalı Çarşı ve Liman Bölgesi arasında konumlanan Hanlar 
Bölgesi depolama ve konaklama gibi ticâret bölgesinin çok önemli 
ihtiyaçlarına cevap vermiştir. Fetihten itibaren bu bölgede vakıf sa-
hipleri tarafından, vakıflarına gelir temin etmek amacıyla hanlar 
yaptırılmıştır. 

7	 Kösemen,	2005.
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İstanbul’un ticâret yönünden iyice canlandığı 17. yüzyıldan itiba-
ren hanlar da mekân kurgusu yönden gelişmeler göstermişlerdir. 
Bu yüzyılın sonlarından itibaren de kalıcı çehreyi oluşturmuşlardır. 
Özellikle Hanlar Bölgesi’ni Eski Saray’ın Mercan Kapısı’na bağlayan 
Çakmakçılar yokuşu, üzerinde önemli hanların yer aldığı bir ticâret 
aksı hâline gelmiştir. Bedesten, hanlar, arastalar ve dükkânlar Türk 
şehirlerinde çarşı dokusunu meydana getiren tipik ticâret yapı-
larıdır. İstanbul şehir içinde yapılmış ticâret amacını ön planda 
tutan hanların bir çoğu ortadan kalmış olmakla beraber yine de 
günümüze pek çok han kalmıştır. 

Görsel 6: F. Kauffer–Le Chevalier haritasında 
gösterilen Hanlar Bölgesi.

F. Kauffer–Le Chevalier haritasında gösterilen hanlar bölgesi, 
1807. (Büyütülerek incelendiğinde haritada Beyazıd Camii, Vezir-
han, Cebeci Han, Valide Han, Büyük Yeni Han, Mısır Çarşısı, Tah-
takale Hamamı seçilebilmektedir. 1807 yılındaki haritada 1776-86 
yılları arasında oluşturulmuş haritanın altlık olarak kullanıldığı 
görülmektedir).
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XVII. yüzyılda, İngiltere, Fransa, Hollanda gibi Batılı büyük ulus-
lar, siyâsî ve ticârî hayatta güçlenirken, Osmanlı dünyasına karşı 
düşünsel ve kültürel bir ilgi doğmaya ve İstanbul da bu ilginin mer-
kezi olmaya başlamıştır. Batılı güçlerle Osmanlı İmparatorluğu ara-
sındaki diplomatik ve ticârî ilişkilerinin gelişmesi ve aynı zamanda 
da doğu uygarlıklarına duyulan ilginin artması, İstanbul’da yabancı 
nüfusun artmasına yol açmıştır.8

18. yüzyılın II. yarısı Osmanlı İmparatorluğu’nun batıya açılma 
dönemidir. Yapılan antlaşmalar, kaybedilen topraklar, bu zamana 
kadar savaş ve fetih kavramlarına dayanan Osmanlı siyâsetinin ve 
dünya dâimî elçilikler kurulmaya başlanmıştır.

Tüm bu ilişkiler, Batı ve Batılı ile yakın temaslar sonucu Batı 
tarzı yaşam biçimi, Batı felsefesi ve modası, ülkede ve özellikle 
İstanbul’da kendini göstermeye başlamıştır. Artan ticâret kapasi-
tesi, fazla miktarda tüketim, depolamayı ve ticâret trafiğini idâre 
edecek ofis talebinin artışını da beraberinde getirdiği içindir ki, 
bu yüzyılda öncesine göre İstanbul’un alışveriş merkezinde yapı-
lan ticâret hanı sayısı da geçmişe oranla oldukça büyük bir artış 
göstermiştir.9 

Tanzimat Fermanı-Batılılaşma hareketi, yabancılara verilen imti-
yazlar; yeni limanlar, istasyon, banka, antrepo, otel, posta idâresi, 
finans kurumları, yazıhane türü fonksiyonlar için yapılara duyu-
lan ihtiyaçları artırmıştır. Tanzimat sonrası Hanlar Bölgesi’nin 
mekânsal yapısını, ulaşım ilişkilerinde değişen koşullar ve yeni 
teknolojiler etkilemiştir. Tünel, tramvay, vapur gibi ulaşım araçları 
ile kentin mekânsal yapısı genişlerken, kent bu kitle ulaşım araçları 
sonucu ortaya çıkan ilişkiler ağı içinde biçimlenmiştir.

1870’de Edirne–İstanbul arasındaki demir yolu, şehri Avrupa’ya 
bağlamıştır. 1911’de elektrikli tramvaylar gelir ve Karaköy–
Eminönü arasında yeni köprü inşâ edilir. Batıya ve onun kültürel, 

8	 Işın,	1991.
9	 Eldem,	2005.
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ekonomik değerlerine açılan kentin Müslüman, Rum, Ermeni, Ya-
hudi aileleri bu açılmanın göstergesi olarak sur içindeki geleneksel 
mahallelerini bırakarak Balat, Fener, Galata, Kasımpaşa ve Topha-
ne semtlerine yerleşmişlerdir. 

Yeni kapitalist sistem–sınıfsal farklılıklar Galata ve Beyoğlu tara-
fındaki gayrimüslim tüccarlar, bankerler, sarraflar gibi toplumsal 
sınıflar oluşturmuştur.

20. yüzyılda Türkiye başlıca sanayi merkezi hâline gelmiştir. 
Bu dönemde girişimciler, bankerlikten, gemi acentalığı, demir 
yolu, sigorta şirketi temsilciliğine kadar çeşitli alanlarda faaliyet 
göstermişler ve birçok şirket kurmuşlardır. Yeni çalışma mekânları 
katlı ofislere dönüşmüş ve yeni bir han tipolojisi ortaya çıkmıştır. 
Eminönü bölgesinde özellikle Sirkeci Garı, Büyük Dördüncü Vakıf 
Han ve Büyük Postane gibi yapıların yapılmasıyla bölgenin karak-
teri oldukça değiştirir.

Bu sanayileşme şehrin her zaman kalabalık olan nüfusunun daha 
da büyümesine neden olmuştur. Kısa zamanda İstanbul’un merkezî 
yerleşimi olduğundan çok daha fazla genişlemiştir.10 

Görsel 7: Eminönü yolu açılırken Balık Pazarı ve çevresindeki yıkımlar (1955).

Eminönü’nün 19. yüzyıl çehresi asıl Cumhuriyet’in onuncu yılın-
dan sonra değişmeye başlamıştır. 1955-1956 yılında; Unkapanı-

10	 Benli,	2007.
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Eminönü yolu açılırken Balık Pazarı yıktırılmış, bununla beraber 
Yemiş İskelesi’nden Unkapanı’na kadar olan eski doku bir ölçüde 
1986’ya kadar korunmuştur.11 

Görsel 8: Meydan ve çevresinin değişimi Menderes Dönemi (Daver vd., 1943).

Görsel 9: Meydan ve çevresinin değişimi Lütfü Kırdar Dönemi 
(Daver, 1943-Prost, 1948).

TİCÂRET ve KAMUSAL ALAN

Kentsel açık alanların günümüzün değişen koşullarına göre değer-
lendirilmeleri, yaşanabilir alanlar olarak tasarlanmaları özellikle 
büyük kentlerimizde önem kazanmaktadır. Özellikle son on yılda 
dünyadaki teknolojik, bilimsel gelişmeler paralelinde kentleşme 
kavramının yeniden sorgulaması ile beraber; kentlerdeki yaşana-
bilirlik, insanların yaşam kalitesi ve kentsel mekân kalitesinin ge-

11	 Heyet,	2003.
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liştirilmesine yönelik ciddî araştırmalar yapılmakta ve bunların so-
nuçları araştırma raporları olarak sunulmaktadır. Kentsel mekân 
bir şehrin/kentin ana bütünleşme aracıdır. Kentsel mekânlar kent-
lilerin ya da değişik kullanıcılarının kültürel birikimlerini paylaştı-
ğı, aktardığı, tekrar öğrendiği yerlerdir.

Kamusal açık alanların insan yaşamındaki; özgürlük, güvende 
hissetme, rahatlık, konfor gibi ihtiyaçları karşılaması, kaliteli bir 
fiziksel çevre koşutuna dayanmaktadır. Kamusal alanlar her yaş 
grubunun, her sosyal sınıfın ve her kültürden insanın erişebildiği 
ve mekânı kullanabildiği alanlardır. Arendt’in (1994) savunusuna 
göre de özgürlük, insanların birlikte hareket etmeleri, yurttaşların 
birbirleriyle karşılaşıp yeni ilişkiler kurdukları açık kamusal alan-
larda ortaya çıkabilir.

Bu anlamda, mekânsal olarak kaliteli kamusal alanlar yaratmak, 
toplumsal yapının da kaliteli ve sağlıklı şekilde gelişmesine katkıda 
bulunacaktır.12 

Birçok araştırmacı ve kurum (PPS, ULI, Spacesyntax, vb.) başarılı 
kentsel mekân yaratabilme ilkeleri ortaya koymaya çalışmışlardır. 
PPS’ye göre başarılı, kaliteli kent mekânları yaratabilmenin on il-
kesi vardır. 

1. İmaj ve Kimlik (Image and Identity)

2. Cazibeli ve Gidilecek Yerler (Attractions and Destinations)

3. Konforlu (Amenities)

4. Esnek Tasarımlı (Flexible Design)

5. Mevsimlik Stratejisi (Seasonal Strategy)

6. İyi Girişli (Access)

7. Meydanın Bir İç ve Bir Dış Sınırı (The Inner Square & The Ou-
ter Square)

8. Birçok Noktadan Ulaşılabilir (Reaching out Like an Octopus)

9. Yönetimin Merkezi Rolü (The Central Role of Management)

12	 Alexander,	1977;	Rapoport,	1991.
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Çalışmanın başında değinildiği gibi, ticâret mekânlarında, kamu-
sal alanda mekânsal kalitenin değerlendirildiği bölge olarak olarak 
Eminönü bölgesini çalışma alanı olarak seçilmiştir.

Eminönü Bölgesinde 1815- 2015 Arasında Gerçekleşen 
Değişimler 

Görsel 10: 1815’ten 1996’ya kadar olan yolların bağlantı analizi (Çin, 2006).

1815’te meydan çevresinde yapılaşmanın oldukça yoğun, kentsel 
blok ve sokaklarla iyi tanımlanmış bir sınıra sahip olduğunu be-
lirtmek mümkündür. 1882’de meydan, kentsel bloklar ve caddeler-
le tanımlanmaya çalışılmış; meydanın doğusunda iç kısımlardan 
meydana erişimi sağlamak amacıyla dar yollar tanımlanmıştır.
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1940’da ise meydanın formu tamamen değişmiş, yapılan imar pla-
nı ile yeni binalar ve depolar inşâ edilmiştir. Bu dönemde meydana 
altı farklı sokaktan erişim sağlanmıştır. Köprünün batı yakasındaki 
binalar ve caminin önündeki binalar yıkılmasına rağmen, meydan 
yapılar (depolar, cami, köşk, Mısır Çarşısı ve hanlar) tarafından iyi 
tanımlanmış sınırlarını korumaktadır. 

Görsel 11: Eminönü sahil kısmı 1960-1970-1982 uydu görüntüleri (https://sehirha-
ritasi.ibb.gov.tr/).

1960 ve 1982 arasındaki dönemde, Eminönü bölgesinde sahilde 
yer alan değişimler rahatça okunabilmektedir. Sahilde yer alan 
depoların zamanla yıkıldığı, kamusal alan için mekânlar oluşturul-
duğu, fakat daha sonra motorlu taşıtların alanı daha fazla domine 
etmesiyle kamusal alanın ikiye bölündüğünü sahil ile iç kesimin fi-
ziksel ve sosyal temasının kesildiğinden söz edebiliriz.
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Görsel 12: Eminönü sahil kısmı 2006 uydu görüntüleri 
(https://sehirharitasi.ibb.gov.tr/).

Görsel 13: Eminönü sahil kısmı 2015 uydu görüntüleri 
(https://sehirharitasi.ibb.gov.tr/).

1982 yılı sonrası yapılan motorlu taşıt yolları, zemin altı geçişleri 
kıyı ile yapı hattını tamamen ayırmış, geçişler alt geçit ve üst ge-
çitler ile sağlanmaya başlanmıştır. Günümüzde durum bu şekilde 
devam etmektedir.

YENİ CAMİİ-MISIR ÇARŞISI

Yeni Camii ve çevresinin kamusal kullanım haritası, 1960 ve 
1996’da meydanı çevreleyen sınırlayıcıların ortadan kaldırılma-
sıyla, meydan giderek insan ölçeğinden uzaklaşmaya başlamıştır. 
Günümüzde meydan, batı tarafında sadece kara yolu ile sınırlandı-
rılmıştır. İnsanları yönlendirici elemanların bulunmamasından do-
layı meydan, anlamsız büyüklükte bir boşluk oluşturmaktadır. Kul-
lanıcılar meydanı, genel olarak geçiş amaçlı olarak kullanmaktadır.
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Görsel 14: Yeni Camii ve Mısır Çarşısı çevresi önemli yapılar ve bölgenin Nolli 
Haritası (Apak, Ertemir, Erdönmez, 2017).

Görsel 15: Yeni Camii ve Mısır Çarşısı odak noktaları 
(Apak, Ertemir, Erdönmez, 2017).
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Bölgedeki kamusal alan değerlendirme kriterlerine baktığımızda; 
yollar-bağlantılar, odak-kesişim noktaları, kentsel donatılar-kent 
mobilyaları, aydınlatmalar vb. araç-yaya yoğunlukları/ulaşım-top-
lu taşıma vb. gibi otopark imkânları, erişilebilirlik, kentsel imaj, 
gürültü/rüzgâr gibi kriterler baz alınarak anket ve gözlem yöntem-
leri kullanılarak çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

Anket sonuçları değerlendirildiğinde, bölgede uygulanan yayalaş-
tırma projesi kapsamında; oturacak dinlenecek yerlerin, sokağın 
genel görünüşünün, yürünebilecek alanların arttığı belirtilirken; 
sokak aydınlatmasının, bilgilendirme amaçlı levhaların ve toplu 
taşıma olanaklarının değişmediği ya da azaldığı yönündeki düşün-
celer daha ağırlıklı olduğu belirtilmiştir.

Yapılan alan çalışmasında özellikle Sirkeci, Mahmutpaşa ve Tahta-
kale, Hanlar bölgesi kısmında yeterli aydınlatma ve donatı eleman-
ları olmadığı tespit ediliştir.
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• a) Kaldırımın kesintiye uğraması 

• 1 (%20) 2(%20) 3(%60)

• b) Kaldırım üzerinde araç parkları 

• 1 (%55) 2(%30) 3(%15)

• c) Kaldırım üzerinde işgaller 

• 1 (%10) 2(%30) 3(%60)

• d) Uygunsuz zemin kaplamaları 

• 1 (%20) 2(%50) 3(%30)

• e) Kaldırımlar çok yüksek 

• 1 (%30) 2(%50) 3(%20)

• f) Uygunsuz rampa eğimleri 

• 1 (%20) 2(%50) 3(%30) • d) Yetersiz engelli zemin yönlen-
dirmeleri 

• 1 (%10) 2(%60) 3(%30)

Anket sonuçları genel olarak geçici ve sürekli kullanıcıların bölgede 
bulunduğunu, mekânsal kalite açısından Yeni Camii ve çevresi için 
genelde memnun oldukları, Mahmutpaşa ve çevresinden problem-
ler yaşadıkları görülmektedir. 

Anket sonuçlarının çok net çıktığı sonuçlar özellikle toplu taşıma 
olanakları ve tarafiğe kapalı yolların yeterli ya da çok yeterli olarak 
değerlendirilmesine karşın bölgedeki ağaçlandırma, aydınlatma ve 
aydınlatmaya bağlı güvenlik sorunları, otopark alanları, yaya yolla-
rının kalitesinin ve sokak temizliğinin (özellikle Mahmutpaşa çev-
resinde) yetersizliğinden kaynaklanan kullanıcı memnuniyetsizliği 
gözlemlenmiştir.
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Görsel 16: Eminönü bölgesine deniz ve kara yolu ile yaklaşım.

Mahmutpaşa’ya araç girişi bulunmamaktadır. Eminönü, Sirkeci, 
Beyazıt ve Çemberlitaş yayaların en çok bulunduğu bölgelerdir. 
Yayalar bu bölgelere toplu taşıma ile ulaşımını otobüs ve deniz ula-
şımı ile sağlamaktadır. Tramvay ve Marmaray ile raylı sistem yak-
laşımı bulunmaktadır. 

Ankete katılan kullanıcıların çalışma alanına yürüme süresi 20 da-
kikadır. Eminönü Meydanı tarafından gelen yayalar Eminönü oto-
büs durakları, vapur iskeleleri ve tramvay durağından, aralarında 
çok uzun mesafe olan 3 yaya geçidi, 2 alt geçit ve 1 üst geçitten 
gelebilmektedir. Bu durum tüm kullanıcılar için uygun bir yaklaşım 
olarak gözükmemektedir. Yaşlı, engelli, hamile ve çocuklu kadınlar 
vb. kullanıcılar bu geçitleri kullanmayı çalışırken zorluk çektiği böl-
gede gözlemlenmiştir. 
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Mahmutpaşa yokuşunda eğimi az ve çok olmak üzere ortala-
ma yaklaşık %5 eğime sahip yokuşlar bulunmaktadır (Mercan ve 
Nuruosmaniye’ye çıkan sokaklar). Yol kaldırım ayrımı olmasına 
karşın araçlar giremediği için yolu daha çok yayalar kullanmakta-
dır. Kaldırım çoğu zaman teşhir ve dükkânlara geçiş için kullanıl-
maktadır. 

Bögledeki eğim Beyazıt, Kapalı Çarşı ve Çemberlitaş tarafından ge-
lenler için avantajlar sunarken, Eminönü tarafından gelenler için-
se, diğer faktörler ele alındığında (dinlenme alanı olmaması, aşırı 
yoğunluk) sorun oluşturabilmekte olduğu gözlemlenmiştir.

Görsel 17: Mahmutpaşa ve çevresi yaya yoğunluğu.
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Görsel 18: Ticârî alanlar açık iken bölgedeki yaya yoğunluğu.

Bölgedeki en büyük sorun ise kullanıcı sayısının gece/gündüz süre-
since farklılık göstermesidir. Gündüz kullanıcı sayısı artarken, gece 
bölgedeki kullanıcı sayısı yok denecek kadar azdır. Bunun nedeni 
bölgede tek işlevin, ticâretin, dükkânların hâkim olmasıdır. 

Ankete katılan kullanıcıların çoğu buraya gece saatlerinde güvenlik 
nedeniyle gelemediklerini belirtmiştir. Kullanıcılar “Gece aydınlat-
marı çalışmıyor. Kullanışsız merdiveni kullanmak gece saatlerinde 
daha zor hale geliyor.” şeklinde ifadelerde bulunmuşlardır. 

Herkes için her zaman açık mekân ilkesi ile uyuşmayan bu proble-
min en büyük sebebi bölgede tek işlev (ticâret) olmasıdır. Bölgede 
ofis, konut, rekreatif alanlar, kafeler, restoranlar vb. işlevler olması 
hâlinde insanları sürekli çekebilen bir mekân yaratılabilir. 

Bölgede farklı kullanıcı (yaş grubu, engel durumu, çocuklar) çe-
kebilecek çok fonksiyonlu dinleme alanları, yeşil alanlar, daha sık 
oturmalar ve dinleme alanları olması bölgeyi daha yaşanabilir hâle 
getirebilir.
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TAHTAKALE- KIYIBANDI

Tahtakale bölgesi Mısır Çarşısı’nın güneybatısında, Mercan’la Rüs-
tem Paşa Camii ve Hasırcılar Caddesi arasında kalan alanı kapla-
maktadır. Geleneksel ticâret ve parakende ticâret foksiyonlarını 
bünyesinde bulundurmaktadır ve bu alanda oldukça yoğun bir 
ticâret akışı yaşanmaktadır.

Görsel 19: Bölgenin konumu, odak noktaları ve ulaşım transferleri 
(Çekmeceli, Erdönmez, 2018).

Odak noktaları açısından alana baktığımızda, kıyıda bulunan iske-
lelerin çevresi önemli bir ulaşım transfer alanı olduğundan önem-
lidir. Ayrıca Sirkeci garı önünde bulunan tramvay durağı ve meyda-
nı, ticârî alanların ve hanların bulunduğu yapı adaları, Valide Camii 
önünde bulunan meydanlar önemli odak, toplanma noktalarıdır.

Çalışanların yoğunlukta olduğu;

• a) Kaldırımın kesintiye uğraması 

• 1 (%40) 2(%20) 3(%20)

• b) Kaldırım üzerinde araç parkları 

• 1 (%45) 2(%20) 3(%25)
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• c) Kaldırım üzerinde işgaller 

• 1 (%60) 2(%25) 3(%15)

• d) Uygunsuz zemin kaplamaları 

• 1 (%20) 2(%40) 3(%20)

• e) Kaldırımlar çok yüksek 

• 1 (%30) 2(%50) 3(%20)

• f) Uygunsuz rampa eğimleri 

• 1 (%30) 2(%40) 3(%30)

• d) Yetersiz engelli zemin yönlendirmeleri 

• 1 (%20) 2(%60) 3(%20) 

Çalışma alanı incelendiğinde kıyı ile ilişkisinin zayıf olduğu görül-
mektedir. Kıyı ile olan ilişkinin sınırlı olması, potansiyel olarak 
güçlü olan yönünün zayıflamasına neden olmaktadır. Liman olarak 
algılanmakta olan bölgenin aslında kendi içerisinde kıyı ile bağlan-
tısı sınırlı bir şekilde yaşaması kentsel açıdan bakıldığında ideal bir 
çözüm değildir. 

Anket sonuçları genel olarak, gelip, geçici kullanıcıların bölgede 
bulunduğunu ve mekânsal kaliteden memnun olmadıklarını göz 
önüne sermiştir. 

MERCAN BÖLGESİ

Eminönü Mercan Mahallesi’nin sınırları içerisinde; İsmetiye Cad-
desi, Vasıf Çınar Caddesi, Fincancılar Sokak, Çakmakçılar Yokuşu, 
Mercan Caddesi ve Fuat Paşa Caddesi arasında kalan bölgedir. Bu 
alan Eminönü Hanlar bölgesine dâhil olmasından dolayı dikkat 
çekmektedir. Atik İbrahim Paşa Camii, Büyük Valide Han, Süm-
büllü Han gibi önemli yapılar ve Fincancılar Yokuşu, Çakmakçılar 
Yokuşu ve Uzun Çarşı gibi önemli cadde ve sokaklar çalışma alanı 
sınırları içerisinde bulunmaktadır.
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Görsel 20: Mercan bölgesinin konumu 
(Saylan, Erdönmez 2017).

Görsel 21: Kamusal Alan Kullanımı, Sokak lambalarının yerleri 
(Saylan, Erdönmez 2017).
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Görsel 22: Mercan bölgesi (fotoğraf: Saylan, 2017).
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Çalışma alanındaki yapılar ağırlıklı olarak özel mülkiyete aittir. 
Bölgedeki kamusal alanları caddeler, avlular (yarı kamusal) ve ca-
miler ve avluları meydana getirmektedir. Hanlara ait avlular belli 
saatlerde bütün kullanıcılara açık olup, günün belli saatlerinde ka-
palıdır. Hanlarda bulunan yapı sahipleri tarafından bu avlular de-
netim altında tutulmaktadır. Hanların avlularına erişebilirlik hem 
mümkün olup hem de belirli sınırlar çerçevesinde gerçekleşebildiği 
için bu alanlar yarı kamusal alanlardır.

Çalışma alanında yaya akışı oldukça fazladır. Fakat bölgedeki çeşitli 
faktörler yürünebilirliği zorlaştırmaktadır. Özellikle dükkân önün-
de depolanan mallar, kaldırımlar üzerine konulmuş olan tabelalar 
yürümeyi zorlaştırmaktadır. İnsan yoğunluğunun artması ile bir-
likte dükkânlara giriş-çıkış yapılması, dükkân önünde duraklama-
lar yaya akışını engellemektedir.

Çalışma alanında incelenen verilerin doğruluğunu saptama ve kul-
lanıcının mekân kalitesi üzerine düşüncelerini belirlemek amacıyla 
inceleme bölgesinde 44 kişi ile anket yapılmıştır. Anket; demogra-
fik bilgiler, ulaşım bilgileri, yaya bilgileri olmak üzere üç ana bö-
lümden oluşmakta olup 26 soru içermektedir.

• %40’ı kadın, %60’ı erkektir. Katılımcıların, %15’i 18-25 yaş 
arasında, %55’i 25-40 yaş arasında, %20’si 40-60 yaş arasında, 
%10’u 60 yaş üstüdür. %51’i çalışan, %15’i ev hanımı, %22’si 
öğrenci, %4’ü emekli, %23’ü ise işsiz/çalışmayandır. 

• %5’i yaşayan, %47’si çalışan, %2’si hem yaşayıp hem çalışan, 
%46’sı ziyaretçi olarak alanda bulunmaktadır. Çalışma alanın 
ticârî bir bölge olduğu bilinmektedir ve konut sayısı azdır. An-
kette çoğunluğun çalışan ve ziyaretçi olması alanın fonksiyon 
verilerini doğrulamaktadır.

•  %28’i dinlenme alanlarını çok yetersiz, %52’si yetersiz, %7’si 
fikrim yok, %13’ü yeterli bulmuştur. %80’in dinlenme alanları-
nı yetersiz bulması alan incelemesinde de ortaya çıkan verileri 
doğrulamaktadır.
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• Engelli rampalarını %32’si çok yetersiz, %46’sı yetersiz, %19’u 
fikrim yok, %3’u yeterli olarak değerlendirmiştir. %78 oranında 
yetersiz bulunması, engelli için gerekli olan rampaların ihtiyacı 
karşılamadığını göstermektedir. 

• %26’sı engelliler için hissedilebilir zemini çok yetersiz, %53’ü 
yetersiz, %18’i fikrim yok, %3’ü yeterli olarak değerlendirmiştir.

SONUÇ

Eminönü, hem tarihsel geçmişi hem de morfolojik özellikleriyle 
İstanbul’un en önemli bölgelerinden biridir. Bölge Bizans, Osmanlı 
ve Cumhuriyet Dönemi’nin morfolojik izlerini taşımakta ve dene-
yimleyen insanlara bu izleri aktarmaktadır. Bölgede birçok önemli 
tarihî yapı ve eser bulunmaktadır. Şehrin Bizans Dönemi’nden beri 
ticâret odağı olan Eminönü bölgesi, aynı zamanda kamusal alan 
olarak yüzyıllardır var olmuş olması ve hâlen kamusal kullanım 
odaklı bir ticâret gerçekleşmesi nedeniyle “şehir, ticâret ve toplum” 
bağlamında konunun ele alınmasında etkili olmuştur. 

Çalışma alanında bulunan tarihî yapılar günümüzde varlığını de-
vam ettirmesine rağmen, birçok mimari özelliklerini yitirmiş, deği-
şime uğramıştır. Tarihî alanlarda değişimler kaçınılmazdır fakat bu 
değişimler kontrol altında tutularak bilinçli bir şekilde yapılmadır. 
Tarihî yapılar ve tarihî çevreler geçmişin izlerini taşıyarak, insanla-
ra aktarmaktadır. Tarihî bölgelerdeki süreklilik kent kimliğinin ve 
kent belleğinin korunması için önemlidir. 

Yapılan değerlendirmeler ve anket sonuçlarında bölgenin mekânsal 
kalitesinde problemler olduğu ortaya çıkmıştır. Alana ulaşım ola-
nakları, sıklığı, çeşitliliği yeterli düzeydedir. Alandaki dinlenme 
alanları ve yaya alanları yetersiz kalmış, sokak aydınlatmaları, te-
mizliği, gölgelendirme elemanları, ağaçlandırma, yönlendirme lev-
haları ve otopark alanlarında eksiklikler vardır. 

Alanın engelli kullanıcılar için yetersiz olduğu saptanmıştır. Bölge-
deki yoğun trafik, uygunsuz araç parkları rahatsız edicidir. Kulla-
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nıcılar yaya yollarını yetersiz-kalitesiz ve güvensiz bulmuştur. Kal-
dırımların işgal edilmesi, zemin kaplamaları ve yüksek olması yaya 
sirkülasyonunu olumsuz olarak etkilemektedir. Yapılan inceleme-
ler ve anket sonuçları çalışma alanında mekân kalitesinin yetersiz 
olduğunu ortaya koymaktadır. 

Bölgede gündüz insan yoğunluğu yeterli düzeydedir. Mekân kali-
tesi artırılarak insanların yaşamları daha iyi bir hâle getirilmelidir. 
Dinlenme alanlarının, sokak aydınlatmalarının, ağaçların, yönlen-
dirme levhalarının ve gölgelendirme elemanlarının sayısında artış 
yapılmalıdır. Kamusal mekânlar engelli kullanıcılar için düzenlen-
melidir. Yaya yollarında iyileştirmeler yapılmalı, yaya sirkülasyo-
nunun düzgün bir şekilde ilerleyebilmesi için zemin kaplamaları 
iyileştirilmeli ve dükkânlara yaya kaldırımlarını işgal etmemeleri 
için belirli sınırlamalar getirilmelidir.

Mekânsal kalitenin ele alınan kriterler bağlamında iyileştirilmesiy-
le ticâret canlılığının artırılmasının yanında mekân kullanıcıların 
da mekânı daha efektif ve etkin kullanımı sağlanacağı düşünül-
mektedir.
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tişim Yayınları.

BENLİ, G., (2007), İstanbul Tarihî Yarımada’da Bulunan Han Yapıları ve Avlu-
lu Hanların Koruma Sorunları, Yayınlanmamış Doktora Tezi, YTÜ, İstanbul.
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ÇEKMECELİ, E., ERDÖNMEZ, E., (2018), “Kamusal Alanların Mekânsal Kali-
te Açısından İncelenmesi; Eminönü Tahtakale Örneği”, Kent Akademisi.
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lediye Matbaası.

ELDEM, E., (2005), “Osmanlı Dönemi İstanbul’u”, İstanbul Armağanı 3 
Gündelik Hayatın Renkleri, İstanbul.

HEYET, İstanbul, İstanbul Ticâret Odası Yayını, İstanbul, 2003.
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OSMANLI KENTLERINDE TICÂRET MERKEZLERININ 
OLUŞUM SÜREÇLERI VE KARŞILAŞTIRMA

Can Binan*

Fernaz Öncel**

Ticâret tüm toplumlara sanat ve uygarlığın yayılmasındaki en bü-
yük etkenlerden biri olmuştur. Köklü bir ticâretin asıl oluşup, geliş-
tiği yer şehirlerdir. Şehirlerin gelişiminde de en büyük etkenlerden 
biri ticâretin gücüdür. Bu yazı kapsamında Osmanlı Dönemi ticâret 
merkezlerinin fiziksel ve sosyal oluşumu incelenmiştir ve karşılaş-
tırılmıştır. Karşılaştırma için ele alınan çarşılar; Osmanlı coğraf-
yasında 14. yüzyıl ve 19. yüzyıl arasında gelişmiş ve kent yaşamı 
içinde önem kazanmış ticâret alanlarıdır.

Osmanlı Dönemi Önemli Ticâret Merkezlerinin Oluşum 
Süreci

Osmanlı Dönemi çarşıları bulundukları kent, kültür alanı ve böl-
geye göre kendilerine özgü özellikler taşımakla birlikte ortak özel-
likleri de bulunmaktadır. Çarşılar şehrin kalbinin attığı yerdir ve 
pek çok tarihî belgede, seyahatnâmelerde çoğunlukla çarşılardan 
söz edilmiş, olaylar çarşı üzerinden anlatılmıştır. 

Cami, Çarşı-Pazar ve Hamamlar, Osmanlı şehirlerinin üç temel 
öğesidir ve şehirler bunların etrafında gelişir. Çarşılar, hanlar ve 
pazarlar şehirlerin Ulu Camii1 ve Bedesteni etrafında gelişmiştir. 
Konut alanları/mahalleler de genellikle çarşının etrafında gelişmiş-
tir.2 Ayrıca eğitim ve kültür yapıları da genellikle çarşıların etrafın-
da yer almıştır.3

*	 (Prof.	Dr.-Y.	Mimar)	Yıldız	Teknik	Üniversitesi.
**	 (Dr.	Öğr.	Üyesi-Y.	Mimar)	İTİCÜ.
1	 Çarşı	alanları	bazı	şehirlerde	Ulu	Camii	yoksa,	şehrin	en	eski	camisi/ibadetha-

nesi	etrafında	gelişmiştir.	Genellikle	Ulu	camilerin	yakınında	kütüphane	 inşâ	
edilmiştir.

2	 Bu	konuda	örnek	olarak	Kayseri	çarşısı	verilebilir.	Bedesten	ve	Ulu	Camii	etra-
fında	ve	kalenin	hemen	yanında	oluşan	ticâret	yapılarının	etrafında	mahalleler	
oluşmuştur.	(1998,	Karagöz),	(2000,	Eravşar).

3	 1991,	Eyice;	1998,	Karagöz;	1985,	Cezar;	2004,	Meşhur,	Uysal;	2010	Pasic.
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Bedesten, Arasta, Şehir İçi Hanı, dükkânlar Kapalı Çarşı’yı oluştu-
ran ana ticâret yapılarıdır. Özellikle bedesten başta olmak üzere 
bütün bu yapılar, şehrin ticârî aktivitesini gösterirler ve şehirdeki 
ticârî faaliyetlerle aynı oranda büyüyüp gelişirler.4 Osmanlı kentle-
rinde ticâret alanları; hem ticâret, hem ibadet hem de halkın sos-
yal ilişkiler kurduğu alanlardır. Bu dönemde çarşılar; şehrin sos-
yoekonomik hayatının en önemli merkezlerinden biri olmuştur. 
Çarşılar hem ekonomik faaliyetlerin yapıldığı hem de farklı meslek 
gruplarındaki zanaatkârların üretim yaptıkları bir yerdir.5 Osmanlı 
Dönemi’nde önemli duyuruların (savaş gibi) Bedesten’den verilme-
si6 Handa kalan yolcu/tüccar hamamda temizlenip, camide ibadet 
etmesi7 yerli halkın ibadet için buradaki camiye gelmesi, alışveriş-
lerini cami çevresindeki bildik esnaftan yapması gibi faaliyetler; 
Kapalı Çarşı alanlarında sadece ticâret ilişkisi değil, sosyal ilişkile-
rin de kurulduğunu göstermektedir.

Çarşılar bulunduğu şehrin büyüklüğüne, nüfus yoğunluğuna, eko-
nomik faaliyetlerine göre farklı sayılarda ve büyüklüklerde oluş-
muşlardır. Şehrin ekonomisiyle ilişkili ticârî faaliyetler şehir mer-
kezinde geçer. Şehir büyüdükçe bu faaliyetler asıl çarşının dışında 
geçmeye başlamıştır. Bütün bunlar merkezdeki ekonomik faaliyet-
lerin yükünü hafifletmek için daha küçük çaplı çarşıların kent mer-
kezinin dışına hatta uç noktasında yapılmasını ortaya çıkarmıştır. 
Örneğin; İstanbul’da çarşı üç bölgeye ayrılmıştır. Belgrad’da altı 
adet çarşı mevcut olmuştur. Saraybosna’da Vratnik ve Hiseti, Ban-
ya-Luka ve Belgrad merkez çarşının yükünü azaltan, merkez dışın-
daki küçük çarşılardandır.8 

Osmanlı Dönemi’nde çarşıların hukuksal ismi; “Suk-ı Sultani”dir. 
Yani padişahın düzenini ve kurallarını belirlediği ve bu kuralların 

4	 Cezar,	1985.
5	 Karpuz,	2010.
6	 Gelrach,	2007.
7	 Şatıroğlu,	2011.
8	 Pasic,	2010.
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uygulandığı ticâret alanlarıdır. Çarşılarda satılan mallar çeşitleri-
ne göre ayrılarak, aynı ürünlerin bir arada olduğu bir düzen için-
de satılmaktadırlar. Pazarlar ve çarşı sokaklarının isimleri satılan 
malların cinsine göre isimlendirilmiştir.9 Her bir ürünün satıldığı 
yer önceden belirlenmiştir. Bunun nedeni ürünlerin fiyat ve nite-
liklerinin rahat denetlenebilmesi ve ürünlerin ihtiyacı olanlara âdil 
olarak verilmesinin sağlanmasıdır. Bu ikisi çarşıların en önemli 
kurallarındandır. Ticâret ve sanat ilişkilerini düzenleyen kurallar; 
merkezî yönetim tarafından belirlenmiştir. Buralardaki ölçü bi-
rimleri ve aletleri de merkezî yönetime tâbi olmuştur. Tüm ticârî 
faaliyetler kadı denetimindedir. Tüm ticârî faaliyetlerler için emin 
veya mültezimler tarafından vergi toplanmaktadır.10 Bütün bun-
lar Osmanlı Dönemi çarşılarının kimliğini oluşturan öğelerin bir 
parçasıdır. Osmanlı coğrafyasındaki çarşılar bu kurallara göre işle-
tilmiştir. Bu durum da çarşı planlarının oluşumunda benzerlikler 
görülmesine neden olmuştur. 

Osmanlı coğrafyasındaki Kapalı Çarşılar; güvenlik, kolay ulaşım ve 
hareketli ve canlı bir yer olması sebebiyle, şehir içinde kaleye yakın 
yerlerde yapılırlar. Genellikle Bedesten’in ve Ulu Camii’nin etrafın-
da gelişmişlerdir. Bedesten ve zamanla buna eklemlenerek yapılan 
dükkânların, arastaların ve hanların tümü Kapalı Çarşı’yı oluştu-
rurlar.11 Bu yapıların çoğunun birbirleriyle zaman içinde oluşmuş 
fiziksel bağlantıları vardır.

Bedestenler; gelişmiş ve ticârî faaliyetleri yoğun olan şehirlerde ya-
pılmıştır. Ticâret açısından önemli bazı büyük şehirlerde, iki veya 
daha fazla yapılmışlardır. Bedestenler genellikle Kapalı Çarşı’yı 
oluşturan ilk ticârî yapıdır. Bedestenler geniş açıklıklı kare veya 
dikdörtgen planlıdır ve üzerleri kubbe ile örtülüdür. Bedestenle-
rin birden çok işlevi vardır. Bedesten; ismini işlevinden almıştır. 
“Bedesten-bezistan” bez satılan yer demektir. Değerli kumaşların 

9	 Taş,	2010.
10	 Ergenç,	2010.
11	 Cezar,	1985.
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fiyatlarının belirlendiği ve satıldığı yerlerdir. Borsa ve banka işlevi 
görürler. Kuyumcular; bedestenin arastasında veya yakınında bu-
lunurlar. Bedestenlerde “hace” adı verilen hücreler yer almaktadır 
ve burada satışa sunulacak kıymetli ürünler depolanmıştır.12 Şeh-
re gelen (genellikle ithal edilen) malların toplandığı ve sunulduğu 
yerlerdir. 

Bedesteni diğer çarşı ve pazar alanlarına veya şehrin çıkış noktala-
rına bağlayan “Uzun Çarşılar”13,14,15 yapılmıştır. Bu pazar yerleri16 
toptancılar gibi vazife görürler. Perakendeci esnaf buradan aldıkla-
rı malları halka sunar. Uzun çarşıda bedestene getirilmiş malların 
duyurusunu yapan görevliler vardır.17 Diğer çarşı sokakları da ge-
nellikle bu uzun çarşıya paralel ve dik olarak zamanla organik ola-
rak eklemlenerek yapılmışlardır. Bu çarşıyı oluşturan dükkânlar; 
düzenli, bitişik nizamda sıralanırlar. Üzerleri genellikle başlangıçta 
açık olarak yapılmıştır ve sonradan kapatılmıştır.

Bunlarla birlikte bedestene bitişik veya yakınında yapılmış hanlar 
ile çarşıların geliştiği görülmektedir.18 Bedestenler ve hanlar Os-
manlı çarşı ve şehir planının temel öğeleridir. Kapalı çarşıları oluş-
turan bedestenlerin ve hanların sayısı şehrin ticârî önemine göre 
değişmektedir. Hanlar genellikle iç avlulu ve iki katlıdır. Bu şehir 
içi hanları çok amaçlı işlev görmektedir. Farklı bölgelerden gelen 

12	 Ergenç,	2010
13	 Uzun	 Çarşıya	 “suk-ı	 tavil”	 veya	 “Cadde-i	 Kebir”	 de	 denilmektedir,	 (Ergenç,	

2010).
14	 Kayseri’de	de	Bedestenin	hemen	bitişiğinde	Uzun	Çarşı	vardır.	Günümüzde	adı	

“Sipahi	Pazarı”	olarak	değişmiştir.
15	 Euthycides	(1882)	ve	Gabriel	(1930-40)	haritalarında	Kayseri	Uzun	Çarşısı’nın;	

“Odun	Pazarı	Kapısı”/”Meydan	Kapısı”	 ile	birleştiği	görülmektedir.	Bu	sur	dı-
şındaki	kapıların	hemen	yakınında	pazar	yerlerinin	mevcut	olduğu	bilinmekte-
dir.

16	 Pazar	yerlerinde	ise	genellikle	şehre	araba	ve	kağnılarla	getirilen	ve	yine	bun-
lar	üzerinde	satılan	mallar	yer	almıştır.	Bu	pazarlarda	bu	yüzden	araba	pazarı,	
kağnı	pazarı	gibi	isimlerle	anılmıştır,	(Barkan,	1942).

17	 Ergenç,	2010.
18	 Kayseri	Kapalı	Çarşısı’ndaki	Üç	Han	da	Bedesten’in	etrafında	yer	almaktadır.	

Ayrıca	hanların	sayısının	çokluğu	Kayseri’de	ticârî	faaliyetlerin	önemini	ispat-
lamaktadır,	(Öncel,	2016).



59

Şehir ve Ticâret

tüccarlar buralarda malını depolayıp, pazarlayıp, konaklamakta-
dırlar. Selçuklu Dönemi’nde birer konaklama yapısı olan “han”lar 
Osmanlı çarşılarında işlev değişikliğine uğramış ve tüccarların sü-
rekli konaklayıp ticâret yaptığı iş hanlarına dönüşmüştür. Hanlara; 
“kapan,19 kapan hanı20” gibi özel işlev ve isimler verilmiştir.21 Ayrı-
ca ürünler cinsine göre ayrılarak, her biri ayrı hanlarda satılmıştır. 
Genellikle hanlar satılan bu malın adını almışlardır.22 

Osmanlı Dönemi çarşılarının çevre dokusunda da bir takım ben-
zer özellikler görülmüştür. Çarşılar, cami, hamam, han üçgeninde 
gelişmişlerdir. Büyük kapasiteli kapalı çarşıların etrafında ticâret 
yapısı haricinde cami/ibadethane, mescid, hamam, çeşme, kütüp-
hane, kahvehane, bozahane gibi ticâretle birlikte sosyal ilişkilerin 
kurulduğu, ortak toplanma mekânlarının varlığı bilinmektedir.23 
Fakat daha küçük çaplı çarşılarda, bu yapıların tümü değil birkaç 
tanesinin var olduğu bilinmektedir. Ticâreti etkileyen birçok unsur, 
ticâret dokusunun etrafını saran, ticâret yapılmayan bu alanlardaki 
sosyal ilişkiler sonucu ortaya çıkmıştır. Bu yapıları kullanan ve ya-
şayanların birbirleriyle olan bu sosyal ilişkisi Osmanlı Dönemi’nin 
çarşı kültürünü oluşturan önemli unsurlardandır. Çarşı esnafı ge-
nellikle yemeklerini evden getirmişlerdir. Sadece çok küçük çaplı 
iki çeşit yemek veren aşçı dükkânları24 ve sütçü, muhallebici, kay-
makçı, kebapçı gibi küçük çaplı yeme-içme yerleri var olmuştur.25 

19	 “Kapan”;	 Osmanlı	 Dönemi’nde	 çeşitli	 yerlerden	 gelen	 ürünlerin	 toplandığı	
ve	dağıtıldığı	 yerdir.	Her	bir	ürün	 tasnif	 edilerek	 ilgili	 hanlarda	 toplanmıştır.	
“Kapan”lardan	 sorumlu	 olan	 kişilere;	 “Kapan	 Emiri”	 adı	 verilmiştir.	 Kapan	
emirleri;	ürünlerin	vergilendirilmesinden	ve	âdil	bir	şekilde	dağıtılıp,	satılma-
sından	sorumlu	olmuştur.	Buraya	toptan	gelen	ürünler	merkezi	yönetimin	be-
lirlediği	koşullarda	ve	büyük	tartılarda	tartılarak	ilgili	pazarlara	dağıtılmıştır.	
Kapan	Hanları;	bir	nevi	gümrük	görevi	görmüştür,	(Öncel,	2007).

20	 Örnek	olarak	Kayseri	Kapalı	Çarşı’sını	oluşturan	yapılardan	“Pamuk	Hanı”nın	
da	bir	diğer	adı	“Kapan	Hanı”dır.

21	 Taş,	2010.
22	 Akdağ,	1995.
23	 Ergenç,	2010.
24	 Bu	dükkânlar	genellikle	bekâr	işçilere	hizmet	vermiştir.
25	 Şatıroğlu,	2011.
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Çarşıların haricinde, açık pazarlarda ise köylüler getirdikleri mallar 
satılmıştır.26 Pazar yerlerinin büyük bir kısmı; Selçuklu ve Beylik-
ler döneminden Osmanlı Dönemi’ne de ulaşmıştır. Pazarlar; çarşı 
kenarlarında bitiminde açık olarak yer almışlardır. Burada satıcı 
ürettiği ürünleri aracısız, doğrudan kendi müşterisine satmıştır.27 

Tüm bunlardan anlaşılacağı üzere çarşılar; çevresi, yapıları, işlev-
leri, ticâret ve yönetim biçimi, esnafı, tüketicisi, yöneticisi ile bir 
bütündür. Çarşıyı çarşı yapan; bu sosyal ve fiziksel unsurların bir-
leşimidir.

Ayrıca çarşının cami veya mescid ile ilişkisi, çarşıya dair çeşitli tö-
renlerin dinsel özellik taşıması, esnaf örgütü içerisinde duacının 
varlığı gibi durumlardan; çarşı kültürünün temelinde belirli ahlâkî, 
dinî temeller üzerinde yükselen esnaf örgütü olduğu anlaşılmak-
tadır.28

Osmanlı Dönemi’nde Esnaf Örgütlenmesi

Anadolu’da, ahiliğin ve lonca teşkilatının ticâretin üstünde çok et-
kileri vardır. Ticâret, “sabit çarşılar” ve “pazar yerleri” olmak üzere 
iki farklı şekilde yürütülmüştür.

Osmanlı Dönemi’nde merkezî sistemin gelişmesiyle meslek örgüt-
lerini denetim altına almıştır ve ahiliğin ilk kurulduğundaki önemi 
azalmıştır. Şehirlerde ahilik esnaf örgütü olmaya başlamıştır. Fakat 
esnaflar arasındaki “füvüvvet ahlâkı” devam etmiştir.29 

Esnaf örgütleri, zanaat ve ticâreti düzenlemekten sorumlu olmuş-
lardır. Bunu her yönüyle ele alarak sorunsuz ve âdil bir şekilde 
yapmak da vazifeleri arasında olmuştur. “Narh Sistemi”ni uygu-
lamışlardır. Buna göre; satılan malların, fiyat-kalite denetimi ve 
standardizasyonunun sağlanması amaçlanmıştır. 16. yüzyılın baş-
larında çıkarılan bir kanunda ilk kez “İstanbul esnafı” tanımlama-
sına rast gelinmiştir.30 

26	 Akdağ,	1995.
27	 Karpuz	[70],	2010.
28	 Mantran,	1991.
29	 İnalcık,	2009.
30	 Mantran,	1991.
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Esnaf teşkilatı kendi çalışma düzenine göre âdil bir şekilde kural-
larını belirler ve bunu kadıya sunardı. Kadı bunu uygun bulursa 
dîvana sunar ve eğer dîvan da onaylarsa bu kurallar, bağlayıcı temel 
kuralları olan bir belge hâline gelmekteydi. Bu belgelerde çıraklık-
kalfalık-ustalık unvanlarının kazanılma şartları, süreleri, çalışma 
şartları, üretilecek malın miktarı, cinsi ve kalitesi, ham maddenin 
temin ve tevzisi, dükkânların yeri ve sayısı gibi konular yer almış-
tır.31 

Esnaf teşkilatı geleneksel ve hiyerarşik bir yapıya sahiptir. Usta-
çırak ilişkisi ile yönetilmektedir. Çırak yetiştikten sonra kalfalık sı-
navını geçerse “kalfa” olur. Kalfalık en az üç yıl sürmektedir. Kalfa-
lık sınavını geçerse usta olmaya hak kazanır. Bundan sonra isterse 
“Esnaf Şeyhliği”ne kadar yükselebilmektedir.32

Her bir esnaf zümresinin kendine ait kethüdası (kahya), yiğitbaşı-
sı, duacısı ve çavuşu vardır. “Yiğit Başı” esnaflar arasındaki sorun-
ları çözmektedir ve hakemlik yapmaktadır. Anlaşmazlıklar önce-
likle esnaf örgütü içinde çözülmeye çalışılmıştır. Duacı törenlerde 
dua etmekle vazifelidir. Kahya ise her zümrenin en kıdemlilerinden 
seçilmektedir.33 

İstanbul Kapalı Çarşısı’nda günümüze kadar gelmiş âdetlerden bi-
risi; Kapalı Çarşı esnafının Sahaflar Kapısı’nda toplanarak, Çarşı 
imamının kapıyı besmele ve dualarla açması ve Fâtiha okumasın-
dan sonra çarşıya girilmesi törenidir.34 

Esnaf örgütü sadece meslekî bir kuruluş değildir. Aynı zamanda 
sosyal dayanışma, yardımlaşma, birlikte eğlenme gibi çok yön-
lü ilişkiler içinde olan bir topluluktur. Ayrıca bu topluluk meslek 
ahlâkını her yönüyle korumak için çaba ve önem gösterir.35 

31	 Şatıroğlu,	2011.
32	 Şatıroğlu,	2011.
33	 Tabakoğlu,	2008.
34	 Gölpınarlı,	2011
35	 Genç,	2000.
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18. yüzyıldan itibaren “esnaf örgütü”, “lonca” olarak ifade edilmeye 
başlanmıştır.36 18. yüzyıldan sonra Osmanlı esnaf teşkilatı, kapita-
lizmin kitlesel üretim sisteminin baskısı altına girmeye başlamıştır. 
Bu durum sonucunda teşkilat yapısında bazı değişiklikler meyda-
na gelmiştir. Esnaf teşkilatının kadrosu artarken, geçim imkânları, 
ham madde kaynakları ve sürüm sahaları bu artışa yetişememiştir. 
Bu nedenle problemler oluşmaya başlamıştır. Esnaf gelirleri azal-
tıldığı için, geleneksel esnaf ahlâkına uymayan davranışlarda bu-
lunmuştur. Hile, ihtikâr, eksik tartma, kanaatsizlik gibi sorunlar 
ortaya çıkmıştır ve esnaftan kaynaklı şikâyetler artmıştır.37 

Dış ticâretin ve ithâlâtın büyümesiyle esnaf örgütleri hâkimiyetini 
kaybetmeye başlamıştır ve kent ekonomisine yabancı tüccarlar ve 
onların şehirdeki temsilcileri hâkim olmaya başlamıştır. Böylece 
esnaf örgütleri ilk olarak perakende ticâret sektöründe gerilemeye 
başlamıştır. Tanzimatla birlikte, artan ithâlât ile rekabet edebile-
cek şekilde mâliyetini düşüremeyen, yeni tüketim alışkanlıklarına 
cevap verecek malları üretmekte zorluk çeken esnaf teşkilatı için 
koşullar daha da zorlaşmıştır ve hızla gerilemeye başlamışlardır.38 

Ticâret ve ekonomiye yabancı tüccarların hâkim olmasıyla ticârî 
yaşamda değişikliler olmuştur. Bu kapsamda 1882 yılında İstanbul 
Ticâret Odası açılmıştır. 1909’da “Esnaf Cemiyeti Talimatnâmesi” 
çıkarılmıştır ve bununla birlikte bazı esnaf ve iş adamları dernek-
ler kurmaya başlamıştır. 1910’da Ticâret ve Sanayi Odaları’na özgü 
nizamnâme oluşturulmuştur. 1924 tarihine gelindiğinde ise esnaf 
birlikleri tamamen işlevini yitirerek yok olmuştur.39 1935 yılında 
Ticâret Odası bünyesinde “esnaf şubesi” kurulmuştur. 1943’de ise 
Ticâret ve Sanayi odaları, Esnaf Odaları ve Ticâret Borsaları Kanu-
nu yürürlüğe girmiştir. Böylece yeni bir örgütlenme modeli ortaya 
çıkarılmıştır. Fakat bu duruma kültürel, sosyal ve toplumsal olarak 
ancak yüzyılın sonunda uyum sağlanmış olunduğu görülür.40 

36	 Şatıroğlu,	2011.
37	 Tabakoğlu,	2008.
38	 Genç,	2000.
39	 Tabakoğlu,	2008.
40	 Ortaylı,	2007.
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Osmanlı Dönemi’nde, ticâret ve üretim kentin önemli bir belirleyi-
cisi olduğu için esnaf ve tüccar diğer toplumsal kesimlerden daha 
düşük statüde olsalar bile kentlerde önemli rollere sahip olmuşlar-
dır.41 

Osmanlı Dönemi’nde lonca örgütlerini oluşturan “esnaf”42 kav-
ramı; “dükkâncılar” ve “zanaatkâr” için kullanılmıştır. Denizaşırı 
ticâret43 ve kervan yapanlara “tüccar” veya “bezirgan” denilmiştir. 
Toplumda statü olarak yüksek mevkide olanlar ve gelir düzeyi yük-
sek olanlar, paralarını tüccarlar aracılığıyla işletmişlerdir. İşlerini 
bedestenden yöneten büyük tüccarlar, denizaşırı ticâretle getirdik-
leri kıymetli malları satmışlardır.44 

Osmanlı Dönemi Önemli Çarşı Alanları

Bergama Tarihî Çarşı Alanı

Batı Anadolu şehirlerinden Bergama’daki kapalı çarşıda, günümü-
ze neredeyse özgün ulaşan Osmanlı Dönemi’nin gelişmiş çarşıla-
rındandır. İki hanı, bedesteni ve arastası günümüzde ayaktadır. 

Dikdörtgen planlı olan 15. yüzyıl bedesteni altı kubbelidir. Günü-
müzde harap hâldedir. 1432’de yapılan, Bergama Taş Han’ın da 
cephesinde taş-tuğla almaşık örgü tekniği kullanılmıştır. Ayrıca 
bazı yerlerde devşirme malzemeler kullanılmıştır. Tek katlı ve avlu-
lu planı sonradan değiştirilerek, iki katlı yapılmıştır. Tipik şehir içi 
hanı plan tipindedir ve ahır kısmı, girişinin karşısında planlanmış-
tır. Günümüzde terk edilmiştir ve harap hâldedir. Yine tipik şehir 
içi hanı olan, 15. yüzyılda yapılan Bergama Çukur Hanı ise; iki katlı, 
tek avlulu ve iki katı revaklı olarak planlanmıştır. Günümüze gele-
ne kadar bozularak değişmiştir. Mevcut izlerden üst kattaki revak 
örtüsünün kubbe olduğu anlaşılmıştır (Görsel 2).45 Bergama Çarşı-
sı da yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.

41	 Şatıroğlu,	2011.
42	 Esnafın	toplumsal	konumu	daha	aşağıdaydı.
43	 Deniz	aşırı	ticâretin	büyük	kısmını;	mücevherat,	pahalı	dokumalar,	kürk,	baha-

rat,	ilaç,	boya	ve	kokular	gibi	lüks	tüketim	maddeleri	oluşturmuştur.
44	 İnalcık,	2009.
45	 Ersoy,	2010.
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Görsel 1: Bergama ticâret alanı (Binan).

Görsel 2: Bergama Çukurhan (Binan).

Bosna Hersek, Mostar Tarihî Çarşı Alanı

Şehir 1468 yılında Osmanlı hâkimiyetine geçmiştir. Buranın önem-
li bir ticâret merkezi olmasının en büyük nedenlerinden birisi ko-
numu olmuştur. Mostar Köprüsü’nün taş olarak yenilenerek, 1566 
yılında tamamlanmasıyla şehirde bütünleşme ve ticârî canlılık art-
mıştır ve çarşı alanı genişletilmiştir. Çarşılar şehirde köprünün her 
iki yakasında da kurulmuştur. Üç kısımdan oluşmuştur. Üst Çarşı 
ana caddededir, Aşağı çarşı Koski Mehmed Camii yakınındadır ve 
üçüncü çarşı olan Kuyumculuk (Kujundziluk) Çarşısı da; Mala Tepe 
ve köprü arasındadır (Görsel 3 ve 3b).46 

46	 Pasic,	2010.	
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16. yüzyılda buradaki çarşılar çok önem kazanmıştır. Çarşıların 
çoğu vakıf malıdır. 16. yüzyıla gelindiğinde zanaatlar alanında da 
gelişmeler başlamıştır ve 30’dan fazla zanaat görülmüştür. Bu du-
rum zamanla çarşının daha büyüyüp gelişmesini sağlamıştır. Bu 
dönemde imar faaliyetleri de hız kazanmıştır ve çarşıda çalışanlar 
için konutlar yapılmıştır. 16. ve 17. yüzyıllarda ticâret ve zanaat-
ların büyük bir kısmı Müslümanlar tarafından yapılmıştır. 1762 
yılında şehirde; fırıncılık, terzilik, başmakçılık, boyacılık, kürkçü-
lük, cebecilik, kuyumculuk, nalbantlık, demircilik, kilitçilik, deri 
tabaklama,47 berberlik ve yapı ustalığı yapılmıştır. 1875 yılında 
şehirde, 119 usta ve 563 işçi tarafından; 122 dükkân işletilmektey-
miş ve 11 zanaat yapılmaktadır.48

İşlevsel olarak ticârî faaliyetler ya dükkânlarda ya da depolar-
da yapılmıştır. Dükkânlar organik olarak ve yan yana sıralanarak 
oluşmuştur. Mimari olarak, tabakhanedeki dükkânlar yığma taş 
olarak yapılmıştır. İkinci dükkân tipleri; dar bir sokağın iki yanın-
da birbirlerine bitişik olarak dizilmişlerdir. Dükkânlar; tek katlı ve 
küçüktürler. Genellikle dükkânların ahşap olarak yapılan yapıların 
yan duvarlarında taş malzeme, çatılarında ise arduvaz kaplama 
kullanılmıştır. Dükkân zeminleri yer döşemesinden biraz yüksek-
tir. Dükkânların ön cephesini kapatmak için iki tane yatay ahşap 
kepenk kullanılmıştır. Alttaki kepenk dükkân açık olduğu zaman-
lar üzerinde oturularak çalışmak için kullanılmıştır. Çarşı kotunda-
ki farklılıkların ortaya çıkardığı alanlar, bazı dükkânların arkasına 
depo yapılarak değerlendirilmiştir. Üçüncü dükkân tipi ise mağa-
zalardır. Bunlar 19. yüzyılda yangından dolayı yok olan yapıların 
yerine yapılmıştır ve bunlarda Dalmaçya mimarisinin etkileri gö-
rülmüştür. Bunlar genellikle iki katlıdır. Giriş katları dükkân, üst 
katları veya bodrum katları depo olarak kullanılmıştır. Duvarları 
kalın taştır, tavanları ahşap kirişlidir, döşemeleri taş volta döşeme-
dir, çatıları arduvaz kaplıdır ve pencereleri demir kepenkli ve ızga-
ralıdır.49

47	 Bu	meslekler	arasında	en	gelişmiş	olanı	deri	tabaklamanın	yapıldığı	tabakha-
nedir.

48	 Pasic,	2010.
49	 Pasic,	2010.
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Çarşılar diğer tüm Osmanlı klasik çarşıları gibi cami, hamam et-
rafında oluşmuştur. Bu alanlar ayrıca hem halkın hem de esnafın 
sosyalleşme alanı da olmuştur.50

Görsel 3: Bosna Hersek-Mostar Kujundziluk Caddesi Dükkân Çizimleri 
(A. Pasic’den alınmıştır).

Görsel 3b: Bosna Hersek-Mostar çarşı alanı (Binan).

Bosna Hersek-Saray Bosna Çarşısı-Başçarşı

Saraybosna eski dönemlerden beri ticârî bakımdan önemli bir şe-
hirdir. Burada Dubrovnik’ten gelen tüccar kolonilerinin varlığı, 
burada daha önceden çarşının var olması, şehrin kalesinin olması, 
önemli yollar üzerinde yer alması gibi etkenler şehrin ticârî olarak 
önemli olma nedenlerindendir.51 Başçarşı, Tipik Osmanlı ticâret 
yapısı oluşumu şeklinde gelişmiştir (Görsel 3.10). Külliye ve hama-
mın hemen yakınında Brusta bedesteni, sıra dükkânlar ve bir depo-
dan oluşmuştur (Görsel 4).52 Başçarşı; Latin mahallesi ve Ortodoks 

50	 Pasic,	2010.
51	 Pasic,	2010.
52	 Pasic,	2010.
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mahallesi arasında gelişmeye başlamıştır. Ortodoks mahallesi; eski 
Ortodoks Kilisesi etrafında kurulmuştur. Daha önce var olan mey-
dandaki bir caminin karşısına yapılmış olan Kolobra Kervansarayı 
ve buna bitişik olarak yapılmış dükkânlar Başçarşı’nın çekirdeğini 
oluşturmuştur.53

16. yüzyılda şehirde önemli imar faaliyeti gerçekleşmiştir ve ticâret 
yapılarının sayısı da artmıştır. Başçarşı’nın gelişiminde özellikle 
dönemin sancak beyi Hüsrev Bey’in etkileri çok fazla olmuştur. 15. 
yüzyıl sonlarında bir hamam, birkaç mescid ve dükkân yaptırılmış-
tır. 1530’larda 35 mahalle, 6 cami, 23 mescid, 2 kervansaray, 4 ha-
mam, 6 tekke ve yüzlerce dükkân mevcut olmuştur. Ayrıca 50’den 
fazla han ve kervansaray yaptırılmıştır. 1551 yılında ise Brusta 
Bedesteni yaptırılmıştır. 16. yüzyılda Başçarşı’da seksenden fazla 
zanaatkâr çalışmıştır. Her bir zanaat belirli esnaf grupları adı altın-
da (lonca) toplanmıştır. 1879 yılındaki yangınla Başçarşı’nın yarısı 
yok olarak günümüze ulaşmıştır.54

Görsel 4: 1882 tarihli Haritada Saray Bosna Başçarşısı 
(A. Pasic’den alınmıştır).

53	 Pasic,	2010.
54	 Pasic,	2010.
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Bursa, önemli yolların kesiştiği bir alanda bulunduğundan ticârî 
faaliyetlerin yoğun olduğu ve etrafı surlarla çevrili bir kale kentidir 
(Görsel 5 ve 5b). 

Bursa’da Osmanlı Dönemi’nde hanlar ve çarşılar sur dışına kurul-
muştur. Bu da kapalı çarşının çekirdeğini oluşturmuştur. Bu ticâret 
alanının etrafı da zamanla konut dokusu ile çevrilmiştir.55 

Osmanlı Dönemi’nde Bursa’da ilk olarak 14. yüzyılın ikinci yarı-
sında Emir Hanı56 yapılmıştır. Daha sonra II. Beyazıt Dönemi’nde 
asıl bedesten ve bununla birlikte Ulu Camii yaptırılmıştır. Daha 
sonraki dönemlerde ise bedestenin etrafına şehir içi hanları ve 
dükkânlar yapılmıştır. 20. yüzyıldaki yangınla günümüze ulaşa-
mayan Vezir Hanı önemli ticâret yapılarından birisi olmuştur. 
Bursa’da Bedesten’e eklemlenerek oluşan ilk çarşı Uzun Çarşı’dır ve 
bu çarşı Kapalı Çarşı’nın ana eksenini oluşturmaktadır. Daha son-
ra zamanla uzun çarşıya paralel ve dik kesen sokaklar yapılarak, 
çarşının oluşumunu devam ettirilmiştir.57 Bursa çarşılarının sokak 
isimleri sokaklar yapılan ticârete göre adlandırılmışlardır.

Bursa’daki ticâret yapılarının üzeri kurşunla kaplanmıştır.58 Çar-
şılardan bazılarının üzerleri sonradan kapatılmıştır. Ne zaman 
kapatıldığına dair net bir tarih yoktur. Üzerleri açık olan yanyana 
dizilen dükkânlar geceleri katlanan ahşap kepenkle kapatılarak ko-
runmuştur.59 Bursa’da Kapalı Çarşı şehre göre doğu-batı doğrultu-
sundaki bir aks üzerinde, zamanla birbirine eklemlenerek organik 
olarak gelişmiştir ve bütününde dikdörtgen bir yayılım göstermek-
tedir. Yaklaşık olarak 2600 çarşı dükkânı ve 620 han odası vardır.60 

55	 Dostoğlu,	2000.
56	 Emir	Hanı	 belgelerde	 “Eski	Bedesten”	 vaya	 “Han-ı	Bezzaziye”	 olarak	da	 geç-

mektedir.
57	 Ergenç,	2010.
58	 Günaydın,	Kaplanoğlu,	2000.
59	 Dostoğlu,	2000.
60	 http://www.btch.org.tr/page/.
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Bursa’da çarşı düzenini belirleyen en önemli faktörler, çevre iller-
den gelen talepler ve buralarla olan ilişkisidir.61 Bursa’da yapılan en 
önemli ticâret ipek ticâretidir. Bursa’da yiyecek maddeleri genellik-
le pazarda ve hanlarda satılmıştır. Hatta bu hanlardan Kapan Han’ı 
aynı zamanda yiyecek maddesi vergilerinin toplandığı yer olarak 
da kullanılmıştır. Bursa’da şehrin önemli ve kalabalık pazar yerle-
rinin etrafında kahvehaneler, bozahaneler ve tütün satan seyyar 
satıcıların da olduğu tarihî belgelerde geçmektedir.62 Bursa’da Os-
manlı Dönemi’nde genellikle erkeklerin evi geçindirdiği, kadınların 
ise ev işiyle ilgilendiği bilinse de bazı istisnaların olduğu tarihî bel-
gelerden anlaşılmaktadır.63 

Osmanlı kapalı çarşılarında görülen ahilik teşkilatı sistemi Bursa’da 
da görülmüştür.64 Bursa Kapalı Çarşısı birçok nedenden dolayı gü-
nümüze gelene kadar bozulmuştur. Kentte 1675 ve 1855 yıllarında 
iki kez deprem, 1957-58 yıllarında büyük bir yangın geçirmiştir. 
Bu doğal afetlerden özellikle yangın, çarşıya çok zarar vermiştir. 
Ayrıca 18. yüzyıldaki seller ve 20. yüzyıldaki savaşta Bursa Kapalı 
Çarşı’sını olumsuz yönde etkilemiştir. 17. ve 18. yüzyıl da ki eko-
nomik sorunlar çarşıyı olumsuz yönde etkilemiştir. 19. yüzyılda 
İngiltere’de başlayan Endüstri Devrimi, 19. yüzyıl ortalarında Bur-
sa Kapalı Çarşı’sını etkisi altına almıştır ve Bursa’da ticâreti şekli 
değişmeye başlamıştır. Şehre fabrikalar, bankalar, hükümet binası 
gibi yapılar inşâ edilmeye başlanmıştır.65 

1855 depreminden sonra şehrin durumunu tespit etmek için Ka-
dastrocu Suphi Bey yönetiminde 1862 tarihli Bursa Haritası hazır-
latılmıştır.66 Bursa’da, ızgara tipi planların yapılması, yeni yolların 
açılması ve bu yapılırken pek çok tarihî eserin yok edilmesi veya 
tahrip edilmesi gibi kentsel dokudaki değişimler, 19. yüzyıl sonun-
da başlayıp, 20. yüzyılda devam etmiştir.67 

61	 Taş,	2010.
62	 Taş,	2010.
63	 Faroqhi,	1995.
64	 Oğuzoğlu,	2010.
65	 Dostoğlu,	2000.
66	 Dostoğlu,	2000.
67	 Akkılıç,	2002.
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Bursa Kapalı Çarşı’sının yeniden hayata döndürülmesi için ça-
lışmalar yapılmıştır. Çarşı bölgesinin yeniden canlandırılması ve 
AVM’lerin ele geçirdiği çekim gücünün kırılması için öncelikle böl-
ge bir bütün olarak ele alınması düşünülmüştür. Bölgenin, günü-
müzün istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, alışverişle birlik-
te kültür gibi başka alanları da kapsayacak şekilde, herkese hitap 
edecek ve sosyalleşme olanağı sunacak şekilde işlevlendirilerek 
canlandırılması düşünülmüştür.68 Günümüzde çarşı kültür turizmi 
ile ayakta tutulmaya çalışılmaktadır.

Görsel 5: Bursa Kapalı Çarşısı (Özdeş).

Görsel 5b: Bursa Kapalı Çarşısı (Binan).

68	 Dede,	2010.
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İstanbul Kapalı Çarşısı

Osmanlı Dönemi’nde İstanbul’da ticâret alanları limanlara göre şe-
killenmiştir. Liman ve limanın Dîvan Yolu’na doğru uzanan kesi-
mi, merkezi ticâret bölgesi olma özelliğini korumuştur. İstanbul’da 
çarşı, Kapalı Çarşı merkezinden Sirkeci, Eminönü ve Tahtakale’ye 
doğru gelişmiştir.69

İki Bedesten’in oluşumuyla başlayan çarşı kompleksi zamanla ve 
ihtiyaca göre büyüyerek gelişmiştir. Bu komplekste Bedestenler, 
Uzun Çarşı, ambarlar, depolar, dükkânlar ve hanlardan oluşmuş-
tur. Üzerleri sonradan, 1701 yılında kapatılmıştır (Görsel 9). 

İstanbul Kapalı Çarşısı, İstanbul’un yaşadığı çeşitli doğal âfetlerden 
ve toplumsal değişmelerden etkilenmiştir. Günümüze gelene ka-
dar bu ticâret yapısını oluşturan yapıları, sayıları, büyüklükleri gibi 
değerlerde farklılıklar olmuştur. Kapalı Çarşı’nın yayıldığı alan ve 
dükkân sayısı zaman içinde değişmiştir. 1894 depreminde çarşının 
yıkılan yerleri 1896’da tamir edilmiştir. 1894 depreminden birkaç 
yıl önceye ait bir bilgiye göre, burada 2 bedesten, 4399 dükkân, 
2195 hücre ya da oda, 1 hamam, 1 cami, 10 mescid, 16 çeşme, 8 
kuyu, 2 şadırvan, 1 sebil, 1 türbe, 1 mektep, 24 han bulunmaktay-
mış. 1894 depreminden sonra, kapalı çarşıda kapsamlı bir tamir 
yapılmıştır. Bu tamir sırasında Kapalı Çarşı eskiye oranla biraz kü-
çülmüştür ve bazı hanlar çarşı dışında kalmıştır. Ayrıca 1894 yılı-
na kadar üzeri kapalı olan Çadırcılar Caddesi’nin üzeri açılmıştır.70 
1943 yılında Çarşı’da çıkan yangında, Yorgancılar ve Döşemeciler 
çarşısı kısmen yanmıştır.71 

Cumhuriyet Dönemi’nde çarşıdaki dükkânların sayısı yaklaşık 
3300’dür. 2 bedestenden, 1 cami, 1 mescid, 7 çeşme, 1 kuyu, 1 acı 
akarsu, 1 sebil, 1 şadırvan, 6 tanesi yıkılmış 21 han vardır. Han-
ların kapıları Kapalıçarşı’ya açılır. Hanlardaki oda sayıları yaklaşık 
1000’dir. Hanlar iki veya üç katlıdır. Kapalıçarşı’da 61 sokak ve 18 

69	 Şatıroğlu,	2011.
70	 Şatıroğlu,	2011.
71	 Özdeş,	1953;	Kuban,	2007.
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kapı72 vardır. Sokaklar farklı genişliktedir. Bazı sokakların kavşa-
ğında biraz genişçe direkli bir meydan73 vardır. 

Günümüzde yaklaşık 40 bin m2 alana yayılan ve sekiz ana giriş ka-
pısı bulunan İstanbul Kapalı Çarşı’sında, 65 sokak üzerinde 3300 
dükkân vardır, hanlar da dâhil yaklaşık 4000 dükkân mevcuttu.74 

İstanbul Kapalı Çarşı’sında da aynı mesleği yapan esnaf bir araya 
toplanmıştır75 ve o bölge/sokak yapılan işe göre isimlendirilmiştir. 
Bu durum hem alışverişi hem de çarşının ve fiyatların denetimi-
ni kolaylaştırmıştır. Ayrıca çarşıda dükkânı olan bir esnafın, çarşı 
içinde başka bir caddede bile ikinci bir iş yeri açması veya zanaat 
yapması yasaktır.76 

Çarşıya gelen seyyahlardan, çarşı hakkında detaylı pek çok bilgi 
edinilmiştir. Evliya Çelebi, “...1453’de yapılan Büyük (Eski/Cevahir) 
Bedesten’in dört tarafı keçeciler, sahaflar, takkeciler, bağasıcılar, 
sırmacılar, kuyumcular ve inciciler ile kuşatmıştır. Dört tarafında 
da demir kapıları77 vardır. Bedesten içinde dört sokağın sağında ve 
solunda toplam 600 dükkân vardır ve kat kat toplam 2000 dolaptır. 
Değerli mallar (mücevher gibi) burada bulunmaktadır...” demiştir. 
Bu bedestenin kubbeleri kurşundur ve kubbelerin dört tarafında 
demir kapakları vardır. Ayrıca bu bedesten zenginlerin ziynet eşya-
larını ve nakit paralarını güvenle emanet edecekleri bir yer olarak 
günümüz banka görevi görmüştür. Bu emanetler genellikle diğer 
bedestenlerde de olduğu gibi duvarların içine yerleştirilmiş taş 
hücreler/iç depolar şeklindedir.78 Sultan Mehmed Han zamanında 

72	 Kapıların	8	tanesi	büyüktür.
73	 Buraya	Dua	Meydanı	denilmiştir.
74	 Küçükerman,	Mortan,	2007.
75	 Fakat	 sadece	 sahaflar	 çarşıda	 dağınık	 bir	 şekilde	 yer	 almışlardır,	 (Gülersoy,	

1979).
76	 Şatıroğlu,	2011.
77	 Doğu	Kapısı	üzerinde	kuş	heykeli	vardır.	Bunun	anlamı,	“kazanç	havaya	uçan	

vahşi	bir	kuştur	eğer	onu	avlayabilirsen	kâr	edebilirsin”dir,	(2000,	Günaydın,	
Kaplanoğlu).

78	 Gülersoy,	1979.
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yapılan bedestene Yeni (Sandal) Bedesten denilmektedir. Evliya 
Çelebi, “...Bunun da bodrumları sağlamdır ve baştan başa kurşun-
lu kubbelerdir. İçinde 600 dolap vardır ve bin adet neferati vardır 
ama bunda Eski Bedesten gibi değerli cevahir türü eşyalar satılmaz, 
tamamı ipek ve değerli elbiselere dair mallar satılır...” demiştir. Bu-
rada daha çok iplik ve kumaş ticâreti yapılmıştır.79 Bu yapı zamanla 
işlevini kaybedince önce depo sonra da belediye tarafından 1913’de 
mezat yeri yapılmıştır. Bedestenlerin çöküş nedenlerinden birisi de 
19. yüzyılda burada yapılan müzayedelerin yapılmaması olmuştur. 
Bunu sonucunda da bölükbaşı teşkilatı bozulmuştur ve bedesteni 
iki kişi muhafaza etmeye başlamıştır.80 

1878-79 yıllarında İstanbul’a gelen İtalyan yazar Edmondo de Ami-
cis, İstanbul Kapalı Çarşı’sının, dışarıdan sessiz sakin göründüğü-
nü fakat içerisinin hem mimari olarak büyük, gösterişli ve özellikli 
olduğundan, hem ürün çeşitlerinin zenginliğinden, hem oranın 
ayrıca bir sosyalleşme mekânı olduğundan hem de canlı, işlek ve 
kalabalık olduğundan bahsetmiştir.81 

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra satılan malın adını alan sokak isim-
leri değişmemiştir. Fakat satılan ürünler değişmiştir. Dükkânlar 
genelde seri imal eşyası veya Avrupa eşyası satan dükkânlar hâlini 
almıştır. Bunun sonucunda sokak isimlerinin satılan malın adına 
göre tasnif edilme düzeni de bozulmuştur.82 

Çarşı’da 1970 yıllarında 20 binden fazla kişi çalışmaktaymış. 472’si 
kuyumcu, 124 tanesi de kuyumcu atölyesi ve diğer mesleklerle bir-
likte toplam 3 bin dükkân yer alıyormuş. Bu dönemdeki meslek-
lerin bile bir kısmı günümüze ulaşamamıştır. Fakat bu dönemde 
bile ekonomik hayat çarşıda canlılığını kaybetmemiştir. Dükkân 
sahiplerinin büyük kısmı kendi dükkânlarını çalıştırmaktadır, çar-
şıda kiralık dükkân sayısı azdır. Bazı çarşı ahlâkı ve alışkanlıkla-

79	 Gülersoy,	1979.
80	 Büngül,	1939.
81	 Amicis,	2010.
82	 Ülken,	1955.
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rı değişmiş olsa da bu dönemde hâlâ güvenli ticâret83 yapılmıştır. 
Bu dönemde çarşının bakım ve altyapı sorunları, kaynak sorunu, 
güvenlik ve elektrik tesisatına bağlı olarak ortaya çıkan yangınlar 
gibi sorunları mevcut olmuştur.84 Çetiner’e göre; buraya turistler 
1960’larda gelmeye başlamıştır ve bu durum çarşıda değişimlere85 
neden olmuştur. 1980’li yıllarda da Kapalı Çarşı’nın piyasa değeri 
bakımından yükselişi devam etmiştir.86 

Ermeni, Rum, Yahudi tüccarlarda büyük bir oranda çarşıda faali-
yet göstermiştir. Çarşıdaki dükkânların üçte birini kuyumcular 
oluşturmaktadır ve kuyumcu esnafının büyük bir kısmının Ermeni 
olduğu bilinmektedir. Diğer meslek dallarında da farklı dinlerden 
tüccarlar faaliyet göstermiştir. Ayrıca günümüzde yaşayan eski es-
nafın söylemleri göz önüne alınarak, esnaf arasında din, dil, ırk ay-
rımı yapılmadığı anlaşılmıştır. Gayrimüslim esnafın aile bireyleri 
bu mesleği devam ettirmemiştir fakat Müslüman esnafın aile bi-
reyleri farklı tahsil yapsa da bu mesleği devam ettirmiştir.87

Esnaf, ürünlerini dükkân yerine dükkân yüksekliğindeki 
camekânlara koymuştur. Hem dükkânlar küçük olduğundan hem 
de güvenlik nedeniyle esnaf, akşamları dükkânını kapatırken mal-
larını kira karşılığı bedestendeki kasalara koyar ve sabah gidip alır-
mış.

Yaklaşık 45 bin m2 alana kurulan ‘İstanbul Kapalı Çarşısı dünyanın 
en eski ve en büyük alışveriş merkezlerinden biri olarak günümüz-
de de önemini sürdürmeye devam etmektedir. Fakat çağımızda 
hızlı değişen alışkanlıklar, buranın da eski değerini kaybetmesine 
neden olmuştur. 

İstanbul Kapalı Çarşı’sının içinde günümüzde boş dükkânlar olsa 
da kültür turizminin desteğiyle ayakta kalmaya çalışmaktadır. Gü-

83	 Senetsiz	alışveriş	gibi.
84	 Çetiner,	1976.
85	 Bu	dönemde	Bitpazarı	hem	fiziksel	hem	de	işlevsel	olarak	değişerek,	yerlerini	

dericiler	ve	kürkçüler	almıştır.
86	 Gülersoy,	1979.
87	 Şatıroğlu,	2011.
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nümüzde, ortalama 500 bin kişi tarafından ziyaret edilmektedir ve 
bu ziyaretçilerin büyük bir kısmı yabancı turistlerdir. 

İstanbul Kapalı Çarşısı da diğer çarşılar gibi ilk yapıldığı zamanlar-
da, sadece ticârî olarak değil aynı zamanda borsa ve banka görevi 
de görmekteydi. Ekonominin belirlendiği önemli bir merkezdi. İs-
tanbul Kapalı Çarşısı günümüzde de bu özelliğini sürdürmeye ça-
lışmaktadır. 

İstanbul Kapalı Çarşı’sının değişim evreleri; 1940-60’lar, 1960-
80’ler ve 1980’ler sonrası olarak belirlenmiştir. Bu değişimler; eko-
nomik, kültürel ve mekânsal olarak sınıflandırılmıştır. 

İstanbul Kapalı Çarşısı organik olarak zamanla oluşmuştur. 15. 
yüzyılda kurulmaya başlayan çarşı, uzun bir zamanda oluşmuştur. 
Bu nedenle çarşı günümüze gelene kadar birçok doğal âfet, bilinçli 
ve bilinçsiz müdahaleler gibi nedenlerle değişimler geçirmiştir ve 
bozulmuştur. Çarşı; zamanın değişen istek ve ihtiyaçlar karşısında 
değişip, dönüşerek günümüzdeki hâlini almıştır. Bu değişim ve dö-
nüşümler çarşıyı olumsuz yönde etkilemiştir ve yapıldığı zamanda-
ki önemini yitirmesine neden olmuştur. Zamanla koşulların şart-
ların değişmesiyle çarşıdaki mekânlar esnafa yetersiz ve eskimiş 
gelmeye başlamıştır. 

Özellikle 1894 depreminden sonra büyük tüccarlar daha yeni ve ge-
niş alan olan Eminönü taraflarına daha sonra Beyoğlu taraflarına 
gitmişlerdir.88 Bu depremden sonra her ne kadar tamir ettirilmiş 
olsa da çarşı eski özelliğini hem soyut hem de somut olarak kay-
betmiştir. Çünkü dükkânların boyutu yetersiz gelmeye başlamıştır 
ve piyasa artık Eminönü tarafına kaymıştır. Ayrıca uygunsuz geli-
şigüzel tamirler, ilaveler çarşının eski ihtişamını kaybettirerek çö-
küntü bir alan hâline gelmesini desteklemiştir.89 Esnafın değişimi 
ve Kapalı Çarşı kültürüne yabancı olan, yeni kuşak esnafın çarşının 
ruhunu, geleneklerini, âdetlerini, düzenini bilmemesi, öğrenmek 
istememesi ve orada kendilerine göre düzen oluşturmaya çalışma-
ları da çarşının bozulma nedenlerindendir.

88	 Şatıroğlu,	2011.
89	 Öz,	1950.
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Görsel 8: İstanbul Kapalı Çarşısı (Gündüz Özdeş’ten alınmıştır).

Görsel 9: İstanbul Kapalı Çarşı alanı (Binan).

Kayseri Kapalı Çarşısı

Tarihsel: Kayseri’de çarşılar şehrin etrafında (sur dışında) yer alır-
ken, 14. yüzyılın ikinci yarısından itibaren şehir merkezinde de 
(sur içinde) ticârî yapılar yapılmaya başlanmıştır. Kayseri Kapalı 
Çarşısı, İç Kale ve Ulu Camii arasındaki alanda zamanla gelişmiştir. 
Kayseri Kapalı Çarşı’sını oluşturan ticâret yapıları; Pamuk Hanı,90 
Bedesten, Gön Hanı, Urgancılar Çarşısı, Vezir Hanı, Hacı Efendi 
Çarşısı, Dükkânlar ve Kazancılar Çarşısı’dır (Görsel 10).91 

90	 Bu	yapılardan	sadece	Pamuk	Hanı,	Kapalı	Çarşı	yapılarından	önce	yapılmıştır.	
Kapalı	Çarşı	ile	birlikte	çalışmaktadır	fakat	sadece	bu	yapının	Kapalı	Çarşı	ile	
fiziksel	olarak	bağlantısı	yoktur.

91	 Öncel,	2016.
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Görsel 10: Albert Gabriel’in 1930-40’ta çizdiği 15. yüzyıl Kayseri şehir 
içi restitüsyonu üzerinde; surlarla ayrılan şehir içi sınırı ve Kapalı Çarşı 

ticâret yapıları (Öncel, 2016).

Kayseri Kapalı Çarşı’sının geliştiği çevre ve etrafındaki yapılanma 
düzeni tipik Osmanlı Dönemi çarşılarının çevresindeki yapılanma 
düzeni ile benzer şekilde oluşmuştur.

Kapalı Çarşı’yı oluşturan ticâret yapıları 14. yüzyılın ikinci yarısın-
dan, 20. yüzyıla kadar olan uzun bir süreçte birbirlerine eklemlene-
rek, gelişmiştir.92 Bu ticâret yapılarının büyük bir kısmı başlangıçta 
vakıf malı olarak yapılmıştır. Fakat günümüzde yaklaşık yüzde onu 
vakıflara aittir ve geri kalanı özel şahıslara satılmıştır (Görsel 11, 
12, 13).

Görsel 11: Kapalı Çarşı dükkân/dükkân adaları panoramik görünüş 1934-2014 
(Öncel, 2014).

92	 Fakat	Mustafa	Cezar	bu	konuda	“çarşının boş bir arsaya bir defada inşâ edildiği-
ni”	söyleyerek,	yanlış	bir	söylemde	bulunmuştur;	(Öncel,	2016).
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Görsel 12: Kapalı Çarşı dükkân/dükkân adaları panoramik görünüş 2014 (Öncel, 
2014).

Görsel 13: Kapalı Çarşı dükkân/dükkân adaları panoramik görünüş 2014 (Öncel, 
2014).

14. yüzyılın sonunda yapılan Pamuk Hanı, Kayseri’de sur içeri-
sinde yapılan ilk ticâret yapısıdır. 1497 yılında yapılan Bedesten, 
Kapalı Çarşı’nın çekirdeğini oluşturmuştur. Daha sonra Bedesten’e 
eklemlenerek yapılan ticâret yapılarının tümü Kapalı Çarşı’yı oluş-
turmuştur.93 15. yüzyıl sonunda Bedesten’in üç tarafına bitişik ola-
rak yapılan, otuz sekiz dükkân ve Bedesten-Pamuk Hanı arasında-
ki dört dükkân ile Kapalı Çarşı’nın gelişimi devam etmiştir.94 1519 
yılına gelindiğinde Gön Hanı yapılmıştır. 1548 yılında dükkânlar 
yaptırarak Çarşı gelişmeye devam etmiştir. 1552 yılında Urgancılar 
Çarsısı yapılmış ve böylece 16. yüzyılın ortalarında Kapalı Çarşı, 
surun Boyacı Kapısı ve Kiçi Kapısı yönünde büyüyerek ve gelişmiş-
tir.95 1500-1600 yıllarına gelindiğinde Kayseri’de bedestenin, iki 
hanın ve yaklaşık 43 vakıf dükkânının var olduğundan bahsedil-
miştir.96 1675 yılında, bedestenin üç ana duvarına bitişik olarak 

93	 Öncel,	2016.
94	 Mustafa	Bey	Vakfiyesi	Tercümesi,	1501	(Öncel,	2014).
95	 Çayırdağ,	2006.
96	 Faroqhi,	1993.
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yapılan altı dikici, iki terzi, bir hallaç ve otuz altı kuyumcu olmak 
üzere toplam 55 dükkân var olmuştur.97 Çarşı’nın önemli yapıların-
dan Vezir Hanı 1723 yılında yapılmıştır. Bu dönemlerde yaşanan 
doğal âfetler Çarşı’yı etkilemiştir. Kapalı Çarşı 1729 yılında yangın 
ve 1835 yılında bir deprem geçirmiştir.98 1844 yılında Hacı Efendi 
Çarşısı yaptırılmıştır. 1859 yıllarında halk tarafından çarşıya ilave-
ler yapılmıştır.99 Kapalı Çarşı’yı oluşturan dükkân adalarının üzeri 
bu döneme kadar açıktır ve ilk yapıldıklarında üzerlerinin kapalı 
olduğuna dair bir bilgi yoktur. Kapalı Çarşı 14 Eylül 1870 yılında 
büyük bir yangın geçirmiştir. Bu ikinci yangın Çarşı’ya büyük zarar 
vermiştir. Bu yangında Urgancılar ve Hacı Efendi Çarşıları hariç, 
neredeyse çarşının tamamı yanmıştır.100 

1870 yılındaki büyük yangından sonra Kapalı Çarşı’nın üzeri to-
noz ile kapatılmıştır. Kapalı Çarşı bugünkü şeklini 1870 yılındaki 
yangından sonra almaya başlamıştır ve Maraşlı Osman Paşa deste-
ğiyle, taş malzeme kullanılarak, toplam 1804 dükkân yeniden ya-
pılmıştır.101 1907 yılında yayınlanan Ankara Vilayet Salnâmesi’nde 
çarşının iki binden fazla dükkânı olduğu belirtilmiştir.102 1915 yıl-
larında bile Kapalı Çarşı neredeyse özgün boyutlarını korumakta-
dır. Çarşı adalarının saat kulesine kadar uzadığı, o dönemde çekilen 
fotoğraflardan da anlaşılmaktadır (Görsel 14). 1930-35 yıllarında 
dönemin valisi Nazmi Toker tarafından Urgancılar Çarşısı ve Hacı 
Efendi Çarşısı hariç, Kapalı Çarşı’nın dükkân adalarının tonozla-
rı yıktırılmıştır. Bu durum çarşının hızla bozulmasına sebep ol-
muştur. Bu dönemden sonra fiziksel ve işlevsel olarak bozulmaya 
başlayan Kapalı Çarşı eski önemini kaybetmeye başlamıştır. 1935 
yılında Kazancılar Çarşısı yapılmıştır ve bu Kapalı Çarşı’nın en son 
yapılan çarşısıdır.103 

97	 Öncel,	2014.
98	 Eravşar,	2000.
99	 Daha	sonraki	zamanlarda	izinsiz	yapılan	bu	ilavelerin	bir	kısmı	kaldırılmıştır	

ve	yerine	1977	yılında	Bürüngüz	Camii	yapılmıştır,	(Öncel,	2016);	(Kılıç,	2006).
100	 Eravşar,	2000.
101	 Ahmet	Nazif,	E.,	Palamutoglu,	M.	1987;	Öncel,	2014.
102	 Kılıç,	2006.
103	 Yeğen,	1993;	Çayırdağ,	2006.
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1950-1957 yıllarına gelindiğinde, Kapalı Çarşı’da faaliyet gösteren 
bakırcı, kazancı gibi bir takım meslekler çarşıdan çıkarılarak sanayi 
bölgesine taşınmıştır.104 

Zamanla Kapalı Çarşı’da fiziksel değişiklikler de olmuştur. 20. yüz-
yılın ortalarına kadar Kapalı Çarşı dükkânları yer kotundan 50-
60 cm yüksektedir. Dükkânların önündeki bu yükseltide sedir ve 
mangal bulunmaktadır ve burada dükkân sahipleri oturup sohbet 
etmektedir. Bu dönemde Kapalı Çarşı’nın alışveriş alışkanlığı da 
daha farklıdır. Müşteriler dükkân içerisine girmeyip, dükkân önle-
rinde teşhir edilen ürünlerden istediğini esnafa göstererek alışveri-
şini tamamlamaktadır.105 

20. yüzyıl sonlarına gelindiğinde, Kapalı Çarşı’nın kuzey kısmında-
ki bazı dükkân adaları ve İki Kapılı Camii yıkılarak büyük bir alan 
açılmıştır. Bu alana 1977 yılında Bürüngüz Camii106 yapılmıştır. 
Böylece Kapalı Çarşı’nın İç Kale tarafına bakan kuzey tarafı günü-
müzdeki son hâlini almıştır. 20. yüzyıl sonuna gelindiğinde, Kapalı 
Çarşı iyice harap hale gelmiştir (Bunun en büyük nedeni, 1935 yı-
lında Çarşı’nın üst örtüsünün yıktırılmasıdır) (2016, Öncel).

1975 yılında Kapalı Çarşı’nın tescil fişi hazırlanmıştır. 1976 yılında 
Çarşı’nın tescilinin uygun olduğuna karar verilmiştir (Karar No:75-
9.7.1976). 1977 yılında İstanbul, Bursa ve Kayseri Kapalı Çarşıla-
rı için onarım ve imar kanunu çıkarılmıştır (K.K.V.K.K.-kanun 
no:2082). 1981-85 tarihlerinde Kapalı Çarşı için restorasyon pro-
jeleri hazırlanmıştır ve bu projeler 1985-87 tarihlerinde onaylan-
mıştır. 1987-1990 tarihlerinde, İmar ve İskan Bakanlığı tarafından 
İstanbul ve Bursa ile birlikte Kayseri Kapalı Çarşısı için de kanun 
çıkarılmıştır. Buna kanuna göre; Kapalı Çarşı 1987-1990 yılların-
da yeniden ele alınmıştır. Çarşı’nın üzeri tekrar kapatılmıştır ve 
1880’den fazla dükkânıyla bugünkü hâlini almıştır (1993 Yeğen), 

104	 Somuncu,	M.,	Küçüknalbant,	T,	1998.
105	 Günümüzde	dükkân	zeminleri	sokak	kotundan	5-10	cm	[kaldırım	yüksekliği]	

yüksekliktedir,	(Öncel,	2016).
106	 Bürüngüz	 Camii	 13.	 yüzyılın	 ikinci	 yarısı	 yapıldığı	 tahmin	 edilen	 İki	 Kapılı	

Camii’nin	yerine	yeniden	yapılmıştır.	 İki	Kapılı	Cami	1882	 tarihli	Eutychides	
haritasında	mevcuttur	ve	Bürüngüz	Camii’ne	göre	daha	küçük	boyuttadır,	(Ön-
cel,	2016).
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(2006 Çayırdağ). Ayrıca 1987-1990 yıllarında yapılan restorasyon 
çalışmalarında çarşının bir kısmının altında Selçuklu Dönemi’ne 
ait 13. yüzyıl Pervane Bey Medresesi’nin temel kalıntıları bulun-
muş ve daha sonra bu alana ne yapılacağına karar verilemeyip üzeri 
kapatılmıştır (1988-b, Çayırdağ). 

Kapalı Çarşı 1987-90 yıllarında bir bütün olarak ele alınarak, ilk 
ve son kez yasal onarımı yapılmış ve daha sonra ciddî bir onarım 
görmemiştir. Zaman zaman küçük kapsamlı destekleyici onarımlar 
yapılmıştır. 2008 yılından sonra Kapalı Çarşı’nın özgün giriş ka-
pılarını korumak amacıyla bu kapıların önüne kapılar yapılmış ve 
bu kapılar cam ve çelik malzemeden yapılmıştır. 2009 yılında ise 
dükkân arasındaki tonozlu sokaklardan doğal gaz borusu geçirile-
rek ısıtma sistemi yapılmıştır. Bu dönemden sonra şehirde farklı 
bölgelerde başka ticâret merkezleri de oluşmaya başlamıştır.107 
Günümüzde ise Kapalı Çarşı ve çevresi çöküntü ticâret alanı hâlini 
almıştır.108 

14. yüzyıl ortasından, 19. yüzyıla kadar süreçte, Kayseri’nin ticârî 
hayatı ve Kayseri Kapalı Çarşısı hakkında çeşitli yazılı belgeler 
mevcuttur.

Görsel 14: 1915’te çekilen fotoğrafta Kapalı Çarşı’nın Saat Kulesi’ne kadar uzandı-
ğı görülmektedir (Karakaya, 2006).

107	 Satoğlu,	2002.
108	 Öncel,	2016.
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Fiziksel: Kapalı Çarşı günümüze gelene kadar küçülmüştür ve gü-
nümüzde yaklaşık olarak 22.130 m2 alan kaplamaktadır. Bir be-
desteni, üç hanı, iki çarşısı/arastası, on bir kapısı, yaklaşık iki bin 
dükkânı ve on yedi sokağı vardır. Kapalı Çarşı’nın sokak isimleri; 
Sipahi Pazarı, Gazezler Çarşısı, Hacı Hanefi Çarşısı, Börekçiler Çar-
şısı, Kadınlar Çarşısı, Kazancılar Çarşısı, Bezciler Çarşısı, Terziler 
Çarşısı, Damgacılar Çarşısı, Kürkçüler Çarşısı, Tabaklar (Debbağ-
lar) Çarşısı, Katrancılar Çarşısı, Dikiciler Çarşısı, Postacılar Çarşısı, 
Eskiciler Çarşısı, Öz Sokak (Urgancılar Çarşısı) ve Karanlık Sokak 
(Hacı Efendi Çarşısı)’tır (Görsel 15).109 

Görsel 15: 2016 yılında Kapalı Çarşı (Öncel, 2016).

Kapalı Çarşı’yı farklı işlevlerde ticâret yapıları oluşturduğu için her 
birinin mimari özellikleri birbirlerinden farklıdır. Kapalı Çarşı’ya 
bir bütün olarak bakıldığında; Kapalı Çarşı birbirine paralel ve bir-
birini kesen dar ve uzun sokaklardan meydana gelmiştir ve çeşitli 
yönlerde dışarı açılan kapıları vardır (Görsel 16). En eski giriş ka-
pıları; Urgancılar ve Hacı Efendi çarşılarının giriş kapılarıdır. Kar-
şılıklı ve yan yana dizilerek yapılan küçük dükkânlar, dükkân ada-
larını oluşturmuştur. Çevresindeki yapıların ve yolların konumuna 
göre kareye yakın çokgen şekilde gelişmiştir. Fakat bir bütün ola-
rak bakıldığında düzgün ızgara planlıdır. Kapalı Çarşı’yı oluşturan 

109	 Öncel,	2016.
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ticâret yapıları kâgir olup, genellikle kesme veya moloz taş kullanıl-
mıştır. Bu ticâret yapıları genellikle sadedir. Düşey taşıyıcı sistem 
kare veya dikdörtgen büyük ayaklardan oluşmaktadır. 

Kapalı Çarşı’nın farklı işlevlerdeki ticâret yapılarında, farklı örtü 
sistemleri kullanılmıştır. Kapalı Çarşı ticâret yapılarında kullanı-
lan örtü sistemleri kubbe, tonoz, çapraz tonoz, yarım çapraz to-
noz ve yarım beşik tonoz, kırma çatıdır. Kapalı Çarşı’yı oluşturan 
yapılar genellikle tek katlıdır. Bazı dükkânların mahzeni/bodrumu 
vardır ve bunların derinlikleri farklıdır. Ayrıca Çarşı’yı oluşturan üç 
handan ikisi iki katlı diğer tek katlıdır. Kapalı Çarşı’nın tonoz ve 
kubbelerinde havalandırma bacaları ve pencereler kullanılmıştır. 
Çarşı’nın kapı ve pencereleri genel olarak dökme demirden, kes-
me taş çerçeveli, kare, dikdörtgen veya yuvarlak şekilde yapılmış-
tır. Günümüzde Kapalı Çarşı’da altyapı tesisatı olarak; su, elektrik 
mevcuttur ve ısınma doğalgaz ile sağlanmaktadır.110 

Görsel 16: Kapalı Çarşı dükkân/dükkân adaları giriş kapıları 2007-2013 
(Öncel 2016).

Çevresi: Kapalı Çarşısı Selçuklu Dönemi’nden beri var olan Cami 
Kebir Mahallesi gelişmiştir. Çarşının yakın çevresinde tarihî çağ-
lardan günümüze ulaşan üç önemli meydan vardır. Bunlar Cum-
huriyet Meydanı (At Meydanı),111 Pamuk Hanı Meydanı (Pamuk 
Hanı ve Bedesten arasındadır) ve Ulu Camii Meydanı (Sultan 
Camii Meydanı)’dır. Kapalı Çarşı, surunun hemen yakınında ge-
lişmeye başlamıştır ve sur kapılarıyla yakın irtibatlıdır. Şehir içi-
ne ulaşan yollar surun kapılarından; Kiçi Kapı, Meydan Kapısı ve 

110	 Öncel,	2016.
111	 Şehrin	en	büyük	meydanıdır.	At	Meydanı	ve	çevresi	19.	yüzyıla	kadar	değişime	

uğramamış	ve	ticâret	merkezi	olma	özelliğini	devam	ettirmiştir.
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Boyacı Kapısı’nda birleşerek, surların hemen yakınında bulunan 
Kapalı Çarşı’da son bulmuştur.112 Ayrıca Kapalı Çarşı tarihî ticâret 
akslarının geçtiği yollar üzerinde gelişmiştir. Bu önemli akslar 
günümüzde hâlâ varlığını korumaktadırlar. Bunlar; Sipahi Paza-
rı Çarşısı Sokağı’ndan (Uzun Çarşı), surun Meydan Kapısı (Odun 
Pazarı) kapısına kadar uzanan yol aksıdır. Saat kulesinden Hacı 
Hanefi Çarşısı’na ve buradan surun Boyacı Kapısı’na kadar uzanan 
yol aksıdır. Bedestenden Bezciler Çarşısı’na ve buradan Kazancılar 
Çarşısı’na uzanan yol aksıdır (Görsel 17).113 

Görsel 17: Kapalı Çarşı’nın etrafındaki meydanlar, sur kapıları ve çarşıdan geçen 
önemli yol aksları (Öncel, 2016).

Kapalı Çarşı’nın dükkân adalarının bulunduğu merkeze göre; gü-
neybatıda Bedesten, kuzeybatısında ticârî amaçlı kullanılan iş han-
ları, doğusunda Kazancılar Caddesi, batısında Ulu Camii, Ulu Camii 
Meydanı ve Pamuk Hanı, kuzeyinde Bürüngüz Camii ve Meydanı, 
kuzeydoğusunda İç Kale, kuzeybatı köşesinde eski sur kalıntıları ve 
Cumhuriyet Meydanı, güneyde Vezir Hanı ve Gön Hanı yer almak-

112	 Eravşar,	2000;	Öncel,	2016.
113	 Öncel,	2016.
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tadır. Ayrıca Çarşı’nın bulunduğu alanda daha önceki döneme ait 
kalıntılar da bulunmuştur. Günümüzde Eski Bakırcılar Çarşısı diye 
bilinen bölgenin altında 13. yüzyıla ait Pervane Bey Medresesi’nin 
kalıntıları çıkmıştır.114 

Kayseri Kapalı Çarşısı’nın çevresinde ticâret yapılarını destekleyen 
farklı işlevlerde birçok yapı mevcut olmuştur. Bu yapılar aynı za-
manda esnafın, halkın ve burayı kullananların sosyalleştiği alan-
lar da olmuştur. Kapalı Çarşı’nın etrafındaki diğer önemli tarihî 
yapılar; Ulu Camii, Hilmi Paşa Mescidi, Asmalı Çeşme, Mehmet 
Melik Gazi Türbesi, Raşit Efendi Kütüphanesi ve Kadı Hamamı’dır 
(Görsel 3.2). Bu dokudaki yok olan tarihî yapılar; İki Kapılı Camii, 
Mahkeme Hanı, Melikgazi Medresesi ve Urgancılar Çarşısı içindeki 
Asmalı Mescid’dir.115 

Osmanlı Dönemi’nden 20. yüzyıl ortalarına kadar Kayseri’de 
ticâret dokusu (Kapalı Çarşı da bu ticâret dokusu içerisinde yer al-
maktadır) ve konut dokusu birbirlerinden ayrılmamıştır.116 1930’lu 
yıllarda Gabriel’in çizdiği haritaya göre şehrin çapı 2 km’lik bir alan 
kaplamaktadır ve Kapalı Çarşı da bu sınırın içerisindedir.117 1950 
yılından sonra şehirde ticâret ve imar faaliyetleri hızlanmıştır ve 
Kapalı Çarşı’nın çevre dokusu değişmeye başlamıştır.118 68 yıl önce 
Kapalı Çarşı’nın çevre dokusunda konutların da bulunduğu anla-
şılmaktadır. Günümüzde Kayseri Kapalı Çarşı bölgesindeki tüm 
yapılar sadece ticâret işlevindedir. 20. yüzyıla kadar ticâret alanı 
olarak kullanılan Kapalı Çarşı yerini etrafını saran, dönemin yeni 
yapılan iş hanlarına bırakmıştır. Yaklaşık son 18 yıldır ise bu iş 
hanları fonksiyonel olarak yerini yeni yapılan ve sayısı hızla artan 
AVM’lere bırakmıştır.119 

114	 Çayırdağ,	1988-b.
115	 Günümüzde	İki	Kapılı	Camii	yerinde	Bürüngüz	Camii,	Asmalı	Mescid	yerinde	

Güngörmez	Mescidi	vardır,	(Öncel,	2016).
116	 Eravsar,	1998.
117	 Öncel,	2016.
118	 Satoglu,	1977.
119	 Öncel,	2016.
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Konya’da da ticâret Selçuklu Dönemi’nde oluşmaya başlamıştır. 
Kanûnî Bedesteni (1538), dükkânlar, hanlar ve dükkânlar Kon-
ya ticâret dokusunu oluşturmuştur. Ayrıca günübirlik kurulan 
ve üzeri açık pazar yerleri de vardır. Bu pazar yerlerinde üretilen 
ürünler direkt müşteriye sunulmuştur. Çarşılar bu pazarlara kadar 
uzanmıştır.120 Bedesten günümüzde mevcut değildir. Halk Konya 
Çarşısı’nın tümüne “Bedesten” demiştir (Görsel 18).121

Çarşı merkezi bedesten, han ve camiden oluşmuştur. Genellikle 
tüm Osmanlı çarşılarında görülen düzen, bedesten ve sonra buna 
bitişik yapılan Uzun Çarşı burada da mevcuttur ve At Pazarı’na 
kadar uzanmıştır. Konya Kapalı Çarşı alanında da diğer çarşılarla 
benzer çarşı, pazar, sokak isimleri görülmektedir.122

Mimari olarak; dükkânlar sıralı ve tek katlı yapılmıştır. Taş, ahşap 
ve maden kullanılmıştır. Üst örtüsünde düz toprak dam, eğimli ki-
remit kaplı çatı ve tonoz kullanılmıştır. Fakat 1867 yangınından 
sonra çarşı büyük hasar görmüştür. Tek veya iki katlı, çatıları kire-
mit örtülü olarak yeniden tasarlanmıştır.123 

Evliya Çelebi, 17. yüzyılda Konya’ya geldiğinde çarşıdan övgüy-
le bahsetmiştir. O dönemde burada 1900 dükkân olduğunu söy-
lemiştir. 1845 yılında 47 adet esnaf olduğundan ve yöneticilerin 
varlığından bahsedilmiştir.124 1874 yılında 7 bezirhane, 10 tabbağ-
hane, 10 yağhane ayrıca toplam 1520 dükkân ve 31 fırın olduğu 
Salnâme’de geçmiştir. Ahmet Hamdi Tanpınar, Cumhuriyet’in ilk 
yıllarında Konya Çarşısı’nda 32’den fazla meslek sahibi olduğu söy-
lenmiştir.125

120	 Kanûnî	Bedesteni,	At	Pazarı’na	kadar	uzanmaktadır.
121	 Konya’da	çarşının	da	bulunduğu	tarihî	kent	merkezi;	13.11.1982	tarihinde	sit	

alanı	ilan	edilmiştir,	(Karpuz,	2010);	(Karpuz,	2010).
122	 Karpuz,	2010.
123	 Karpuz,	2010.
124	 Tuş,	2001.
125	 Karpuz,	2010.
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Görsel 18: Konya Kapalı Çarşı Merkezi (Ş. Aydın’dan alınmıştır).

Lübnan (Trablusşam)-Eski Şehir Tarihî Çarşı Alanı 

MÖ 1400’lerde kurulan Trablus, eski çağlardan itibaren önemli bir 
ticâret merkezi olmuştur. Roma, Bizans, Arap dönemlerinde de 
ticârî önemi devam etmiştir. Önemli bir liman şehri olan Trablus’ta 
yeni ticâret yolları açılmıştır. Konumu itibarıyla da önemli olan 
Trablus, MÖ 4. yüzyılda Fenike’nin üç önemli şehrinin126 ortak pa-
zar yeri olmuştur. Şehirde bu dönemde kurulan üç ayrı pazar yeri 
günümüzde daha da büyüyerek mahalleye dönüşmüştür.127 

1109-1289 Haçlı Seferleri zamanında Avrupa’ya ihrâcat yapan en 
büyük ipek ve şeker imalathaneleri burada kurulmuştur. 1289 yı-
lında şehrin Memlüklü hâkimiyetine girmesiyle, şehir ticâret ba-
kımından en parlak dönemini yaşamıştır. Bu dönemde ihrâcatlar 

126 Bu	üç	şehir;	Sayda,	Sur	ve	Arvad	şehirleridir	ve	Tripolis	olarak	adlandırılmaktadır.
127	 Tadmori,	2010.



88

artmış ve tekstil sanayi gelişmiştir.128 Bu dönemde üretilen malın 
adını alan birçok han ve çarşı var olmuştur. Osmanlı hâkimiyetine 
girdiği 1516-1918 yılları arasında, ticâret yapıları da dâhil olmak 
üzere imar faaliyetleri olmuştur. Sabun ve ipek imalathaneleri ar-
tırılmıştır, ihrâcat artmıştır ve bunların sonucunda ticâret daha da 
canlanmıştır. 17. yüzyılda Osmanlı devleti ve paşalar arasındaki 
sorunlar şehre ticârî önemini kaybettirmeye başlamıştır ve Beyrut 
ticâretin merkezi olmaya başlamıştır.129

Trablus’daki ticâret yapılarını arastalar, uzun çarşı şeklindeki 
dükkânlar, pazarlar (yol çarşısı) ve hanlar oluşturmuştur. Memlük-
lüler zamanında (13. yüzyıl) yapılan ve şehrin ilk camisi olan Man-
suri Camii etrafında, konut alanları ve önemli çarşılar kurulmuş-
tur. Bu cami hem ibadet hem de halk ve esnafın sosyalleşme alanı 
olmuştur, cami ve kale arasında kalan tepenin alt kısmındaki düz 
ovaya ana çarşı130 kurulmuştur. Bu çarşıları oluşturan dükkânlar; 
düz bir çizgi üzerinde, birbirine bitişik olarak, sıralı ve karşılıklı 
dizilerek, zamanla organik bir şekilde çarşıyı oluşturmuştur. Çar-
şıların üzerleri açık olarak yapılmıştır. Çarşı sokakları dardır. Bazı 
sokaklar çıkmaz sokak şeklinde bitirilmiştir ve buradan bir evin av-
lusuna açılmıştır. Çarşıların bir sırasının doğuda, diğerinin batıda 
yer almasının nedeni; yıl boyunca hem gölgenin hem de serinliğin 
sağlanabilmesi olmuştur.131 

19. yüzyıl başından itibaren her yerde olduğu gibi burada da çar-
şılar Endüstri Devrimi’nden olumsuz etkilense de ticâret dokusu 
korunarak, ticâret devam etmiştir. Bu dönemden sonra şehirde ana 
ticâret yapıları; dükkânlar, hanlar ve bedestenler olmuştur. Tüm 
bu yapılar kâgirdir. Bu dükkânlar arasındaki sokakları üzeri bazı 
yerlerde kapalı, bazı yerlerde ise açık olarak yapılmıştır. 17. ve 18. 
yüzyıllarda burada 20 çarşının ve 60’dan fazla hanın olduğu tarihî 

128	 Tarihçi	al-Makrizi,	bu	dönemde	şehirde	4000	dokuma	tezgâhı	olduğunu	söyle-
miştir.

129	 Tadmori,	2010.
130	 Bu	çarşılar;	Attarin	Çarşısı,	Bezirgen	Çarşısı,	Kunduracılar	Çarşısı	gibi	çarşılardır.
131	 Tadmori,	201.
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sicil kayıtlarından anlaşılmıştır. Burada da çarşı ve hanlar yapıldığı 
işin veya satılan ürünün cinsine göre isimlendirilmiştir.

Makedonya-Üsküp Tarihî Çarşı Alanı

Makedonya’nın başkenti ve en büyük şehri olan Üsküp; siyâsî, 
ekonomik, askerî ve kültürel olarak önem taşımaktadır. Şehir 
1391’de Osmanlı hâkimiyetine girmiştir ve günümüzdeki şeklini 
bu dönemlerde almıştır. Özellikle 15. ve 16. yüzyılda imar faali-
yetleri hızlanmıştır ve bu dönemde yapılan önemli eserlerin çoğu 
günümüze ulaşmıştır. Bu eserlerin en önemlilerinden, Osmanlı 
Dönemi’nde yapılan Üsküp Çarşısı da günümüze kadar korunarak 
ulaşabilmiştir. Çarşının diğer isimleri “Çok Eski Çarşı” veya “Türk 
Çarşısı”dır.132 

Tipik Osmanlı çarşı oluşum sisteminde yapılmıştır. Zamanla şeh-
rin merkezi hâline gelen Çarşı, surların alt tarafında oluşmuştur. 
Batıda Üsküp Kalesi ve güneyde Vardar Nehri, kuzeyde Serenava 
Irmağı ve kuzeydoğuda Bit Pazarı arasında gelişmiştir. Ticâret ya-
pıları; bedesten, üç adet han ve dükkânlardır. Çarşının çekirdeğini, 
bedesten ve etrafındaki dükkânlar oluşturmaya başlamıştır. Bun-
ların etrafında ise üç hamam, üç cami ve bir mescid yer almıştır. 
Mülkiyetin çoğu vakıf olan Üsküp Çarşısı yaklaşık 55 bin m2’dir.133 

Günümüzde ana mekânı dükkânlar olan çarşının en canlı ve işlek 
yeri sokaklarıdır. Bunlarla birlikte hanlar, hamamlar camilerde gü-
nümüzde yoğun yaşanılan alanlardır. Çarşı sokakları esnaf grup-
larına göre tasnif edilmiştir.134 Günümüzde ilk yapıldığı zamanki 
işlevlerin çoğunu kaybetmiştir. 16. yüzyılda çarşı hem mimari 
hem de ticârî olarak en parlak dönemini yaşamıştır. 17. yüzyıldaki 
Avusturya savaşlarında çarşı büyük hasar görmüştür. Osmanlı’nın 
1912’de buradan çekilmesiyle çarşı canlılığını kaybetmeye başla-
mıştır. 

132	 Şahabi,	2010.
133	 Şahabi,	2010.
134	 Abacılar,	 at	 pazarı,	 demirciler,	 ipekçiler,	 kazancılar,	 kaftancılar,	 yorgancılar,	

kürkçüler,	lüleciler,	papuccular,	saraççılar,	terziler,	tüfekçiler	gibi	meslek	grup-
ları	var	olmuşlardır.	Bu	meslek	gruplarının	pek	azı	günümüze	gelebilmiştir.
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Ayrıca 19. ve 20. yüzyıllardaki depremlerde çarşıların büyük hasar 
görmesine neden olmuştur. 1970-80 yıllarında çarşı aslına uygun 
olarak restore edilmiştir.135 Fakat Yugoslavya’nın parçalanmasıyla 
özellikle Müslümanların çoğunlukta olduğu çarşı kısmı canlılığı-
nı kaybetmiştir. Bunun en büyük nedenlerinden biri de; Fatih Taş 
Köprü’nün136 onarımının bilinçli olarak 5 yıla uzatılmış olmasıdır. 
2001 yılında yasal ve politik değişiklikler ve Türkiye’nin desteğiyle 
çarşı yeniden canlandırılmıştır (Görsel 18a).

Görsel 18a: Üsküp Tarihî Çarşıalanı (Binan).

Şanlıurfa Tarihî Çarşı Alanı

Şehrin ticâret dokusunu 16. yüzyılda yapılmaya başlayan, Pazar, 
Hanlar, Çarşılar ve Bedesten oluşturmaktadır. 16. yüzyıl içinde 
birbirine bitişik ve aynı anda yapılan, Bedesten (Kazaz Pazarı) ve 
Gümrük Hanı, İstanbul, Bursa ve Kayseri’ye göre küçük ölçekli olsa 
da klasik Osmanlı çarşı oluşumu şeması içindedir. 

Çarşı ızgara planlı bir doku üzerinde gelişmiştir. Bazı yapılar “pa-
zar” olarak geçse dahi plan tipine göre “arasta” oldukları anlaşıl-
maktadır. Örneğin; Kasap Pazarı, T planlı bir çarşı/arastadır. Be-
destenin ve çarşıların birbirlerine açılan kapıları vardır. Yapıların 
üst örtüleri genellikle, tonoz ve kubbelerden oluşmuştur. Bazı to-

135	 Şahabi,	2010.
136	 Bu	köprü;	Üsküp’ün	yeni	kısmıyla,	eski	kısmını	birbirine	bağlayan	en	önemli	

ulaşım	yoludur.
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nozların üzerlerine aydınlatma pencereleri yapılmıştır. 

Dükkânlar karşılıklı dizilmişlerdir ve yer yer zeminden yarım met-
re yükseltilmiş döşemeye sahiptir137 1740 yılında yapılan Boya-
hane Çarşısı, Yeraltı Çarşısı niteliğindedir ve Pamukçu Çarşısı’nın 
batısına paralel uzanmaktadır. Burada ilk zamanlar iplik ve kumaş 
boyamacılığı yapılmıştır fakat rutubet yüzünden zamanla işlevini 
yitirmiştir. Günümüzde kullanılmamaktadır.138 

Pazarların, çarşıların ve sokakların isimleri, Osmanlı Dönemi 
ticâret yapılarıyla benzer isimler taşımaktadır ve bir kısmı ismi de-
ğişmeden günümüz gelmiştir.139 

Çarşı alanının bir bölümü günümüze özgünlüğünü koruyarak 
ulaşmıştır ve yine ticâret işlevine devam etmektedirler. Örneğin; 
Sipahi Pazarı özgünlüğünü korumuştur ve günümüzde halı, kilim, 
kürk, keçe gibi ürünler satmakta ve sergilemektedir. Adından an-
laşılacağı üzere eskiden pamuk ticâreti yapılan, Pamukçu Pazarı 
çarşısında günümüzde, kuyumcu ve elbise dükkânları mevcuttur. 
Kınacı Pazarı çarşısında da günümüzde kuyumcular bulunmakta-
dır (Görsel 20). Günümüzde özgülüğünü koruyan hanlar da hâlâ 
önemli bir alışveriş yeri olarak işlevlendirilmiştir.140 

Görsel 20: Şanlıurfa Tarihî Ticâret Yapıları (Binan).

137	 Benzeri	bir	durumun	Kayseri	Kapalı	Çarşısı’nda	görüldüğü	sözlü	anlaşılmak-
tadır.	 Fakat	1987	 restorasyonundan	 sonra	 çarşı	doldurularak	yükseltilmiştir,	
(Öncel,	2016);	(Gündoğdu,	2010).

138	 Gündoğdu,	2010.
139	 Gündoğdu,	2010.
140	 Gündoğdu,	2010.



92

Değerlendirme

Klasik Osmanlı çarşılarının oluşum ve gelişim biçimlerinde bazı 
ortak noktalar olduğu görülmüştür. Kapalı çarşıyı; dükkânlar, be-
destenler, hanlar, arastalar oluşturmuştur. Kapalı çarşılar şehrin 
en eski ibadethane (cami, kilise, vb.), varsa kalesi ve varsa bedes-
teni etrafında oluşmaya başlamıştır. Ayrıca bu çarşılar genellikle 
pazar yerlerinde son bulmuştur. Büyük çarşıların etrafında ayrıca 
hamam, çeşme gibi sosyal yaşam alanları da bulunmuştur.

Osmanlı Dönemi’nde yapılan neredeyse tüm bölgelerdeki çarşı, so-
kak, han, pazar isimlerinin ya aynı ya da çok benzer olduğu görül-
mektedir.141 

Mimari olarak bu ticâret yapıları genellikle kâgirdir. Tek veya iki 
katlıdır bazılarının mahzeni/bodrumu bulunmaktadır. Üst örtüleri 
genellikle kubbe, tonoz, teras çatı şeklinde taş veya tuğladan yapıl-
mıştır. Fakat Batı Anadolu ticâret yapılarının üst örtüleri genellikle 
kırma çatı şeklinde yapılmıştır ve tuğla kullanılmıştır. 

Kayseri, Şanlıurfa kapalı çarşıları gibi bazı çarşıların daha önceki 
dönemden kalmış eski yapılar üzerine yapıldığı anlaşılmaktadır. 
İlk yapıldığında çarşıların çoğunun sokak seviyesinden daha yük-
sek kotta olduğu fakat günümüzde doldurularak neredeyse dükkân 
ve sokak kotlarının aynı seviyeye getirildiği anlaşılmıştır.142 Yak-
laşık aynı dönemlerde çarşıların detaylı olarak gösterildiği ilk şe-
hir planları hazırlanmıştır. Bu planlar genellikle çarşılarda çeşitli 
nedenlerle oluşan ciddî değişim ve bozulmaların hemen ardından 
hazırlatılmıştır.

Çarşılar yaklaşık olarak aynı dönemlerde meydana gelen doğal 
âfetler, sosyal-siyâsî olaylar, kasten yıkım, mülkiyet sorunu gibi 
nedenlerle bozulup, değişerek günümüzdeki şeklini almıştır.

141	 Bedesten,	Uzun	Çarşı,	Sipahi	Pazarı,	Bezzazlar	Çarşısı,	Haffaflar	Çarşısı,	Vezir	
Hanı,	Kapan	Hanı	gibi.

142	 Kayseri	ve	Şanlıurfa	Kapalı	Çarşısı	gibi.
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Osmanlı Dönemi Önemli Çarşı Alanları Karşılaştırma 
Tablosu Açıklama Notları

Osmanlı Dönemi’nde var olan çarşı alanlarının ortak özelliklerinin 
ve korunma durumunun daha net olarak anlaşılabilmesi için kar-
şılaştırma tablosu hazırlanmıştır. Tabloda net olarak bilinmeyen 
yerler boş bırakılmıştır.

Tablo; “Genel Özellikler”, “Fiziksel Özellikler”, “Mimari Özellikler” 
ve “Notlar” olmak üzere dört ana başlıktan oluşmaktadır (Çizelge 
1, 2). 

A. “Genel Özellikler” dört alt başlık altında incelenmiştir. 

• Yapıldığı Dönem: Çarşıyı oluşturan ilk ticâret yapısının yapım 
tarihî yüzyıl olarak belirtilmiştir.

• Kullanım Durumu: Çarşı günümüzde kullanılıyorsa (+), kulla-
nılmıyorsa (-) olarak belirtilmiştir.

• Kentsel Ticâret İçindeki Konumu: “Canlı”, “Turizm Destek-
liyor”, “Çöküntü Ticâret Alanı” gibi ifadelerle çarşıların günü-
müzdeki kullanım durumu ve şartları belirtilmiştir.

• Mülkiyet Durumu: “Vakıflar”, “Özel Şahıslar” gibi ifadelerle 
belirtilmiştir.

• “Fiziksel Özellikler” altı alt başlık altında incelenmiştir.

• Kent Dokusundaki Konumu: “Merkez”, “Merkez (sur dışı)”, 
“Çeşitli”, “Merkez dışı” gibi ifadeleriyle belirtilmiştir.

• Çevresindeki Önemli Yapılar: Çarşının büyüklüğüne ve kapa-
sitesine göre çarşıları destekleyen diğer işlevler, çarşının yakın 
çevresinde vardır veya yapılmıştır (sur, kale, cami, hamam, 
gibi). Bu durumun net olarak ortaya çıkması için çarşının etra-
fındaki önemli yapılar belirtilmiştir.

• Ana Arter Yollarla İlişkisi: Çarşıların konumunun geçmişten 
günümüze önemli ana arter yollarla ilişkisi; var ise (+), yok ise 
(-) olarak belirtilmiştir.
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• Özgünlük Durumu: Tasarım-ilk tasarım, malzeme, işçilik, 
çevresel özellikler ve işlevsel özgünlük olmak üzere 5 kritere 
göre değerlendirilmiştir. Bunun sonucunda; “Özgün”, “İyi”, 
“Orta”, “Zayıf”, “Yok” ifadeleri ile 5 derecede belirtilmiştir.

• Bütünlük: Çarşıyı oluşturan tüm ticâret yapıları günümüzde, 
mevcut ise (+), ticâret yapılarının bir kısmı mevcut ise (±), 
ticâret yapılarının hiçbiri günümüze ulaşmamışsa, (-) olarak 
belirtilmiştir.

• Geçirdiği Onarımlar: Onarımların tarihleri belirtilmiştir. 
Onarım geçirmediyse; yok olarak belirtilmiştir.

• B. “Mimari Özellikler” altı alt başlık altında incelenmiştir. 
- Yapı Türleri: Ticâret alanını oluşturan yapı türleri belirtil-
miştir (bedesten, han, arasta, dükkânlar, ambarlar, depolar 
gibi).

• Başlangıç Yapısı ve Tarih: Ticâret alanını ilk oluşturan yapı ve 
bunun yapım tarihî belirtilmiştir.

• Malzeme: Ticâret alanının yapım malzemesi kâgir, ahşap gibi 
ifadelerle belirtilmiştir (genellikle kâgirdir).

• Plan Düzeni: Oluşum durumuna ve plan şemasına göre; ızga-
ra, organik, ızgara-organik olarak belirtilmiştir.

• Kapalı-Açık Alan Durumu: Ticâret alanının üzerinin güncel 
durumu; açık, kapalı, kapalı-açık olarak belirtilmiştir. Eğer 
daha sonradan kapatıldıysa parantez içerisinde sonradan ka-
patıldığı ve tarihî belirtilmiştir. 

• Örtü Sitemi: Çarşıları oluşturan yapıların örtü sistemi, mal-
zemesiyle birlikte; taş-tonoz, kubbe, kırma çatı gibi ifadelerle 
belirtilmiştir.

Not: Yukarıda bahsi geçen üç kriter haricinde ayrıca belirtilmek is-
tenen “Özel Durumlar” bu kısımda kısaca belirtilmiştir.
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1
ADIYAMAN 
TARİHİ ÇARŞI 
ALANI

.+
ÇÖKÜNTÜ 
TİCARET 
ALANI

* ÖZEL 
ŞAHISLAR       
*VAKIFLAR

MERKEZ *KALE .+ ORTA .+

*HANLAR      
*ÇARŞILAR     
*DÜKKANLAR      
*PAZARLAR

_ KAGİR *ORGANİK     *AÇIK
*TONOZ   
*DAM

*KÜÇÜK ÖLÇEKLİ 
ÇARŞI        * BAĞIMSIZ 
TİCARET YAPILARI      
*ÇEKİRDEK YAPI YOK

2
BERGAMA 
TARİHİ ÇARŞI 
ALANI

15.Y.Y. _
ÇÖKÜNTÜ 
TİCARET 
ALANI

* ÖZEL 
ŞAHISLAR       
*VAKIFLAR

ÇEŞİTLİ .+ ORTA .+ YOK
*BEDESTEN    
*2 HAN      
*ARASTA

*BERGAMA 
TAŞ HAN                
-1432

KAGİR *ORGANİK     
*KAPALI      
*AÇIK:  HAN 
AVLULARI

KİREMİT 
KAPLI:     
*EĞİMLİ ÇATI       
*KUBBE

_KULLANILMIYOR                                      
*KÜÇÜK ÖLÇEKLİ 
ÇARŞI        *YAPILAR 
FARKLI BÖLGELERDE

3

BOSNA 
HERSEK-FOÇA 
TARİHİ ÇARŞI 
ALANI

1366 .+     ??
* ÖZEL 
ŞAHISLAR       
*VAKIFLAR

MERKEZ

 *KONUT 
DOKUSU        
*İMARATHANE                         
*KİLİSE            
*ORTODOKS 
KİLİSESİ VE 
MANASTIRI

.+ ORTA ±
*BÜYÜK ÇARŞI                  
*DÜKKANLAR    

_ KAGİR *ORGANİK     *AÇIK
*KIRMA ÇATI 
(DÜKKANLARI
N ÜZERİ)

*KÜÇÜK ÖLÇEKLİ 
ÇARŞI *BAĞIMSIZ 
TİCARET YAPILARI  
*ÇEKİRDEK YAPI YOK;   
~ 177 DÜKKAN (tarihi 
kayıtlarda)

4

BOSNA 
HERSEK-
MOSTAR  
TARİHİ ÇARŞI 
ALANI

15.Y.Y. .+
TURİZM 
DESTEKLİY
OR

* ÖZEL 
ŞAHISLAR       
*VAKIFLAR(
ÇOĞU)

MERKEZ

*MOSTAR 
KÖPRÜSÜ       
*KOSKİ 
MEHMED 
CAMİ     
*HAMAM        
*SAAT KULESİ      
*KONUT 
ALANI

.+ İYİ-ORTA .+

*1986 BÖLGE 
KORUMASI-

(AĞAHAN ÖDÜL 
ALAN PROJEYE 

GÖRE)                          
*1998-2004 
(UNESCO)

1-ÜST ÇARŞI                
2-AŞAĞI ÇARŞI                     
3-
KUYUMCULUK 
(KUJUNDZİLUK) 
ÇARŞISI    
*DÜKKAN       
*DEPO    

_

*KAGİR(
yan 
duvarlar
)+AHŞAP 

*ORGANİK     *AÇIK

* KIRMA ÇATI- 
ARDUVAZ 
KAPLAMA  
(DÜKKANLARI
N ÜZERİ)

*ÜÇ ÇARŞIDAN 
OLUŞMUŞTUR; *19.Y.Y 
YANGININDAN SONRA 
TEKRAR YAPILAN 
YERLERDE "DALMAÇYA 
MİMARİSİ"NİN 
ETKİLERİ 
GÖRÜLMEKTEDİR; 
*ÇEKİRDEK YAPI YOK; 
~ 122 DÜKKAN (1875)                               

5

BOSNA 
HERSEK-
SARAY BOSNA 
BAŞÇARŞISI

15.Y.Y. .+
ÇÖKÜNTÜ 
TİCARET 
ALANI

* ÖZEL 
ŞAHISLAR       
*VAKIFLAR

MERKEZ

*KÜLLİYE       
*HAMAM    
*ESKİ 
ORTODOKS 
KİLİSESİ    *CAMİ 
(yıkılmış)    
*KONUT ALANI

.+ ORTA ±

*BEDESTEN    
*DÜKKANLAR    
*DEPO    
*KERVANSARA
Y

*KOLOBRA 
KERVANSARAY
I ve BİTİŞİK 
DÜKKANLAR                                            

KAGİR *ORGANİK     *AÇIK
*KIRMA ÇATI 
(DÜKKANLARI
N ÜZERİ)

*BÜYÜK ÖLÇEKLİ-TİPİK 
OSMANLI ÇARŞI   
*1879 YANGINI 
NEDENIYLE YARISI 
GÜNÜMÜZE 
ULAŞAMAMIŞTIR.     
*DÜKKANLAR SOKAK 
ARASI AÇIK    

6
BURSA KAPALI 
ÇARŞI

14.Y.Y.'ı
n İKİNCİ 
YARISI 

.+
TURİZM 
DESTEKLİY
OR

* ÖZEL 
ŞAHISLAR       
*VAKIFLAR

MERKEZ 
(SUR DIŞI)

*ULU CAMİ   
*KUYUMCU 
HAMAMI 
(eskiden: 
GÜMÜŞÇÜLER 
ÇARŞISI)

.+ İYİ .+
* 1977  ONARIM- 
İMAR KANUNU               

*HANLAR    
*BEDESTEN   
*ARASTALAR     
*UZUN ÇARŞI     
*DÜKKANLAR

* EMİR HAN      
-XIV. yüzyılın 
ikinci yarısı

KAGİR ORGANİK 

*KAPALI 
(SONRADAN 
KAPATILMIŞ)    
*AÇIK:  
DÜKKAN 
SOKAKLARI+HA
N AVLULARI

TAŞ;     
*TONOZ  
*KUBBE     

1977:ONARIM- İMAR 
KANUNU İSTANBUL-
BURSA-KAYSERİ İÇİN 
ORTAK ÇIKARILMIŞTIR. 
~40.000 m² 
(KÜÇÜLMÜŞ HALİ). * 
65 SOKAK; *18 KAPI; 
*(8 ana giriş kapısı). İş 
yeri sayısı (2014 
yılı):~2600 +620 HAN 
ODASI    

7
DİYARBAKIR 
TARİHİ ÇARŞI 
ALANI

16.Y.Y. .+
ÇÖKÜNTÜ 
TİCARET 
ALANI

* ÖZEL 
ŞAHISLAR       
*VAKIFLAR

MERKEZ
*SUR           
*ULU CAMİ

.+ ORTA .+ .+ *4 HAN _ KAGİR *ORGANİK     
*KAPALI      
*AÇIK:  HAN 
AVLULARI

*EĞİMLİ ÇATI          
*DAM

*ORTA ÖLÇEKLİ ÇARŞI      
*BİRBİRİNDEN 
BAĞIMZI TİCARET 
YAPILARI      
*ÇEKİRDEK YAPI YOK

8
ERZURUM 
TARİHİ ÇARŞI 
ALANI

16.Y.Y. .+
ÇÖKÜNTÜ 
TİCARET 
ALANI

* ÖZEL 
ŞAHISLAR       
*VAKIFLAR

MERKEZ

*SURLAR     
*GÜMRÜK 
CAMİ      
*GÜMRÜK 
HAMAMI

.+ ORTA .+
*1967                
*2007

*HANLAR      
*DÜKKANLAR

*RÜSTEM 
PAŞA HANI       -
1554-1555

KAGİR *ORGANİK     
*KAPALI      
*AÇIK:  HAN 
AVLULARI

*KUBBE     
*TONOZ    
*EĞİMLİ ÇATI

*KÜÇÜK ÖLÇEKLİ 
ÇARŞI        
*BİRBİRİNDEN 
BAĞIMSIZ TİCARET 
YAPILARI

9
GAZİANTEP 
TARİHİ ÇARŞI 
ALANI

16.Y.Y. .+
? TURİZM 
DESTEKLİY
OR

* ÖZEL 
ŞAHISLAR       
*VAKIFLAR

MERKEZ
*KALE        
*CAMİ

.+ İYİ-ORTA .+ .+

*ÇARŞI     
*ŞEHİR İÇİ 
HANI      
*KERVANSARA
Y

_ KAGİR *ORGANİK     
*KAPALI      
*AÇIK:  HAN 
AVLULARI

*TONOZ        
*EĞİMLİ ÇATI

*ORTA ÖLÇEKLİ ÇARŞI       
*BİRBİRİNDEN 
BAĞIMZI TİCARET 
YAPILARI      
*ÇEKİRDEK YAPI YOK

10

IRAK – MUSUL-
ERBİL-KERKÜK 
TARİHİ ÇARŞI 
ALANLARI

.+     
TİCARET 
ALANI    

* ÖZEL 
ŞAHISLAR       
*VAKIFLAR

MERKEZ
*KALE          
*CAMİ

.+ İYİ-ORTA
 *HAN     
*ÇARŞI   
*DÜKKAN    

KAGİR *KAPALI    
*TONOZ    
*DÜZ 
DAM(dıştan)

*BURADA KAPALI 
ÇARŞIYA; "KAYSERİ" 
DENİLMEKTEDİR;*7 
GİRİŞ KAPISI;  İş yeri 
sayısı (2014 yılı):~300 
DÜKKAN

11 İSTANBUL K.Ç. 15.Y.Y. .+
TURİZM 
DESTEKLİY
OR

* ÖZEL 
ŞAHISLAR       
*VAKIFLAR

MERKEZ

*BEYAZIT 
CAMİ    *NURİ 
OSMANİYE 
CAMİ

.+ İYİ .+

* 1977  ONARIM- 
İMAR KANUNU                
*1894 YASAL 
ONARIM+İZİNSİZ 
MÜDAHALELER

*2 BEDESTEN    
*UZUNÇARŞI   
*AMBARLAR   
*DEPOLAR   
*DÜKKANLAR    
*21 HAN

*BÜYÜK/ESKİ/
CEVAHİR 
BEDESTENİ             
-1453    
*YENİ/SANDAL 
BEDESTENİ -
1472-1478

KAGİR ORGANİK 

*KAPALI 
(1701'DEN 
SONRA)    
*AÇIK: BAZI  
DÜKKAN 
SOKAKLARI+HA
N AVLULARI

TAŞ;     
*TONOZ  
*KUBBE     

1977:ONARIM- İMAR 
KANUNU İSTANBUL-
BURSA-KAYSERİ İÇİN 
ORTAK ÇIKARILMIŞTIR; 
~40.000 m² 
(KÜÇÜLMÜŞ HALİ); * 
65 SOKAK; *18 KAPI, 
*(8 ana giriş kapısı);  İş 
yeri sayısı (2014 yılı):~ 
3300 +1000 HAN 
ODASI      

12 KAYSERİ K.Ç. 15.Y.Y. .+
ÇÖKÜNTÜ 
TİCARET 
ALANI

* ÖZEL 
ŞAHISLAR   
*VAKIFLAR 
(%10)

MERKEZ

*ULUCAMİ    
*İÇ KALE (kale 
çarşısı da var)    
*KADI 
HAMAMI

.+ İYİ-ORTA .+

* 1977  ONARIM- 
İMAR KANUNU                                        
* 1989 YASAL 
ONARIM                         
* İZİNSİZ 
MÜDAHALELER

*BEDESTEN   
*3 HAN       *2 
ARASTA   
*DÜKKANLAR

* BEDESTEN           
-1497

KAGİR
IZGARA (ve 
Organik)

*KAPALI 
(1870'DEN 
SONRA)      
*AÇIK (5 AÇIK 
HAN AVLUS+1 
AÇIK ÇARŞI 
AVLUSU)

TAŞ;     
*TONOZ  
*KUBBE     
*KIRMA ÇATI

1977:ONARIM- İMAR 
KANUNU İSTANBUL-
BURSA-KAYSERİ İÇİN 
ORTAK ÇIKARILMIŞTIR. 
~22.130 m² 
(KÜÇÜLMÜŞ HALİ). * 
18 SOKAK; * 11 KAPI. 
İş yeri sayısı (2014 
yılı):~  2000.

13

KIRIM-
BAHÇESARAY 
TARİHİ ÇARŞI 
ALANI

15.Y.Y. ±
ÇÖKÜNTÜ 
TİCARET 
ALANI

* ÖZEL 
ŞAHISLAR       
*VAKIFLAR

MERKEZ

*KONUT 
DOKUSU      
*KERVANSARA
Y    *HAMAM     
*CAMİ      
*FISKIYE

.+ ORTA ± _
*PAZARLAR/D

ÜKKANLAR 
_ KAGİR *ORGANİK     *AÇIK

*KIRMA ÇATI 
(DÜKKANLARI
N ÜZERİ)

*ORTAÖLÇEKLİ ÇARŞI     
*DÜKKANLAR SOKAK 
ARASI AÇIK      
*GÜNÜMÜZE 
ULAŞMAYAN: 
KERVANSARAY+HAN+
USTAHANE     
*BİRBİRİNDEN 
BAĞIMZI TİCARET 
YAPILARI      
*ÇEKİRDEK YAPI YOK

14
KİLİS TARİHİ 
ÇARŞI ALANI 16.Y.Y. .+

ÇÖKÜNTÜ 
TİCARET 
ALANI

* ÖZEL 
ŞAHISLAR       
*VAKIFLAR

MERKEZ *CAMİ .+ ZAYIF _
*HAN       

*KERVANSARA
Y

_ KAGİR *ORGANİK     
*KAPALI      
*AÇIK:  HAN 
AVLULARI

*BEŞİK TONOZ

*KÜÇÜK ÖLÇEKLİ 
ÇARŞI    *11 HANDAN 
4 HAN MEVCUT    
*BİRBİRİNDEN 
BAĞIMZI TİCARET 
YAPILARI      
*ÇEKİRDEK YAPI YOK

15
KONYA TARİHİ 
ÇARŞI ALANII 16.Y.Y. .+

ÇÖKÜNTÜ 
TİCARET 
ALANI

* ÖZEL 
ŞAHISLAR       
*VAKIFLAR

MERKEZ *CAMİ .+ ORTA ±

*1.09.2009: 
RÖLÖVE 
RESTORASYON 
ÇALIŞMALARI

*BEDESTEN(m
evcut değil)    
*HAN   
*DÜKKANLAR    
*AÇIK PAZAR 
YERLERİ(günüb
irlik kurulan) 

*KANUNİ 
BEDESTENİ     -
1538

KAGİR
*ORGANİK     
*IZGARA

*KAPALI

ÖNCE: *DÜZ 
TOPRAK DAM  
*EĞİMLİ 
KİREMİT KAPLI 
ÇATI VE 
TONOZ.    1867 
SONRASI: 
*KİREMİT 
ÖRTÜLÜ

* ±: BEDESTENİ YOK 
OLMUŞ; *ORTA 
ÖLÇEKLİ ÇARŞI ALANI; 
*İş yeri sayısı (2014 
yılı):~1520 (1874 
yılında) 
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TARİHÎ TİCÂRET YOLLARININ KÜLTÜREL ROTALAR 
OLARAK YAŞATILABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR 
DEĞERLENDİRME

Elifnaz Durusoy Özmen*

Giriş

Yollar, insanların bir yerden başka bir yere akışını ve taşımını sağ-
layan kara, hava ve su bağlantılarıdır. Toplumların en temel ihti-
yaçlarından biri olan ulaşım gereksinimlerini karşılamak amacıyla 
inşâ edilen ve insanoğlu tarafından uzun süreçler boyunca kulla-
nılan yollar, farklı alanlar, yerleşimler, insanlar ve hatta kültürler 
arasında etkileşim sağlamıştır. Böylece, yer kürenin hayâtî dolaşım 
sistemi ve sosyal yapının temel yapı taşları olmuşlardır.

Günümüzde sıklıkla kullandığımız yoğun trafiğe sahip çok şeritli 
yolların haricinde, uzun deneme ve yanılma süreçlerinin, çabala-
rın, geleneklerin, dinlerin ve hatta dil ve düşüncelerin birer sonuç 
ürünü olarak oluşturulmuş tarihî yollar da bulunmaktadır. Bu gibi 
tarihî yollar, tanıklık ettikleri dönemlerin doğal, teknik ve tekno-
lojik, görsel ve estetik, simgesel, işlevsel ve yönetsel özellikleri ile 
geçmişlerinin fiziksel, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısını yansı-
tan ve buna bağlı olarak da özgün değerler taşıyan korunması ge-
rekli kültür varlıklarıdır.

Nâdiren görünür ve kullanılır durumlarda karşımıza çıkan tarihî 
yollar, çoğu zaman “modern” olarak nitelendirilen basmakalıp as-
faltların altında yok olmuşlar veya sadece izleri gözlemlenebilen 
patikalar, izlekler olarak kalmışlardır. Dolayısıyla, yapıldıkları dö-
nemden itibaren çeşitli kültürler tarafından kullanılıp barındırdık-
ları kültürel birikim ile birlikte günümüz için birer katma kültürel 
değer oluşturan özel tarihî yollar olduğu gibi; kullanılmama, uygun 
olmayan işlevlerde yoğun kullanım, bakımsızlık, ekonomik tercih-

*	 (Arş.	Gör.	Dr.)	Mimarlık	Fakültesi	Mimarlık	Bölümü	Restorasyon.	
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ler, politik krizler, doğal âfetler, coğrafî keşifler, üretim ve tüketim 
biçimlerindeki değişiklik, kontrol edilemeyen kentsel büyüme ve 
rant sebeplerinden bir veya birkaçı dolayısıyla kültürel mirasın sü-
rekliliği açısından önemli boşluklara sebebiyet veren tarihî yollar 
da mevcuttur.

Kaybedilmeleri durumunda yerlerine tekrar konulamayacak kültü-
rel değerlerimizin çoğunun çeşitli sebeplerle tehdit altında olduğu 
bugünler dikkate alındığında, tarihî yolların geçmişlerinin anla-
şılması, bugüne kadar biriktirdikleri değerlerinin saptanması ve 
gelecekte sağlıklı bir şekilde var olup kültürel mirasın sürekliliğini 
sağlayabilmeleri için yeniden değerlendirilip geleceğe aktarılmaları 
konusunun günden güne önem kazandığı oldukça açıktır. Bu nok-
tada karşımıza tarihî yolların yaşatılarak sunulması için alternatif 
bir araç olan “kültürel rota” kavramı çıkmaktadır.

Kültürel rotalar konusu ile ilk kez karşılaşıldığında, kavramın, gün 
geçtikçe klasik kitle turizmi anlayışından uzaklaşan ve turistlerin 
değişen tatil tercihleri doğrultusunda kendine yer edinen birbirle-
rine benzer çekim merkezleri olarak düşünülmesi oldukça doğaldır. 
Fakat, kültürel rotalar kavramının ortaya çıkmasındaki en temel 
gerekçelerden biri sadece seyahat edenleri turistik anlamda yön-
lendirecek yollar oluşturmak değil, çeşitli değerlerin sunumunu 
sağlayacak tarihî yolları tanıtıp yeniden kullanılır hâle getirmektir. 
Böylece, kültürel rotaların temel amacı, tarihî yollar hakkında ge-
rekli bilgiyi ve değerleri aktarmak ve bunları birbirlerine bağlaya-
rak bir bütün altında gezi, dinlence, gözlem, spor, eğlence ve/veya 
keşif güzergâhlarını sunmak olarak tanımlanabilmektedir.

ICOMOS tarafından 2008 yılında yayınlanan Kültürel Rotalar 
Tüzüğü’nde de belirtildiği üzere, kültürel rotalar çok çeşitli coğ-
rafyalarda karşımıza çıkabilmekte ve buna bağlı olarak tarihleri, 
simgesel özellikleri, işlevleri, formları, sosyal ortamları ve ekono-
mik değerleri birbirlerinden farklılaşabilmektedir.1 İçlerinde ba-

1	 Detaylı	bilgi	için	bakınız:	ICOMOS	Kültürel	Rotalar	Tüzüğü,	http://www.inter-
national.icomos.org/charters/culturalroutes_e.pdf.
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rındırdıkları herhangi bir anıt, kent parçası veya kültürel peyzaj 
öğesi ile karıştırılmaması gereken kültürel rotalar, aksine tüm bu 
bileşenlerin tekil değerlerini tek bir başlık altında toplayıp arttıran 
“kapsayıcı”, “karmaşık”, “yenilikçi” ve “çok yönlü” dinamik düzen-
ler olarak kabul edilmektedir.

Bu kısa yazı, beraberlerinde barındırdıkları kültürel birikimler ile 
insanları geçmişlerinden bugüne, bugünden ise geleceğe taşıyan 
çok boyutlu yollar olarak kabul edilen tarihî yolların yaşatılarak 
kültürel rotalar olarak geleceğe aktarılmaları konusuna değinmek-
tedir. Çalışma, belirtilen bakış açısıyla tarihî ticâret yollarının kül-
türel rotalar olarak kullanılabilirliğini değerlendirmekte ve böylesi 
bir durumun potansiyelleri üzerinde durmaktadır.

Tarihî Ticâret Yolları ve Kültürel Rotalar

Tarihî yollar başlığının geniş yelpazesi altında yer alan tarihî ticâret 
yolları ile çoğunlukla ekonomisi ticâret üzerine kurulmuş olan coğ-
rafyalarda karşılaşılmaktadır. Temelde, coğrafyaya özgü olarak üre-
tilen ürünleri yetiştirildikleri yerlerden satılacakları yerlere götür-
mek adına oluşturulan ve oluşturulmalarını takiben dönemi fark 
etmeksizin uzun süreçler boyunca kullanılan bu gibi tarihî ticâret 
yolları, modern dünyanın oluşmasına katkı veren unsurlar arasın-
da yer almaktadır.

Ticâret coğrafyalarında ekonomileri ile ön planda olan yerleşimleri 
birbirine bağlayan tarihî ticâret yolları, değerli yüklerin kolay bir 
biçimde taşınabilmesi için güvenilir hatlar boyunca inşâ edilmiş-
tir. Nitekim deneyimlenen savaş, gasp ve/veya göçler gibi büyük 
ölçekli yer değiştirmeler sırasında tarihî ticâret yollarının bazı bö-
lümlerinin yitirildiği, değiştirildiği ve/veya kaybedildiği bilgileri 
mevcuttur. Geçmiş dönemlerdeki teknik ve teknolojik imkânlar 
da göz önüne alındığında, çok uzun süreçlerde kat edilen bu gibi 
tarihî yolların güzergâhları boyunca konaklama imkânı tanıyan 
kervansaray ve han gibi yapı ve yapı kompleksleri oluşturulmuş-
tur. Buna ek olarak, zaman içerisinde yapılan seyahatler vasıtasıyla 
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sadece ticâret mallarının değil, dinler, fikirler ve yaşayış biçimleri 
gibi kültürel alışverişin de önünü açarak, farklı coğrafyalarda ya-
şayan farklı kültür özelliklerine sahip insanlar arasında bilginin 
ve deneyimin yayılmasını da kolaylaştırmışlardır. Genel özellikleri 
kısaca özetlenen bu gibi tarihî ticâret yollarına dünya çapında ve-
rilebilecek örneklerden bazıları kuşkusuz İpek Yolu, Baharat Yolu, 
Kral Yolu, Tütsü Yolu, Amber Yolu, Tuz Yolu, Büyük Çay Yolu, Trans 
Sahra Yolu, Semmering Demir yolu ve Egnatia Yolu’dur.

İpek Yolu, Çin’den başlayıp Anadolu’ya gelen, Anadolu’dan ise 
Avrupa’ya kadar uzanan yaklaşık 6.000 km’lik bir ticâret güzergâhı 
olup, geçmişte var olmuş çok sayıda uygarlığın temel ekonomik 
geçim kaynağı olarak bilinmektedir. Tarihte geçtiği farklı coğraf-
yalar arasında porselen, değerli taşlar ve kağıt gibi ticârî malların 
taşınması için oluşturulan bu güçlü bağlantının isminin, üzerinde 
taşımacılığı en sık yapılan ipekten geldiği bilinmektedir. Zaman 
içerisinde, bahsedilen ticârî ve ekonomik işlevinin hâricinde kıta-
lar arasındaki kültür, din, dil, ırk, düşünce, bilim, teknik ve sanat 
alışverişine de imkân tanıyan İpek Yolu, tanıklık ettiği bölgelerde 
yaşayan kültürlerin izlerini taşımış ve bu doğrultuda zengin bir 
kültürel çeşitliliğe ev sahipliği yapmıştır.

Baharat Yolu, Orta Çağ’da Uzak Doğu’yu Avrupa’ya bağlayan tarihî 
deniz ticâreti yollarından biridir. Aktif olarak kullanıldığı dönem-
lerde Avrupa’da büyük rağbet gören biber, karanfil, tarçın ve Hin-
distan cevizi gibi baharatların doğudan batıya taşınması amacına 
hizmet etmiştir. Kristof Kolomb tarafından gerçekleştirilen ve 
1492’de Amerika’da son bulan yolculuğun asıl sebebinin baharat 
ticâretinin Avrupalılar tarafından kontrol edilmesini sağlayacak 
yeni bir güzergâh bulmak olduğu düşünceleri mevcuttur. Bu du-
rum, doğudan batıya taşınan lezzet yolculuğu rotası olarak betim-
lenebilecek Baharat Yolu’nun dönemi için ne kadar önemli olduğu-
nun bir göstergesi niteliğindedir.

“Perslerin Altın Hattı” ismiyle de anılan Kral Yolu, Efes’ten 
Persepolis’e kadar uzanan en zengin ticâret yollarından biridir. Ne-
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silden nesile aktarılan mitolojik efsane ve hikâyeler, yaklaşık 3.000 
km. uzunluğunda olan bu tarihî ticâret yolunun Pers kuryeleri ta-
rafından yedi günde tamamlanabilmiş olduğuna işaret etmektedir. 
Günümüze dek ulaşabilen bu gibi efsanevi hikâyelere konu olma-
sı dolayısıyla halkta büyük bir heyecan uyandırdığı açık olan Kral 
Yolu’nun ticâret işlevinin yanı sıra uzak coğrafyalar arasında ha-
berleşme görevini de üstlenmiş olduğu açıktır.

Amber Yolu veya diğer ismiyle Kehribar Yolu, dekoratif ve tıbbî 
amaçlarla kullanılan kehribar taşı dolayısıyla ortaya çıkmıştır. 
Dönemi için oldukça değerli bir taş cinsi olan kehribar ticâretinin 
gerçekleştirildiği bu tarihî ticâret yoluna ait izlerin, MÖ 3000’li 
yıllardan başlayarak Baltık Denizi, Baltık ülkeleri ve Mısır’a kadar 
yayılan geniş bir coğrafyaya uzandığına dair arkeolojik kanıtlar 
mevcuttur.

Tarihte karşılaşılan en uzun tarihî ticâret yollarından bir diğeri ise 
Avrasya’ya kadar uzanan Büyük Çay Yolu’dur. Bu tarihî yol Çin, Mo-
ğolistan ve Rusya sınırlarındadır. Başta çay, ipek ve porselen olmak 
üzere çeşitli Çin mallarının ticâretini yapan tüccarların sıklıkla bu-
lunduğu bir yerleşim olan Kyakhta odağında hayat Büyük Çay Yolu, 
uzun yıllar boyunca Rusya’ya ve çok sayıda Avrupa şehrine çay ta-
şınmasına aracılık etmiştir.

Bir diğer tarihî ticâret yolu Tuz Yolu’dur. Bu yol, Antik çağlarda 
nâdir bulunan bir mineral olan tuz açısından zengin olan bölgeler 
boyunca devam etmiştir. Via Salaria olarak da anılan Tuz Yolu’nun 
elliden fazla tuz ocağına sahip olan Roma’dan başlayarak kuzeye 
doğru uzandığı tespit edilmiştir. Homeros tarafından “kutsal mad-
de” olarak tanımlanan tuzun doğada saf olarak nâdiren bulunuyor 
olması ve böcek ısırmaları, mumyalama, gıda saklama vb. gibi çok 
farklı işlevlerde kullanılıyor olması dolayısıyla çok sayıda savaşa se-
bebiyet verdiği bilinmektedir.

Dağlık, yapılaşma koşullarının oldukça zor olduğu bir Avusturya 
coğrafyasında inşâ edilen ve Avrupa’nın ilk tren yolu olma özelliği-
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ne sahip Semmering Demir yolu ise bir dönem endüstriyel ürünle-
rin taşınması için kullanılmıştır. Yapımı 1848-1854 yılları arasında 
Carl von Ghega öncülüğünde tamamlanan ve etkileyici bir doğal 
peyzajdan geçerek yaklaşık 40 km. yol alan Semmering Demiryo-
lu boyunca 14 tünel, 16 viyadük, 100’den fazla köprü ve 11 adet 
küçük metal köprü bulunmaktadır. Dolayısıyla, arazi koşulları da 
dikkate alındığında tarihî bir ticâret yolu olan bu tren yolunun ya-
pım sürecinde yeni bir teknik bakış açısı geliştirilmiş olduğu söyle-
nebilmektedir.

Yukarıda örnekleri kısaca aktarılan tarihî ticâret yollarının tanıtı-
larak günümüze kazandırılmaları için kullanılabilecek araçlardan 
biri kültürel rotalardır. Nitekim bugün kültürel rotalar olarak kul-
lanılmakta olan bir grup tarihî ticâret yolu da mevcuttur. Örneğin, 
geçmişin izlerinin o dönem için taşımacılıkta kullanılan en önemli 
araç olan develer üzerinde yol alınarak hatırlanabildiği bir kültürel 
rotaya dönüşen İpek Yolu’nun Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Taci-
kistan ve Özbekistan olmak üzere beş ülkeyi kapsayan bir bölümü 
üzerinde kültürel rota miras haritası projesi gerçekleştirilmiştir. Bu 
kapsamda rota boyunca yer alan çoğu kültürel öğelere dair koruma 
çalışmaları yapılmış, ziyaretçilere yönelik farkındalık etkinlikle-
ri düzenlenmiştir. Son birkaç yıl içerisinde, Rusya, Moğolistan ve 
Çin arasında, her üç ülkede de turizmin artması ve kültürel farkın-
dalığın yaratılması adına Büyük Çay Yolu odağında geliştirilen bir 
kültürel rota ortaklığı kurulmuştur. Günümüzde, bizlere teknoloji 
ve doğanın iç içe geçtiği bir bütünü hakkıyla sunan Semmering De-
mir yolu kültürel rotası, bulunduğu alanı turizme açmış ve çevre-
sinde çok sayıda konaklama hizmetini de beraberinde getirmiştir. 
İzleri Polonya’da hâlen görülebilen Kehribar Yolu ise kültürel bir 
rota olarak kullanılabilmek adına önemli bir potansiyele sahiptir. 
Sayıca artırılıp içerik olarak çeşitlendirilebilecek bu gibi örnekler, 
dünyada tarihî ticâret yollarına verilen önemi, dolayısıyla onları 
günümüzde kültürel rotalar olarak yaşatmak adına verilen çabayı 
göstermektedir.
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Değerlendirme ve Öneriler

Tarihî yollar kendilerini var eden medeniyetlerin ve bu medeni-
yetler tarafından oluşturulup geçmişten aktarılan zengin kültürel 
birikimlerin tarihî belgeleridir. Örneklendirmelerde de altı çizildiği 
gibi sahip oldukları değerler bütününden hareketle kültürel rotala-
ra dönüştürülerek bugüne yansıtılmış tarihî yollar, farklı şekillerde 
yorumlanmış ve ziyaretçilere sunulmuştur. Bu sayede, süreklilik, 
estetik ve sanatsal, eğitim, belge, işlev, sembolik, sosyal ve/veya 
ekonomi değerleri ile yeniden yorumlanan tarihî yollar, oldukça 
uzun yıllardan itibaren dünya genelinde ve daha yakın tarihlerden 
bu yana ülkemizde tarihin izlerini yeniden canlandırarak bulun-
dukları bölgelerdeki genel yaşam kalitesini artırıcı etkenler olmuş-
lardır.

Unutulmamalıdır ki, herhangi bir alanın kimliğini belirleyici unsur-
ların başında yaşanmışlıkları yansıtan tarihî yollar ve çevrelerinde 
onlarla ilişki içerisinde olan kültürel miras elemanları gelmektedir. 
Dolayısıyla, bu gibi tarihî yollar geçmişle gelecek arasındaki ara-
cılıkları, doğaya olan katkıları, sosyal yaşama konu olmuş anıları 
açısından oldukça değerli birer fırsat olarak görülmeli, yok olmala-
rının önüne geçilmek için tehditlerinden arındırılıp birlikte anlam 
kazandıkları kültürel değerler bütünü ile korunmalı, geliştirilmeli 
ve yaşatılmalıdırlar.

Görsel 1: Ülkemizde bulunan kültürel rotalar (Durusoy, 2016: 125).
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Görsel 2: Ülkemiz tarihî yol ağı şematik gösterimi (Durusoy, 2016: 19).

Ülkemizde tarihî yolların kültürel rotalara dönüştürülmeleri 1999 
yılında kullanıma açılan “Likya Yolu” ve 2004 yılında hayat bulan “St. 
Paul Yolu” ile “Kültür Rotaları Derneği” ve “Türkiye’deki Kültürel Ro-
talar” gibi sivil toplum kuruluşları ile 2010’lu yıllardan beri süregelen 
gelişmeler üzerine temellenmiştir. Ardından, I. ve II. Viyana Seferle-
ri sırasında izlenilen yolları takiben oluşturulmuş “Sultan Yolu”nun 
ve Arnavutluk, Makedonya, Yunanistan ve Türkiye topraklarından 
geçen “Egnatia Yolu”nun art arda “Avrupa Kültür Rotası” sıfatına 
layık görülmesi ile Anadolu’nun geçmişini yansıtan tarihî yolların 
kültürel rotalara dönüşümleri hız kazanmıştır. Bahsi geçenlerin ha-
ricinde; ülkemiz kültür rotaları “Abraham Yolu”, “Özgürlük Rotası”, 
“Kaçkar Dağları Yürüyüş Yolu”, “Küre Dağları Yürüyüş Yolu”, “Evliya 
Çelebi Yolu”, “Frig Yolu”, “Hitit Yolu”, “Yenice Ormanları Yürüyüş 
Yolu”, “Karya Yolu”, “Gastronomi Rotası”, “Sarıkamış Gezi Yolları”, 
“Ağrı Dağı Yürüyüş Yolu”, “Fethiye Alternatif Yürüyüş Yolları”, “Pa-
dişah Yolu”, “İstiklâl Yolu”, “İbrahim Peygamber Rotası” ve “İdyma 
Yolu” gibi günümüzde yaklaşık yirmi kadar uygulamayla özellikle 
son zamanlarda artmaya başlamıştır (Görsel 1).2

Sıralanan örneklerden çıkarımla, coğrafî ve jeopolitik konumunun 
doğal bir sonucu olarak, Anadolu, tarihin ilk döneminden itibaren 
önemli ticâret yollarının geçtiği bir merkez olmuştur. Nitekim yu-

2	 Detaylı	bilgi	için	bakınız:	http://cultureroutesinturkey.com/c/
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karıda sıralanan çoğu tarihî ticâret rotası ülkemiz coğrafyasından 
da geçmektedir. Örneğin; Baharat Yolu’nun bünyesinde bulunan 
bir grup deniz yolunun Akdeniz ve Karadeniz kıyılarına ulaştığı, 
İpek Yolu’nun Antakya ve Gaziantep üzerinden Trakya ve Ege Kıyı-
ları’ndaki limanlara uğradığı, Kral Yolu’nun İzmir yakınlarında iz-
ler barındırdığı vb. bilinmektedir. Dolayısıyla, tarihî boyunca farklı 
medeniyetlere ev sahipliği yaptığı düşünüldüğünde, bir kültür mo-
zaiği olan Anadolu’da da geçmişte var olmuş çeşitli uygarlıklara ait 
sosyal, kültürel, politik, dinî ve sanatsal değerlerin kazındığı, bir 
kısmı kaybolmaya yüz tutmuş olsa da, günümüze kadar yaşayabil-
miş birçok tarihî ticâret yolu olduğu sonucuna varılabilmektedir. 
Anadolu’daki tarihî ticâret yollarının kültürel rotalar olarak gün 
yüzüne çıkartılmaları çalışmaları, turizm olgusunun yıllardır bel 
kemiği olan deniz, kum ve güneş turizmini çeşitlendirip; kültür, 
doğa ve ekoloji turizmi gibi sürdürülebilir turizm çabalarına daha 
çok önem vermek ve bu sayede Anadolu’nun ticâret yönünü farklı 
kültürler aracılığıyla tanımak ve yakın bölgelerdeki tarihe tanıklık 
edebilmek amaçlanarak hızlandırılmalıdır.
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OSMANLI BAŞKENTLERI TICÂRET YAPILARI; 
‘BURSA, EDIRNE, ISTANBUL’ SEÇME ÖRNEKLERI 

Mahmud Zeyin El Abidin*

Tuğçe Darendeli**

Osmanlı Devleti adına başkentlik yapmış şehirler: Bursa, Edirne ve 
İstanbul tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. 
Ticârî yapılarındaki tarihsel gelişime rağmen; han kavramının eski 
değerini yitirdiğini, fiziksel ve sosyal köhnemeye uğrama konumu-
na geçtiği gözlenmektedir. Bu nedenle, bu şehirlerde, geleneksel 
mimari kimliğini ve bölge dokusunu oluşturan “han yapıları” ça-
lışmanın konusu olarak seçilmiştir. Konu kapsamında, belirlenen 
bu 3 şehirdeki ticâret yapıları, günümüzdeki korunmuşluk durum-
larını tespit etmek ve mimari özelliklerini incelemek üzerine çalı-
şılmıştır.

BURSA

Tabiat varlıkları, tarihe tanıklığı ve birçok medeniyete ev sahipliği 
yapan geçmişiyle Bursa; Anadolu yarımadasının kuzeybatısında, 
Marmara Denizi’nin güneyinde, Uludağ’ın eteklerinde kurulmuş 
bir kenttir. 2000’in üzerinde korunması gereken kültürel, tarihî ve 
anıtsal yapı barındıran Bursa; Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dö-
nemlerinin izlerini taşır. 

Tarihî kimlik ve mimari miras bakımından Bursa, âdeta bir 
açık hava müzesi görünümündedir. Bir başka deyişle Osman-
lı İmparatorluğu’nun ilk başkenti olan Bursa; bir kültür ve tarih 
kentidir.1 İpek Yolu üzerindeki Bursa, Asya’nın batıya açılan kapı-
sı konumu nedeniyle 15. yüzyılda dünyanın başlıca ticâret, sanayi 
ve kültür kenti olmuştur. Osmanlı Devleti’nin ilk önemli başkenti 

*	 (Dr.	Öğr.	Üyesi)	Yıldız	Teknik	Üniversitesi	Mimarlık	Fakültesi.
**	 (Arş.	Gör.)	Yıldız	Teknik	Üniversitesi	Mimarlık	Bölümü	Restorasyon	Anabilim	

Dalı
1	 http://www.euro2024adayiturkiye.com/Euro2024Adaylik/Bursa,	Nisan	

2018.
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olan Bursa’da kentin merkezini yine yüzlerce yıl çarşı belirlemiştir. 
İpek Yolu güzergâhında bulunan, ilk Osmanlı başkenti Bursa’nın 
kent kimliğini sergileyen, geleneksel ticâret kimliğini bugün de de-
vam ettiren ve Osmanlı’nın ticâret oluşumunun başlangıcı kabul 
edilen yapılar bütünü, Tarihî Çarşı ve Hanlar Bölgesi’dir.2

Görsel 1: Osmanlı Başkentleri Ticâret Yapıları; ‘Bursa, Edirne, İstanbul’ Seçme 
Örnekleri Çalıştayı Sergisi, YTÜ Mimarlık Fakültesi, Nisan 2018, Pafta No: 3.

KOZAHAN

1492 yılında II. Beyazıt tarafından İstanbul’daki cami ve medrese-
sine gelir sağlamak amacıyla yaptırılmıştır. Koza Han ipek böceği 
kozalarının satışının yapıldığı bir yer olarak kullanılmıştır. 

Kozalardan elde edilen ipek kumaşlar, Bursa’nın tekstil merkezi 
olmasında ilk rolü oynamıştır. Han, Orhan Camii ile Ulu Camii ara-
sındaki geniş bir alana konumlandırılmıştır. İki katlı olup, avlu et-
rafında dört yönde dönen revak sıralarından oluşmaktadır. Bu ha-
nın doğusunda ahır ve depoların bulunduğu ikinci bir avlulu bölüm 
vardır. Yapıya, Kapalı Çarşı tarafından taş kabartma bezeli âbidevî 
görünümde bir taç kapıyla girilmektedir. Üst kattan güneye, avluda 
depolara ve Orhan Camii yönüne açılan üç kapısı daha bulunmak-
tadır. Alt katında kırk beş, üst katında ise elli odası olan hanın av-
lusunun ortasında taştan yapılmış, sekiz ayak üzerine oturtulmuş 
bir köşk mescid bulunmaktadır. Alt kısmında ise bir şadırvan yer 
almaktadır.3

2	 Gürhan,	P.,	 “Bursa	Hanlar	Bölgesinde	Yer	Alan	Hanlar	Üzerine	Bir	 İnceleme”,	
Türkiye	Lisansüstü	Çalışmalar	Kongresi,	s.	1260.

3	 Gürhan,	P.,	 “Bursa	Hanlar	Bölgesinde	Yer	Alan	Hanlar	Üzerine	Bir	 İnceleme”,	
Türkiye	Lisansüstü	Çalışmalar	Kongresi,	s.	1268.
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Görsel 2: Osmanlı Başkentleri Ticâret Yapıları; ‘Bursa, Edirne, İstanbul’ Seçme 
Örnekleri Çalıştayı Sergisi, YTÜ Mimarlık Fakültesi, Nisan 2018, Pafta No: 11.

Görsel 3: Osmanlı Başkentleri Ticâret Yapıları; ‘Bursa, Edirne, İstanbul’ Seçme 
Örnekleri Çalıştayı Sergisi, YTÜ Mimarlık Fakültesi, Nisan 2018, Pafta No: 11.

EMİRHAN

Ulu Camii’nin kuzeydoğu yönünde konumlanmıştır. Sultan Or-
han tarafından külliyeye gelir getirmesi amacıyla inşâ ettirilmiş-
tir. Tarihî belgelerde Bezzaz-ı Atik, Bezzazistan, Eski Bezzazistan, 
Bey Hanı, Sultan Hanı, Kervansaray gibi isimlerle de geçmektedir. 
Bursa’da inşâ edilen Osmanlı hanlarının ilkidir. Altta 36, üstte 38 
olmak üzere toplam 74 adet depo ve dükkândan oluşan iki katlı 
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binanın 46x50 metre boyutlarında bir iç avlusu bulunmaktadır.4 
Her iki katı da revakla çevrili olan Emir Han kesme taş ve tuğladan 
örülmüş kalın ayaklara oturan beşik tonozlarla örtülüdür. Sadece 
birinci kattaki revakların dört köşesinde birer kubbe bulunmakta-
dır. İpek ve ipekli kumaşlarla ilgili ticâretin yapıldığı Emir Han’daki 
ahır bölümü kentteki tüccarların binek hayvanlarını barındırmak 
içindir.5 14. yüzyıl sonunda, Yıldırım Bayezid yeni bir Bedesten 
inşâ ettirdikten sonra Emir Hanı bir süre ‘Eski Bedesten’ olarak 
anılmıştır. Emir Han birçok defalar yanmış ya da yıkılmış ve her 
defasında büyük masraflarla yeniden onarılmıştır. 

Görsel 4: Osmanlı Başkentleri Ticâret Yapıları; ‘Bursa, Edirne, İstanbul’ Seçme 
Örnekleri Çalıştayı Sergisi, YTÜ Mimarlık Fakültesi, Nisan 2018, Pafta No: 7.

4	 Bursa	://www.bursa.com.tr/emir-han-326.html,	Nisan	2018.
5 İslâm Ansiklopedisi,	C.	11,	Sayfa	134	(Emirhan	Maddesi).
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FİDAN HAN

Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde, Tuzpazarı aksında konumlanmıştır. 
15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmed’in sadrazamı Mahmud Paşa 
tarafından İstanbul’daki Mahmutpaşa Külliyesi’ne gelir getirme-
si için yaptırılmıştır. Mahmud Paşa Hanı olarak da bilinir. Kareye 
yakın büyük bir avlusu, avlu ortasında şadırvan ve köşk mescidi, 
etrafında da iki katlı revaklı dükkânlar ve depolar yer almaktadır. 
Alt kattaki revaklar tonoz ile üst kattaki revaklar kubbe ile örtül-
müştür. Alt katta 49 oda, üst katta 50 oda bulunmaktadır.6 Güney-
de Cümle Kapısı, doğuda da ahırlar yer alır. Ancak günümüzde ahır 
harap durumdadır. Handa pencereler her odaya birer adet şeklinde 
yapılmış ve dışa açılmaktadır. Fakat yapılan yanlış restorasyon uy-
gulamaları ile yapının özgünlüğü zarar görmüştür.

Görsel 5: Osmanlı Başkentleri Ticâret Yapıları; ‘Bursa, Edirne, İstanbul’ Seçme 
Örnekleri Çalıştayı Sergisi, YTÜ Mimarlık Fakültesi, Nisan 2018, Pafta No: 9.

6	 Gürhan,	P.,	 “Bursa	Hanlar	Bölgesinde	Yer	Alan	Hanlar	Üzerine	Bir	 İnceleme”,	
Türkiye	Lisansüstü	Çalışmalar	Kongresi,	s.	1267.
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Görsel 6-7: Osmanlı Başkentleri Ticâret Yapıları; ‘Bursa, Edirne, İstanbul’ Seçme 
Örnekleri Çalıştayı Sergisi, YTÜ Mimarlık Fakültesi, Nisan 2018, 

Pafta No: 9.

EDİRNE

Türkiye’nin kuzeybatısında yer alan Edirne gerek tarihî ve kültürel 
varlıkların birikimi ile gerekse coğrafî konumu ile önem taşıyan bir 
kenttir. 

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Edirne, yaklaşık 90 yıl bo-
yunca Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapmış; Osmanlı mi-
marisini doruk noktasına taşıyan görkemli dinî yapıları ve sivil mi-
marlık örnekleri ile ön plana çıkmıştır. 

Edirne’de cami, mescid, tekke, türbe gibi dinî yapılar; medrese, 
külliye gibi eğitim ve sosyo-kültürel yapılar; han, çarşı gibi ticârî 
yapılar; kilise, sinagog gibi azınlık yapıları; köprü, çeşme gibi su 
yapıları yanı sıra çok sayıdaki sivil mimarlık örnekleri kente kimli-
ğini kazandıran, Osmanlı kültürünü ve mimarisini yansıtan öğeler 
arasındadır.7 

7	 Arkitera	 Mimarlık	 Merkezi,	 http://www.arkitera.com/gorus/760/tarih-ve-
kultur-kenti-edirne,	Nisan	2018.
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Görsel 8: Osmanlı Başkentleri Ticâret Yapıları; ‘Bursa, Edirne, İstanbul’ Seçme 
Örnekleri Çalıştayı Sergisi, YTÜ Mimarlık Fakültesi, Nisan 2018, Pafta No: 16.

RÜSTEMPAŞA KERVANSARAYI

1561’de Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Avlulu bir handır. Dikdört-
gen avlunun çevresinde iki kat hâlinde 102 oda yer alır. Katların 
avluya bakan yüzleri revaklıdır. Uzun kenarında karşılıklı olarak 
yukarı çıkan merdivenleri vardır. Sivri kemerli pencerelerin son-
radan dört köşe hâle getirilmesi, doldurulması ya da yeni pencere 
açılması yapının özgünlüğüne zarar vermiştir. Ön cephelerde 21 
adet dükkân bulunur. Kervansaray ortasındaki alanda yine bir za-
manlar Mimar Sinan tarafından yapılan Şadırvan ve Mescid bulun-
maktaydı.

1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında bu mescid yıkılmıştır. Yakın 
geçmişte Edirne ve çevresinde üretilen ipek böceği kozaları burada 
pazarlanmaktaydı. 1972 yılında otel hâline getirilmiştir.8

8	 Edirne	Tarihî	Kültürü,	http://www.edirnevdb.gov.tr/kultur/hanlar.html,	Nisan	



126

Rüstempaşa Kervansarayı, kentin birinci derecedeki ticâret mer-
kezinde, bulunduğu adanın ve yolların biçimlendirdiği genel plan 
şeması ile iki avlulu, gelişmiş “kent hanlarının” örneğidir.

Rüstempaşa Kervansarayı’nın ön cepheye açılan iki adet giriş ka-
pısı vardır. Büyük avlunun giriş kapısı dairesel basık kemerlidir. 
Mermer kitabe, kemer alın dolgusu içinde gömülüdür. Küçük av-
lunun giriş kapısı servis kapısıdır büyük avlu giriş kapısı ile benzer 
karaktere sahiptir.

Bezeme karakteri, 15. ve 16. yüzyıl mimarisinin karakterini taşı-
maktadır. Duvar yüzeyi üzerinde bir bezeme yoktur. Bezeme mal-
zemenin ardışık kullanımı veya farklı biçimlerdeki işlenişinin aynı 
yüzeyde bir arada kullanımı ile oluşturulmaktadır.9

Görsel 9: Osmanlı Başkentleri Ticâret Yapıları; ‘Bursa, Edirne, İstanbul’ Seçme 
Örnekleri Çalıştayı Sergisi, YTÜ Mimarlık Fakültesi, Nisan 2018, Pafta No: 27.

BEDESTEN

Eski Camii’ye gelir temin etmek için Çelebi Sultan Mehmed zama-
nında 1417-1418 tarihleri arasında yaptırılmıştır. Erken Osmanlı 
Dönemi çarşılarının ayakta ve kullanılır durumdaki en ilginç ör-
neklerindendir. Mimarı Hacı Alaeddin’dir. Dikdörtgen biçiminde 

2018.
9	 Şüman,	L.	S.,	(2000),	“Edirne’de	15.	ve	16.	Yüzyıl	Osmanlı	Dönemi	Han	ve	Ker-

vansaraylarının	Mimarisi	 ve	 Onarım	 Sorunları”,	 Trakya	Üniversitesi,	 FBE,	 ss.	
45-52.



127

Şehir ve Ticâret

olup boyutları 41’e 78 metredir. 14 kubbeli bir yapıdır ve dört cep-
hesinde 54 dükkân bulunur. Her cephenin ortasına düşecek şekilde 
dört kapısı bulunmaktadır. İç mekânda dört yüze dağılan şekilde 
36 adet hücre vardır. İç Mekân boyutları 20x56 metredir.10

Görsel 10-11: Osmanlı Başkentleri Ticâret Yapıları; ‘Bursa, Edirne, İstanbul’ Seçme 
Örnekleri Çalıştayı Sergisi, YTÜ Mimarlık Fakültesi, Nisan 2018, 

Pafta No: 19.

SELİMİYE ARASTASI

Sultan III. Murad zamanında Selimiye Camii’ne gelir sağlamak 
amacıyla yaptırılmıştır. 225 metre boyunda, 73 kemerli ve 4 kapılı-
dır. 124 dükkân mevcuttur. Aralıklı olarak uzun dönemli restoras-
yonlar geçirmiştir. 

Son dönemlerde Edirne ticârî hayatında tekrar önem kazanmaya 
başlamıştır. Turistik eşya satan dükkânlar çoğunluktadır. Selimiye 
Camii’ni ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin de tercih ettikle-
ri bir alışveriş noktasıdır. Selimiye Arastası Selimiye Camisi’ne gelir 
getirmek amacıyla; bu caminin yapımından sonra Sultan III. Mu-
rad Dönemi’nde Mimar Sinan’ın kalfası Davut Ağa’ya yaptırılmış-
tır. Arasta’nın yapılış nedenlerinden biri olarak; Selimiye Camii’ne 
mimari açıdan batı ve güney yönünden destek verme ihtiyacı gös-
terilir.11

10	 Edirne	Tarihî	Kültürü,	http://www.edirnevdb.gov.tr/kultur/hanlar.html,	Nisan	
2018.

11	 Edirne	Tarihî	Kültürü,	http://www.edirnevdb.gov.tr/kultur/hanlar.html,	Nisan	
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Görsel 12-13: Osmanlı Başkentleri Ticâret Yapıları; ‘Bursa, Edirne, İstanbul’ Seçme 
Örnekleri Çalıştayı Sergisi, YTÜ Mimarlık Fakültesi, Nisan 2018, 

Pafta No: 22.

Görsel 14: Osmanlı Başkentleri Ticâret Yapıları; ‘Bursa, Edirne, İstanbul’ Seçme 
Örnekleri Çalıştayı Sergisi, YTÜ Mimarlık Fakültesi, Nisan 2018, 

Pafta No: 22.

DEVECİ HAN

Deveci Hanı ya da eski kaynaklarda Defterhâne adıyla geçen yapı 
eski hapishane olarak bilinmektedir. 1497 sonunda Çandarlı Halil 
Paşa, İbn-i İbrahim adına İbrahim Paşa tarafından yaptırılmıştır.12 

Deveci Hanı, Edirne’nin Saraçhane Semti’nde, eski ismiyle Çavuş 
Bey Mahallesi’nde Hükümet Caddesi üzerinde yer almaktadır. Be-
kir Rüstem Paşa’nın valiliği zamanında hapishaneye çevrilmiştir ve 
1950’ye kadar bu yapı cezaevi olarak kullanılmıştır. Cezaevine dö-
nüştüğüne dair bilgi veren bir kitabe bulunmaktadır. Kitabe giriş 
kapısının üstündedir.13 Daha sonra yapıya kâgir kütleler eklenmiş-

2018.
12	 Şüman,	L.	S.,	(2000),	“Edirne’de	15.	ve	16.	Yüzyıl	Osmanlı	Dönemi	Han	ve	Ker-

vansaraylarının	Mimarisi	ve	Onarım	Sorunları”,	Trakya	Üniversitesi,	FBE,	s.	31.
13 a.g.e.,	s.	32.
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tir. Yapı günümüzde kültür-sanat ve idârî işlere hizmet vermekte-
dir.14 Yapının plan şeması ise kareye yakın dikdörtgen biçiminde iç 
avluludur. İki katlı olan Deveci Han’ın zemin katında depo niteli-
ğinde büyük mekânlar bulunmaktadır. Üst katlar ise kültür-sanat 
faaliyetlerine hizmet etmektedir. 

1993 yılında Kültür Bakanlığı tarafından restorasyonu başlatılmış 
ve 2000 yılında hizmete açılmıştır. Duvarları kesme taştan örül-
müştür. Cephedeki kemerlerde ise tuğla malzeme kullanılmıştır.15

Görsel 15: Osmanlı Başkentleri Ticâret Yapıları; ‘Bursa, Edirne, İstanbul’ Seçme 
Örnekleri Çalıştayı Sergisi, YTÜ Mimarlık Fakültesi, Nisan 2018, 

Pafta No: 25.

İSTANBUL

Türkiye’nin batısında yer alan Asya ve Avrupa kıtasını birleştiren 
İstanbul dört farklı imparatorluğun başkenti olmuştur. Roma İm-
paratorluğu (330-395), Bizans İmparatorluğu (395-1204, 1261-

14	 Edirne	Kültür	Turizm,	http://www.edirnekulturturizm.gov.tr/TR,76566/deve-
ci-hani-eski-hapishane.html,	Nisan	2018.

15	 Edirne	Tarihî	Kültürü,	http://www.edirnevdb.gov.tr/kultur/hanlar.html,	Nisan	
2018.
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1453), Latin İmparatorluğu (1204-1261), Osmanlı İmparatorluğu 
(1453-1922). Byzantion’dan başlayarak, bütün Bizans Dönemi bo-
yunca ve Osmanlı Dönemi’nde 19. yüzyıl sonlarına kadar ticâret 
esas olarak deniz yoluyla yapılmıştır. Bizans Dönemi ticâret bölge-
lerinin Osmanlı Dönemi’nde de aynı fonksiyonu taşımaya devam 
etmesinin sebebi, ticâret bölgelerinin doğal koşullara ve şehrin to-
poğrafyasına uygun olarak biçimlenmesidir.16

15. yüzyılın başından itibaren yapımına başlanan Osmanlı hanla-
rının Eminönü-Sirkeci-Beyazıt üçgeni içinde yoğunlaştığı ve Haliç 
Liman’ı ile şehrin ticâret merkezi olan Kapalı Çarşı Bedesteni’nin 
bağlantısını sağlayan yollar (Mahmutpaşa, Çakmakçılar yokuşu) 
üzerinde inşâ edildiği görülmektedir.

Günümüzde Hanlar Bölgesi olarak isimlendirilen coğrafî alan ge-
çen yüzyılın ilk çeyreğinde Tarihî Yarımada geçerli olan mahalle 
yapılanmasına göre toplam 27 mahalleden oluşmuşsa da, süreç 
içinde yaşanan mahalle birleştirme sonucunda bu sayı 9’a inmiştir. 
Bu mahalleler sırasıyla; Bayezid, Daye Hatun, Hocapaşa, Mercan, 
Molla Fenârî, Rüstempaşa, Sururi ve Tahtakale’dir. Hanlar Bölgesi 
Bizans ve Osmanlı dönemi gelişim süreci içinde her zaman üretim, 
tüketim ve dağıtım merkezi olmuştur. 

Bölgeyi, kuzeyde Haliç-Boğaz-Marmara denizi gibi üç farklı suyun 
kesişimi, doğuda imparatorlukların yönetildiği alan olan Topkapı 
Sarayı ve Sultanahmet Meydanı, güneyde hem gelenekselliği hem 
de turistik merkez olma özelliği olan “Kapalı Çarşı”, batıda ise Bi-
zans Dönemi’nde sarayların Tauri Forumu’nun, Osmanlı’da Eski 
Saray’ın, günümüzdeki İstanbul Üniversitesi’nin yer aldığı Süley-
maniye bölgesi çevrelemektedir.17

16	 Wikipedia,	 http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtp
cGVkaWEub3JnL3dpa2kvSXN0YW5idWw,	Nisan	2018.

17	 Bilecik,	G.,	(2017),	Unutulmaya	Yüz	Tutmuş	Bir	Ticâret	Hanı:	Yeni	Han,	Interna-
tional	Periodical	for	the	Languages,	Literature	and	History	of	Turkishor	Turkic,	
s.	77.
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Görsel 16: Osmanlı Başkentleri Ticâret Yapıları; ‘Bursa, Edirne, İstanbul’ 
Seçme Örnekleri Çalıştayı Sergisi, YTÜ Mimarlık Fakültesi, Nisan 2018, 

Pafta No: 31.
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BALKAPANI HAN

Balkapanı’nın ticârî olarak önemi yakın zamana kadar burada bu-
lunan kantardan kaynaklanıyordu. İstanbul’da ticârî faaliyette bu-
lunan bütün tüccarlar kantar ayarlarını bu kantara göre yapıyor-
lardı. Tarihî olarak önemiyse, Balkapanı’nın üzerinde yükseldiği 
mahzenden kaynaklanıyor. Çünkü bu mahzen bir Bizans mahzeni 
ve yapım yılı MS 6. yüzyıla dayanmaktadır. Ne zaman yaptırıldı-
ğı tam olarak bilinmeyen hanın, Fatih Sultan Mehmed tarafın-
dan yaptırıldığı düşünülmektedir. Çünkü, Balkapanı’nın gelirleri 
Ayasofya’ya vakfedilmiş. 

Vakfiyede Balkapanı için aynı zamanda “Hanı Kadimi Sultani” nite-
lemesi kullanılmış. Bu niteleme şu açıdan önemli. Fatih Devri’nde 
Bizans’tan kalan bütün eserler için “kadim” kelimesi kullanılıyor-
du. Dört tarafı sokaklarla çevrili bir adada konumlanan hanın, 
Ortasında 32x42 metre büyüklüğünde geniş bir avlusu bulunan, 
iki katlı, klasik bir kervansaray mimarisine sahip ve üstü kubbeyle 
örtülü 85 odadan oluşmaktadır.18

Görsel 17: Osmanlı Başkentleri Ticâret Yapıları; ‘Bursa, Edirne, İstanbul’ Seçme 
Örnekleri Çalıştayı Sergisi, YTÜ Mimarlık Fakültesi, Nisan 2018, 

Pafta No: 37.

18	 http://www.biristanbulhayali.com/balkapani,	Nisan	2018.
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BÜYÜK ÇUKUR HAN

Büyük Çukur Han; İstanbul Suriçi, Eminönü Rüstempaşa Mahallesi 
Mahkeme Sokak ile Kızılhan Sokak’ın kesiştiği yapı adasında, Sad-
razam Rüstempaşa tarafından 1558 tarihlerinde inşâ ettirilmiştir. 
Hanın Mimar Sinan tarafından Rüstem Paşa Külliyesi içinde bir 
yapı olarak tek avlulu iki katlı olarak inşâ edilmiştir. 

İstanbul’un en eski hanlarından biridir. Bulunduğu konum ile dö-
neminin önemli ticârî yapıları arasındadır. Hanın; eğimden dolayı, 
dışarıdan iki katı görünür. Zira binanın dışarıdan görülmeyen bir 
de bodrum katı vardır. Han 33x29 metrelik bir alana inşâ edilen 
hanın avlusu 11x8 metre ebadındadır. Hanın iki farklı cephesinden 
iki ayrı girişi bulunmaktadır. 

Rüstem Paşa Hanı, yer yer özgün dokusunu kaybetmiş olsa da öz-
gün yapısına dair fikir verebilecek kadar korunmuştur. Rüstem 
Paşa Camii’nin de içinde bulunduğu Rüstem Paşa Külliyesi’nin bir 
parçası olarak inşâ edilen han, tek avlulu ve iki katlıdır.19

Görsel 18: Osmanlı Başkentleri Ticâret Yapıları; ‘Bursa, Edirne, İstanbul’ Seçme 
Örnekleri Çalıştayı Sergisi, YTÜ Mimarlık Fakültesi, Nisan 2018, 

Pafta No: 40.

19	 Ceco,	S.,	2010.	İstanbul’un 100 Hanı,	Kültür	A.Ş.	s.	48.
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Eminönü’nde, Mahkeme Sokak’ta, Kanûnî Sultan Süleyman’ın 
damadı ve Sadrazamı olan Rüstem Paşa’nın yaptırmış olduğu ca-
minin yanında ve yine aynı adı taşıyan hanın karşı köşesindedir. 
Kitabesi olmayan bu hanın, 1561 tarihli Rüstem Paşa vakfiyesinde 
adı geçmektedir. 

Mimar Sinan’ın eseri olan Rüstem Paşa Külliyesi’nin 1560 tarihin-
de tamamlanmış olduğunu göz önüne alırsak bu handa kullanılan 
yapı malzemesiyle külliye ile büyük benzerlik gösterdiğinden bu 
tarihe ait olmalıdır. 26x24 metrelik bir alanı kaplayan dikdörtgen 
planlı olan bu han; 8x6 metre ölçüsünde dikdörtgen bir avlunun 
etrafında iki kat olarak yapılmıştır. Avlu iki katlı ve sivri kemerli bir 
revak ile çevrilidir. Birinci kattaki odalar birer kapı ile ikinci katta-
kiler ise ikişer pencere ve bir kapı ile revaka açılırlar. 

Zaman içinde kullanıcılar tarafından çok tadilat görmüş olan bu 
hanın üst örtüsünün tonoz olduğu anlaşılmaktadır. Yapıya giriş; 
Mahkeme Sokağı’na bakan taş kemerli bir kapıdan yapılmaktadır.20

Görsel 19: Osmanlı Başkentleri Ticâret Yapıları; ‘Bursa, Edirne, İstanbul’ Seçme 
Örnekleri Çalıştayı Sergisi, YTÜ Mimarlık Fakültesi, Nisan 2018, 

Pafta No: 39.

20	 Ceco,	S.,	2010.	İstanbul’un 100 Hanı,	Kültür	A.Ş.	s.	61.
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SONUÇ

Genel olarak ticârî yapıların ortak mimari elemanları bulunmakta-
dır. Bütün ticârî yapıların çok gösterişli, ihtişamlı ve yüksek bir ana 
girişe sahiptir. Kent ile iç mekânları birbirine bağlayan bu eleman 
insan ölçeğine göre oldukça büyük ve gösterişli olarak inşâ edilmiş-
tir. Üzerinde çeşitli bezeme ve çiniler yer almasıyla birlikte simet-
rik bir tipolojiye sahiptirler.

Ana giriş büyük kapının olduğu noktadan sağlanmaktadır. Tüc-
carlar, bu noktayı kullanarak hana girerler daha sonra mallarını 
hanın içerisinde bulunan ticârî işlevli dükkânlara teslim ederler. 
Hana gelen ziyaretçinin hayvanları giriş kattaki ahırlara bırakılır. 
Tüccarlar ise konaklamak ve dinlenmek için birinci kattaki odaları 
kullanırlar.

Ana girişten sonra, önemli mimari elemanlardan bir tanesi de av-
ludur. Bir yapının önünde, arkasında ya da yanlarında bulunan ve 
o yapının tamamlayıcısı olan, üstü açık ve çevresi duvarla, çitle çev-
rili alan ya da birbirine bitişik ve kapalı bir bütün oluşturan bir yapı 
topluluğunun ortasında kalan üstü açık alan avlu olarak adlandı-
rılır. Kamusal alan ve özel alan arasında bir geçiş bölgesini temsil 
eden bu nokta sosyal yaşamın geçtiği önemli mekânlardır. 

Aynı zamanda bazı ticârî yapıların ortasında ‘Su’ öğesi yer almak-
tadır. Su ögesinin kullanımı, Müslümanlar açısından sembolik rolü 
vardır. Bunlar; inanç, sembolik, ve gizemli anlamlar taşımaktadır. 
İslâm yapılarında, avlu ve bahçelerde sıcak iklimden ısınan ortamın 
serinlemesi ve su sesinin ve su sesinin verdiği duygu için kullanılır.

Bazı su ögeleri şadırvan olarak kullanılmaktadır. Çevresinde mus-
lukları bulunan ve ortasındaki fıskiyeden su akan, genellikle cami 
avlularının ortasında yer alan, havuz şadırvan olarak adlandırılır. 
Genellikle mermerden olan duvarları dörtgen, altıgen, sekizgen 
veya çokgen şeklinde yapılırdı. Cami avlularında, medreselerde 
yapılan, devamlı suyu akan şadırvanların üstü çadır şeklinde bir 
kubbeyle örtülürdü. Bu kubbe abdest alanları yağmur ve güneşten 
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korumak için dışarı doğru taşardı. Suyun toplandığı hazne kısmı 
suyun kirlenmemesi için süslü mermer taşlar veya demir parmak-
lıklarla korunurdu. Bir süsleme öğesi olmak ile beraber işleve yö-
nelik ihtiyacı da sağlamaktadır. Bazı ticârî yapıların ortasında da 
mescid yer almaktadır. Buradaki Koza handa olduğu gibi... 

Ticârî yapılarda yer alan önemli mimari elemanlardan bir tane-
si de revaktır. Bir yapının sırtı bağlı bulunduğu binaya dayalı, ön 
cephesi açık, üstü örtülü ve örtüsü sütunlarla ya da payelerle ta-
şınan mekâna verilen addır. Güneşten ya da yağmurdan korunma 
amaçlı işlevsel revaklara sundurma adı verilir. Yapıların hepsi kare 
veya dikdörtgen planda olup dört yönden revaklı bir avluyu çev-
relemektedir. Her katta revak sistemi yer almaktadır. Revakların 
gerisinde hücreler vardır. Antik Yunan ve Roma kentlerinde kamu 
binalarına ve tapınaklara girişte sıklıkla rastlanan revaklar, Doğu 
Roma İmparatorluğu ile kültürel ilişki sonucu Arap-Fars kültürüne 
oradan da Selçuklu Devleti Dönemi’nde Türk mimarisine geçen ve 
Anadolu Beylikleri Dönemi’nde giderek yaygınlaşan bir mimari öge 
olmuştur.

Son olarak da bazı ticârî yapıların ahırı vardır. Evcil büyükbaş hay-
vanların barındığı kapalı yer, hayvan damı ahır olarak adlandırılır. 
Hanların çoğunda ayrıca bir ahır bölümü de yer alır. Emir Hanı, 
Koza Hanı, Pirinç Hanı ahır mekânının günümüze sağlam şekilde 
ulaştığı örneklerdir. Han ve kervansaraylar, beldeler arası yolculuk-
lar ve ticârî taşımacılığın hayvanların güçlerinden istifâde edilerek 
yapıldığı dönemlerde ihtiyaca binaen ortaya çıkmış olan sosyal hiz-
met binalarıdır. Yol boylarında ve şehir merkezlerinde yer alan bu 
tesisler o beldenin, ticarî hareketliliğini, devrinin mimari özelliğini 
ve sosyal hayatını yansıtmaktadırlar.
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KENT VE TICÂRET ILIŞKISINDE YARATICI 
SEKTÖRLER VE YERSEÇIM DINAMIKLERI

Yiğit Evren*

Giriş

Yaratıcı sektörler üzerine bugüne kadar çok şey yazıldı. Uluslara-
rası yazında bu alandaki tartışmaların kültür endüstrileri şemsi-
yesi altında geçtiğimiz yüzyılda Theodor Adorno’ya kadar uzandı-
ğını biliyoruz.1 Kentsel politika ve planlama bağlamında ise Batılı 
plancı ve coğrafyacılar 1990’lı yılların ikinci yarısı ile başlayan bir 
on yıllık dönemde bu sektörler üzerinden popüler bir söylem inşâ 
ettiler.2 Bu söylem beklenmedik derecede bir akademik ilgi çekti; 
hatta sırf bu sektörleri konu eden (ve bugün 10. yaşını kutlayan) 
bir uluslararası derginin (Creative Industries Journal) doğmasının 
zeminini bile hazırladı. 

Ülkemizde ise, en azından akranı olduğum kent plancılarının 
önemli bir bölümü, bu terimle ancak 2005 yılında İstanbul Met-
ropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi (İMP) bünyesin-
de hazırlanan İstanbul 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın 
analitik etütleri yapılırken tanıştı. Türkiye’de belki de ilk kez bir 
üst ölçekli çevre düzeni planında “kültür endüstrileri” ifadesine yer 
verildiğine ve bu konuya plan raporunda özel bir bölüm ayrıldığı-
na tanık olduk.3 Başta her ne kadar yaratıcı sektörlerin önemini 
kendi çalışma grubumuzdaki genç plancılar dâhil, yerel yönetimin 
neredeyse tüm kademelerindeki plancı ve yönetici dostlarımıza an-
latmakta zorlandıysak da, zamanla planlama camiası bu “yeni” söy-

*	 (Doç.	Dr.)	Yıldız	Teknik	Üniversitesi,	Şehir	ve	Bölge	Planlama	Bölümü.
1	 Adorno	ve	Horkheimer,	1944.
2	 Bianchini,	1995;	Lovatt	ve	O’Connor,	1995;	Heilbrun	ve	Charles,	2001;	Montgo-

mery,	2003.
3	 Sözü	edilen	analitik	 etütler	ve	 ilgili	plan	kararları,	 o	dönem	 İMP	bünyesinde	

oluşturulan	ve	Prof.	Dr.	Zeynep	Enlil	ve	Prof.	Dr.	İclal	Dinçer	tarafından	yürü-
tülen	“Kültür	Endüstrileri	ve	Kültür-Turizm”	departmanı	tarafından	yapılmış-
tı.	Bu	konuda	hazırlanan	rapor	ve	dokümanlar	için	bkz.	Enlil,	Z.M.	ve	diğerleri	
2006.
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leme alıştı ve benimsedi. Bu tanışıklık, İstanbul’un 2010 Avrupa 
kültür başkentliği süreci kapsamında hazırlanan kültür envanteri 
çalışmasıyla da kalıcı hâle geldi.4 Şimdilerde ise bu iki deneyimin 
ardından geçen on yılı aşkın süre içinde, yaratıcı sektörlere olan il-
ginin giderek arttığını, pek çok kalkınma ajansının çağrılarında bu 
konunun önemsendiğini, bu bağlamda çok sayıda araştırma yapıl-
dığını ve lisansüstü tezlerinin yürütülmeye başlandığını sevinerek 
gözlemliyoruz. 

Bu çalışmaların büyük bir çoğunluğunda yaratıcı sektörlerin tanı-
mı yapılmadan edilmiyor. Tekrara düşmek pahasına olsa da, bir kez 
daha, hep verdiğimiz klasik tanımı burada da tekrarlayalım. Yara-
tıcı sektörler, ekonomik değeri ağırlıklı olarak kültürel değerlerine 
göre oluşan ürünlerin üretilmesi, dağıtılması ve tüketilmesi ile ilgi-
lenen faaliyetler olarak tanımlanıyor.5 

Bu sektörler bireysel yaratıcılığa, beceriye, yeteneğe dayalı, fikrî 
mülkiyet hakkı doğuran ve bu haklara temellenen bir zenginlik ve 
istihdam yaratma potansiyeline sahip sektörler.6 Bu bağlamda ya-
ratıcı sektörler, görsel sanatlar, gösteri sanatları, müzik, edebiyat 
gibi geleneksel kültür ürünlerinin yanı sıra, bilgi teknolojilerine 
dayalı multimedya, yazılım ve bilgisayar oyunları gibi çağdaş “içe-
rik” üretimini; tasarım (grafik, web tasarımı, mobilya, moda vb.) 
ve mimarlık gibi yaratıcı yetenek ve beceri isteyen aktiviteler ile 
tüm bunların çoğaltılmasını, yayımlanmasını, dağıtılmasını, ser-
gilenmesini, reklamcılık sektörünün aracılığı ile pazarlanmasını; 
üretilen bu kültürel ürünlerinin/içeriğin tüketimini ve ticâretini 
içeriyor.7 

Yaratıcı sektörlerin yer seçim eğilimlerine baktığımızda ise bu sek-
törlerde faaliyet gösteren işletmelerin mekânsal tercihlerini kırsal 

4	 Prof.	Dr.	Zeynep	Enlil	ve	Prof.	Dr.	Asu	Aksoy	tarafından	yürüten	çalışmalar	için	
bkz.	[www.istanbulkulturenvanteri.gov.tr]

5	 O’Connor,	1999.
6	 Scott,	2000.
7	 Pratt,	1997;	Hall,	2000.
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alanlar yerine, büyük oranda kentlerden ve kent içi yığılmalardan 
yana kullandıklarını görüyoruz. Bu yazı, kent ve ticâret ilişkisinde 
yaratıcı sektörleri ve bu sektörlerin yerseçim dinamiklerini, eko-
nomik coğrafya ve kent ekonomisi disiplinlerinin belki de en eski 
tartışmalarından biri olan kümelenme teması bağlamında bir kez 
daha masaya yatırmayı ve tartışmayı amaçlıyor.8

Ekonomik Aktiviteler Neden Kümelenirler?

Yaratıcı sektörlere geçmeden önce, kümelenme üzerine getirilen 
teorik açıklamalara kısaca bakmakta fayda var. Bu konudaki en 
klasik örnekle başlayalım. Oldukça dar, düz ve uzun bir plaj hayal 
edin. Plajın denize paralel uzun kenarı boyunca kumluk alanı sı-
nırlayan yüksek ve dik bir yamaç var. Dolayısıyla plaja sadece iki 
ucundan erişilebiliyor. İnsanlar kumsal boyunca eşit aralıklarla 
dizilmiş şemsiyelerin altında güneşleniyorlar. Hava öylesine sı-
cak ve kumlar o kadar kızgın ki, hiç kimse yerinden kıpırdamaya 
ve şemsiyesinin altından çıkmaya cesaret edemiyor. Ta ki plajın 
girişlerinden birinde omuzuna astığı iri kutusu ile bir dondurma 
satıcısı belirene kadar. Plajda herkesin kendisini gördüğünden ve 
iştah ile ona baktığından emin olan dondurmacı, sıcak kuma ba-
sarak şemsiyelerin arasında dolaşma zahmetine girmeden plajın 
girişinde tezgâhını kuruyor ve beklemeye koyuluyor. Yavaş yavaş 
ilk müşteriler gelmeye başlıyor. Dondurmanın birim satış fiyatı 
herkes için aynı olmasına karşın, aslında ödenen bedel farklı ve bu 
bedel insanların dondurmacıya olan uzaklıkları ile doğru orantılı 
olarak artıyor. Örneğin; plajın diğer girişinde konumlanmış olan-
lar dondurmanın birim satış fiyatının yanında, plaj boyunca sıcak 
kumda yürümenin de “mâliyetine” katlanmak durumundalar. Plaj-
da âdeta bir tekel oluşturan dondurmacının egemenliğini, plaja 
aynı noktadan giriş yapan bir ikinci dondurmacı bozuyor; birinci 
dondurmacının yanından geçerek biraz daha ileride bir noktada 
satışa başlıyor. Her iki dondurmacının da aynı marka ürünü aynı 
birim fiyattan sattığının bilincinde olan müşteriler, doğal olarak, 

8	 Bu	yazının	kaynağını	oluşturan	metin	için	bkz.	Evren,	2013.
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kendilerine en yakın noktadaki dondurmacıdan alışveriş etme yo-
lunu seçiyorlar. Bu eğilim ikinci dondurmacının rakibine kıyasla 
daha geniş bir etki alanında plajda hâkimiyet kurması sonucunu 
doğuruyor. Ancak bu durum da çok uzun sürmüyor: pazar alanının 
daraldığını anlayan birinci dondurmacı diğerini sollayarak plajın 
ortasına doğru bir hamle yapıyor. Çünkü amaç düz bir hat boyun-
ca eşit dağılan müşterilerin en kolay erişebilecekleri bir noktada 
yer seçmek ve daha fazla müşteriye ulaşmak. Bu yer kapma oyunu 
her iki dondurmacının da plajın tam ortasında yan yana gelmesine 
kadar sürüyor ve plajdaki müşteriler iki dondurmacı arasında eşit 
olarak paylaşılmış oluyor.

Ünlü iktisatçı Harold Hotelling’in rekabet kuramını somut ola-
rak açıklayan bu unutulmaz örnekten, aradan neredeyse doksan 
yıl geçmiş olmasına rağmen, hâlâ yararlanabiliyoruz;9 özellikle de 
ekonomik coğrafya ve planlama yazının tanık olduğu belki de en 
uzun soluklu tartışma konularından biri olan yığılmaların yapısını 
analiz ederken. 

Yığılma (agglomeration), ekonomik aktivitelerin (işletmelerin) 
ölçeklerini değiştirmeksizin mekânsal konumları ve birbirleri ile 
olan ilişkileri sonucunda mâliyetlerini düşürmelerine ve gelirleri-
ni artırmalarına işaret eden bir kavram. Kent ekonomisi yazınında 
yığılma yerine, daha çok endüstriyel kümelenme (industrial clusters) 
ifadesi kullanılıyor. Kümelenme, belirli bir alanda faaliyet göste-
ren, fiziksel açıdan birbirlerine yakın yer seçmiş ve aralarında orga-
nizasyonel anlamda birbirlerini tamamlayacak şekilde güçlü bağlar 
bulunan üretici firma ve kurumlar topluluğu olarak tanımlanıyor. 
Bu tanımdan hareketle kümelenme kavramı, bir yandan mekânsal 
bir yoğunlaşmaya işaret ederken, diğer yandan sektörel bir yoğun-
laşma anlamına da geliyor.10 

Kümelenme üzerine yapılan araştırmaların geçmişi aslında 
Hotelling’den de eskiye dayanıyor. 19. yüzyılın sonlarında İngiliz 

9	 Hotelling,	1929:	41-57.
10	 Oosterhaven	ve	diğerleri,	2001.
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iktisatçı Alfred Marshall, aynı veya birbiri ile ilintili sektörlerde yer 
alan üretici firmaların dar bir coğrafyada konumlanmasından do-
ğan bir dizi avantajdan faydalandıklarını ortaya koymuştu.11 Kent 
ekonomisinde pozitif dışsallıklar (positive externalities) olarak da 
adlandırılan bu avantajları, çok genel hatlarıyla, (1) uzmanlaşmış iş 
gücüne (2) üretim için gerekli girdilere ve (3) piyasa bilgisine kolay 
ve ucuz erişim olarak özetleyebiliriz. Daha açık bir anlatımla aynı 
üretim zincirinin farklı halkalarını oluşturan firmalar birbirlerine 
yakın yer seçerek altyapı ve işlem mâliyetlerini düşürüp piyasa be-
lirsizliklerini birlikte göğüsleyerek verimlilik artışı sağlıyorlar.

Peki Ya Yaratıcı Sektörler?

Tüm bu yukarıdaki açıklamalar yaratıcı sektörlerin kümelenmesini 
anlamamız bakımından bir genel çerçeve sunuyor olsa da, neden 
bu sektörlerin kırsal bölgeler yerine, kentlerde ve özellikle de met-
ropoliten bölgelerde kümelendiği sorusunu tam olarak yanıtlaya-
mıyor. Bazı yazarlar bu eğilimi kentleşme ekonomileri (urbanization 
economies) kavramı ile açıklıyor.12 Buna göre; yaratıcı sektörler, 
kentsel alanlarda yer seçerek herhangi başka bir coğrafyada küme-
lendiklerinde elde edecekleri pozitif dışsallıklardan çok daha fazla 
avantajlara sahip oluyorlar. Çünkü kentler bu işletmelere tedarikçi-
ler, müşteriler, kurumlar ve iş gücü piyasası bakımından alışılmışın 
dışında olan ile karşılaşma olanağı sunuyor. Beklenmedik talepler 
firmaları daha önceden düşünülmemiş olanı bulmaya, öğrenmeye 
ve üretmeye zorluyor, farklı bakış açıları, denenmemiş olana ilgiyi 
artırıyor, firmaları risk almaları konusunda cesaretlendiriyor. Sö-
zün kısası, kentler yaratıcı süreçleri destekleyerek, yaratıcı sektör-
lerin buluşçu olmalarını ve yeni ürün geliştirmelerini teşvik ediyor.

Bunun yanı sıra, kentlerin firmalar için vazgeçilmez bir sahne ol-
duğunu da unutmamak gerek. Bu sahnede “Ben de varım.” diyerek 
göz önünde bulunmak yeni iş bağlantıları kurabilmek için ne kadar 
önemli ise, “Acaba başkaları ne yapıyor?” diyerek rakipleri gözle-

11	 Marshall,	1890.
12	 Lorenzen	ve	Frederiksen,	2008.
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mek ve dedikodu yapmak da aynı derecede önemli ve yaşamsal. 
Yaratıcı sektörlerin büyük bir çoğunluğunun proje bazlı sözleşme-
lerle belirsizlikler ve zaman kısıtlarıyla çevrili bir ortamda var olma 
savaşı verdiğini düşündüğümüzde, bu sektörlerin kentlerde yer 
seçme konusundaki ısrarlarını daha iyi anlayabiliyoruz. Çünkü he-
men hemen tüm yaratıcı sektörlerde işler proje temelli ilişki ağları 
üzerinden yürüyor. Örneğin, düzensiz siparişler ile şekillenen rek-
lam ve danışmanlık hizmetleriyle, doğrudan tüketici beğenilerine 
göre biçimlenen moda, film ve müzik endüstrilerinde durum tam 
da böyle. Bu sektörlerde her iş, ayrı bir proje niteliği taşıdığı için 
her seferinde yeni bir ekip oluşturmak bir zorunluluk arz ediyor. 
Elbette her işletmenin kendi bünyesinde koruduğu bir çekirdek 
ekip var; fakat alınan işin gerektirdiği uzmanlıklar çerçevesinde 
her proje için bu ekibe yeni yüzlerin katılması gerekebiliyor. Böy-
lesi bir ekibin hızlı ve etkin bir biçimde her seferinde yeniden inşâ 
edilebilmesi, düşük yoğunluklu kırsal karakterli yerleşmelerden 
çok, büyük ölçekli kentsel bölgelerde mümkün olabiliyor. Çünkü 
hiç kimse (yeni bir projede yer alma fırsatını kaçırmamak için) sek-
törün yuvalandığı kentten ayrılmak, piyasadan kopmak ve yüzünü 
unutturmak istemiyor. Deyim yerinde ise, kentler yaratıcı iş gücü-
nün “apronda beklediği” karmaşık ve aynı oranda dinamik yetenek 
havuzları. Yaratıcı sektörlerde yöneticilerin tek yapması gereken 
bu havuza bir olta atmak ve kendi özgün proje ağını oluşturmak. 
Kimi yazarlar bu durumu kümelenme yolu ile piyasa organizasyonu 
olarak tanımlıyor.13 

Kentler aynı zamanda yaratıcı sektörlerin büyük bir çoğunluğu için 
âdeta bir okul işlevi görüyor. Bu okulda belki her gün yoklama alın-
mıyor ama piyasanın yazılı olmayan kuralları ve sektörün gerek-
tirdiği davranış biçimleri (diğer bir adıyla işin raconu) öğretiliyor, 
hem de uygulamalı olarak. Yeri geldiğinde rakibinizle nasıl iş birliği 
yapabileceğiniz, kapasitenizin çok üstünde gelen bir siparişi kimin 
yardımıyla nasıl zamanında yetiştirebileceğiniz gibi konular müf-

13	 Maskel	ve	Lorenzen,	2004.
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redat kapsamında yer alıyor. Hatta iş dışındaki sosyal ortamlarda 
bile eğitim devam ediyor. Kime güvenip kime güvenmeyeceğinizi 
çoğu kez teneffüs zili çaldığında gerçekleşen bu informel buluşma-
larda anlıyorsunuz. Ticârî ilişkilerinizde affedilmeyecek bir hata 
yaparsanız elbette sizi cezalandıracak bir müdür yok ama böyle bir 
durumda itibarınız zedeleniyor, biletinizi sınıf kesiyor, kendinizi 
sorgusuz sualsiz piyasa dışında bulabiliyorsunuz. Tüm bu süreç-
ler ve yere özgü davranış kalıpları ekonomik coğrafya ve planlama 
yazınında kümelenmenin kurumsal boyutu veya kurumsal kalınlığı 
(institutional thickness) olarak tanımlanıyor.14 

Kent Merkezinin Büyüsü

Bazı yaratıcı sektörlerde yukarıda sözünü ettiğimiz parasal karşılı-
ğı ölçülebilen ve/veya ölçülemeyen avantajlardan faydalanmak için 
kentlerde bulunmak da yeterli olmayabiliyor. O sektörler için kent 
merkezinin ayrı bir çekiciliği var. Michael Porter, bu durumu kent 
merkezinin, firmaların rekabet gücünü artırarak ekonomik büyü-
mesini destekleyen dört yarışmacı özelliği bir arada bulundurması 
ile açıklıyor.15 

Bu özelliklerden ilki stratejik konum; Porter’a göre; kent merke-
zinde yer seçmek, merkezi iş alanlarına, eğlence merkezlerine ve 
turistik odaklara yakın olmak demek. Bununla birlikte merkezde 
bulunmak pek çok kentte yaratıcı sektörlere galeriler, müzeler, 
kütüphaneler ve üniversitelerin oluşturduğu ve Landry’nin hard 
infrastructure olarak adlandırdığı kültürel altyapıya da kolay erişim 
olanağı sunuyor.16 

İkinci özellik yerel piyasa talebi; kent merkezleri genellikle piyasanın 
hiçbir zaman tam olarak doymadığı, sürekli yeni iş olanaklarının 
yaratıldığı dinamik bölgeler. Dolayısıyla kent merkezlerinde yerel 
ekonomi piyasa oyuncuları arasında kurulan karşılıklı bağlar ve 

14	 Bahelt,	2004.
15	 Porter,	1995.
16	 Landry,	2000.
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güçlü ağ ilişkileri ile şekilleniyor. Bir üçüncü özellik bölgesel küme-
lerle entegrasyon; özellikle büyük metropollerin merkezleri, şirket 
yönetim ofislerinin yer seçtiği küresel bağlantıların düğüm nokta-
ları. Bu nedenle başka coğrafyalardaki sanayi odakları ile iletişimin 
kavşak noktalarındaki bu metropollerde bulunmak pek çok yaratıcı 
sektör için özel bir önem taşıyor. Sonuncu özellik ise insan kaynak-
ları; büyük kentler ulusal ve uluslararası ölçekte girişimcilik kapasi-
tesine sahip bireylerin çalıştığı ve ikamet ettiği yetenek mıknatısları 
olarak yaratıcı sektörlere hatırı sayılır avantajlar sunuyor.17 

Tüm bu yapı, özellikle büyük nüfusa sahip metropollerin merkez-
lerinde çok net bir biçimde okunabiliyor. Kent ölçeği büyüdükçe, 
kuşkusuz arz ve talep arasında çok daha üst seviyede bir denge ku-
ruluyor. Metropoliten merkezlerde sunulan mal ve hizmetler, kü-
çük ölçekli kentlerle kıyaslandığında çok daha çeşitleniyor. Diğer 
bir anlatımla, sadece yaratıcı sektörlerde değil, ekonominin tüm 
dallarında uzmanlaşma artıyor ve kent merkezinin kademesi yük-
seliyor. Bunun yanı sıra ekonominin tamamlayıcılık özelliğini de 
unutmamak gerek. Yaratıcı bir sektörün kent merkezindeki varlığı, 
yerel ekonomide çarpan etkisi yaratarak ilgili diğer sektörlerin de o 
bölgede yer seçmesine neden oluyor.

Ancak kent merkezi kimi yaratıcı sektörler için yukarıda söz et-
tiklerimizden çok daha başka bir anlamı bünyesinde barındırıyor; 
o da “güvenlik”. Gerçekten de, kent merkezi özellikle zanaat tipi 
yaratıcı sektörlerde faaliyet gösteren pek çok küçük üretici için gü-
venli bir liman olarak algılanıyor. Zanaatkârın ustasından gördüğü 
gelenek meslek yaşamının tüm alanlarına olduğu kadar, yer seçim 
tercihlerine de yansıyor. Zanaatkâr, çıraklık ve kalfalık dönemleri-
nin geçtiği, saygınlık kazandığı ve itibar gördüğü yerde (yani kent 
merkezinde) kendisini rahat ve güvende hissediyor. Tam da bu ne-
denle, küçük üretimin kent merkezinden desantralizasyonu gün-
deme geldiğinde bulunduğu yeri terk etmekte zorlanıyor.18 Çünkü 
hep orada ve diğerleri ile birlikte olmuş. Alışkanlıklardan vazgeç-

17	 Flew,	2010.
18	 Evren,	2012.
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mek kolay değil. Bu durumu kent ekonomisi ve ekonomik coğrafya 
yazını yörünge bağımlılığı (path dependency) kavramı ile açıklıyor. 
Sadece kent merkezinin değil, yeryüzündeki her coğrafyanın ken-
dine özgü bir kaderi, bir alın yazısı var. Bu yazgı, değişimlere açık 
olmakla birlikte, kentlerin bölgelerin mekânların geleceğine de yön 
çiziyor. Kent merkezinin alın yazısı ise, çoğu kentte küçük üretim, 
zanaat türü yaratıcı sektörler ile birlikte kaleme alınmış. 

Tüm bu saptamalar ışığında İstanbul örneğini ele alırsak, mücev-
her tasarımı ve kuyumculuk, mimarlık, film yapımı, moda ve yazı-
lım gibi çok sayıda geleneksel ve çağdaş yaratıcı sektörün kentin ya 
tarihî merkezinde ya da merkezi iş alanı içindeki diğer alt bölgeler-
de yığılmış olduğunu gözlemliyoruz.19 Bu alt bölgelerin oluşturdu-
ğu daha geniş kentsel bölge ise kültür üçgeni olarak tanımlanıyor.20 

Kültür üçgeni bu saydığımız sektörlerdeki firmaların ezici bir ço-
ğunluğunu barındırmasının yanı sıra kentin kültürel altyapısının 
da önemli bir kesimine ev sahipliği yapıyor. Hiç şüphe yok ki, bu 
sektörlerin hemen hepsi kent merkezinde kümelenmenin getirdiği 
avantajlardan faydalanıyorlar.21 Ancak bazı yaratıcı sektörler var 
ki, kent merkezi ile büyülü bir ilişki kuruyor, mekânın içine âdeta 
sinerek orayı sadece bir üretim coğrafyası olmaktan çıkartıyor, bir 
yer hâline getiriyor.22 Bu durum kent merkezinin belirli bölgelerin-
de yaratıcı üretim ve mekân arasında kurulan bir simbiyoza işaret 
ediyor. Ne mekânı üzerindeki ekonomik aktiviteden ne de ekono-
mik aktiviteleri mekândan ayırarak açıklayabiliyoruz. 

Yeşilçam denilince nasıl hepimizin aklına film endüstrisi geliyor-
sa, Kapalı Çarşı ve Hanlar Bölgesi denilince de kuyumculuk zanaa-
tı geliyor. İstanbul’da tasarım işi aydınlatmaya mı ihtiyacınız var? 
Elbette rotanız Şişhane. En son modayı takip etmek isterseniz de 
ilk durağınız kuşkusuz Nişantaşı olmak durumunda. Bu örnekleri 

19	 Enlil	ve	Evren,	2011.
20	 Enlil	ve	diğerleri,	2011.
21	 Evren	ve	Enlil,	2012.
22	 Ökten	ve	Evren,	2013,	Evren	ve	Ökten,	2017.
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çoğaltmak mümkün; ancak birbirinden ne kadar farklı olsalar da, 
hepsinin ortak bir özelliği var: Hepsi de bulundukları yer ile özdeş-
leşip kentin kültürel belleğinin önemli bir parçası hâline gelmişler.

Sonuç: Kümelenme Tek Seçenek mi?

Hiç kuşku yok ki, kentler firmalar ve kurumlar arasında bilgi akı-
şını ve ilişki ağlarını destekleyerek yaratıcı düşünceyi uyarıyor, çok 
sayıda işletmeyi çözüm üretme, yeni fikir geliştirme ve buluş yap-
ma yönünden destekliyor. Özellikle metropol içi endüstri kümeleri 
ve yığılmalar, üreticilerin rekabetin değişen koşullarına daha ça-
buk uyum sağlamalarına ve yeni ekonomik düzenin getirdiği belir-
sizliklere karşı daha dirençli olmalarına yardımcı olacak koşulları 
sunuyor. Dolayısıyla yaratıcı ekonomi tanımına uyan pek çok sek-
tör, küresel bağlantıları görece güçlü olan büyük kentlerde ve kent 
içi sanayi veya hizmet bölgeleri içinde yer seçme eğilimi gösteriyor. 

Bu sektörlerin kent ile mekânsal ilişkisi elbette seçtikleri yer ile 
sınırlı kalmıyor. Özellikle büyük ölçekli metropollerde kurulan 
uluslararası ticâret fuarları da birer “geçici kümelenme” olarak bu 
işletmelere can veriyor, yeni teknolojilerle tanışmak, küresel trend-
leri izlemek, potansiyel ortaklıklar kurmak ve yeni ticârî bağlantı-
lar inşâ etmek bakımından bulunmaz fırsatlar sunuyor.23 Yaratıcı 
sektörler, bu geçici (ancak yoğun) buluşmalar sırasında yepyeni 
aktörlerle bir araya geliyor ve öğreniyorlar. Fuarlarda öğrenilen 
bilgi, etkinlik bittikten sonra firmaların evlerine dönmeleriyle 
birlikte, geçici kümelerden kalıcı kümelere taşınmış oluyor. Sözün kı-
sası, kentlerde kurulan uluslararası ticâret fuarlarını birer fikir ve 
ticâret makinesi olarak görmek mümkün. 

Yaratıcı sektörler ve kümelenme üzerine yaptığımız bu değerlen-
dirmeden kent merkezinde kümelenmenin yaratıcı ekonomi için 
yegâne mekânsal seçenek olduğu sonucunu çıkartırsak hata yap-
mış oluruz. Ekonomik coğrafya ve kent ekonomisi yazınına hızlıca 
göz attığımızda, başta Britanya ve Avustralya olmak üzere çeşitli 

23	 Bathelt	ve	Schuldt,	2008;	2010.
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ülkelerden, yaratıcı sektörlerin metropol çeperlerinde veya kırsal 
bölgelerde internet kullanımının yaygınlaşması ve hızla gelişen 
e-ticâret uygulamaları neticesinde başarı ile varlıklarını sürdürebil-
diklerine dair bulgulara rastlayabiliyoruz.24 Hiç de azımsanmaya-
cak sayıdaki bu kanıtlar, endüstriyel kümelenmeyi yerel ekonomik 
gelişmenin altın anahtarı olarak gören Michael Porter’ın meşhur 
rekabetçi anlayışını da bir başka açıdan eleştiriye açık hâle getiri-
yor.25 Çünkü her yaratıcı sektörün ve her coğrafyanın kendine özgü 
çok boyutlu ve karmaşık koşulları var. Bu koşulları anlamadan ve 
doğru analiz etmeden her başarılı küme öyküsünü kendi kentle-
rimize veya sektörlerimize olduğu hâliyle uygulamak ve özellikle 
kes-yapıştır politikalarla yerel ekonomik kalkınmayı sağlamak çok 
da mümkün değil. 

24	 Felton	ve	diğerleri,	2010,	Collis	ve	Felton,	2010;	Gibson	ve	Kong,	2005,	Bell	ve	
Jayne,	2010;	Harvey	ve	diğ.,	2012.

25	 Porter,	1998.
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TARİHÎ YARIMADA HANLAR BÖLGESİ’NDE 
KÜLTÜREL ROTA TANIMLANMASI1

Beste Nur İskender Aydın*

Giriş

Tarihî Yarımada Hanlar Bölgesi III. Kara Surları’nın (Constanti-
nus Dönemi) yapımıyla birlikte Suriçi’ne alınması ile kent tarihi-
nin bir parçası olmuştur.[1] Hanlar Bölgesi konumu itibarıyla her 
döneminde kentin ticâret işlevini barındıran bir merkez olmuştur. 
Günümüzde Eminönü sahil kısmı ile Beyazıt Kapalı Çarşı arasında 
konumlanan bölge Fatih Sultan Mehmed’in Kapalı Çarşı bedesten-
lerini yaptırması ile bugünkü fiziksel yapısını oluşturmaya başla-
mıştır. 

III. Kara Surları’nın yapımından günümüze kadar ulaşan bölge ta-
rihinde İstanbul’un Fethi (1453), Tanzimat Dönemi (1839) ve Ori-
ent Express’in Sirkeci Garı’na Ulaşması (1899), Tarihî Yarımada’nın 
Dünya Mirası Listesi’ne alınması (1985), Tarihî Yarımada’nın Sit 
Alanı ilan edilmesi (1995) dönüm noktaları tanımlanmaktadır. Bu 
kırılma noktaları bölgenin fiziksel ve sosyal gelişiminde belirgin 
değişimler yaratmıştır. 

Fatih Sultan Mehmed’in Fetih’ten sonra Ayasofya’ya gelir getirmesi 
amacıyla iki büyük bedesteni yaptırmasından sonra çarşı ve ticâret 
aksları Cevahir Bedesteni ve Sandal Bedesteni ile Haliç Liman Böl-
gesi arasında gelişmeye başlamıştır. Bölge özellikle Mercan, Mah-
mutpaşa-Uzun Çarşı aksları etrafında gelişmiştir.[2] 19. yüzyılda 
Endüstri Devrimi ile gelişen teknolojiler, yapım sistemleri, ulaşım 
ve iletişim araçlarındaki gelişimler, yeni hizmet sektörlerinin or-
taya çıkışı ile işlevlerin farklılaşması ve mekân ihtiyaçlarının de-
ğişmesi Hanlar Bölgesi’nde de han tipolojisinin ve bölge dokusunu 

*	 (Rest.	Uzm.	Mimar)	Yıldız	Teknik	Üniversitesi	Restorasyon	Doktora	Programı.	
1	 Bu	 çalışma	Yıldız	Teknik	Üniversitesi,	Mimarlık	Anabilim	Dalı,	Rölöve	Resto-

rasyon	Yüksek	Lisans	Programı	Kapsamında	Doç.	Dr.	Ebru	Omay	Polat	Danış-
manlığında	“Tarihî	Yarımada	Hanlar	Bölgesi’nde	Kültürel	Rota	Tanımlanması”	
başlıklı	yüksek	lisans	tezi	olarak	hazırlanmıştır.
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değişime uğratmıştır.[3] 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra ise 
alışveriş kültürü ve buna bağlı olarak mekânlarının değişmesi ile 
Hanlar Bölgesi tarihsel kimliğini kaybetmeye başlamıştır.

Tarihî Ticâret Merkezlerinde Yıpranma Süreci ve Kültür 
Odaklı Dönüşüm

Tarihî ticâret merkezleri, inşâ edildikleri dönemde toplumun ticârî 
ve iktisâdî ihtiyaçlarını karşılayan yapı stoğunu barındıran mer-
kezlerdir. Ticârî aktivitelerde yer seçimi erişilebilirlik ile doğru-
dan ilişkilidir. Tüketicinin erişebilirliğinin yanında aynı zamanda 
üreticinin de gereksinimlerini karşılayan alanlar ticâret mekânları 
olarak seçilmektedir. Üretici pazar alanına yakın olmayı veya kolay 
ulaşmayı tercih etmektedir. Dolayısıyla bir alanda ticâretin gelişe-
bilmesi için en etkili faktör ulaşım kolaylığıdır. 

Kıyı kentleri ulaşım kolaylığı sağlaması bakımından genellikle 
ticâretin yönlendiği merkezler olmuşlardır. Tarihte özellikle de-
nizaşırı ticârete olanak sağlayan kıyı kentleri ulusal ekonomiyi 
yönlendirmekle kalmayıp uluslararası ekonomide de etkin rol oy-
nayabilmiştir. Dolayısıyla kıyı kentleri ulaşım kolaylığı sağlaması 
bakımından ticâretin yönlendiği ve fiziksel mekân olarak ticârete 
göre yönlenmiş kentler olmuşlardır. Deniz taşımacılığı ile ülkeler 
arası mal alım satımında çeşitlilik artmıştır. Ticâret odaklı kıyı 
kentleri liman yapıları ve geri planda liman ihtiyaçlarına yönelik 
yapı birimleri ile ticârete göre şekillenmiştir. Dünyanın neresin-
de olursa olsun sosyal açıdan benzeşmese dahi kıyı kentleri fizik-
sel mekân ve dış dünya ile ilişkileri bakımından büyük benzerlik 
göstermektedir. Gemilerin yanaşacağı iskeleler, gelen-giden yolcu 
salonları, malların depolandığı depolama alanları, işçi barınakla-
rı, gümrük tesisleri, ofisler, ticâret mallarının satıldığı dükkânlar, 
çarşılar liman kentlerinin genel fizikî yapısını oluşturmaktadır.[4]

Tarihî ticâret merkezi yalnızca ekonomik açıdan değil kültürel ve 
sosyal açıdan da diğer kentlere nazaran daha hızlı gelişmiştir. Tüc-
carlar sayesinde farklı medeniyetlerin günlük yaşam malzemeleri, 
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yiyecek-içecek malzemeleri, kıyâfetleri ve bunun gibi birçok şey 
ticâret merkezi konumundaki kentlere gelmiştir. Tarihî ticâret 
merkezi kimliğine sahip olan kentler sosyal kültürel açıdan gelişi-
me ve değişime açık olmaktadır.[4]

Tarihî kentlerde çoğunlukla tek merkezli bir kent yapısı söz konu-
sudur. Tarihî ticâret merkezleri deniz ve demir yolu ulaşımının sağ-
lanabildiği alanlarda oluşmuştur. Sanayi Devrimi sonrası ulaşım, 
teknoloji, iletişim sistemlerinde yaşanan gelişmeler kent yaşamını 
ve fiziksel yapısını da etkilemiştir. Kara ve hava ulaşımının geliş-
mesi özellikle tek merkezli kent yapısının değişerek çok merkezli 
kentlerin oluşmaya başlamasını sağlamıştır. Bu değişimde ulaşı-
mın yanı sıra ticâret yapısının ve üretim biçimlerinin değişmesi de 
etkili olmuştur. Ticâret bölgeleri şehir merkezinden çeperlere doğ-
ru kaymıştır. Bu değişim eski ticâret bölgelerinde işlev kaybına ve 
fiziksel çöküntü alanlarının oluşmasına sebep olmuştur. Boş bina 
ve alanlar ortaya çıkmıştır. Ayrıca gelişen teknolojiler ve değişen 
ticâret anlayışı ile üretim maddeleri ve üretim biçimleri de değiş-
miştir. Bu durum bazı geleneksel iş kollarının ya da üretim biçimle-
rinin yok olmasına sebep olmuştur.

Görsel 1: Kent Yapısı ve Ticâret İşlevinin Değişim Değişimi 
(B. N. İskender Aydın).

Tarihî kent merkezlerinde koruma ve yaşatma amacıyla gerçek-
leşen dönüşümler fiziksel, ekonomik ve sosyal açılardan ele alın-
maktadır. Fiziksel olarak bakıldığında ilk olarak var olan nitelikli, 
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özgün mimari doku öğelerinin korunması, yenilenmesi ön planda 
olmaktadır. Yapılar ve çevrenin temiz görünümü kullanıcılar açısın-
dan alanın çekiciliğini artırmaktadır. Var olan fiziksel çevrenin ko-
runmasının yanında, kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik gerekli fiziksel 
donatıların eklenerek geliştirilmesi de gerekmektedir. Ekonomik 
açıdan sürece bakıldığında ise sürekliliği sağlamakta gerekliliği gö-
rülmektedir. Bir tarihî yapı veya çevrenin yalnızca fiziksel koruma 
bağlamında yenilenmesi yeterli değildir. Yapı ve çevrelerinde sürek-
li bir koruma ve bakımın sağlanabilmesi için sürekli bir kullanım 
içinde olması da gerekmektedir. Dolayısı ile ekonomik canlandırma 
fiziksel bakım ve canlılığın sürekliliğini sağlayabilmektedir.[5]

Dünya’da Tarihî Yarımada Hanlar Bölgesi ile benzer yıpranma sü-
reçlerini yaşamış, sonrasında kültür odaklı dönüşüm projeleri ile 
sosyal ve fiziksel açılardan başarılı bir koruma sağlanabilmiş örnek 
bölgeler incelenmiştir. Bu sayede Hanlar Bölgesi’ne yönelik yapı-
lacak koruma amaçlı öneriye veri sağlanmıştır. Dublin’de yer alan 
Temple Bar Bölgesi, Barselona’da yer alan Ciutat Vella Bölgesi ve 
Manchester’da yer alan Castlefield Bölgesi incelenen alanlardır. 
Genel anlamda bakıldığında Endüstri Devrimi ile gelişen teknolo-
jiler ve değişen üretim biçimleri, küçük üretim bölgeleri olan tarihî 
ticâret merkezlerindeki geleneksel üretim biçimlerini olumsuz et-
kilemiştir. Zamanla özgün işlevini kaybederek boş alanlara dönü-
şen tarihî ticâret yapıları kullanıcı değişimine uğramıştır. Özgün 
kullanıcıların değişimi geleneksel ticâret bölgelerinde fiziksel yapı-
nın da zamanla dönüşmesine sebep olmuştur.

İncelenen örneklerde yer alan bölgelerde yaşanan kültür odaklı dö-
nüşümlerin başarıya ulaşmasında benzer değerlerin ön plana çıka-
rılması ve benzer kararlar dikkat çekmektedir. Bu ortak özellikler;

• Farklı fonksiyonların bir araya gelmesi,

• Farklı sosyal gruplara yönelik bir denge oluşturulması,

• Farklı zaman dilimlerinde farklı kullanıcılara hitap eden, seçe-
nek ve çeşitlilik sunan ticâret kolları, servisler, eğlence, kültür 
ve serbest zaman faaliyetlerinin sağlanması,
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• Özgün kimliğin ve karakterin okunabilmesi,

• Ulaşım alternatifleri ile erişilebilirliğin sağlanması,

• Sokak ve yapıların temiz ve güvenli olması, olarak özetlene-
bilir.[5]

Kültürel Rota Kavramı

Kültürel mirasın korunması bilincinin başlangıcından günümüze 
kadar olan süreçte bu alanda zamanla yeni kavramlar ve yeni ko-
ruma yöntemleri geliştirilmiştir. Bu nitelikteki alanlarda güncel bir 
koruma pratiği alanın algısını artırmakta önemli rol oynamaktadır. 
‘Kültürel Rota’ kavramı kültürel mirasın korunması ile ilgili bilim-
lerin ve bilincin gelişmesi sonucunda ortaya çıkan bir kavramdır. 
Kültürel rota tanımı yapılırken tek bir tanımdan bahsedilemez. 
İncelenen kaynaklar ve yapılan çalışmalarda gözlemlenen, kültü-
rel rota tanımı yapılırken öncelikle bir yolun kültür rotası olarak 
anılmasını sağlayacak özelliklerin ele alınmış olmasıdır. ICOMOS 
tarafından 2008 yılında yayınlanan Kültürel Rotalar Kartası’nda 
temel olarak özel ve iyi belirlenmiş bir amaca hizmet eden tarihî iş-
levselliğiyle ve sahip olduğu kendine özgü özellikleriyle karakterize 
olmuş fiziksel olarak ayrılmış her türlü iletişim yolu olarak tanım-
lanmaktadır. Kültür rotaları bulundukları aks üzerinde yer alan; 
anıtlar, kent parçaları, bitki örtüsü gibi yapılı ve doğal unsurları bir 
araya getiren bir araçtır.[6]

Kültürel Rota kavramının gelişim süreci ile ilgili incelenen kay-
naklara göre kavramın tanımlanması sürecinin başlangıcı 1964 
yılı olarak kabul edilebilir. 1964 yılında ‘Sürekli Avrupa’ (‘L’Europe 
Continue–Continuous Europe’) adlı, bilirkişilerden oluşan, Avrupa 
Konseyi toplanmıştır. İlk defa bu konseyde Avrupa’nın en önemli 
kültürel alanları ve bunların kültürel yolculuklar yolu ile eğlence 
kültürüyle birleşmesini ele alan toplu farkındalığı artırmaya yöne-
lik bir rapor sunulmuştur. Kültürel rota kavramının gelişim süreci 
uluslararası toplantı ve yasalar ile günümüze kadar olan süreçte 
geliştirilmeye devam etmiştir.[7]
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Görsel 2: Santiago Yolu’nu Kapsayan Ülkeler (www.culture-routes.net)

1984 yılında ‘Sürekli Avrupa’ (‘L’Europe Contine–Continuous Eu-
rope’) adlı uzman grubu tarafından hazırlanan raporun ışığında, 
Avrupa Konseyi tüm üye devletleri ‘Avrupa Kültürel Rota Progra-
mı’ (European Cultural Routes Program) başlatılmasının teşviki 
için davet etmiştir. Bakanlar kurulu kararı uyarınca 1987 yılında 
‘Avrupa Kültürel Rota Programı’ (European Cultural Routes Prog-
ram) kurulmuştur.[7]

1987 yılında programın kurulmasının devamında Avrupa Kon-
seyi tarafından ‘Santiago Yolu’ (The Way Towards Santiago de 
Compostela)2 ilk ‘Avrupa Kültür Rotası’ seçilmiştir. Santiago Yolu 
yaklaşık 800 km’lik, Hristiyanlarca kutsal kabul edilen bir hac yo-
ludur. Kültürel rota olarak kabul edilmesinden sonra yalnızca hac 
amaçlı yürünmemektedir. Santiago Yolu kültürel rota olarak kabul 
edildikten sonra kültürel rota kavramı fiziksel olarak örneklenebi-
lir hâle gelmiştir. 

2	 Detaylı	 bilgi	 için	 bkz.	 http://www.culture-routes.net/sites/default/files/
EICR_29-factsheet_eng-fr.pdf
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23 Kasım 1987 tarihli Santiago Yolu Deklerasyonunda (The San-
tiago de Compostela Declaration) Santiago Yolu’nun kültürel rota 
olarak belirlenmesinde ‘insanlar üzerindeki birleştirici gücüne’ 
vurgu yapılmıştır. ‘Tarih boyunca hacıları etkileyen inancın, ulusal 
farklılıklarını ve çıkarlarını aşan bir birleştirici olması bize bugün 
ilham kaynağı olduğundan’ bahsedilmiştir. Özellikle gençlerin bu 
güzergâh boyunca seyahat etmesi hoşgörü ve saygı üzerine kurulu 
bir toplum inşâ etmek için özgürlük ve dayanışma sağlayacağı dü-
şüncesi belirtilmiştir.[8]

Santiago Yolu’nun ilk kültürel rota olarak tanımlanmasından son-
ra 1987 yılında ‘Sınırları Olmayan Mimari (Architecture Without 
Borders)’ ikinci Avrupa Kültür Rotası olarak belirlenmiştir. Deva-
mından günümüze kadar çeşitli özelliklerde çeşitli kültür rotaları 
belirlenmiştir.3

Kültürel rotalar farklı kaynaklarda çeşitli başlıklar altında toplan-
makla birlikte, temel olarak ICOMOS’un ‘Kültürel Rota Kartası’nda 
(Charter on Cultural Routes), bölgesel kapsamına göre, kültürel 
içeriğine göre, amaçlarına veya işlevlerine göre, belirli bir zaman-
daki mevcudiyetine göre, fiziksel yapısına göre, coğrafî bağlamına 
göre olmak üzere altı farklı sınıfta toplanmıştır.[6] 

Kültürel rotaları genel anlamda sınıflandıracak olursak iki ana sı-
nıfta toplayabiliriz; belirli bir dönemde var olan ve günümüzde özel 
bir amaç için oluşturulan kültürel rotalar. Kültürel rotalar oluştu-
rulurken önceden belirli bir dönemde farklı amaçlar uğruna (din, 
ticâret gibi) var olmuş yolların (Santiago Hac Yolu-The Santiago de 
Compostela Pilgrim Routes)4 tamamen veya kısmen kullanılması-
nın yanı sıra günümüzde özel bir amaca hizmet etmek için insan 
akışı sağlayacak yeni yollar (Avrupa Endüstri Mirası Rotası-Euro-
pean Route of Industrial Heritage)5 kullanılabilmektedir. 

3	 Detaylı	bilgi	için	bkz.	http://www.culture-routes.net
4	 Detaylı	 bilgi	 için	 bkz.	 https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-

santiago-de-compostela-pilgrim-routes
5	 Detaylı	bilgi	için	bkz.	http://www.erih.net/	
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Kültürel rota planlanmasında doğal ve kültürel mirası bütüncül bir 
biçimde korumak, yorumlamak ve sunmak başlıca amaçlardandır. 
Ulusal veya uluslararası bölgeleri birbirine bağlayan kültür rotala-
rı bu alanlardaki değerlerin yaşatılması ve korunmasında bu böl-
gelerde yaşayan halklar arasında iş birliği sağlamaktadır. Kültürel 
rotaların planlanması sürecinde korumanın ve sürdürülebilirliğin 
sağlanması için alanın anlaşılması, özgünlük sağlayan temel özel-
liklerin belirlenmesi, güzergâh seçimlerinin yapılması, proje geliş-
tirilmesi ve ortakların belirlenmesi gerekmektedir. Bütün bunlar 
bir yönteme dayalı olarak ele alınmaktadır. Kültürel rota planlama 
sürecinde gerek mekânsal açıdan gerekse paydaşların ve alanla il-
gili çok çeşitli konuların çözümlenmesi gereğinden ötürü geniş bir 
çerçevede çalışılmaktadır. Kültürel rota planlanmasında alanların 
genişliği nedeni ile fiziksel mekânlar da çeşitlilik göstermektedir. 
Aynı şekilde sosyal açıdan da geniş bölgelerin farklılıkları planlama 
sürecinde göz önünde bulundurulacak önemli detaylardır.[9]

Tarihî Yarımada Hanlar Bölgesi’nde Kültürel Rota 
Tanımlanması

İstanbul, somut ve soyut birçok kültür varlığının bir arada bulun-
duğu, çok kültürlü, katmanlı kozmopolit yapısı ile bir dünya ken-
tidir. Roma, Bizans ve Osmanlı gibi dünya tarihinde önemli yeri 
olan üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmıştır. Tüm bu impa-
ratorlukların izleri, Tarihî Yarımada üzerinde yoğunlaşan ortak bir 
kültür mirası olarak varlığını sürdürmektedir.

Kent sınırları kuruluşundan itibaren yüzyıllar içerisinde limana 
bağlı olarak gelişmiştir. Bir liman kenti olan İstanbul’da ticâret iş-
levi kent kültürünün bir parçası olarak her dönemde var olmuştur. 
Günümüzde İstanbul’un tarih sürecindeki liman kenti kimliğini en 
iyi biçimde yansıtan alan Hanlar Bölgesi’dir. Limana bağlı gelişen 
ticâret işlevi ve ticâret işlevinin biçimlendirdiği kent parçası olarak 
Hanlar Bölgesi zengin bir yapı stoğu barındırmaktadır. Ticâret bu 
kentte yaşayan toplumların yaşam kültürünün bir parçası hâline 
gelmiştir. 
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Hanlar Bölgesi bu kültürü fiziksel açıdan en iyi okuyabileceğimiz 
mekânsal veriyi sunmaktadır. Dolayısıyla Tarihî Yarımada Han-
lar Bölgesi İstanbul’u ve İstanbul’da yaşamış olan toplumlar için 
ticâretin önemini anlayabilmek adına somut bir yapılı çevreye sa-
hiptir. Han yapıları bu çevreyi oluşturan ve dönemlere bağlı olarak 
fiziksel açıdan farklılıklar gösterebilen mimari biçimlenmelerdir. 

Günümüzde Hanlar Bölgesi bilinçsiz ve yanlış kullanımlar sonu-
cu fiziksel ve sosyal yıpranma içerisinde bulunmaktadır. Bölgenin 
kültür turizmi ile ilişkilendirilerek canlandırılması baskın yapı türü 
olan han yapılarının korunması bakımından etkili olacaktır. Böl-
gede kültürel rota tanımlanması yöntemi ile bölge kültür odaklı 
bir dönüşüm içerisine girmiş olacaktır. Bölgenin özgün kimliğini 
yansıtmasının yanı sıra kültür sanat faaliyetleri ile de desteklene-
cek bir yürüyüş rotasının belirlenmesi bölgede; işlev çeşitliliğini, 
kullanıcı çeşitliliğini, bilinci ve farkındalığı artırarak korumanın 
sürekliliğini ve kalıcı etkiler yaratmasını sağlayacaktır.

Tarihî Yarımada Hanlar Bölgesi’nde Ticâretin Yapısı

İstanbul’da tüccarlar; toptancılar, perakendeciler ve zanaatkârlar 
olarak üç ana grup oluşturmaktadır. Piyasada ekonomik gücü en 
çok olan tüccarlar toptancılardı. Perakendeciler toptancılara bağım-
lı ve esnaf loncası çevresinde toplanmış tüccarlardır. Zanaatkârlar 
aynı zamanda perakendeci de sayılabilirler. Atölyelerde ürettikleri 
mallarını kendileri satmaktadırlar. Üretilen malın alıcıya ulaşma-
sından arada bir üçüncü kişi bulunmamaktadır.[3]

Görsel 3: Ticâret Yapısı ve Mekânsal Organizasyon Şeması 
(B. N. İskender Aydın).
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Osmanlı Dönemi’nde ticâret sisteminin yapısına bağlı olarak pera-
kendeci her tüccar dâhil olduğu esnaf grubunun ürününü satmak 
zorundadır. Baharat satan bir tüccar aynı zamanda kahve satama-
maktadır. Bu sistem mekânsal organizasyonu da etkilemiş ve esnaf 
grupları bir arada satış yapmıştır. Günümüzde de çarşı bölgesin-
de görüldüğü üzere sokaklar Fincancılar Sokak, Bakırcılar Sokak, 
Tığcılar Sokak gibi o sokakta satış yapan esnaf grubunun ismi ile 
anılmaktadır.[3]

Tarihî Yarımada Hanlar Bölgesi Ticâret Yapıları

Han yapıları İstanbul’da özellikle ticâretin iyice canlandığı 17. yüz-
yıldan itibaren gelişim göstermiştir. İstanbul hanlarının plan şe-
maları şehir içi hanlar olması itibarıyla şehir hayatı ihtiyaçlarına 
göre ve şehrin topoğrafik dokusuna göre şekillenmiştir. Tarihî Ya-
rımada Hanlar Bölgesi’nde yer alan hanlar plan şeması ve cephe 
özelliklerine göre üç sınıfta toplanmaktadır. Bunlar: 

• Ticâret Hanları

• Geçiş Hanları (Ticâret-Büro)

• Büro Hanları

Ticâret Hanları 

Ticâret hanları 15. yüzyılda ortaya çıkmış, 19. yüzyılın ilk yarısına 
dek inşâ edilmiştir. Dış ticârete bağımlı olan İstanbul’da ithâlât ve 
ihrâcat mallarının depolanması ve dağıtımının yapılması ihtiyacı-
na cevap vermesi amaçlanan hanlar plan tipi olarak bir avlu etra-
fında toplanmış revaklı bir galeri ile çevrili odalardan oluşmakta-
dır. Hanlar genelde iki veya üç katlıdır. Yapı malzemesi taş ve tuğla 
olan ticâret hanlarında beşik tonoz, çapraz tonoz ve kubbeler örtü 
sistemi olarak kullanılmıştır. Hanların kapıları tonozlu bir geçide 
açılır ve bu geçitten avluya giriş yapılır. Hanlar cephe mimarisi ola-
rak sade bir düzende yapılmıştır. Ticâret hanlarında konaklama 
mekânı bulunmamaktadır. Zemin katlar penceresiz ve kapıları av-
luya açılan depo mekânlarıdır. Ticâret hanlarının bazılarında ken-
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di içinde bazılarında da avluda mescid bulunmaktadır. Avlusunda 
çeşme bulunan han yapısı örnekleri de mevcuttur. 

Hanlar Bölgesi’nde günümüze ulaşmış en eski ticâret hanı, 15. yüz-
yılda yapılmış olan Kürkçü Han’dır. Bölgede üç avlulu han yapısı ilk 
kez 17. yüzyılda Büyük Valide Han’ın yapımı ile ortaya çıkmıştır. 
Üç katlı han yapıları ise 18. yüzyılda Büyük Yeni Han’ın yapımı ile 
görülmeye başlanmıştır.[5]

Görsel 4: Sırası ile Büyük Valide Han (17. yüzyıl), Büyük Yeni Han (18. yüzyıl), 
Balkapanı Han (16. yüzyıl), Büyük Çorapçı Han (16. yüzyıl) Plan Şemaları. Ticâret 

Hanı Plan Şemaları Örnekleri.[10]

Geçiş Hanları 

19. yüzyılda yapılmış olan geçiş hanları; mimari özellikleri ba-
kımından ticâret hanları ile büro hanları arasında kalan bir grup 
hanı temsil etmektedir. Geçiş hanları mekân düzeni olarak daha 
çok klasik Osmanlı ticâret hanlarında genellikle üzeri açık veya 
cam çatı ile örtülü kareye yakın avlu etrafında kapalı mekânlar sı-
ralanmıştır. Genellikle avlu revakla çevrili olmamakla birlikte üst 
katlar revaklıdır. Örtü sistemi olarak tonoz (çapraz tonoz, aynalı 
tonoz) gibi geleneksel örtü sistemleri kullanılmıştır. Bu geleneksel 
örtü sistemi ile birlikte volta döşeme de kullanılmıştır. 

Büyük Ticâret Han, bölgede yer alan geçiş hanlarına örnek olarak 
verilebilir. Büyük Ticâret Han 19. yüzyıl yapısı olmasına rağmen 
cephe özellikleri bakımından çevresinde bulunan Büyük Valide Han, 
Büyük Yeni Han gibi han yapıları ile uyumlu olarak geleneksel Os-
manlı tarzını sürdürmüştür. Mekân organizasyonu olarak ise klasik 
hanlara göre değişime uğramıştır. Avrupa pasajlarına benzeyen bir 
plan şemasına sahiptir. Dükkânlar kendi içinde çok katlıdır. Bu bi-
çimlenme çok katlı yan yana dizili mağazaların iki sokağı birbirine 
bağlayan bir avluya baktığı pasaj yapılarına benzemektedir.[11]
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Görsel 5: Büyük Ticâret Han. [12]

Büro Hanları 
Büro hanları 19. yüzyıl 
ile 20. yüzyıl başında 
yapılmış han tipleridir. 
Klasik Osmanlı han mi-
marisine kıyasla büyük 
değişimler gösterirler. 
Han mimarisinin deği-
şiminde ekonomik ge-
lişmelere bağlı olarak iş-
levlerin değişimi ve yeni 
teknolojilerin getirdiği 
yapım biçimlerinin kul-
lanılması etkili olmuş-
tur. İmalat ve depola-
manın yerini bankacılık 
ve hizmetler sektörü al-
mıştır. Büro hanlarının 
zemin katları çoğunluk-
la dükkân ve mağaza 
olarak kullanılmıştır. 
Ticâret hanlarında daha 
çok içe dönük sade bir 
yapı görülürken, büro hanlarında dışa dönük ve bezemeli cepheler 
görülmeye başlanmıştır.[11] 1. Vakıf Han (1918), 2. Vakıf Han, 4. 

Görsel 6: Neo-Rönesans örneği Kayseri Han 
(B. N. İskender Aydın).
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Vakıf Han (1926), 5. Vakıf Han (1923) gibi hanlar büro hanlarının 
20. yüzyılda yapılmış ve günümüzde de Hanlar Bölgesi’nde mev-
cutta bulunan örnekleridir. 

Görsel 7: 4. Vakıf Han (www.arkitera.com).

Hanlar Bölgesi’nde Tanımlanacak Kültürel Rota İçin Veri 
Çalışmaları6

Görsel 8: Hanlar Bölgesi Eminönü Sahil Sınırı 
(B. N. İskender Aydın).

6	 Detaylı	veri	çalışmaları	ile	ilgili	bkz.	İskender	Aydın,	B.	N.,	2017.
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Tarihî Yarımada Hanlar Bölgesi’nde bir kültürel rota tanımlama-
dan önce, bölgenin fiziksel, sosyal ve tarihsel verilerinin iyi değer-
lendirilebilmesi gerekmektedir. Bölgeyi ulaşım olanakları bakımın-
dan değerlendirecek olursak İstanbul içerisinde kara ulaşımı, deniz 
ulaşımı ve raylı sistemler ile ulaşım bakımından oldukça merkezî 
bir noktada bulunmaktadır. Deniz ve demir yolu ulaşımları birçok 
noktada birbiri ile aktarım sağlayarak İstanbul genelinden Hanlar 
Bölgesi’ne ulaşımı alternatif noktaları üzerinden çeşitlendirmek-
tedir.

Görsel 9: Hanlar Bölgesi Kent İçi Ulaşım Şeması (B. N. İskender Aydın).

Hanlar Bölgesi konum olarak İstanbul’un tarihî merkezi olan 
Tarihî Yarımada’da Sarayburnu ve Süleymaniye Dünya Miras Alan-
ları arasında kalmaktadır. Ayrıca Sarayburnu Bölgesi’nde I. Derece 
Arkeolojik Sit alanı ve Kentsel Sit alanları da yer almaktadır. Dola-
yısı ile Hanlar Bölgesi’nde yapılacak koruma çalışmalarında bu özel 
durumların göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Bölge Tarihî Kent Merkezi üzerinde yer aldığından dolayı gerek 
Hanlar Bölgesi’nde gerekse çevresinde oldukça fazla anıtsal yapı 
ve sivil mimarlık örneği bulunmaktadır. Han yapılarının bir kısmı 
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anıtsal yapı olarak tescil edilmiş bir kısmı ise sivil mimarlık örneği 
grubuna dâhil edilmiştir. Han yapıları dışında Kapalı Çarşı ve Mısır 
Çarşısı da bölge içerisinde yer alan ve anıtsal mimarlık öğesi olarak 
tescil edilmiş yapılardır. Ticâret yapılarından farklı olarak Nur-u 
Osmaniye Camii, Sinan Paşa Medresesi, Gazi Atik Ali Paşa Camii, 
II. Mahmud Türbesi, Çemberlitaş Hamamı, Dikilitaş, Mahmut Paşa 
Camii, Rüstem Paşa Medresesi, Sirkeci Posta Binası, Sirkeci Garı, 
Hobyar Camii, I. Abdülhamid Medresesi, Yeni Camii, Rüstem Paşa 
Camii, Yavaşça Şahin Camii, Aşir Efendi Kütüphanesi, Bezzazi Ce-
dit Camii, Hacı Küçük Camii ve çeşitli çeşmeler bölgenin anıtsal 
yapılarıdır.

Hanlar Bölgesi içerisinde özellikle ulaşım noktalarının ve çeşitli 
ulaşım araçlarının kesiştiği noktalar düğüm noktası özelliği taşı-
yan noktalar olarak göze çarpmaktadır. Özellikle Eminönü sahil 
şeridinde yer alan motor ve vapur iskelelerinin, otobüs durakları-
nın ve tramvay durağının aynı aks üzerinde bulunması bu bölge-
yi yoğunluğun oldukça arttığı bir bölge yapmaktadır. Sahil şeridi 
yoğunluğun artmasının yanı sıra kullanıcıların duraklama noktası 
olmaktadır. Aynı şekilde metro ve tramvay hattını kesiştiren ve bir 
aktarım noktası olan Sirkeci Garı önü de bir düğüm noktasıdır. Be-
yazıt Meydanı tramvay ulaşımı bakımından yoğunluk göstermek-
tedir. Ayrıca Kapalıçarşı’nın önemli bir turistik alan olması da Be-
yazıt Meydanı’nı yoğun kullanılan bir nokta hâline getirmektedir.

Hanlar Bölgesi’nde ve çevresinde yoğun kullanım, anıtsallık, bi-
linirlik gibi nitelikleri ile kullanıcılara referans noktası olabilecek 
yapılar mevcuttur. Sahile yakın alanda Mısır Çarşısı ve Yeni Ca-
mii, Galata Köprüsü’nden Eminönü’ne geçişte ilk dikkat çeken 
yapılardır. Bölgede Sirkeci Garı ve Sirkeci Posta Binası bölgenin 
Sarayburnu’na yakın kısmında bilinirlik ve görünürlük bakımından 
bölge kullanıcılarının görsel hafızasında yer etmiş önemli yapılar-
dır. Kapalı Çarşı Tarihî Yarımada’da geleneksel ürünlere dayalı alış-
veriş turizminin en yoğun olduğu alandır. Bölgeye gelen yerli ve ya-
bancı turistlerin özellikle ziyaret ettikleri bir anıtsal yapıdır. Kapalı 
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Çarşı bir çarşı bölgesi olan Hanlar Bölgesi’nin devamı ve Beyazıt’ta 
son bulan bitiş noktası olarak algılanmaktadır. Dolayısı ile Kapa-
lı Çarşı kapıları Hanlar Bölgesi’nden çarşıya ulaşım veya çarşıdan 
Hanlar Bölgesi’ne ulaşım için birer geçiş noktasıdır. Kapalıçarşı’nın 
iki yanında bulunan Nuru Osmaniye Camii ve Beyazıt Camii de böl-
genin Beyazıt çeperinde kullanıcıların görsel hafızalarına yer etmiş 
anıtlardır.

Görsel 10: Gibraltar Han (Zemin Kat ve Üstü Seviyelerde Özgünlüğünü 
Koruyan), İzmirlioğlu Han (Değişimler Olmakla Birlikte Özgün Cephe Düze-
ninin Okunabildiği), Büyük Yeni Han (Zemin Kat Seviyesinde Özgün Cephe-

nin Müdâhaleler Nedeni İle Okunamadığı), İskender Aydın, B. N., 2017.
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Bölgede yer alan han yapılarının zemin katları bölge genelinde 
dükkân olarak kullanılmaktadır. Bu kullanımdan ötürü zemin kat 
seviyesinde han yapıları özgün cephe özelliklerini kaybetmiş du-
rumdadır. Fakat üst katlarda büyük oranda özgün cephe düzeni 
okunmaktadır. 

Sirkeci Bölgesi’nde yoğunlaşan büro tipi hanlarda ise zemin kat se-
viyesi de üst katlar gibi özgün cephe düzenini büyük çoğunlukla 
korumaktadır. Bozulma ve müdahaleler ile özgün cephe düzeninin 
hiç okunamadığı han yapıları da bölgede mevcuttur.

Bölgede yer alan sokak dokusu büyük çoğunlukla Osmanlı 
Dönemi’ne ait yol akslarıdır. Bizans Dönemi’ne ait yol akslarından 
ise Uzun Çarşı Caddesi günümüze kadar bir yol olarak varlığını ko-
rumuş olmakla birlikte, incelenen kaynaklara göre birçok aks bir 
doğrultu olarak günümüzde mevcut değildir. Metinlerde ve harita-
larda belirtilen aksların tamamı sürekli bir yol ağı olarak günümüz 
kent dokusu ile çakışmamaktadır. Fakat belirtilen bu akslarda bazı 
sokaklar, caddeler veya yapılar mevcut durumda da kent içinde var-
lığını sürdürmektedir. 

Bizans Dönemi’nde yer alan aksların belirlenmesi aşamasın-
da Doğan Kuban’ın bölge için belirlediği akslardan, Stolpe 
Haritaları’ndan, A. Wilkins çizimlerinde yer alan Bizans Dönemi 
akslarından ve Albrecht Berger tarafından belirlenmiş olan eski Bi-
zans şehri akslarından faydalanılabilmektedir.
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Görsel 11: Konstantinopolis Şehir Planı, (A. Wilkins). Eski Bizans 
Şehri ve Yeni Mahalle (Albert Berger).

A. Wilkins’e ait akslar yaklaşık 425 tarihli Notitia’ya (Notitia Ur-
bis Constantinople) dayanarak çizilmiş akslardır. Metin erken dö-
nemde, emekli bir devlet memuru tarafından yazılmış yarı resmî 
bir belgedir. Belgede Konstantinopolis’te yer alan ticâret yapıları ve 
limanlar hakkında bilgiler verilmektedir.[13] Çizimlere göre; günü-
müzde de yer alan Mese Caddesi ve Uzun Çarşı Caddesi eski akslar 
ile çakışabilecek akslar olarak okunabilmektedir.

Müller Wiener Haritaları’nda ve Ekrem Hakkı Ayverdi Haritaları 
incelendiğinde ise Osmanlı Dönemi sokakları okunabilmekte ve 
günümüz sokak dokusu ile örtüşmektedir. Eski haritalarda yer alan 
aksların yanı sıra günümüz gezi yazarlarından Murat Belge ve John 
Freely’nin de gezi rehberlerinde bölge ile ilgili belirlemiş oldukları 
güncel gezi rotaları mevcuttur.
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Görsel 12: Eski ve Yeni Yol Akslarının Güncel Harita Üzerinde Kesiş-
tirilmesi (İskender Aydın, B.N.).



178

Hanlar Bölgesi’nde Belirlenen Kültürel Rotalar

Bölgede yapılan gözlem ve veri çalışmaları ile farklı niteliklere sa-
hip bir ana ve beş alternatif rota belirlenmiştir.

Görsel 13: Hanlar Bölgesi’nde Belirlenen Kültürel Rotaların Şematik Gösterimi 
(İskender Aydın, B.N.).

Çalışma alanında belirli bölgelerde baskın özellikler ön plana çık-
maktadır. Ana rotada Mısır Çarşısı ile avlulu hanlar bölgesi arasın-
da günümüzde mevcut olan alışveriş kültürünü yansıtan dükkânlar 
bulunmaktadır. Devamında ise farklı yüzyıllardan avlulu hanları 
izleyebildiğimiz Çakmakçılar Yokuşu’na ulaşılmaktadır. Yokuşun 
sonunda ise rota Kapalıçarşı’ya bağlanmaktadır. Ana rotada avlu-
lu hanlar grubuna ulaşmadan hemen öncesinde mevcut alışveriş 
kültürünün yoğunluğunun devamı olan Mahmutpaşa Yokuşu’da 
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önerilen alternatif Mevcut Alışveriş Kültürü Rotası’na geçilebil-
mektedir. Bir diğer alternatif rota Uzun Çarşı Caddesi’nde öne-
rilmektedir. Uzun Çarşı Caddesi, Bizans Dönemi’nden günümüze 
ulaşmış bir yol güzergâhıdır. Bu özelliği nedeni ile cadde Bizans Dö-
nemi Rotası olarak önerilmektedir. Ayrıca Bizans Dönemi Rotası’nı 
Mısır Çarşısı üzerinden ana rotaya bağlayan bir alternatif rota öne-
rilmektedir. Bu rota Mısır Çarşısı Rotası 1 olarak adlandırılmıştır. 
Rota üzerinde Balkapanı Han’da bulunan Bizans tonozları rotanın 
bu alandan geçmesine neden olmuştur. Mısır Çarşısı Rotası 2 çar-
şı içerisinden geçerek Çakmakçılar Yokuşu’nda ana rotaya bağlan-
maktadır. Bu rota üzerinde de bölgede yer alan mevcut alışveriş 
kültürü izlenebilmektedir. Sirkeci bölgesinde yoğunlaşan büro han-
larının kullanıcılara gösterilebilmesi adına bu bölgede de alternatif 
Büro Hanları Rotası belirlenmiştir. Bölge Batılılaşma Dönemi’ne 
geçiş ve Batılılaşma Dönemi alışveriş, ulaşım ve iletişim kültürü-
nün değişimlerinin Hanlar Bölgesi’nde izlenmesini sağlamaktadır. 
Özellikle Vakıf Hanları olmak üzere büro tipi hanları rota üzerin-
de görülebilmektedir. Ayrıca Sirkeci PTT binası ve bölge tarihinde 
de bir kırılma noktası olması niteliği ile Sirkeci Garı, Büro Hanları 
Rotası üzerinde bulunmaktadır. Bölgede belirlenen tüm rotalardan 
kesişim noktalarında bir diğer rotaya geçiş sağlanabilmektedir.

Sonuç

İstanbul kent tarihinde tarihî ticâret merkezi olarak yüzyıllar bo-
yunca varlığını korumuş ve somut bir yapılı çevre ile kent belleğini 
oluşturan Hanlar Bölgesi günümüzde sosyal ve fiziksel yıpranma 
içindedir. Bölgenin içinde bulunduğu bu yıpranmanın geleceğe yö-
nelik tehdit oluşturduğu görülmektedir. Bölge ticâret yapılarının 
özellikle de han mimarisinin bir kentsel doku oluşturduğu değerler 
barındırmaktadır. Günümüze ulaşmış bu kültür mirasını ve kent 
parçasını koruma ve yaşatmak için özgün ve güncel kullanımı da 
destekleyecek kültür turizmi odaklı kültürel rotalar belirlemek böl-
geye yönelik farkındalığın artmasında da etkili olacaktır. 
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Bölgede kültürel rota belirlenmesi ile hâlâ az sayıda da olsa bulu-
nan geleneksel üretim biçimleri ve özgün ticâret işlevi gözlemle-
nebilir olacaktır. Mevcut özgün işlevler kültür odaklı yeni işlevler 
ile desteklenecektir. İşlev çeşitliliğinin artması kullanıcı çeşitliliği-
ni artıracak ve gece-gündüz dengesini sağlayacaktır. Tanımlanan 
kültürel rotalar ile bölgenin kültürel değerleri, geleneksel ticâret 
merkezi kimliği ve ticâret yapılarının oluşturduğu mimari doku ön 
plana çıkarılacaktır.
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ALIŞVERİŞ EYLEMİNİN DEĞİŞİMİ VE İSTANBUL 
ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN İRDELEMELER

Tülin Görgülü*

Bu makale içeriğinde; alışveriş eyleminin dünyada geçirdiği deği-
şim süreci ve paralelinde Türkiye’de, İstanbul üzerinden bu eyle-
min bugün geldiği nokta tartışılacaktır.

Alışveriş, insanoğlunun varoluşundan bu yana gerçekleştirdiği 
çok eski ve temel bir eylem biçimidir. Alışverişin geçmişi bir bakı-
ma topluluğun iletişimi ve yerleşimlerin tarihidir. Bocock, ısrarla 
“tüketim toplumsal olarak oluşturulan, tarihsel bir değişim süre-
cidir” derken haklıdır.1 Bu süreç içinde eylemin biçimi ile birlikte 
mekânsal kurguları da dönüşüm göstermiştir (Görsel 1).

Görsel 1: https://www.google.com.tr/search?q=antik+dönemde+alışveriş&hl=tr&s
ource=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahU

*	 (Prof.	Dr.)	Yıldız	Teknik	Üniversitesi	Mimarlık	Fakültesi	Mimarlık	Bölümü.	
1	 Bocock	R.,	1993.
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Sözlük anlamı itibarıyla, alım-satım işi, değişim, mübadele gibi 
karşılıkları olan, alışveriş kavramı ise; insanların fizyolojik temel 
ihtiyaçlarından, ikincil hatta lüks ihtiyaçlarına kadar her türlü malı 
veya hizmeti; mal, hizmet veya para ile değiştirmesine verilen ad-
dır. Başka bir ifadeye göre de alışveriş, ticârî bir eşya veya mala bak-
mak, incelemek, fiyat öğrenmek, satın almak gibi fiili durumların 
bileşkesidir.2 

İlkel kabileler, mağaralar ve bozkırlarda, üretim ilişkileri bakımın-
dan kendi kendilerine yetmeye çabalayarak yaşamışlardır. Reisleri, 
yiyecek ve gereçleri aileler arasında bölüştürerek dağıtımı sağla-
mış, arada sırada patlak veren çatışmalar dışında, kabileler arasın-
da herhangi bir çatışma olmamıştır. 

Savaşlar, kabilelere gerçekten ilk temas olanaklarını vermiştir, bu 
aynı zamanda daha fazla zenginleşme olanağı da sunmuştur, zira 
ganimet almak, bir çeşit zorla mal trampası anlamına gelmiştir.3 

İlk alışveriş eyleminin takas ile başladığı düşünülecek olursa; alış-
veriş için öncelikli olarak özel mekânlara gerek duyulmuyordu, 
insanların kendiliklerinden oluşturdukları sirkülasyon aksları en 
önemli takas ve alışveriş akslarını belirliyordu. Daha sonrasın-
da tapınma için toplanılan alanlarda ilk kez bu anlamda öncelikli 
mekânlar olarak ortaya çıktı.

Alışveriş etkinliğinin bir mimari biçim alması ve kentin ayrılmaz 
bir parçası olması olgusu, Antik Yunan-Hellenistik döneme aittir 
(Görsel 2). 

2	 Hornbeck,	J.,	1962.
3	 Sedillot,	R.,	1983.
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Görsel 2: http://www.agathe.gr/Icons/plan.jpg

Kentsel morfoloji ve düzen adına Antik Yunan Dönemi’nde, Ago-
ralar, Stoalar bugünkü anlamda alışveriş eyleminin yapıldığı 
mekânlar iken, kentin iş merkezindeki agora Antik çağın alışveriş 
merkezi ve çarşısıdır. Stoalar ise; günümüzde önü arkatlarla ka-
patılmış dükkân dizilerinin olduğu çarşı mekânlarına karşılık gel-
mektedir (Görsel 3).

Görsel 3: Kapalı Çarşı kuşbakışı görünümü 
(Bimtaş, 2005-2007).
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Daha sonraki süreçte Antik Dönem’den başlayarak, su yolları ile 
(Antik limanlar ve nehir taşımacılığı) yaygınlaşan ticâret eylemi, 
Orta Çağ’da önemli ticâret yolları ile de gelişmiştir.

Doğu’ya bakıldığı zaman, en önemli ticâret yollarının İpek ve Ba-
harat yolları olduğu ve bu yolların önemli bir kısmının da Anado-
lu topraklarından geçtiği bilinmektedir (Görsel 4). 

İpek Yolu Çin’den başlayarak, Anadolu üzerinden batıya uzan-
makta, Anadolu topraklarının bu paralelde gelişmesini sağlamak-
ta, kervansarayların Selçuklu Dönemi’nden itibaren mola nokta-
larında biçimlenmesine olanak vermektedir. 

Görsel 4: https://www.altayli.net/wp-content/uploads/2015/02/%C4%B0pek-
Yolu-004-1024x363.jpg

Türklerin de yerleşik yaşama ait en eski ticârî etkinlikleri elbet-
te Orta Asya’da başlamıştır. En eski Türk dükkân ve çarsıları da 
Orta Asya şehirlerinde meydana gelmiştir. 

Uzak Doğu’dan gelen ipek ve baharat, Batı dünyası için, uluslara-
rası ilişkilerde önemli bir yol oynamıştır. İpek, ayrıca Doğu kültü-
rünün Batı tarafından tanınmasını da sağlamıştır.
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Anadolu’da İpek Yolu’nun Geçtiği Rotalar

Kuzeyde İpek Yolu: Trabzon, Gümüşhane, Erzurum, Sivas, Tokat, 
Amasya, Kastamonu, Adapazarı, İzmit, İstanbul, Edirne.

Güneyde İpek Yolu: Mardin, Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Kah-
ramanmaraş, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Konya, Isparta, Denizli, 
Antalya merkezlerini izlemektedir. Ayrıca; Erzurum, Malatya, Kay-
seri, Ankara, Bilecik, Bursa, İznik, İzmit, İstanbul güzergâhının da 
kullanıldığı bilinmektedir.

Selçuklular, Anadolu’daki ticârî faaliyetleri canlı tutmak, güvenli-
ği sağlamak amacıyla önlemler almışlar ve bu yollar üzerinde daha 
önce de değinildiği gibi; hanlar (kervansaraylar) inşâ etmişlerdir.

Selçuklu Dönemi’nde, kervansaray avlusunda kurulan çarşılar, 
alışveriş kültürünün en canlı örneğidir. Artan ekonomi ve ticâret 
yoğunluğunu karşılamak, aynı zamanda cami ve imâretlere gelir 
sağlamak için kente birçok çarşı, han ve bedesten inşâ edilmiştir. 
İstanbul’un fethi ve başkent olmasıyla birlikte, alışverişin ticârî ör-
gütlenmesi artmıştır.4 

Türkiye’de; İstanbul örneği açısından bakıldığında kuşkusuz en 
önemli adım 1461’de Kapalıçarşı’nın kuruluşudur. Arasta adı veri-
len dükkân dizilerinin üstü tonozlarla kapatılmış bir mekânla, eş-
siz bir tasarımla kapalı bir çarşıya dönüştürülmesi aslında bugünkü 
AVM’lerin ilk örneğini de ortaya çıkartmıştır (Görsel 5).

Osmanlı Dönemi’nde İstanbul’da en önemli ticâret aksı Haliç’teki 
Liman ile yönetim bölgesi olan Topkapı Sarayı ve Kapalı Çarşı ara-
sında oluşan akstır. Bu aksta kervansaray geleneğinin devamı olan 
ticâret hanları yerleşmiştir.

4	 Özer	Y.,	1996.
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Görsel 5: http://1.bp.blogspot.com/_FoiEZNQLqOI/SO_ppWfuQQI/
AAAAAAAAA3c/0oAbOkFnPw0/w1200-h630-p-k-no-nu/kapalicarsi_harita.jpg

Osmanlı topraklarında Kapalı Çarşı gibi büyük bir ticâret odağı 
oluşurken; batıda kentlerin özellikle merkez kısımlarındaki tekil 
dükkânlardan oluşan alışveriş sokaklarının yanı sıra, uzmanlaş-
mış toptan hallerinin önemli ticâret noktalarını belirlediklerin-
den söz edilebilir. 

Bu yapılara örnek olarak, İngiltere’deki Old Hungerford Market, 
Boston Faneuil Hall sayılabilir, bu yapıların bir kısmı zaman için-
de yok olmuş, bir kısmı da kent merkezlerinde işlevlerini yitirme-
leri nedeni ile dönüşmüşlerdir (Görsel 6 ve 7).
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Görsel 6: Old Hungerford Market. http://upload.wikimedia.org/wiki-
pedia/commons/thumb/4/42/OldHungerfordMarket1805.jpg/400px-

OldHungerfordMarket1805.jpg

Görsel 7: Boston Faneuil Hall. http://www.bostonherald.com/sites/de-
fault/files/styles/gallery/public/media/2016/08/21/082116faneuilcc1.

jpg?itok=u765ERs-



194

Aydınlanma Dönemi’nin ardından insan aklının; dinî dogmaların 
etkisinden kurtularak, bağımsızlaşması paralelinde bilimde kay-
dedilen gelişmeler yeni bir dönemin gündeme gelmesi sonucunu 
doğurmuştur, bu sonuç da batıda ticâretin gelişmesi anlamında en 
önemli kırılma noktası olan 19. yüzyıldaki Endüstri Devrimi’dir. 

Endüstri Devrimi’nin ilk kez İngiltere’de dokuma iş kolunda başla-
ması ile birlikte dünya yeni bir düzene doğru yol almıştır. Bu düzen 
para sahibi olan yeni bir toplumsal katmana, sermaye grubu ve işçi 
sınıfına işaret etmekte ve bu gruplar çerçevesinde yeni ideolojiler 
ve yönetsel düzenler de ortaya çıkmaktadır. Teknolojik gelişmeler 
bağlamında artık makine üreten fabrikalar, gelişen tren yolları ve 
ulaşım olanakları ile birlikte endüstrileşme dünyada yaygınlık ka-
zanmaya başlamıştır (Görsel 8).

Görsel 8: https://4.bp.blogspot.com/kD68fymlyy8/WA6G0BEWeEI/AAAAAAA-
AAp0/Kc1uQJsfjLwsHU2GcOBTK1NB1GlhsiO9gCLcB /s640/revolucao_industrial.

jpg

Makine üreten fabrikaların çoğalması ve tüm dünyaya pazarlanabi-
lecek hâle gelmesi ile (ulaşım olanaklarının da tren yolları, buharlı 
gemiler vb. ile artması paralelinde) dünyada makine fuarları dü-
zenlenmeye başlamıştır. Bu bağlamda Londra’da 1851 yılında ilki 
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düzenlenen Dünya Makine Fuarı için inşâ edilen Crystal Palace bi-
nası, hem Endüstri Devrimi’nin teknolojik olanaklarını bünyesin-
de barındırması hem de sergileme olanakları sunan plan şeması ile 
bugünkü alışveriş merkezlerinin ilk örneği gibidir (Görsel 9).

1889 yılında Paris’te düzenlenen makine fuarının da simgesi Eyfel 
Kulesi’dir ve bu kule, Endüstri Devrimi’ni hem teknolojik olarak 
hem de anlamsal olarak en iyi biçimde ifade etmektedir.

Görsel 9: Crystal Palace. http://blog.inoxstyle.com/instyleblog/wp-content/
uploads/2017/02/A.jpg

Endüstri Devrimi ile birlikte fabrikaların yaygınlaşması ve bu 
paralelde toplu üretimin artması, bu malları pazarlayacak büyük 
mekânlara gereksinimin doğmasına da neden olmuştur. Birbirin-
den farklı pek çok ürünün pazarlandığı, ışıltılı ve göz alıcı bir satış 
biçiminin de tüketim açısından ön plana çıktığı yeni bir ticâret ya-
pısı tipolojisidir bu. Bugün Department Store olarak adlandırılan 
bu büyük alışveriş mekânları, 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başların-
dan itibaren ortaya çıkmış ve Avrupa’da yaygınlaşmıştır. Bunların 
en önemlilerinden biri de 1893 yılında Paris’te açılan “Galeries La-
fayette” yapısıdır (Görsel 10).
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Görsel 10: Galeries Lafayette-Paris. https://media-cdn.tripadvisor.com/media/
photo-s/0c/aa/fb/74/underneath-the-glass.jpg

Bu süreçte Türkiye’ye bakıldığında ise; Endüstri Devrimi’nden ye-
terince faydalanamayan Osmanlı İmparatorluğu’nun Batılılaşma 
çabaları içinde Fransız, Alman ve İngilizlerle yakın ilişki içine gir-
mesi, özellikle İstanbul’da Beyoğlu bölgesinin geleneksel Osmanlı 
kentlerinden, hatta İstanbul’dan ayrışmasını gündeme getirmiş-
tir. 

Ticâret hâlâ Kapalı Çarşı, Mısır Çarşısı ve Hanlar Bölgesi’nde ge-
leneksel biçimde canlılığını sürdürürken Beyoğlu İstiklal Caddesi, 
Batı’dan gelen malların satıldığı, Batılı kültür ile hem fiziksel hem 
de sosyal olarak gelişen yeni bir ticâret aksı olarak kentte belirgin 
bir biçimde yerini almıştır (Görsel 11).
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Görsel 11: 19. ve 20. yüzyıl başı eski Beyoğlu, İstiklal Caddesi. http://www.leblebi-
tozu.com/wp-content/uploads/2018/06/eski-beyoglu.jpg

Birinci Dünya Savaşı’ndan başlayarak, İkinci Dünya Savaşı’na dek, 
dünyada yaşanan ekonomik bunalımlar ticâret sektörünün ya-
vaşlamasını gündeme getirmiştir. Bu sürecin ardından alışveriş 
anlayışındaki radikal değişimler, İkinci Dünya Savaşı sonrasında 
Kuzey Amerika’da başlar. Avrupa’nın baş etmeye çalıştığı yıkım-
lar, Amerika’nın savaşın zararlarını daha az hissetmesi ve yaşanan 
ekonomik toparlanma bunun en önemli nedenleridir. Amerika’nın 
alışveriş anlamında dünyaya tanıttığı en önemli yapı tipolojilerin-
den biri “Shopping Mall”lardır. Bu fikrin yaratıcısı Victor Gruen, 
1947 yılında, yani İkinci Dünya Savaşı’ndan hemen sonra Los 
Angeles’da, çatısında otoparkı olan ilk büyük alışveriş merkezini 
tasarlamıştır. İklimlendirilmiş geniş alışveriş mekânları sunan “So-
uthdale Centre” ve benzerleri, kent dışında trafiğin az olduğu ban-
liyölerde, geniş otoparkları ile insanlara konforlu yeni bir alışveriş 
deneyimi sunmaktadır (Görsel 12).
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Görsel 12: Southdale Centre. https://i.guim.co.uk/img/static/sysimages/Gu-
ardian/Pix/pictures/2015/5/5/1430839732186/dec0003c-0ef3-49ba-936c-

5188793c69a6-

1947 de alışveriş eylemine damga vuran, mekânsal ve işlevsel de-
ğişimi yaşayan, Amerika’dakine benzer mimari örnekler ülkemizde 
ancak 1990’lı yıllarda ortaya çıkacaktır.

Türkiye’de alışveriş kavramını ilk değiştiren girişimlerden biri ola-
rak Migros, 1950’li yıllarda İsviçre’den gelmiştir. Önce yalnız gıda 
malzemelerinin satıldığı, günümüzdeki mahalle marketleri niteli-
ğinde olan bir zincir olarak kurulmuştur.

Migros’un özellikle 60’lı yıllardaki en önemli atılımı, organize edil-
miş dağıtım kamyonları ile satış yapmasıdır. Belli saatlerde oluş-
turulan bir program dâhilinde tezgâh açan kamyonlar, hizmeti 
mahallelinin ayağına getirerek marka mağazacılığın da önünü aç-
mıştır.

Migros bugün hâlâ Türkiye’nin en önemli perakende zinciri olarak 
ağırlığını sürdürmektedir (Görsel 13).
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Görsel 13: Günlük rutinlerle belli mahallelerde tezgâh açan 
Migros kamyonları. https://twitter.com/eski_istanbulum/sta-

tus/735547262940499968

1960’lı yılların ortalarında Ankara, Kızılay’da inşâ edilen, 
Türkiye’nin ilk gökdeleninin altında yine bu bağlamda ilk çok kat-
lı zincir mağazalarından olan GİMA açılarak, Türkiye’nin alışveriş 
hayatına yeni bir açılım getirmiştir (Görsel 14).

Görsel 14: Ankara, Kızılay Türkiye’nin ilk gökdeleni ve 
GİMA. http://cdn.gecmisgazete.com/assets/haberre-

sim/2013-07-24/12163_11515.jpg
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1950-80 yılları arası ufak tefek palazlanmaya başlayan yerel zin-
cir mağazalar, 1980 sonrası Özal politikaları ile birlikte, küresel 
ekonomiye eklemlenme çabaları sürecinde giderek güçlenmeye 
başlamış ve kapalı alışveriş merkezleri İstanbul’dan başlayarak 
Türkiye’de yaygınlık kazanmıştır. Bu alışveriş merkezlerinin ilk 
örneği Ataköy’deki Galleria’dır.

1988 yılında açılan Galleria Amerika’daki standart kapalı plan dü-
zeni ile uygulanmış ilk alışveriş merkezi örneklerindendir (Görsel 
15).

Görsel 15: Galleria-Ataköy http://i.hurimg.com/i/hurriyet/75/0x0/55eab9cef018
fbb8f892c078

Avrupa yakasına açılan ilk örnek olan Galleria’yı Anadolu yaka-
sındaki Capitol Alışveriş Merkezi takip etmiştir (Görsel 16).
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Görsel 16: Farzın Zeynalı tarafından yapılan Yüksek Lisans araştırmasında Capitol 
Alışveriş Merkezi’nin irdelenmesi.

Daha sonra “karma işlevli yapılar” olarak adlandırılan, zemin ve bir 
iki üst kotunda yaygın bir biçimde tasarlanmış alışveriş işlevinin 
bulunduğu, üstünde genel olarak ofis ve konut işlevine sahip ku-
leleri ile tamamlanan yeni bir yapı tipolojisi ortaya çıkmıştır. Bu 
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yapılara verilecek ilk örnek de yine İstanbul’da bulunan Akmerkez 
binasıdır (Görsel 17). Karma işlevli yapı fikri aslında ilk kez Ameri-
ka, Chicago’da 19. yüzyıl da ortaya çıkan bir anlayıştır. 20. yüzyılda 
Chicago’da yine köhneleşen iş merkezlerini yeniden canlandırmak 
amacı ile ofis yapılarına konut vb. işlevler de vererek sürekli yaşa-
yan bir doku yaratmak hedeflenmiştir. 

Tüm bu değişimlerin Türkiye’de ilk kez İstanbul’da ortaya çık-
ması ve Bizans’tan başlayarak, Osmanlı, sonrasında Cumhuriyet 
Dönemi’nin ekonomik başkentinin İstanbul olması, Türkiye’nin 
ticâret öyküsünün bu kent üzerinden okunmasını da zorunlu kıl-
maktadır.

Görsel 17: Akmerkez Binası (T. Görgülü arşivi).

Akmerkez’i hızla İstanbul’un farklı yerlerinde bulunan diğer karma 
işlevli yapılar takip etmiştir. Bunların en önemlilerinden bazıları 
da İstanbul’un Avrupa yakasındaki Merkezi İş Alanı ve gökdelenler 
bölgesi olarak tanımlanan, Levent-Maslak hattında bulunan Met-
rocity, Kanyon gibi projelerdir. Bu artışın en önemli nedenleri, ba-
tıdakinin aksine, özellikle İstanbul’da toprak değerlerinin aşırı bir 
biçimde artması ve kent merkezinde bulunan değerli arazilerden 
maksimum kâr ve geriye dönüş sağlayabilmektir. Çok ayrıcalıklı 
imar hakları ile inşâ edilen bu yapılar gerek yerli, gerekse yabancı 
yatırımların iştiraklerinin olduğu büyük kompleks yapılardır.
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GYODER’in son 30 yılda sektördeki değişimi ortaya koyan araştır-
masına göre de 2002 yılından başlayarak yatırımların çok genişle-
diği, 2007 yılı sonunda da Türkiye genelinde 174 alışveriş merkezi 
olduğu ve büyüklüğün 35,2 milyon m2’ye ulaştığı ifade edilmek-
tedir. 

2018 yılında ise bu sayının ülke genelinde 396’ya İstanbul’da ise 
114 adete çıktığı belirlenmiştir. Aşağıdaki harita bu bağlamda İs-
tanbul’daki alışveriş merkezlerinin yer seçimlerini göstermektedir 
(Görsel 18). Türkiye’de giderek kent merkezlerindeki geleneksel 
çarşıların canlılıklarını ve işlevlerini yitirdiği yeni bir ticârî süreç 
başlamıştır.

Görsel 18: İstanbul’da alışveriş merkezlerinin dağılımı https://
im.businessht.com.tr/2015/04/07/ver1428469418/1063166_ec47b570d-

449229560d7f1c4e4d19ac4.jpg

Kentin yeni çevre yolları ile büyümesi, 1. ve 2. köprüler, geleneksel 
alışveriş akslarının da değişmesine, yeni çevre yolları bağlamında 
özellikle konut-iş-alışveriş mesafelerinin büyümesine ve tüm akti-
vitelerin otomobile bağımlı bir düzene gelmesine neden olmuştur.

Bu paralelde İstanbul’da ilk olarak Tarihî Yarımada’da Eminönü-Ha-
liç hattında başlayan Alışveriş-Ticâret aksları, Beyoğlu, Osmanbey, 
Şişli’ye doğru genişlemiş, Karaköy-Beşiktaş aksı da bu paralelde 
kuvvetlenmiştir. Daha sonra Levent-Maslak aksının MİA (Merkezi 
İş Alanı) ilan edilmesiyle bu bölge de önemli bir ticâret merkezine 
dönüşmüştür.
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Anadolu yakasının da 1. Köprü’den sonra giderek konut alanı iş-
levini yitirmesi ile Tarihî Kadıköy Çarşısı’ndan başlayarak Bağ-
dat Caddesi, daha sonra E5 aksı ticâret işlevini üstlenmiş, Metro 
hattının tamamlanması ile de neredeyse tüm metro duraklarında 
Kartal’a dek alışveriş merkezleri konumlanmıştır (Görsel 19).

Görsel 19: İstanbul kent bütünündeki ticâret akslarının gelişimi 
(T. Görgülü arşivi).

Özellikle İstanbul’da öncü sayılacak alışveriş merkezleri üzerinden, 
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Bina Araştırma 
ve Planlama Yüksel Lisans Programı, Bina Çözümleme dersinde 
Farzin Zeynalı tarafından yapılan karşılaştırmalı bir analize göre; 
Capitol, Cevahir, Akmerkez gibi komplekslerin kent merkezlerin-
de konut dokusuna yakın biçimde, kent topraklarının en değerli 
arazilerine inşâ edildikleri gözlenmektedir. Ancak bu alışveriş mer-
kezleri kentsel mekânla hiçbir biçimde ilişki kurmamakta bağımsız 
adacıklar biçiminde içe dönük bir yaşam sunmaktadırlar.

Kanyon, Metrocity ve Saphir gibi yapılar da İstanbul’da Merke-
zi İş Alanı ilan edilen ve süreç içinde giderek de kentin Finans 
Merkezi’ne dönüşen Levent-Maslak hattında karma işlevli yapılar 
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(alışveriş-ofis-konut) olarak tasarlanmışlardır. Kanyon ve Metro-
city alışveriş merkezlerinin arasına Özdilek Alışveriş Merkezi’nin 
yapılması da, Metrocity’deki alışveriş işlevinin geri plana düşme-
sini getirmiş, birbirine bağlanan bu üçlüde Özdilek ticâret, Kan-
yon da yeme, içme ve eğlence işlevlerini üstlenmiştir. Kanyon di-
ğerlerinden farklı bir biçimde açık alan ile ilişki kuran bir tasarıma 
sahiptir. Bu tasarım da kontrollü bir açık kamusal mekânı işaret 
etmektedir. Ancak bu yapılar da yine bağımsız adacıklar biçiminde 
kentsel mekânla ilişki kurmadan yaşamaktadırlar.

Aşağıdaki tablo bu anlamda örnek olarak incelenen alışveriş mer-
kezlerine işlevsel, tipolojik, kentle ilişkileri bağlamında kronolojik 
bir karşılaştırmayı içermektedir (Görsel 20, 21, 22).

Görsel 20:
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Görsel 21 ve 22: Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Bina Araştırma 
ve Planlama Yüksek Lisans Programı, Bina Çözümleme dersinde Farzin 

Zeynalı tarafından yapılan, örnek olarak seçilen bazı alışveriş merkezlerinin 
karşılaştırmalı analizleri.

Yatırım amaçlı olarak, bilinçsizce ve hiçbir planlama kararına bağ-
lı olmadan ardı ardına yapılan bu alışveriş merkezlerinin giderek 
Türkiye’de de sorunlu mekânlara dönüşeceği düşünülmelidir. 
Kentsel mekânla hiçbir ilişki kurmadan yaşayan bu yapıların sa-
yılarının artması, bu sayıya karşılık gelecek kullanıcı kapasitesi ve 
alım güçleri gelecekte bu yapıların kaderlerini belirleyecektir (Gör-
sel 23).

Görsel 23: Alışveriş merkezlerinde kapanan dükkânlar 
(T. Görgülü arşivi).
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Dünyada ilk alışveriş merkezlerinden biri olarak yapılan 
Venezuela’nın başkenti Caracas’taki El Helicoide de la Roca Tarpe-
ya bir süredir hapishane olarak kullanılmaktadır. Amerika Birleşik 
Devletleri’nde de terk edilen ve okul, hastane vb. gibi farklı işlevle-
re dönüştürülen pek çok alışveriş merkezi bulunmaktadır (Görsel 
24 ve 25).

Bu bağlamdaki en son gelişmelerden biri de; Google’ın, Los 
Angeles’ta bir alışveriş merkezini dönüştürerek çalışma ofisini bu-
raya taşıyacak olmasıdır. 

Görsel 24: Caracas’taki El Helicoide de la Roca Tarpeya. https://www.son-
dakika.com/fotogaleri/dunyanin-ilk-alisveris-merkezi-dev-bir-iskence/

Görsel 25: Giderek hayalet mekânlara dönüşen alışveriş merkezleri. 
https://cdn1.ntv.com.tr/gorsel/IXpDgJ_DzkaEu8ZIdHqsw.jpg?width=620&

mode=crop&scale=both&v=20170618160514833&meta=rectangle
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Türkiye’de de bu anlamda tehlike çanları çalmaya başlayabilir. Dün-
ya üzerinde yalnız 60-70 yıllık geçmişleri bulunan bu yapı tipleri 
yok olmaya doğru giderken yaklaşık 500 yıl geçmişe sahip Kapalı 
Çarşı zamana ayak uydurarak Türkiye’nin hâlâ en önemli ticâret 
yapılarından biri olarak geleceğe doğru yol almaktadır.

Ülkemizde de alışveriş alışkanlıklarının geleceğine bakıldığında; 
kent merkezlerinin yeniden keşfedildiği, keşfedileceği düşünülecek 
olursa; geleneksel çarşılarımızı ve alışveriş akslarımızı Kapalı Çarşı 
gibi yok etmeden yarınlara taşımak kentsel belleğimiz adına da en 
önemli kazancımız olacaktır.

Ticâret eyleminin de giderek internet üzerinden yapılması, belki 
de büyük alışveriş merkezlerine olan ilgiyi azaltacak, bu yapıların 
tamamen yok olmalarını da gündeme getirebilecektir. Bu paralelde 
alınacak planlama kararlarında da gelecekte kentsel işlevlerin nasıl 
yeniden biçimleneceği, işlevlerini yitirecek alışveriş merkezleri vb. 
yapıların nasıl dönüşebileceği ile ilgili varsayımlar yapılarak yeni 
bakışların geliştirilmesi gerekliği vardır.
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19. YÜZYIL İSTANBUL’UNDA YENİ İŞ KOLLARI, 
FİNANSAL PİYASALARIN GELİŞMESİ, YABANCI 
TÜCCARLAR VE İSTANBUL’UN GELİŞİMİNE OLAN 
KATKILARI 

Ü. Serdar Serdaroğlu*

Giriş

Uzunca bir zaman, neo-klasik iktisat teorisinden yola çıkılarak 
uzun vadede ekonomilerde kaydedilen ilerlemelerin teknolojik 
gelişmeler, üretkenlik artışı ile gerçek sermaye veya yatırımlar ko-
nusunda kişi başına düşen verim açısından değerlendirildiği var-
sayıldı.1 Fakat son zamanlarda yapılan araştırmalar, birçok toplum 
ve devletin iktisâdî gelişme konusunda Sanayi Devrimi’nden önce 
başarı yakaladığını gösteriyor.2 Bu anlamda; finansal ve ticârî iliş-
kiler ağı, kan ve akrabalık bağları ile ticârî aktör ve kurumlar (com-
mercial institutions) gibi güçlü kurumsal niteliğe sahip şirket ve 
kuruluşların yaşadığı gelişmeler, 1800’lü yıllardan önceki ekono-
mik gelişmeleri tartışmak adına önemli birer faktör olarak göste-
rilmektedir.3 

Diğer yandan 1500 ile 1700 yılları arasındaki dönemde yaşanan 
nüfus artışı, Avrupa’daki iktisâdî gelişmeleri, ticârî faaliyetlerde-
ki kapasite artışını ve tüccar faaliyetlerini teşvik eden kurumların 
gelişimine de olanak sağlamıştır.4 Görüleceği üzere, dünya iktisat 
tarihini makro ve mikro ekonomi düzeylerinde açıklamak üzere 
iktisâdî gelişmelere dair klasik ve neo-klasik iktisat teorilerinin 
yanı sıra birbiriyle etkileşim içinde olan kurumsal değişimler, tüc-
carların finans sektöründeki rolü ve nüfus özellikleri gibi birçok 
bileşenin varlığı söz konusudur.

*	 (Dr.)	İstanbul	Üniversitesi	İktisat	Fakültesi	İktisat	Tarihî	Anabilim	Dalı.
1	 Cameron,	2002,	s.	8.
2	 Clark,	2008,	ss.	146-147.
3	 Acemoglu	ve	Robinson,	2012.
4	 Pamuk,	2014,	s.	5.
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İşte bu bakış açışıyla Osmanlı İstanbul’unun 19. yüzyıldaki konu-
mu ticâret ve finans ilişkisi üzerinden okunduğunda dikkat çekici 
gelişmelerin varlığından söz etmek mümkündür. 1800’lü yılların 
özellikle ortalarından itibaren artan finansal gelişmeler Osman-
lı başkentine fazlasıyla hareketlilik getirmiştir. Bu hareketliliğin 
merkezinde ticâret ile meşgul olan Osmanlı tüccarları bulunmak-
tadır. Bahsi geçen finansal piyasalardaki gelişmeler, Osmanlı coğ-
rafyasında faaliyet gösteren tüccarların ticârî işleri yanı sıra artık 
finansal birtakım işlerle de iştigal etmeleri sonucunda yaşanmıştır. 
İstanbul’un 20. yüzyıla geçişinde etkili olan bu tüccarlar; birer ak-
tör olarak genel iktisâdî değişimlerin de yardımıyla yeni finansal iş 
kollarında faaliyet göstermiş, bu finansal iş kolları ile ticârî faaliyet-
lerini Osmanlı başkentinde birlikte sürdürme gayretinde olmuşlar-
dır. Yeni iş kollarının ortaya çıkması, İstanbul’un kadim tarihinden 
beri süregelen hareketli iş yaşamını daha da canlı hâle getirmiş ve 
bunun yanında uluslararası bir ticârî merkez olma vasfına finansal 
canlılığın da eklenmesini sağlamıştır. Bu ticârî-finansal hareketli-
lik ve ortaya çıkan yeni iş kolları Osmanlı başkentinde faaliyet gös-
teren tüccarların çeşitliliğini de artırmıştır.5

Bu çalışma, iki hususa vurgu yapmayı amaçlamaktadır. Öncelikle 
Osmanlı İstanbul’unun 19. yüzyılda nasıl bir iktisâdî hareketlilik 
içinde olduğu, literatürde belirtilen ön kabuller, iktisâdî sorunlar 
ve finansal gelişmeler ışığında izah edilecektir. Ayrıca İstanbul’da 
yaşanan bu iktisâdî ve finansal gelişmelerin ticâret ve yabancı tüc-
carlar ile olan ilişkisinden kısaca bahsedilecektir. Bizim burada ya-
bancı tüccarlara dair vereceğimiz örneklerin geneli İngiliz tüccar-
lar üzerinden olacaktır. İkinci olarak, İstanbul’daki ticârî-finansal 
yeni iş kolları tarif edilmeye çalışılacaktır. Bu anlamda ‘Kambiyo 
Komisyonculuğu’nun Levanten tüccarları için ne denli kârlı bir iş 
hâline geldiğinden bahsedilecektir. Söz konusu tüccarların döviz 
kuru farklılıklarından kâr elde etmiş olduğuna dair Tüccar Banka-

5	 BOA,	MAD.	d,	nr.	12494;	nr.	12496;	nr.	12499;	nr.	12497;	nr.	12498.
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sı6 ve Dersaadet Bankası7 (ilk kurumsal Osmanlı Bankası) kayıt-
larından yola çıkarak kanıtlar sunulacaktır.8 Bunun yanında, Os-
manlı topraklarında ticârîleşmenin gelişimi ile Avrupa ve Osmanlı 
İmparatorluğu arasında çoğunlukla Levanten tüccarlarının elinde 
bulunan ticâret bağlantıları değerlendirilecek ve yeni iş kollarının 
İstanbul’un iktisâdî gelişimindeki rolü tartışılacaktır.

19. Yüzyıl Osmanlı İstanbul’u ve İktisâdî Arka Plan

Osmanlı İmparatorluğu’ndaki bölgesel büyüme, hem Osmanlı hem 
de Avrupalı tüccarlar açısından uzak mesafeli ticârete özellikle kıyı 
ticâreti faaliyetleri kapsamında canlılık getirmiştir. 

Genç’e göre; Osmanlıların temel iktisâdî anlayışında ihrâcat, 
ithâlâta nazaran daha az tercih edilir konumdaydı.8 Bu anlamda 
yabancı tüccarların, Osmanlı limanlarından aldıkları ahidnâmeler 
çerçevesinde izinli olarak ticâret yapmak için istekli oldukları bilin-
mektedir. İstanbul bu limanların en tercih edileni idi.9 Aynı zaman-
da Osmanlılar, uzun mesafeli ticâreti yurt içi piyasalardaki istikrarı 
düzenleyici bir unsur olarak kullanıyorlardı.10 Bu gelişmeler saye-
sinde, özellikle 19. yüzyılın ortalarından sonra, iktisâdî kurumlar 
yabancı tüccarların Osmanlı başkentindeki rolleriyle de bağlantılı 
olarak bu tüccarların ticâret faaliyetleri eşliğinde gelişme göster-
mişlerdir. Aynı zamanda bu ticârî faaliyet yoğunluğu, yabancı tüc-
carların yoğun faaliyetlerini de artırmış ve finansal piyasaların da 
gelişmesini hızlandırmıştır.

Nitekim İngiliz tüccarlar ile Osmanlı İmparatorluğu arasındaki 
uzun mesafeli ticâret, tarihsel bağlamda hem kurumsal bir sis-
temi hem de tüccarların bireysel çabaları yoluyla gerçekleşirdi. 
Ticâretin ve şirket stratejileri ya da uzun mesafe Osmanlı-Avrupa 
ticâretindeki yabancı tüccar faaliyetleriyle olan ticâret bağlantıla-

6	 Kuruluş:	1838.
7	 Kuruluş:	1849.
8	 Genç,	2003,	ss.	45-48.
9	 Eldem-Goffmann-Masters,	2012,	ss.	167-169.
10	 Pamuk,	2004,	ss.	235-236.
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rının içerik ve yapısının incelenmesi; arkadaşlık, akrabalık ve aile 
bağları gibi destek ağlarının değerlendirilmesi açısından gereklilik 
arz etmektedir. Bu durum aynı zamanda gelişen ve ortaya çıkan 
yeni iş kollarının da hangi kanallar üzerinden ortaya çıktığını da 
göstermektedir. Ayrıca, 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda 
İngiliz tüccarlar ve Osmanlılar arasındaki mâlî icraatları etkilemiş 
olan ticârî faaliyetlerin önemini kavrayabilmek adına dünya ekono-
misindeki eğilimler de göz ardı edilmemelidir. 

Bu bağlamda genelde yabancı tüccarların özelde ise İngiliz tüccar 
ve şirket (özel veya anonim) faaliyetlerinin İstanbul’daki ticârî ha-
reketliliğe olan etkisinin değerlendirilmesi mâlî-ticârî kurumlar ve 
bu kurumların zaman içindeki değişimleri ile piyasa ve mal çeşit-
liliğini düzenleyici bir etken olarak Osmanlı devlet anlayışı aracılı-
ğıyla yapılabilir. Bu amaçla, ticârî faaliyet ve ilişkilerin ayrıntılarını 
tespit etmek üzere kurumlar ön plana çıkmaktadır. Öncelikle bu 
kurumlar; toplumdaki bireyler, farklı topluluklar ve meslek grup-
ları arasındaki ilişkiyi meydana getirirler. İkincisi, mâlî kuruluşlar 
gerektiğinde gayriresmî ya da resmî usullere dayanarak ilişkileri 
yeniden şekillendirirler. Son olarak, kurumsal değişimin ya da bir 
kurumun yeniden yapılandırılmasının doğal olarak Osmanlı dev-
let adamlarının görüşleri, dünya genelindeki ekonomik şartlar ve 
çıkar çatışmalarına bağlı olduğunu unutmamak gerekir.11 Tüm bu 
sayılan üçlü mekanizma sonucunda; 19. yüzyıl dünya iktisâdî geliş-
meleriyle de doğru orantılı olarak; İstanbul’da yeni finansal iş kol-
larının ortaya çıkmasında bu bahsi geçen yabancı tüccarların rolü 
dikkat çekicidir. 

Dünya iktisat tarihî literatüründe özellikle de son zamanlarda ya-
pılan çalışmalar bağlamında, Osmanlı İmparatorluğu pasif bir ak-
tör ya da figüran olarak tasvir edilmektedir. Bu tip bir yaklaşımın 
savunulmasındaki temel etken, Sanayi Devrimi sonrası hızlanan 
iktisâdî gelişmelerin bilhassa 18. ve 19. yüzyıllarda, Avrupa’da ar-
tan sermaye birikimi faktörünün Osmanlı İmparatorluğu için ben-

11	 Pamuk,	2012,	ss.43-45;	Pamuk,	2014,	ss.	6-9.
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zer şekilde geçerli olmaması tezidir. İşte bu nedenden ötürü, Os-
manlı İmparatorluğu’nu “Büyük Ayrışma-Great-Long Divergence” 
teorisi ve tartışması çerçevesinde inceleme ihtiyacı ilk genel yakla-
şımlardan biridir.12 

İktisâdî ve siyâsî kurumlardaki değişim, ilerlemeler ve bunların şe-
hirlerin gelişimine olan katkısı ile ilgili anlayış geliştirmenin yolu 
tarihî süreç ve gelişimleri kavrama becerisinden geçer. Son yıllar-
da iktisatçılar ve iktisat-ticâret tarihçileri, siyâsî ve sosyal çevre-
nin önemini kurumsal değişim ve ekonomik gelişmelerle bağlantılı 
olarak vurgulamaktadır. Dolayısıyla birtakım kısıtlamalara rağmen 
Osmanlı ticâret sistemindeki değişimleri ve finansal piyasalar ile 
olan iç içe geçmişlik üzerinden anlamak ve özellikle İstanbul’daki 
ticârî hareketliliğin şehrin bizatihi kendi gelişimindeki rolüne bu 
bakış açısıyla değinmekte fayda vardır.

Öte yandan, Sanayi Devrimi sonrası gelişen kapitalist ilişkilerin 
hızla yayılması sonucu Osmanlı İmparatorluğu’nun 1830’lardan 
sonra bu etki alanına dâhil olduğu bilinmektedir. Bu süreç içindeki 
en önemli etki, Osmanlı’nın iktisat-ticâret ve finans sektörü an-
layışı ile Osmanlı kurumlarında gerçekleşen kırılmalardır. Özellik-
le 1838’den sonra benimsenen serbest ticâret anlayışıyla birlikte 
Osmanlı iktisâdî yapısında ciddî bir dönüşüm yaşandı. Dolayısıyla, 
Osmanlı ekonomisi kapılarını kapitalist dünya ekonomisine (Batı 
Ekonomisi) açmış oldu ve geleneksel yapıda kırılmalar meydana 
geldi. Bu genel trendin de İstanbul özelinde iktisâdî hareketlilik 
bağlamında ciddî etkileri bulunmaktadır.

Buna göre, yeni ekonomi anlayışı ışığında yürütülen çalışmalar, iki 
kutup arasındaki ekonomik ve ticârî gelişim farkının başlıca nede-
ninin Osmanlı ekonomik kurumlarıyla Batı kurumları arasında hü-
küm süren uyumsuzluk olduğunu iddia etmektedir. Osmanlı İmpa-
ratorluğu 17. yüzyılda önemli bir iktisâdî güç konumundayken, bu 
güçlü yapının 19. yüzyıl boyunca Avrupa ekonomilerinin gerisinde 

12	 Bkz.	Timur	Kuran,	The Long Divergence: How Islamic Law Held Back the Middle 
East.	(Princeton:	Princeton	University	Press,	2010).
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kaldığı aşikârdır. Avrupa’da bu dönem, önce İngiltere sonra da Batı 
Avrupa’daki diğer ülkelerin düşük mâliyetle ve yüksek miktarda 
nihâî mal üretebilen imalat ekonomisi hâline dönüştükleri sanayi-
leşme devri olarak kabul edilir. Aynı yüzyılın ilerleyen dönemlerin-
de özellikle deniz ulaşımında teknolojik anlamda kaydedilen aşırı 
büyüme ticârî faaliyetlerdeki artışı hızlandırdı.13 Buna karşın Os-
manlı ekonomisinde, 19. yüzyılın ortalarına kadar çok az ilerleme 
gerçekleşti. 

Yine de, kabul edilen bu iktisat tarihî yazınının aksine, Osmanlı 
İmparatorluğu için Tanzimat Fermanı’yla başlayan yıllar, ticârette 
ilerlemelerin ve ticârî faaliyetlerin arttığı bir döneme işaret eder. 
Tanzimat reformlarının gerçekleştiği zaman zarfında yol, liman ve 
demir yolu yapımı alanlarındaki gelişmeler ticârî faaliyetlerin art-
masına olanak sağlamıştır.14 

Ticâret anlamında yaşanan bu hareketlilik aynı zamanda parasal 
işlemlerin de artmasına ve modern mânâda finansal piyasaların 
gelişmesine neden olmaktaydı. Bahsi geçen bu parasal işlemlerin 
aracılık kısmında ise yabancı tüccarların ve Osmanlı tüccar taifesi-
nin etkileşimi büyük önem arz etmektedir. Osmanlı iktisâdî siste-
minde ticârî yatırımlar ve para değişim işlemlerinin ağırlıklı olarak 
çok ufak bir grup girişimci tarafından yürütüldüğünü bilmekte-
yiz.15 Bu etkileşim neticesinde yine bu aktörler mârifetiyle yeni 
ticârî-finansal iş kollarının ortaya çıkması da kaçınılmaz olmuştur. 

Osmanlı İmparatorluğu açısından 19. yüzyılın ikinci yarısı, ulusla-
rarası piyasalarda Avrupa merkezli ilişkilerin çoğalması sebebiyle 
çoğunlukla demir yolu projelerini hedef alan çok net “Avrupa Mer-
kezli Ticârî Teşebbüsler”in Osmanlı iktisâdî ve ticârî hayatında yer 
edindiğine şahitlik etmiştir. Tanzimat sonrası ticâret sistemindeki 

13	 Bkz.	 Şevket	Pamuk,	Osmanlı	Türkiye	 İktisadi	Tarihî	 1500-1914,	 ss.	 191-198.	
(İstanbul:	İletişim,	2007).

14	 Ayrıntılı	bilgi	 için,	bkz.	Murat	Cizakça	and	Macit	Kenanoğlu,	 “Ottoman	Merc-
hants	and	the	Jurisprudential	Shift	Hypothesis”,	Merchants in the Ottoman Em-
pire	(Edt.	Suraiya	Faroghi	and	Gilles	Veinstein).	(Paris:	Peeters,	2008),	s.	196.

15	 Çizakça,	Kenanoğlu,	2008,	s.	196.
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reform ve değişiklikler nedeniyle Osmanlı iç ve dış ticâretindeki 
Levanten tüccarların piyasa etkinliğinde artış gözlenmiştir. Bu 
tüccarlar İstanbul’un en sık ticârî ziyaretçileriydi. Dolayısıyla şeh-
rin gelişimine doğrudan katkı sağlıyorlardı. Nitekim bu yabancı 
tüccarlar sadece ticârî faaliyetlerle değil; aynı zamanda yaptıkları 
tercüme faaliyetleri ile de İstanbul’da yeni bir meslekî grubun da 
oluşmasına katkı sağlamışlardır.16

Kıbrıs, İzmir ve İstanbul’da adına ‘Kapitülasyonlar’ denilen belli bir 
hukukî çerçeve etrafında yürütülen Osmanlı ticâret hayatında et-
kili olan bu Levanten tüccarlar arasında17 İngiliz kökenli Hanson, 
Wood, Smith, Thorburn, Parker ve Black aileleri, ticârî ilişkileri, 
deniz ticâreti ile olan yakınlıkları, finansal, iktisâdî ve tercüme 
faaliyetleriyle dikkat çekmiştir. Buna göre, ilk defa 1580 yılın-
da İstanbul’a gelen İngiliz tüccarların ardılı olan bu tüccar aileler, 
ticâret yapma amacıyla Osmanlı coğrafyasına yerleşmiş ve zamanla 
19. yüzyılın ortalarından itibaren finansal piyasalara da ilgi göster-
meye başlamışlardır. 

Bahsi geçen bu İngiliz tüccar ailelerin İstanbul’daki iş ortakları ise 
Osmanlı gayri-Müslim tebaasından olan Zarifi, Mavrogordato, 
Balli, Alleon, Corpis ve Baltazzi gibi büyük tüccar ailelerdir. Bah-
si geçen bu tüccarlar Osmanlı milletinden olan tüccar ortakları ile 
beraber finans, demir yolu yapımı, ithâlât ve ihrâcat gibi pek çok 
ticârî-finansal alanda faaliyet göstermiştir. Çok çeşitli ticârî uğra-
şılarından dolayı bu tüccar aileler 19. yüzyıl Osmanlı başkentinde 
gerek ticârî gerekse de finansal anlamda önemli bir rol oynamışlar-
dır.18 Osmanlı İmparatorluğu, başkenti olan İstanbul’u 20. yüzyıla 
taşırken yaptıkları ticârî faaliyetler, kültürel etki ve sermaye biriki-
mi açısından bu tüccarların rolleri dikkate değerdir.

16	 Meşihat	Arşivi,	İstanbul	Kadılığı	Mahkemesi	ve	Sicilleri:	97.	Sicil,	s.	48,	25	Zilka-
de	1220.

17	 Walsh,	1825,	ss.5-6;	Özkul,	2013,	ss.251-257.
18	 BOA,	MAD.	d,	nr.	12494;	nr.	12496;	nr.	12499;	nr.	12497;	nr.	12498;	BOA,	HAT.	

01627/11-1.
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Osmanlı Başkentindeki İngiliz Tüccarlar ve Ticârî 
Faaliyetleri 

Osmanlı iktisâdî sistemi üzerine yapılan genel araştırmaların öte-
sinde ve bunlarla tam bir tezat teşkil edecek şekilde; İngiliz tüccar-
lar, büyük tüccar aileleri ve onların Osmanlı İmparatorluğu’ndaki 
özel şirketlerle bağlantılı faaliyetlerine dair yürütülen sınırlı sayı-
da araştırma mevcuttur. Bu araştırmaların varlığı ‘Ticâret-Kültür 
ve Şehirlerin İktisâdî Gelişimi’ gibi konu başlıklarında aydınlatıcı 
olma özelliğini muhteva etmektedir. Bu özellikleri İstanbul özelin-
de 19. yüzyıl için değerlendirmeden önce kısaca İngiliz tüccarların 
Osmanlı coğrafyasındaki serüvenine değinmekte fayda vardır. 

16. yüzyılın sonlarında, Levant Kumpanyası’nın kurulmasıyla 
birlikte, Osmanlı-İngiliz siyâsî ve ekonomik ilişkileri resmî olarak 
başlamıştır. Sınırlı sayıda İngiliz tüccarının ticâret yapmaya çalıştı-
ğı19 ve Osmanlılardan ticâret izni aldığı20 bilinmekle beraber, ticârî 
ilişkilerin kesin olarak Levant Kumpanyası’nın Osmanlı toprakla-
rındaki faaliyetleriyle birlikte başladığı söylenebilir. Levant Kum-
panyası, İngiliz tüccarlar tarafından (ayrıcalıklı anonim şirketi adı 
altında) özel bir teşebbüs olarak kurulmasına rağmen, Kraliçe I. 
Elizabeth’in talepleri doğrultusunda kontrol ediliyordu.21 Bu bil-
giler, Doğu Akdeniz’deki özel sektör iş birliğinin gelişimini kav-
rayabilmek adına İngiliz tüccarların hayat hikâyeleri ve Osmanlı 
İmparatorluğu’ndaki hukukî statüleri ile Levant Kumpanyası’nın 
geçmişini konu alan yayımların önemine dikkat çekmektedir. 

İngiliz tüccarların Akdeniz ticâretindeki konumları ve özellikle 
İstanbul’da yaptıkları ticârî ve finansal faaliyetlerin izlenebilme-
si için özel aile arşivlerinin önemli bir kaynak olduğu bu noktada 
belirtilmelidir. Ne var ki mevcut literatürde, Doğu Akdeniz’deki 
ticâret girişimlerine dair İngiliz tüccar veya aile şirketleriyle bağ-
lantılı özel kayıtlardan yola çıkarak yayımlanmış olan çalışma sa-

19	 Epstein,	1908,	s.	5.
20	 Kütükoğlu,	2013,	s.	13.
21	 Wood,	2013,	s.	9.
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yısı oldukça sınırlıdır. İstanbul’da iş yapan İngiliz tüccarların gerek 
Levant Kumpanyası çatısı altında gerekse de özel girişim ya da te-
şebbüsleri ile ilgili ip uçları bulmak üzere hâlihazırdaki literatür in-
celendiğinde birtakım verilere ulaşmak mümkündür. Bu veriler ışı-
ğında, İngiliz tüccarlar eliyle sürdürülen bu iş faaliyetlerinin ticârî 
ve finansal anlamda İstanbul’un gelişimine olan katkısı da açıkça 
görülebilmektedir.

Doğu Akdeniz’deki İngiliz ve Osmanlı tüccarlarının ticâret fa-
aliyetlerinden yola çıkılacak olursa Levant Kumpanyası (Le-
vant Company), 1582’de ilk kurulduğu andan itibaren Osmanlı 
İmparatorluğu’yla İngiliz tüccarlar arasındaki ticârî faaliyetlerin 
baş aktörü olduğu rahatlıkla söylenebilir. Levant Kumpanyası, 
Doğu Akdeniz’de bir ticâret tekeli oluşturmuş olan Turkey Com-
pany ve Venice Company’nin yeniden düzenlenmiş ve birleştirilmiş 
bir hâli idi. Sadece kumpanya üyeleri (kapitülasyonlar aracılığıyla 
veya Osmanlı Sultan’ının talebi doğrultusunda) Osmanlı toprak-
larında ticâret yapma imtiyazına sahipti. Bu durum, tüccar faali-
yetlerinin hukukî koşullara ve çerçeveye bağlı olarak yürütüldüğü 
anlamına geliyordu. Dolayısıyla, Levant Kumpanyası ile tüccarla-
rının özel teşebbüslerine dair belli başlı yayımları değerlendirme-
den önce Osmanlı imparatorluğu ile ve İngiltere’nin genel iktisâdî 
tarihî ile siyâsî ve ticârî ilişkileri hakkındaki başlıca yayınlardan 
yola çıkarak Osmanlı sistemindeki yabancı tüccarların hukukî an-
lamda yaşadıkları dönüşümleri ile ilgili mevcut genel literatür kısa-
ca gözden geçirilecektir. 

Özellikle 18. yüzyıl açısından bakıldığında Maurits Boogert’in 
eserleri, Osmanlı toprakları, başkenti ve diğer liman kentlerinde-
ki Avrupalı tüccarların ticârî faaliyetlerine ışık tutmaktadır. 19. 
yüzyılın aksine kapitülasyonlar (ahidnâmeler); Osmanlı loncaları, 
tüccarları ve pazarlarını zarara sokmamıştır. Boogert’e göre; Os-
manlı devlet adamları tarafından Avrupalı tüccarlara verilen kapi-
tülasyonlar, 19. yüzyıldan önceki ticârî faaliyetlerin düzenlenme-
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sinde yardımcı olmuştur.22 Boogert’in yöneltmiş olduğu soruların 
listesi, bilhassa 18. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’ndaki yabancı 
tüccarların durumlarını kavrayabilme adına bir başlangıç noktası 
olarak kabul edilebilir. Bu anlamda yazarın gündeme getirdiği en 
önemli soru, “Osmanlı İmparatorluğu bünyesindeki Batılı tüccarlar 
Osmanlı hukuk sisteminin bir parçası mıydı, yoksa bu sistemden 
bir şekilde ayrı mı tutuluyorlardı?” sorusudur. Boogert’in yaptığı 
araştırmalar, İngiliz tüccarların özellikle Osmanlı başkentindeki 
faaliyetlerinin hukukî çerçevesini verirken, aynı zamanda bu tüc-
carların İstanbul’un ticârî hayatındaki etkinliğini göstermektedir. 
Hukukî statülerinin birer ‘Avrupa Tüccarı’ olmasının yanında kül-
türel olarak verdikleri katkıların da Osmanlı başkentindeki cemi-
yet hayatına olan etkisi kolayca hissedilebilmektedir.

Yabancı tüccar statüsündeki İngiliz tüccarlar, Osmanlılar tarafın-
dan düzenlenen İslâm Hukuku ve Osmanlı geleneklerini de içine 
alan belirli bir kurumsal çevrede faaliyet gösteriyordu. Murat Çi-
zakça ve Macit Kenanoğlu ‘hukukî değişim hipotezi’23 içeriğinin 
ve bu hipotez kapsamında yapılan eleştirilerin öneminden bahset-
mişlerdir. Çizakça ve Kenanoğlu’na göre; bu sistem, özellikle 19. 
yüzyıldan önce Osmanlı’nın kontrolü altındaydı. Zaten Çizakça ve 
Kenanoğlu, hukukî değişim hipotezinin denetimsiz olmadığı iddi-
asında bulunmuşlardır.24 

İngiliz tüccarların Doğu Akdeniz ile İstanbul, İzmir ve Halep gibi 
Osmanlı limanlarındaki faaliyetleri kumpanyanın önemini ortaya 
koymaktadır. Birbirinden farklı Osmanlı liman kentlerindeki tem-
silcileri olan ticârî teşkilatlanması ile İstanbul, Halep ve İzmir’deki 
diplomatik misyonundan ileri gelmektedir. Bu teşkilatlanmadaki 
en önemli merkez hiç kuşkusuz ki İstanbul’dur.25

22	 Boogert,	2014,	s.	6.
23	 Bu	 kavram	 Timur	 Kuran	 tarafından	 tartışılmaktadır.	 Ayrıntılı	 bilgi	 için	 bkz.	

Kuran,	T.	(2003).	The	Islamic	Commercial	Crisis:	Institutional	Roots	of	Econo-
mic	Underdevelopment	in	the	Middle	East,	The	Journal	of	Economic	History	C.	
63/2,	ss.	414-	446;	Çizakça	M.,	Kenanoğlu	M.	(2008),	Ottoman	Merchants	and	
the	Jurisprudential	Shift	Hypothesis,	Merchants	in	the	Ottoman	Empire.	edited	
by	Suraiya	Faroqhi	and	Gilles	Veinstein.	Peeters	Publishers.	s.	203.

24 a.g.e,	ss.	211-213.
25	 Eldem,	Goffmann,	Masters,	2012,	ss.	177-179.
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Levant Şirketi’nin 19. yüzyıldan önceki ticârî faaliyetlerinin yanı 
sıra mâlî ve ticârî işlemler arasındaki etkileşim hakkında fikir edi-
nebilmek için Osmanlı başkentindeki 19. yüzyıl şartlarını yakından 
incelemek gerekmektedir. Bu tanımlama, sıradan mâlî kurumların 
değerlendirilmesinde ve mâliye-ticâret etkileşim sürecinde yaşa-
nan gelişmelerin yapısının doğru anlaşılmasına yardımcı olmakta-
dır. İngiliz tüccarların Levant Kumpanyası bünyesinde yaptıkları 
ticâretin İstanbul üzerinden yürüdüğünü ve yönetildiğini biliyo-
ruz.26 İngiliz tüccarların İstanbul’u sadece bir idârî merkez ve liman 
şehri olarak görmedikleri; aksine özellikle 19. yüzyıl için İstanbul’u 
bir finans şehri olarak değerlendirdiklerini söyleyebiliriz. Nitekim 
19. Yüzyıl İstanbul’unda ticârî faaliyetlerde bulunmuş olan Hanson 
ailesi27 Pera Bölgesi’nde yaşamış bir tüccar-banker ailedir. Ailenin 
ilk ferdi Charles Simpson Hanson, bir Levant Kumpanyası tüccarı 
olarak Türkiye’ye gelen tanınmış bir bankerdi. İstanbul’a gelip yer-
leşmeden önce Norveç ve Fransa gibi ülkelerde ticârî faaliyetlerde 
bulunmuş, daha sonra İstanbul’a gelerek işlerine burada devam 
etmiştir. Henry James Hanson da tıpkı babası gibi İstanbul’da bir 
Levant Kumpanyası tüccarı olarak biliniyordu. 1887 yılına kadar 
İstanbul’da ticâret ve finansal işlerle meşgul olmuştur.28 

Hansonlar 19. yüzyılın ortalarından itibaren ticârî ve finansal faa-
liyetlerde bulunan etkili bir aile iken yüzyılın daha erken dönemle-
rinde de çeşitli İngiliz tüccar aileler İstanbul’u mesken tutmuşlardı. 
19. yüzyılın ilk çeyreğinde İstanbul’da ticârî faaliyetlerde bulunan 
diğer aileler sırasıyla Parker, Wood, Smith ve Black aileleri idi. Par-
ker ailesi ilk olarak 1793 tarihinde İstanbul’da ticârî faaliyetlerde 
bulunmaya başlamıştır. Bu tarihte ailenin deniz ticâreti yapan ge-
misinde kaptanlık yapmakta olan Samuel ve Christopher Parker, 

26	 Wood,	2013,	ss.	115-117.
27	 Bu	ailenin	(Hansonlar)	kökeni,	günümüzde	Manchester	ve	Leeds	eyaletleri	ara-

sında	yer	alan	ve	1250	yılından	bu	yana	Rastricks	adıyla	bilinen	Halifax	bölgesi	
ya	da	beldesine	dayanır.	Bkz.	Henry	James	Hanson	Collection	(Buradan	sonra	
HJHC)	(GB165-0135),	Middle	East	Centre	Archive,	St	Anthony’s	College,	Oxford	
Üniversitesi,	C.1,	s.	5.

28	 HJHC,	C.	1,	s.	30.
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İstanbul’da ilk olarak mal ticâreti işine girmiştir. Deniz ticâretinin 
getirdiği avantajla lüks tüketim ürünleri (saat, lüks tekstil ürünle-
ri, vb.) ihracı yapmaktaydılar.29 Diğer aile fertleri Thomas, Robert 
ve William Parker da İstanbul’daki ticârî faaliyetlerine 1830’lara 
kadar devam etmişlerdir.30 Parker ailesinin fertleri gemi kaptanı, 
tüccar ve banker olarak iş yapmakta ve bu şekilde aile şirketlerini iş 
bölümü hâlinde yürütmekteydiler.

19. yüzyılın daha erken dönemleri için Wood ailesinin ticârî ve 
diplomatik faaliyetleri de İstanbul açısındasın önemlidir. Ailenin 
İstanbul’a ticâret için gelen ve aynı zamanda bir Levant Kumpanya-
sı tüccarı olan James Wood bir tohum tüccarı olarak bilinmektedir. 
James Wood Osmanlı coğrafyasından İngiltere topraklarına götü-
rülmek üzere tohum toplamakta ve bunları İstanbul limanlarından 
ithal etmekteydi.31 

Ailenin diğer fertleri olan Thomas, Richard ve Williams Wood 
kardeşler ise daha çok finansal komisyonculuk işleriyle meşgul 
olmuşlardır. Bu ailenin genel olarak ortaklık yaptığı aile ise Black 
ailesidir. Black ailesi ise Osmanlı başkentindeki finansal çevrelerin 
en önde gelen İngiliz temsilcilerinin başında gelmekteydiler. Black 
ailesi Osmanlı İstanbul’unda faaliyet gösteren en önemli banker-
lerdendi. Nitekim Dersaadet Bankası’nın poliçe defterlerinde Black 
ailesinin fertlerinin işlemlerine dair kayıtlar elimizdedir. Bu aile 
finansal komisyonculuk yapmakta ve bu şekilde İngiliz tüccarların 
parasal işlemlerine aracılık etmekteydiler.32 Black ve Wood ailele-
ri örneğinden hareketle İstanbul’daki ticâret ve finans sektörü iş 
birliğini ve yeni bir meslek olarak finansal komisyonculuğun birey-
sel networkler üzerinden nasıl inşâ edildiğini izleyebilmekteyiz. 
Black ailesinin, Osmanlı İmparatorluğu için çok önemli olan 1854 
borçlanması sürecinde de en aktif bankerlerden oldukları bilin-

29	 TNA,	ADM	1/2312/25;	TNA,	PROB	11/1379/141.
30	 TNA,	SP	105/333,	sa.	72,	92,	101.
31	 TNA,	D/D	Hai/C2/1862/4.
32	 BOA,	MAD.	d,	nr.	12494;	nr.	12496;	nr.	12499;	nr.	12497;	nr.	12498.
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mektedir.33 Aynı zamanda yüzyılın sonlarına doğru Black ailesinin 
fertleri çeşitli ülkelerin konsolosluklarında resmî tercümanlık gö-
revlerini îfâ etmekteydiler.34 

Bir diğer önemli aile de Smith ailesidir. Smith ailesinin temsilci-
leri genellikse deniz ticâreti ile ve gemi kaptanlığı ile uğraşıyor-
lardı. İstanbul’a ilk olarak 1770’lerden sonra gelen bu ailenin ilk 
ferdi Kaptan John Smith, Thames of Bombay isimli geminin kap-
tanlığını yapmaktaydı.35 John Smith’den sonra diğer aile fertleri 
de İstanbul’a gelerek ticârî faaliyetlerde bulunmuş ve özellikle 19. 
yüzyılın ilk çeyreğinde İstanbul’a işlenmiş tekstil ürünleri satmış-
lardır.36 Bu ürünlerin İstanbul’daki tekstil piyasasında önemli bir 
yeri olmakla beraber; bu dokuma ürünlerini daha çok lüks tüketim 
ürünü kategorisinde değerlendirmek gerekmektedir. Ticârî faali-
yetlerin yanında bu ailenin fertlerinden diğer üyeler İstanbul’da 
İngiliz Postası Müdürlüğü yapmış,37 aynı zamanda George Smith 
çeşitli tarihî eser bulma araştırmalarında bulunmuştur.38 Bahsi ge-
çen bu ailelerin fertleri İstanbul’da gerek ticârî gerekse de finansal 
ve diğer işlerle meşgul olmuşlardır. Bu faaliyetlerin ayrıntıları takip 
eden kısımda incelenmeye çalışılmıştır.

İngiliz Tüccar Ailelerin Ticârî, Finansal ve Kültürel 
Faaliyetleri: İstanbul’da Yeni İş Kolları ve Kültür Yaşamı

19. yüzyıl için Osmanlı coğrafyası için iktisâdî değişme sürecini 
‘çöküş’ veya ‘kopuş’ olarak yorumlama eğilimi nedeniyle Osmanlı 
İstanbul’unun son yüzyılındaki meslekî, kültürel ve iktisâdî geliş-
melerin incelenmesi bu ön kabuller nedeniyle doğru yorumlana-
mamıştır. Çalışmanın bu kısmında Osmanlı başkenti İstanbul’un 
1800’lü yıllardan itibaren gerek finansal piyasaların gelişmesi ge-

33	 BOA,	HR.	SFR.3,	6/18,	8	Temmuz	1854.
34	 BOA,	Y.	PRK.	ŞD,2/29,	26	Şubat	1897.
35	 TNA,	PROB	11/955/130.
36	 Lancashire	Archives,	DDX	2/32-55,	1801-1830.
37	 BOA,	Y.	PRK.	HR.	26/26,	10	Ağustos	1898.
38	 BOA,	MF.	MKT.	38/103,	28	Haziran	1876.
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rekse de bunun getirdiği yeni iş kollarının neler olduğu ile yeni ile-
tişim araçlarının İstanbul’u nasıl etkilediği üzerinde durulacaktır. 
Bunu yaparken de iki alt başlık üzerinde durulacaktır. Bunlardan 
ilki, İstanbul’daki yeni finansal iş kolları ve bankacılık faaliyetle-
ri içerisinde yabancı tüccarların rolü ve ikincisi ise yeni iletişim 
araçları ile yabancı tüccarların kendi networklerini kullanarak 
İstanbul’un kültürel hayatına yapmış oldukları katkı ortaya konul-
maya çalışılacaktır.

19. Yüzyıl İstanbul’unda Ticâret, Bankacılık ve Yeni 
Finansal İş Kolları

Bankacılık kurumu ve parasal işlemlerin banka veya banka tarzı 
kurumlar çerçevesinde ne tür bir gelişim süreci geçirdiğinin bilgi-
si, modern sistemin temellerini anlayabilmek adına büyük önem 
arz eder. Osmanlı İmparatorluğu’nun iktisâdî anlamda 19. yüzyıl 
boyunca Avrupa ve dünya ekonomileriyle yapısal yönden bir bü-
tünleşme süreci yaşadığı bilinen bir gerçektir.39 Bu gelişmelere pa-
ralel olarak şekillenen Osmanlı bankacılık faaliyetleri, kurumsal 
bir yapıya dönüşene kadar kambiyo komisyoncuları ve bankerler 
gibi sarraf veya tüccar40 aileler tarafından yürütülüyordu. Osmanlı 
İmparatorluğu’ndan önceki dönemde Galata bölgesinde gerçekleş-
tirilen kambiyo komisyonculuğu faaliyetleri, Osmanlı egemenliği-
nin ardından gayrimüslimler tarafından devam ettirildi.41 

Buna göre; Osmanlı ve yabancı ülke dövizlerini bozma, banka mev-
duatları gibi sayılabilir kaynakları saklayıp muhafaza etme ve belli 
şartlar altında kredi açma gibi faaliyetleri kambiyo komisyoncuları 

39	 Kasaba,	1993,	s.	12.
40	 Ayrıntılı	bilgi	 için,	bkz.	Bağış,	Ali	 İhsan.	Osmanlı	Ticaretinde	Gayrimüslimler,	

Ankara:	Turhan	Kitabevi,	1983;	Boogert,	Mauritis	H.	Van	den,	“Beratlı.”	Encylo-
pedia	of	Islam,	3rd	Edition;	Said	Salih	Kaymakçı,	The	Sultan’s	Entrepreneurs,	
The	Entrepreneurs’	Sultan:	Beratli	Avrupa	Tüccari	and	Institutional	Change	in	
The	Nineteenth	Century	Ottoman	Empire	(1835-1868),	Basılmamış	Yüksek	Li-
sans	Tezi,	İstanbul:	Boğaziçi	Üniversitesi,	2013.

41	 Lybyer,	1915,	s.	582.
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ve bankerler üstlendi.42 Bu kişilerin aynı zamanda Osmanlı hükü-
metine kredi verdikleri, iltizam usûlüyle vergi toplama çerçevesin-
de vergi mültezimlerine parasal destek sağladıkları ve hatta vergi 
mültezimliği ve poliçe alım-satımı görevlerini yürüttükleri bilinir.43 

Parasal sistemin, Tanzimat Dönemi reformlarından önce II. 
Mahmud’un hükümdarlığı döneminde paranın aşırı değer kay-
betmesinden kaynaklı istikrarsız bir yapı tarafından şekillendiği 
bilinmektedir. Tanzimat Fermanı’ndan önce, özellikle 1820’ler ve 
1830’larda, Osmanlı İmparatorluğu’nun iktisâdî yapısı içinde para-
sal sistemle ilgili sorunlar ve mâlî kurumların yenilenmesi hakkın-
da yoğun bir tartışma durumu söz konusuydu.44 

1838’deki Baltalimanı Antlaşması ve sonrasında imzalanan benzer 
özellikli diğer antlaşmaların ardından Osmanlı topraklarında güm-
rük gelirleri ve yabancı tüccarların ticârî faaliyetleri artış gösterdi. 
Bu tarihten sonra gelişme gösteren dış ticâret hacmi, iç kaynaklı bir 
problem olan Osmanlı parasının değerini muhafaza etme sorunuy-
la birleşince kalıcı bir para düzenine duyulan ihtiyaç daha da arttı.45 

Mâliyet ve ticâret arasındaki etkileşim, bu dönemin iktisâdî şartla-
rıyla yakından ilgilidir. Reform Dönemi öncesi ve sonrasında artan 
dış ticâret hacminin ve para değerini düşürmeye yönelik uygula-
maların bir sonucu olarak, döviz kuru istikrarı ve karmaşık para 
düzeniyle ilgili sorunlar ortaya çıkmıştır.

1826 yılında Sultan II. Mahmud, Avrupa tarzı ordu sistemini mo-
del alarak yeni bir savunma gücü oluşturup Yeniçerileri lağvetmeyi 
amaçladı. Bu dönem, siyâsî belirsizlik ve ekonomik istikrarsızlık 
durumlarına fazlasıyla tanıklık etmiştir. Bu sebeple siyâsî koşulla-
rın, Osmanlı para sistemini ve ‘kaime’ (kâğıt para) fiyatlarını olum-
suz yönde etkilediği iddia edilebilir. Bu para sistemi, çeşitli miktar 

42	 Yüzgün,	1985,	s.	155.
43	 Al,	2011,	ss.	4-5.
44	 Akyıldız,	2011,	s.	2-3.
45	 Toprak,	2002,	s.	241.
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ve ayarlardan oluşan ve aynı zamanda tedâvülde bulunan farklı 
türde paraları ihtiva ediyordu. Reform sonrası dönemde piyasaya 
yaklaşık 36 madeni para sürüldü.46 Bu rakam, para sistemindeki 
karmaşayı ifşa etmesi bakımından kayda değerdir. Osmanlı para 
sistemindeki bu karmaşık yapı, Baltalimanı Antlaşması’yla birlikte 
artan dış ticâret hacmine bağlı olarak ortaya çıkan ve hiç de tercih 
edilmeyen bir denge kuru sorununu gündeme getirdi.47 

Aynı şekilde, dış ticâret ödemelerinin mâliyeti de para piyasasında 
dolaşan farklı miktar ve ayardaki paralardan dolayı artış gösterdi. 
Bu durumun nasıl önleneceğine dair çözüm önerisi niteliğinde su-
nulan çeşitli bakış açıları geliştirildi. Osmanlı devlet adamları tara-
fından da kabul gören bu görüşlerden en bilineni, dış ticâret öde-
melerinde altın ve gümüş kullanmama fikrini ortaya atmaktaydı. 
Dersaadet Bankası’nın kurulmasına kadar bu yöntemin işlevselliği, 
değerli maden stoklarının yurt dışına gönderilmemesini esas alan 
bu çözüm önerisi çerçevesinde daha iyi anlaşılabilir.48 

İngiliz tüccar-banker ailelerinden Hansonların ilk temsilcisi Char-
les Simpson Hanson’ın, yukarıda bahsi geçen iktisâdî şartlar içeri-
sinde ilk defa 1823 yılında İstanbul’a geldiği bilinmektedir. Yerle-
şim maksadıyla İstanbul’a geldiğinde, İngiliz Levant Kumpanyası 
için çalışan bir tüccar olarak tanınıyordu.49 

İstanbul’a gelmeden önce Hanson, İngiltere’den dışarda, diğer ül-
kelerde gemi komisyoncusu olarak görev yapıyordu. Hanson’ın 
çalışmış olduğu pazarların içinde İtalya, Almanya ve Rusya yer alı-
yordu.50 Simpson Hanson’ın İstanbul’a geldikten sonraki iktisâdî 
faaliyetleri, Tanzimat Fermanı’ndan önceki ve sonraki dönem ol-
mak üzere ikiye ayrılabilir. Bu sınıflandırma, aynı zamanda iki ayrı 

46	 Pamuk,	2000,	s.	152.
47	 Al,	2011,	ss.	18-19.
48	 Serdaroğlu,	2011,	ss.	36-37.
49	 HJHC,	C.	1,	s.	10.
50	 HJHC,	C.	1,	s.	10.
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sektör arasındaki farklılığa dikkat çeker. Buna göre; Hansonların, 
Tanzimat Fermanı’ndan 1845 yılına kadar olan dönem boyunca 
ticâretle meşgul oldukları söylenebilir. 

Öte yandan, 1845’ten sonra İstanbul’da bankacılık ve finans sek-
törlerinin gelişmesi üzerine bu aile şirketinin komisyon üyesi-
kambiyo acentesi olarak çalıştığına ve ödünç para verdiğine tanık-
lık etmekteyiz. İşte bu dönüşüm İstanbul’un gelişen finansal arka 
planını da bize göstermektedir. İstanbul’da meydana gelen finansal 
piyasa şartlarının gelişmesi 1850’li yılların sonrasına rastlamakta-
dır. Bu gelişim içindeki İngiliz tüccar ailelerinin payı; arşiv kaynak-
larından da görülebileceği üzere; bir hayli yüksektir. Hansonların 
anekdotlarından görebildiğimiz kadarıyla, uzun mesafeli ticâretin 
yanı sıra farklı işlerle de ilgilendikleri açıktır.51 

Hansonlar, bu değişik türdeki işleri genelde ortakları olan Zohrab 
ailesiyle birlikte yürütüyorlardı.52 Söz konusu bu uğraşılar arasında 
batık gemilerin kurtarılması,53 kahve ticâreti,54 buğday-arpa taşı-
macılığı ve ticâreti55 sayılabilir. 

Tanzimat Fermanı’nı takip eden dönem içinde Hansonların 
daha çok mâlî piyasalarda iş yaptıkları görülür. C. S. Hanson’ın, 
İstanbul’a gelişinin ardından bir tüccardan ziyâde banker olarak ün 
kazanmış olması bu durumun bir göstergesidir. Oğlunun ölümü-
nün ardından “Son Yüzyılın Başında Türkiye’ye Gelen Ünlü Banker 
Bay C. S. Hanson” şeklindeki başlıkla gazetelerdeki yerini alan ve 
Hanson’ı bir banker olarak gösteren haber, bu gerçeğin bir kanıtı 

51	 HJHC,	C.	1,	s.	10.
52	 Zohrab	 ailesi	 Suriye	 kökenlidir.	 18.	 yüzyılın	 sonlarında,	 Hja	 Hanna	 Zohrab,	

Hollanda’nın	 İstanbul’daki	resmî	tercümanı	olarak	görev	yapıyordu.	1865	yı-
lında	Dr.	Zohrab,	aile	hekimi	olarak	Hıdiv	İsmail	Paşa’nın	hizmetine	girdi,	İsmail	
Paşa’nın	Mısır’dan	ayrılmasından	yaklaşık	2	ay	önce	emekli	olduğu	Bursa’da	
bir	çiftlik	sahibi	olup,	Bey	unvanı	aldı.	İstanbul’a	geri	dönerek;	1883’te	öldüğü	
Tarabya’daki	yerine	taşındı. Bkz.	HJHC,	C.	2-3.

53	 BOA,	A.}AMD.	28/1,	16	Ocak	1851.
54	 BOA,	HR.	MKT.	50/6,	19	Ekim	1852.
55	 BOA,	HR.	MKT.	75/31,	22	Nisan	1854	ve	HR.	MKT.	99/16,	10	Aralık	1854.
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olarak öne sürülebilir.56 O dönem için bir diğer önemli nokta ise İs-
tanbul’daki yeni iş kollarından komisyonculuğun yine İngiliz Han-
son Ailesi fertleri eliyle yürütülüyor olmasıdır. Hansonların demir 
yolu yapımlarına başlamadan önceki genel uğraşıları kambiyo ko-
misyonculuğuydu. 

1849’da Osmanlı yönetiminin izniyle açılan ilk banka olan Dersa-
adet Bankası’nın poliçe tutanak defterinden de anlaşılacağı üzere 
Hansonların, kambiyo komisyonculuğu hizmeti sundukları ifade 
edilebilir. 

Osmanlı İmparatorluğu’nda ticârî faaliyetlerin veya ticâret sektö-
rün gelişmesi 19. yüzyılın ortalarından itibaren mâlî sektörü de 
etkilemiştir. Osmanlı topraklarındaki parasal sistemde sorunlar 
mevcuttu. İşte bu yüzden bu durum, o dönem İstanbul’da ticârî 
stratejileri, mâlî faaliyetleri ve yeni finansal kurumların ortaya çık-
masını tetiklemiştir.57 

Osmanlı Devleti’nde faaliyet göstermeye başlayan fakat işlem yap-
masına Osmanlı yönetimi tarafından izin verilmeyen İzmir Ban-
kası hesaba katılmazsa, ilk kurulan banka Dersaadet Bankası’dır. 
Osmanlı arşivindeki bir belgeye göre, Dersaadet Bankası’nın 24 
Mart 1849’da kurulması hususunda fikir birliğine varılmasına rağ-
men58 bu banka faaliyet göstermeye ancak sonraki 5-6 ay içinde 
başlayabilmiştir. Dersaadet Bankası’nın poliçe tutanak defterine 
göre, Charles Simpson Hanson, N. Black ’ın 1849-50-51 yılların-
da komisyoncu olarak görev yapmış olduğu ve poliçe işlemlerine 
aracılık ettikleri görünmektedir. Buna göre, Dersaadet Bankası’nın 
poliçe işlemlerini yürüttüğü en önemli iki merkez olan Londra ve 
Marsilya’da gerçekleştirilen poliçe işlemleri temel alınarak Han-
sonların banka ortaklarından sonra en fazla işlem yapanlardan biri 
oldukları tablolardan anlaşılmaktadır:

56	 Levant	Herald,	12	July	1907.
57	 Frangakis-Syrett,	2007,	s.	75.
58	 BOA.	A.	MKT.	184/28,	29	Rebiülahir	1265-24	Mart	1849.
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Grafik 1 Londra’dan Çekilen Poliçeler ve Tüccarlar 
(Nisan 1851–Aralık 1852)

Not: Grafikte gösterilen değer Türk Lirası cinsinden verilmiştir (1 Pound 

= 0, 75 Lira).

Kaynak: BOA, MAD. d, no. 12494; no. 12496; no. 12499; no. 12497; no. 

12498.

19. Yüzyıl İstanbul’unda İletişim, Kültür Hayatı ve Yabancı 
Tüccarlar

19. yüzyıl için özellikle İngiliz tüccarlarca gelişimine katkı sunulan 
iş kollarının ilki yukarıda ayrıntılarıyla ele alınan “komisyonculuk” 
mesleğidir. Finansal piyasaların İstanbul’daki gelişimine katkı su-
nan bu yeni iş kolu doğrudan ticârî faaliyet sonucu iş yapan tüc-
carlar eliyle yapılmaktaydı. Yukarıdaki grafikten görüleceği üzere 
Osmanlı İstanbul’undaki bankacılık ve finansal faaliyetlerin içinde 
yer alan yabancı tüccarların birçok farklı iş kolunda yenilik getirdi-
ği ve bunun Osmanlı iktisâdî sistemi için bir ‘canlılık’ sonucunu do-
ğurduğu savunulabilir. Dış ticâret merkezi olarak kadim çağlardan 
beri süregelen İstanbul liman kenti olgusu Osmanlı son yüzyılında 
artık birtakım yabancı tüccar ve aileler mârifetiyle daha çok finans 
ve iletişim kuramları üzerinden yeniden şekillenmeye başlamıştır. 
Esas canlılık telgraf ve posta gibi yeni iletişim araçlarının gelişmesi 
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ve bunların yabancı tüccarlar tarafından da sık kullanılması saye-
sinde gerçekleşmiştir.59 

Dönüşen iletişim araçlarının teknolojik olarak geldiği nokta, özel-
likle demir yollarının hızla gelişmesi ile birleştiğinde bilgiye erişim, 
ticârî mal dolaşımı ve gruplar arası haberleşmenin biçimi de değiş-
meye başlamıştı. Bu gelişmeler bilginin ulaşılabilirliği, haberleşme-
nin kolaylaşması ve ticârî malların deniz yolları yanında demir yolu 
gibi hızlı bir kara yolu yardımıyla taşınmasını beraberinde getir-
mişti. İşte bu gelişmeler artık İstanbul’da yabancı tüccarların etkin 
oldukları ve yeni iş kollarıyla beraber iletişim araçlarını kullanan 
yeni bir iş erbabı kitlesini yaratmıştı. Bu yeni duruma İngiliz tüc-
carlar özelinden baktığımızda artık deniz ticâreti yerine finansal 
aracılık ve komisyonculuk daha kârlı görünmekteydi. Bunun ya-
nında iletişim araçlarının kullanımı ve bu haberleşme araçlarının 
yönetimi de yeni bir iş sahası olarak belirmişti. 

Örneğin; Smith ailesi mensubu olan George Smith İstanbul İngiliz 
Posta Müdürlüğü’ne getirildiğinde bu iş için herhangi bir bilgiye sa-
hip değildi. Ancak yeni durum yabancı tüccarların hem kendilerini 
hem de networkleri içerisindeki tüccar ve bankerleri de dönüştür-
meye zorluyordu. Artık gemilerle taşınan bilgi ve haber ağı yerini 
gazete, dergi ve telgraf gibi yeniş iletişim araçlarına bırakmıştı. Ni-
tekim George Smith, her ne kadar Osmanlı devlet adamları nezdin-
de sorun olsa da, sahip olduğu ya da bir şekilde eriştiği bazı tarihî 
eserleri gazeteler yardımıyla tanıtıyor ve bunun üzerinden kendisi-
ne yeni bir müşteri kitlesi oluşturuyordu.60 Bunun yanında yine bu 
yıllarda artan demiryolu inşaat süreçleri için İngiliz tüccarların ar-
tık doğrudan Osmanlı İmparatorluğu ile iş yaptıkları da göze çarp-
maktadır.61 1866’da Tophane-i Amire için İngiltere’den makineler 
alınmış ve bu satışları İngiliz tüccarları gerçekleştirmiştir.62 

59	 Aktar,	Şark	Ticaret	Yıllıkları,	1998,	ss.	116-118.
60	 BOA,	MF.	MKT.	29/21,	21	Haziran	1875.
61	 BOA,	A.}MKT.MHM.350/13,	7	Mart	1866.
62	 BOA,	Y.	PRK.	ZB.	10/114,	17	Ocak	1893.
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Tüm bu yeni iş kolları ve iletişim araçlarındaki değişim ve geliş-
meler yanında Osmanlı İstanbul’una yabancı tüccar gruplarının 
kültürel anlamda da katkıları olmuş ve bu en fazla 19. yüzyılda 
hissedilmiştir. İstanbul’un bazı semtlerinde ciddî şekilde yabancı 
tüccarların mukim oldukları bilinmektedir. Bu semtlere en iyi ör-
neklerden birisi Kadıköy-Moda’dır. 1870’li yıllarda 95 İngiliz va-
tandaşının yaşadığını biliyoruz. Bu sayı 1900’lü yılların başlarında 
150 sayısına ulaşmıştır.63 İstanbul’daki İngiliz tüccar ailelerinin 
iktisâdî faaliyetleri yanında yaşam standartları ve tüketim alış-
kanlıkları da İstanbul’u etkileyen unsurların başında gelmekteydi. 
İngiliz tüccar aileleri kurdukları Sosyal Kulüpler yardımıyla kendi 
kültürel öğelerini diğer yabancı gruplar ile ortaklaşa olarak yaşa-
maya çalışıyorlardı. Bunun örneklerini daha çok İzmir’de görmek-
le beraber64 19. yüzyıl ortalarından itibaren İzmir’den İstanbul’a 
göçen Levanten aileler ve bunların İngiliz temsilcileri, İstanbul’un 
belli noktalarında aynı Sosyal ve Spor Kulüplerini kurma yoluna 
gitmişlerdi. Bu mânâda İstanbul’un Kadıköy bölgesinde İngilizle-
rin en belirgin sportif faaliyeti olan ‘Futbol’u oynadıkları ve Moda 
bölgesinde çeşitli futbol maçlarını düzenlediklerini biliyoruz.65 Bu 
örneğin yanında çeşitli özel günler ve davetler sayesinde İstan-
bul’daki yerel sermaye sahiplerini de etkilemeye çalışan İngiliz tüc-
car aileleri İstanbul’a 19. yüzyıl için yeni bir kültürel iklim katmaya 
çalışmıştır denilebilir.

Sonuç

19. yüzyıl İstanbul’u için genelde Levanten tüccarların tümü özelde 
ise İngiliz tüccarlarca şehrin gelişim ve dönüşümüne katkı sağla-
yan yeni iş kollarının ticâret ve finans birlikteliğinden ileri geldi-
ği söylenebilir. Bu yeni iş kollarından ne önemli olanı şüphesiz ki 
‘Finansal Aracılık-Komisyonculuk’ mesleğidir. Finansal piyasaların 

63	 Whittall,	The	Whittalls	of	Turkey,	s.	39.
64	 Ayrıntılı	bilgi	için	Bkz.	“Zeynep	Naz	Simer,	Impacts	of	A	Levantine	Bourgeoıs	Fa-

mily;	The	‘Whittalls’	In	the	19th	Century	Ottoman	Empire”,	Basılmamış	Yüksek	
Lisans	Tezi,	İstanbul	Bilgi	Üniversitesi,	2014,	ss.	57-83.

65	 BOA,	Y.	PRK.	ZB.	6/89,	23	Kasım	1890.
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İstanbul’daki gelişimine katkı sunan bu yeni iş kolu doğrudan ticârî 
faaliyet sonucu iş yapan Levanten tüccarlar eliyle yapılmaktaydı. 
Yukarıda ayrıntılarıyla izah edilmeye çalışılan bu yeni iş kolu, Os-
manlı İstanbul’undaki bankacılık ve finansal faaliyetlerin içinde 
yer alan yabancı tüccarların birçok farklı sektörde faaliyet göster-
melerine ve kârlı bir iş yapma imkânına erişmelerine neden olmuş-
tur. Komisyonculuğun yanı sıra demir yollarının da artık gelişen 
ve tercih edilen bir taşıma aracı olması ticârete de yeni bir soluk 
getirmiştir. Kadim dönemlerden beri süregelen deniz ticâretine ek 
olarak yeni ve hızlı işleyen bir kara yolu daha eklenmiştir. Bu yeni 
durum Osmanlı son yüzyılında artık bir takım yabancı tüccar ve 
aileler mârifetiyle daha çok finans ve iletişim kuramları üzerinden 
yeniden şekillenmeye başlamıştır.

Bu yeni iktisâdî ve finansal iş alanlarının yanında haberleşme ağ-
larının da gelişmeye başlaması İstanbul’un gelişiminde Levanten 
tüccarların etkisini daha da artırmıştır. Dönüşen iletişim araçları-
nın teknolojik olarak geldiği nokta, özellikle demir yollarının hız-
la gelişmesi ile birleştiğinde bilgiye erişim, ticârî mal dolaşımı ve 
gruplar arası haberleşmenin biçimi de değişmeye başlamıştı. Artık 
telgraf ve posta yoluyla daha hızlı haberleşme imkânına sahip olan 
ticâret erbabı, şehirlerdeki işlerini daha hızlı ve doğru şekilde kur-
gulayabiliyordu. İşte bu gelişmeler artık İstanbul’da yabancı tüccar-
ların etkin oldukları ve yeni iş kollarıyla beraber iletişim araçlarını 
kullanan yeni bir iş erbabı kitlesini yaratmıştı. 

Bu yeni duruma İngiliz tüccarlar özelinden baktığımızda artık de-
niz ticâreti yerine finansal aracılık ve komisyonculuk daha kârlı 
görünmekteydi. Bunun yanında iletişim araçlarının kullanımı ve 
bu haberleşme araçlarının yönetimi de yeni bir iş sahası olarak be-
lirmişti. Tüm bu iletişim ve finansal iş hayatındaki yenilik ve geliş-
meler Osmanlı iktisâdî sistemi için bir ‘canlılık’ sonucunu ortaya 
çıkarmıştır. İstanbul’un dış ticâret merkezi olarak kadim çağlardan 
beri süregelen etkisi ve gücü daha da artmış ve iş yapan tüccar ve 
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banker sayısı şehirde hızla artmaya başlamıştır.66 Telgraf ve posta 
gibi yeni iletişim araçlarının gelişmesi ve bunların yabancı tüccar-
lar tarafından da sık kullanılması sayesinde 19. yüzyıl İstanbul’un-
da büyük bir canlılık oluştuğu söylenebilir. 

Bu çalışma, tüm bu bilgiler ışığında, Osmanlı’nın son dönemi ve 
bilhassa Tanzimat Fermanı’ndan sonraki dönem için ‘Gerileme’ ol-
duğu yönündeki ön kabule karşın, iktisâdî ve kültürel olarak canlı 
ve gelişme içinde olan bir süreci temsil ettiğini iddia etmektedir. 
Ekonomik anlamda yeni iş sahalarının ortaya çıktığı, türev piya-
saların gelişmeye başladığı ve o dönem için İstanbul’un son derece 
canlı bir ticârî-finansal faaliyet ve iş hacmine sahip olduğu görül-
mektedir. Ayrıca, Osmanlı toprak zenginliğini mümkün kılmak 
adına bazı düzenlemeler ile Levanten tüccarlarına birçok imtiyaz 
tanınması gerektiği hususunun bu açıdan anlamlı olduğu sonucu-
na da varmak mümkündür. Nitekim İngiliz tüccar ailelerinin Os-
manlı başkentindeki hayatı, çeşitli arşiv vesikaları ve aile hatıraları 
doğrultusunda, bu aile üyelerinin Osmanlı İmparatorluğu’ndaki 
günlük yaşamı, kültürel hayatı ve özel teşebbüslerine dair birtakım 
ayrıntılarda bize bunu göstermektedir. Son olarak söylenebilir ki; 
ekonomik anlamda Osmanlı İmparatorluğu’nun yaşadığı kurumsal 
dönüşümün ticârî ve mâlî piyasalar tarafından şekillendirildiği ve 
yabancı tüccar ailelerin ticârî faaliyetler konusunda önemli rol oy-
nadığı gerçeğinden hareketle iş hacminin devlet-tüccar arasındaki 
etkileşimin bir sonucu olarak arttığı görülmüştür.

66	 Aktar,	Şark	Ticaret	Yıllıkları,	1998,	ss.	132-139.
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