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Osmanlı ekonomisindeki yeri neydi?

Dr. Mustafa GÖKÇE*, Dr. Hasan IŞIK** , Dr. Hüseyin KÖKSAL***

A

radığınız her şeyi pazarlarda bulabilirsiniz. İhtiyaçlarınızı oradan karşılayabilir, yenilikleri oradan izleyebilirsiniz. Belki aradığınız kişileri de orada bulabilirsiniz. Büyük ya da küçük, toplumsal hayata
ilişkin birçok ipuçları oradadır. İnsanların alışkanlıklarını, beğenilerini, ilgilerini ve ihtiyaçlarını orada

görebilir ve insan ilişkilerinden doğan güven, cesaret, sırdaşlık, dürüstlük gibi pek çok değerin somut yansımalarını görebilirsiniz. Bedestenler büyük pazar yerleri olarak, yenilikçi tarih öğretmenlerine yukarıda anılan
bütün konuların tarih sınıfına taşıma olanağı sunarlar. Bu etkinlikle öğrenciler, Osmanlı toplumsal hayatında
bedestenleri ve onların yaşamasını sağlayan toplumsal ve ekonomik değerleri analiz edecekler. Bunu, birinci
elden yazılı ve görsel kaynakları inceleyerek yapacaklar.

HEDEFLENEN ÖĞRENME ÇIKTILARI
QQ Bütün öğrenciler: Görsel ve yazılı materyalleri inceleyerek

Osmanlı şehirlerinde bedestenlerin ekonomik ve toplumsal
hayatı yansıttığını fark edecektir.
QQ Birçok öğrenci: Osmanlı Devleti’nde ekonomik ve toplumsal

hayatın özelliklerini kavrayacaktır.
QQ Bazı öğrenciler: Osmanlı Devleti'nde farklı grupların sosyal

ve ekonomik hayatı zenginleştirdiğine ilişkin kanıtlar sunacaktır.

Sınıf: 10
Öngörülen Süre: 80 dk.
Anahtar Soru:

Derse Hazırlık / Malzemeler

Bedestenlerin Osmanlı
ekonomisindeki yeri neydi?

1. Çalışma Yaprağı-1, 2, 3 ve 4’ü ve Bilgi Notu'nu grup sayısı kadar çoğaltınız. (Çalışma Yaprağı-1 projeksiyon ya da farklı ci-

Dersin Amacı:
Bedesten örneğinden yararlanarak
Osmanlı’da ekonomik ve toplumsal
hayat hakkında çıkarımlarda
bulunabilme.

hazlarla tüm sınıfa sunulabilir).
2. Eklerde yer alan gravürleri çoğaltıp sınıfın duvarlarına asınız.
3. Grupların hazırlayacağı reklam broşürü veya afiş için her gruba bir tane vermek üzere karton, makas, renkli kalemler, yapıştırıcı temin ediniz.

İlişkili Kazanım:
Osmanlı ekonomisinin gelişimini
değerlendirir.
*
**
***
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1. Çalışma Yaprağı-1’i öğrencilerinize dağıtınız.
İlgili soruları cevaplamalarını isteyiniz.

8 dk.
2. Öğrencilerinize “Bedesten nedir?” sorusunu yöneltiniz. Yeterli sayıda cevap aldıktan sonra, Bilgi Notu'nu dağıtınız ve okumalarını isteyiniz.
• Öğrencilerinize metinde geçen “esnaf, münadi, bekçi, dellal, küçük
ağa, duacı” gibi kişilerin rollerini dağıtınız. Ardından sınıfta, metinde anlatıldığı şekliyle bedestenin açılış ve kapanış merasimlerini
canlandırınız.

22 dk.

• Öğrencilerin dikkatini sınıfın duvarlarına yapıştırdığınız gravürlere
çekiniz. Yabancı bir seyyah olduklarını hayal ederek toplu gruplar
halinde sınıfta dolaşmalarını ve gravürleri incelemelerini isteyiniz.
3. Öğrencilerinizden bir gezi günlüğü yazmalarını isteyiniz. Yazılan
günlüklerden yeteri kadarını örnek olarak sınıfta okutunuz.
4. Öğrencilerinizi 5-6 kişilik gruplara ayırarak Çalışma Yaprağı-2'yi
tüm gruplara dağıtınız. Kaynakların incelenmesini sağladıktan sonra ilgili soruları grupça cevaplamalarını isteyiniz.

İŞLENİŞ / SÜREÇ

• Gruplardan, Çalışma Yaprağı-2'nin sonunda bululan "Sipariş
Formu"nu doldurmalarını ve sınıfla paylaşmalarını isteyiniz. Bu durumda hangi ürünlerin talep edilip edilemeyeceğini kısaca tartışmalarını sağlayınız.
5. Her gruba bir karton veriniz.
Öğrencilerden 16. yüzyıl Osmanlı Çarşısına (Bedesten) ilişkin bir
“Bedesten reklamı, broşürü veya afişi” oluşturmalarını isteyiniz.
Bu çalışmada seyyahların izlenimlerini içeren kaynaklardan yararlanmalarını söyleyiniz.
• Grupların hazırladıkları çalışmaların sınıfa asılmasını ve daha sonra
grup üyelerinin broşürlerini / afişlerini sıra ile tanıtmalarını isteyiniz.

15 dk.

20 dk.

15 dk.

süre

Değerlendirme:
Öğrencilerinizden bu derste öğrendikleriyle ilgili üç soru türetmelerini ve bunlardan birini cevaplamalarını isteyiniz.

2. Duvarlara bitişik raflarda duran nesneler ne olabilir?
3. Duvarlardaki pencereler neden yüksekte ve küçük yapılmış olabilir?
4. Buradaki insanların sosyal, ekonomik ve kültürel özellikleri hakkında ne tür çıkarımlarda bulunabilirsiniz?
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1. Sizce resimdeki insanlar ne yapıyorlar?

1

QQ Kaynak: Sandal Bedesteni, İstanbul
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BİLGİ
NOTU

QQ BEDESTEN



Lehçe-i Osmani: "Bez satılan, bezzaz mahalli, nefis kumaşlar satılan yer."

Kamus-u Türkî : “Aslı bezesten, zebanzedi bedesten; kıymetli kumaşlar, silahlar ve mücevherler ve saire alışverişine mahsus örtülü ve mahfuz çarşı.”

Kamus-u Osmanî: Bezeziztan, “Türkçe’de galatı bedestan, bedestendir; ağır, pahalı, kıymettar
kumaş ve eşya satan esnaf çarşısı.”

Bedesten İstanbul’un öteki çarşılarından farklı olarak sabahları geç açılıp akşamları da erkenden
üç kapısı kapatılır, Kuyumcular kapısı ise günbatımından yarım saat önce bekçilerce kilitlenirdi.
Geç açılma nedeni “hâcegi” denen esnafın, çarşının en refahlı ve en zengin tüccarlarından olması, alelade esnaf gibi sabah karanlığında dükkân açmaya mecburiyet duymamasıdır. Erken kapama keyfiyeti de hem bu halin hem de bedestenin, çarşının diğer kısımlarından daha kapanık ve
loş olmasından dolayı alım satım imkânının bulunmamasıdır. Ayrıca burada ateş yakmak, mum,
kandil, şamdan bulundurmak, çubuk içmek vb. yasaktı. Çalışma saatleri günün en hareketli saatleri olarak belirlenince bir baskın ve soygun ihtimali de önlenmiş olmaktaydı.
Bedesten de tıpkı arasta (pazar) gibi belli geleneklere göre çalışırdı. Esnaf gelenek uyarınca kapı
önünde yapılan duadan ve uyarıdan sonra içeriye girerdi. Esnaf, münâdi ve muhafızlar (bekçiler) sabahları tahminen kaba kuşluk denilen bir zamanda gelirler, bekçilerin ve hizmetçilerin
girip çıkması için Büyük Kapalı Çarşı'nın açıldığı esnada İnciciler Kapısı’nın arkasından tak tak
vurarak: - Buyurun duaya!… diye bağırırlar, esnaf ve ahali içeriye girdikten sonra tam ortada
muhafızlık dolabının önüne sıralanırlardı. Bekçibaşından kıdem itibariyle bir sonra gelen ve adına
Duacı denilen bölükbaşı tarafından padişahın ve askerin selametine, gelmiş geçmiş bedestenlilerin ruhlarına rahmet niyaz edilir ve bir de “Selâten Tüncînâ” duası okunur, akabinde de dellallara
hitaben: - Tavcılık yapılmayacak, mal kapatılmayacak, kefilsiz mal satılmayacak!... tenbihinden
sonra mezada başlanırdı. 10.000 kuruştan fazla değerde bulunan mallar yalnız perşembe günleri
müzayede olunurdu.
Bedesten kapanınca, içeride kalan nöbetçi bölükbaşı ve bir de yamağı tarafından, ellerinde kalın
bir sopa ve bir de tabanca olduğu halde bedestenin içi güzelce arandıktan ve kimsenin kalmadığına kanaat edildikten sonra gidip otururlardı. Bundan sonra da el tetikte kulak tıkırtıda sabaha kadar beklerlerdi. Bedestende 12 kişilik bir bölükbaşılar (pasban-bekçi) kadrosu vardı. Bunlar, müzayedelerde münadilik de yapmaktaydılar. Saraydan verilen beratla bölükbaşı olurlardı.
“Nanpareci” ve “Küçük Ağa” denen iki amirleri olup hepsi kendi aralarında sırasıyla kefil idiler.

BİLGİ NOTU

www.istanbulkulturenvanteri.org

AVRUPALI SEYYAHLARDAN ALINTILAR
QQ Kaynak 1: İstanbul ve Anadolu’ya Seyahat Günlüğü

İki büyük çarşı var ki bunlara bedesten deniliyor. Padişah bunları taştan yaptırtmış ve çatısını kemerlerle ördürmüş. Burada her mücevher ve ipek mamulleri satılır. Altın işlemeli ipekler ve diğer
kumaşlar birbirleriyle birleştirilip duvarlara asılır. Bahsi geçen bu çarşıların üstleri kubbeli, iç
kısımlarında dört duvar var. Ortalarında da sütunlar ve bölme duvarları mevcut. Kare şeklinde üst
üste iki tabakalı kalın sütun başlıkları var. Camilerde olduğu gibi kubbe bu sütunlara dayanıyor.
Pencereler yüksekte. Çarşı içindeki bütün yolların kenarlarında yüksek ve tahta sekiler var. Bunlar yerden 1,5 arşın yükseklikte ve öne yola doğru iki arşın genişliğinde konulmuş. Yollarda 6 kişi
yan yana rahatlıkla yürüyebilir. Bu tahta şekillerin üzerinde duvarlara dayalı tahta dolaplar durur.
Birçok gözleri var. Tüccarlar buraya ipek kumaşları kilitleyip muhafaza ediyorlar. Bu dolapların
üst kısmından alttaki sekilere kadar uzanan altın işlemeli rengârenk kumaşlar asılır. Dükkânın
iç zeminini teşkil eden bu tahta sekilerin üzerine halılar serilmiştir. Halıların uçları sekiden yere
doğru sarkıktır. Bu halıların üzerinde de Türk usulü yüzü kadife kaplı ve altın yaldızlı işlemelerle
süslenmiş minderler konmuştur. Minderlerde Rum, Yahudi, Ermeni ve diğer milletlerden olan
tüccarlar otururlar. Dostça sohbet edip yerler, içerler ve kendi adetleri veçhile çalgı çalıp eğlenirler. Bu iki çarşı İstanbul’un en güzel, en lüks çarşılarıdır. Bütün memleketlerden gelen çeşitli ipek
kumaşlar, her millete mensup satıcılar tarafından misafirlere sunulur.
Hans DERNSCHWAM, İstanbul ve Anadolu’ya Seyahat

Kaynak:

Günlüğü, 1992, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., s. 130–131.

İstanbul’un bir de güzel ticaret binası var ki, içinde her çeşit pahalı eşya bulunur. Bunlar uzak ülkelerden gelir ve esasen İstanbul’da şahane bir şekilde işlenir. Fakat bu biz Hıristiyanlardaki gibi
beyaz ve düz renklerle yapılmaz. Çeşitli renkler, çiçekli süslemelerle yapılır. Aynı şekilde çeşitli
ipek kumaşları, atlas, Şam ipeklisi vs. vardır. Bundan başka silahlar, mızrak, yay vardır. Bunlardan
başka tütün, pahalı yiyecekler, deriler ve dericilik için lazım olan her türlü malzeme vardır. Ayakkabı, çizme, ayrıca binlerce guldenlik (para birimi) eşyalar her renk kumaş ve deri işleri bulunur.
Türkler deri işinde çok becerikli ve çalışkandır. Hasılı bu bedestende veya satış evinde o kadar çok
şey vardır ki hepsi bir prenslik serveti eder. Bundan başka bir emanet vardır ki, burada zengin
efendiler hazine ve kıymetli eşyasını saklarlar. Bu bina çapraz şekilde çok geniş ve yüksek olup,
içinde koridorlar ve çeşitli dükkanlar vardır.
Kaynak:

Salomon SCHWEİGGER, Sultanlar Kentine Yol-

culuk 1578-1581, 2004, 129-130 (Özetlenmiştir.)

QQ Kaynak 2: Seyyahların Gözüyle

Bursa şehrindeki bedesten, iyi inşa edilmiş heybetli bir binaydı. İçinde, Paris’teki Palais’inkileri
andıran büyük dükkan ve ambarlar mevcuttu. Bu bölgede üretilenlerin yanı sıra Doğu Akdeniz’in
tüm mallarına da burada rastlanılabilir. Buradaki ipek sadece yerel olarak değil aynı zamanda
Türkiye’nin en iyisi sayılır. Bunun yanında o kadar değerli olmayan ve itibar edilmeyen İran ipeği
de kullanılıyordu. Gerek Türkiye’nin en usta işçilerinin Bursa’da olmasından gerekse de Fransa
ve İtalya’dan buraya gönderilen duvar halılarının iyi bir biçimde taklit edilmesinden her iki ipek de
iyi işlenirdi.
Kaynak:

Heath W. LOWRY, Seyyahların Gözüyle, 2004, Bursa, s.73
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QQ Kaynak 2: Sultanlar Kentine Yolculuk
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1. Avrupalı seyyahların en çok neler dikkatini çekmiştir?
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

2. Bedestenlerin görkemli ve güvenli bir mimariye sahip olmasının nedenleri neler olabilir?
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

3. Avrupalı seyyahların anlattıklarında Osmanlı’daki hangi mesleklerden söz edilmektedir?
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

4. İnsanların hep birlikte sedirde oturması ne anlama gelmektedir?
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

5. Buradaki kaynaklardan hareketle Osmanlı sosyal ve ekonomik hayatıyla ilgili eksik gördüğünüz noktalar
nelerdir?
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

SİPARİŞ FORMU
Pek kıymetli Aziz dostum .....................................................

2

Ç A L I Ş M A YA P R A Ğ I

Kendinizi 16. yy’da Bursa Bedesteninde
dükkanı olan bir tüccar olarak hayal ediniz.
Bir hafta sonra İstanbul’dan Bursa’ya
ticaret malları taşıyan gemilerin geleceğini
biliyorsunuz. Bu durumda İstanbul’daki bir
tüccardan size gönderilmesi için ticaret
malları isteyeceksiniz.

.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.......................................................... Hürmet ve muhabbetle

1. ......................................................................................

2. ......................................................................................
3. ......................................................................................

Yan tarafta yer alan sipariş formuna
İstanbul’daki tüccara yönelik kısa bir
talep yazısı yazıp ardından neleri talep
edebileceğinizi listeleyiniz.

4. ......................................................................................
5. ......................................................................................
6. ......................................................................................
7. ......................................................................................
8. ......................................................................................
9. ......................................................................................
10. ......................................................................................



Seyyahların izlenimlerini içeren kaynaklardan yararlanarak 16. yüzyıl Osmanlı Çarşısına ilişkin
bir tanıtım broşürü veya afişi oluşturunuz.
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