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yesi bunun en dikkat çekici örneğini oluş
turur. Edirne Kadısı Seyrekzacte Seyyid 
Yunus Efendi 105Tde (1647) Anadolu ka
zaskerliği payesi ilavesiyle nakibü'l-eşrat 
olmuş. daha sonra aynı vazifedeyken ken
disine Rumeli kazaskerliği payesi ihsan 
edilmişti (Şeyh!, s. 202). Eski Sahn müder
rislerinden Şam! Nurnan Efendi 1649'da 
Kudüs payesi ilavesiyle Kayseri kadısı ta
yin edilmişti (a.g.e., s. 270) . Bostanzade 
Ebubekir Efendi 1670'te Kudüs payesiyle 
Eyüp kadısı olmuştu (a.g.e., s. 389). Ayrı
ca Anadolu ve Rumeli beylerbeyilikleri gi
bi yüksek memuriyetlerin de birer paye 
olarak verilebildiği bilinmektedir. Bunlar
dan mesela Rumeli beylerbeyi payesini ta
şıyan bir kişi teşrifatta fiilen Anadolu bey
lerbeyliğinde bulunan kişinin üstünde gö
rülürdü. Bu tür uygulamalarla başta ilmi
ye mensupları olmak üzere diğer devlet 
kademelerini dolduran ve yükselmeyi arzu 
eden pek çok memura hem maddi imkan 
hem itibar ve statü imkanları sağlanmıştır. 
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ll'l'!J FAHRi UNAN 

LMimaride kullanılan bir destek türü. _j 

Farsça'da "iskemle, masa ayağı" mana
sma gelen paye yerine pilpaye veya fila
yağı da denir. Bu unsur sütunlardan fark
lı olarak büyük çaplı ve bir hayli yüksek bir 
ayaktır. Tuğla yahut kesme taş örgü şek
linde yükseltilen bu taşıyıcı unsur bir sü
tun gövdesi gibi silindir biçiminde inşa edi
lebileceği gibi kare, dikdörtgen, çokgen, 
yonca planlı olarak da inşa edilebilir. Paye
lerin şekil ve kalınlığı mimari mekanın öl
çüleri, kullanılan inşa malzemesi ve yapı
nın genel üstübuna bağlı şekilde ortaya 
çıkar. Ancak paye biçimsel bir tercih değil 
her durumda zorunlu başvurulmuş bir ele
mandır. 

Mimarlık tarihi boyunca genişleyen iç 
hacim örtü unsurlarının da büyümesini 
gerektirdiğinden duvarlar giderek taşıyıcı 
işlevlerini iç destekiere bırakır. Bu sorun iç 
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mekanda güçlü destek arayışlarının yeni
den düşünülmesi anlamına gelir. Büyüyen 
mimari ölçülerde üst yapıyı çadır direği ya 
da biraz daha büyük sütuntarla karşıla
mak mümkün değildir. Genişleyen duvar
ların sınırtadığı alanda düşey derinliğin de 
artması kaçınılmaz olduğundan bilinen des
tek sorununun yeniden tasarımlanması zo
runluluk haline gelir. 

İç mimaride belirli bir yükseklikten son
ra tek parçadan oluşan sütun gövdesinin 
elde edilmesi güçtür. Böyle bir taşıyıcı göv
de imal edilebilse de mukavemeti garanti 
edilemez. Fazla yüksek olmadığı halde pek 
çok sütunda ortaya çıkan düşey çatlaklar 
çemberlerle önlenmeye çalışılmıştır. O hal
de sütunun elverişsizliği bilinmektedir. Sü
tunlar üst üste kanarak yükseltilebilmek
tedir; ancak düşey doğrultudaki çok par
çalı destek sistemi iç mekanı bölerek olum
suz etkilediği gibi bu kurgu statik bakım
dan da güvenilir değildir. Bağımsız taşıyıcı 
olarak yükseltilebildiğinden paye düşey de
rinliği arttırmak isteyen mimarların kar
şılaştıkları sorunu çözmüştür. 

Büyük bir alanı kapatan örtüyü destek
leyecek payelerin bir hayli yüksek ve kalın 
tutulması gerektiğinden bu unsurun göv
de kesiti de fonksiyonuna uygun olacaktır. 
Düz yüzeyli ve kalın payelerin hareketsiz. 
tekdüze yüzey etkisini azaltmak ve görsel 
sorunu çözmek üzere düşey yivler, n işler 
ve köşe pahlamaları yapılarak bir hareket 
sağlanmış. hareketli yüzey dokusuyla bu 
taşıyıcı unsurun mukavemeti arttırılmıştır. 
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~ SELÇUK MüLAYİM 
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PAZAR 
L _j 

Aslı Farsça bazar olan kelime, sözlükte 
"alıcı ve satıcıların ticaret için belli zaman
larda toplandıkları üstü açık kamu alanı" 
manasma gelir. Anlam genişlemesiyle şeh
rin bir plana göre düzenlenmiş geleneksel 
iş bölgesini veya caddesini 1 sakağını yahut 
bunun belli meslek erbabınca işletilen dük
kanlar kümesinin oluşturduğu kesimini ifa
de eder. Haftanın alışveriş maksadıyla top
lanılması adet olan gününe de pazar adı 
verilir. Arapça'sı "mal sevkedilen yer" ma
nasında sük (çoğul u esvak) olup Kur'an'da 

müşriklerin Hz. Peygamber'in pazarlarda 
dolaştığı, dolayısıyla diğer insanlardan far
kının bulunmadığı yönündeki eleştirilerine 
değinilen iki yerde geçmektedir ( el-Furkan 
25/7 , 20) Şehiriiierin günlük ihtiyaçlarını 
karşıladıkları küçük pazarlara Arapça'da 
süveyka, Farsça'da bazarce, Türkçe'de pa
zarcık denir. Yılın belli dönemlerinde kuru
lan, özellikle uzak mesafelerden getirilen 
malların alınıp satıldığı büyük pazarlar için 
Türkçe'de Grekçe asıllı panayır, Arapça'da 
yine suk kullanılır. İtalyanca'dan Türkçe'
ye geçen piyasa kelimesi de en geniş an
lamıyla pazarı ifade eder. Pazarlarda satış 
yapanlara pazarcı ve bezirgan (bazargan) 
adı verilir. Pazarın düzeninden sorumlu ki
şiye pazarbaşı denilir. İki pazar sokağının 
kesişmesiyle oluşan dört yol ağzına çarşı 
(Far çar sO [dört taraf]) ve Arapça'da mu
rabba' adı verilir. Tarihte özellikle takas eko
nomisinden para ekonomisine geçitdikten 
sonra pazarlar canlanmıştır. Sanayi dev
rimiyle birlikte pazar ve piyasa kelimeleri 
serbest rekabet şartlarında mal, hizmet ve 
iş gücü arz ve talebinin buluştuğu en ge
niş alanı belirtmek üzere kullanılmaya baş
lanmıştır. 

Pazarlar günlük, haftalık, aylık, mev
simlik ve yıllık olabilir. Mevsimlik ve özel
likle haftalık pazarlar, geçimlik bir ekono
miyle kalıcı ticaret merkezleri ağı arasında 
bir ara aşama olarak değirlendirilmekte
dir (Eir., IV, 45-46) . Pazarlar merkezi pazar, 
perakende pazarı, semt pazarı, taşra pa
zarı, ziyaretgah pazarı, ordu pazarı gibi sı
nıflara ayrılabilir. Çoğunlukla büyük şehir
lerin eski bölgelerinde ana iş merkezini 
oluşturan ve her gün açılan merkezi pa
zarın bünyesinde perakende 1 toptan ti
caret, finans ve zanaat kesimleri sıkı bir 
ilişki içindedir. Perakende pazarı, çoğun
lukla küçük şehirlerde esasen doğrudan 
tüketiciye yönelik az miktarda satışların 
yapıldığı geleneksel merkezi alışveriş böl
gesidir. Şehirlerde ana pazarın dışında bel
li yerleşim biriminin günlük ihtiyaçlarını kar
şılayan, bazıları haftada bir iki defa kuru
lan küçük satış alanına semt pazarı de
nir. Bazı şehirlerde sur içinde semt paza
rına rastlanmazdı; buralarda ana pazarın 
dış halkaları yerleşim birimlerinin günlük 
ihtiyaçlarını karşılayıcı bir işlev üstlenirdi. 
Şehir kapılarının dışında veya çevredeki 
önemli bir yolun yakınında açılan taşra 
pazarı kırsal kesim için semt pazarı işlevi 
gördüğü gibi köylüler 1 bedevılerle şehirli
leri de buluştururdu . Bunun örnekleri Dı
maşk (Meydan), Bağdat (Hark), Halep (SO
kubenkuse), Kayrevan (TOnis kapısında), 
Kandehar (doğu kapısında) ve Şiraz'da (gü-



neybatı kapısında) bulunurdu. Taşra pa
zarlarında basit hanlar vardı; buralarda 
aracılar satın aldıkları dayanıklı tarım ürün
lerini depolar, şehre inen çiftçiler yük hay
vanları ve arabalarını bırakır. bazan da ce
lepler topladıkları hayvanları barındırırdı. 
Ordu pazarı ise özellikle askeri birliklerin 
ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla karar
gahiarın yakınında düzenli şekilde veya se
fer güzergahları üzerinde geçici olarak ku
rul urdu (mesel.3 bk. Ahmed b. Halid es
Selavl. ll, 39: Bosworth, s. 119) . 

Cahiliye Devri Arabistan Pazar ve Pana

yırları. Kur'an'da Allah ile insanlar arasın
daki ilişkilerin sık sık ticari terminolojiyle 
ifade edilmesi, İslam'ın doğuşunda Mek
ke'de cari olan "pazar" ekonomisinin ve ti
caret ağırlıklı hayat tarzının bir yansıması 
sayılabilir (mesela bk. ei-Bakara 2/16: et
Tevbe 9/111: es-Saf 61/10). Mekke şehri, 
çevresinde panayırların düzenlendiği önem
li bir ticaret merkeziydi. "Kıraç bir vadi" 
olan Mekke'nin (İbrahim 14/37) ekonomi
si o derece dışa bağımlıydı ki ticaret ker
vanları şehir pazarına indiği zaman tören
lerle karşılanırdı (Müslim. "Cum<a", 36-
38). Cahiliye döneminde Kureyş kabilesi 
Kur'an'da atıfta bulunulduğu üzere (Ku
reyş I 06/ l-4) yazın Suriye'ye, kışın Yemen'e 
düzenlenen ticaret seferlerinin güzergahı 
üzerindeki kabil el erin yanı sıra Sasanl ve Bi
zans imparatorlukları ile ticari antlaşmalar 
(!laf) yapmıştı. Bunun da katkısıyla Arabis
tan yarımadasında özellikle hac mevsimin
de panayırlar peşpeşe kuruluyordu. Bura
larda ticari. toplumsal ve kültürel etkinlik
ler gerçekleştirilir. mallar takas edilir, hısım
lıklar kurulur, antlaşmalar yapılır, ihtilaflar 
çözüme kavuşturulurdu. Panayır yeri olarak 
genellikle yolların kesiştiği tarafsız bölge
lerdeki uzun görüş mesafesine sahip alan
lar seçilirdi. Bütün düşmanlıkların askıya 
alındığı haram aylar uygulaması kan dava
larının ticareti kösteklememesi ve pana
yırlara rağbetin artması bakımından özel 
bir önem taşımaktaydı (b k HARAM AYLAR). 
Doğu panayır hattı Necran'dan Uman'a, 
oradan Basra körfezinin batı sahilinden ge
çerek lrak'a kadar uzanır ve Şam'ın (Su
riye) kırsal kesiminde son bulurdu. Batı 
hattı Yemen'den başlayıp Hicaz üzerinden 
Şam'a ulaşırdı. Yarımadadaki transit ti
caret zamanla Yemenliler'den Hicazlılar'a 
geçti. Panayırların en meşhuru, neredeyse 
bütün Arap kabilelerinin katıldığı ve uzak 
mesafelerden çeşitli malların getirildiği 
Ukaz'dı. Arabistan'da hac mevsimindeki
ler dışında da panayırlar kurulurdu. Mek
ke'nin içinde ise Hazvere pazarı gibi bazı 
pazarlar mevcuttu. Mevsimlik panayırlar 

İslam devletinin hakimiyeti altında öne
mini yitirip birer birer ortadan kalkmıştır. 
Zira Mezopotamya'nın fethiyle birlikte do
ğu ile doğrudan bağlantı kurulduğu ve ya
rımada sınırlarının dışına taşan İslam ül
kesinde iç güvenlik sağlandığı için bunla
ra ihtiyaç kalmamıştır. Cahiliye dönemin
de Medine'deki pazarlar şehrin batı ta
rafında güneyden kuzeye doğru sırasıyla 
Asabe'deki Sefasif, Abdullah b. Übeyy'in 
kalesinin bulunduğu Müzahim, Buthan va
disi köprüsü civarındaki Kaynuka' ve Zü
bale semtlerinde oluşturulurdu. Müzahim 
pazarı Abdullah b. Übeyy'in. Kaynuka' ve 
Zübale pazarları ise yahudilerin hakimiye
ti altındaydı. Yahudi kabilesi Beni Kaynu
ka'ın Medine'nin geneline hitap eden pa
zarı cuma günü kurulurdu. 

Medine Pazarı. Mevcut Medine pazar
larının hakimi olan müşrik ve yahudi tüc
carları faaliyetlerini ya kendi dinlerine ya 
da Cahiliye adetlerine göre yürütüyordu. 
İslam'ın yasakladığı işlemlerin yapıldığı bu 
ortamlarda müslümanların kendi pazar 
hükümlerini uygulaması ve karşılıklı gü
ven ortamını sağlaması mümkün değildi. 
Ayrıca şehirde gayri müslimlerle yapılan 
ticaret daha çok onların lehineydi. İslami 
esasların uygulandığı bir pazar kurmak 
isteyen Hz. Peygamber, Neblt ve Beni Kay
nuka' pazarı gibi yerleri dolaşmış ve bun
ların müslümanlara uygun olmadığını be
lirtmiştir. Beni Kaynukii' pazarının yakının
daki Baki' ez-Zübeyr' de bir çadır kurup bu
rayı pazar yeri olarak seçen Resulullah'ın 
teşebbüsünCı yahudilerin ileri gelenlerin
den Ka'b b. Eşref çadırın iplerini kesrnek 
suretiyle sabote etmiş, bunun üzerine Hz. 
Peygamber Beni Saide bölgesindeki bir 
alanı tahsis etmiştir. Bu pazar Mescid-i 
Nebevl'nin yakınında Buthan vadisinde, 
Medine'nin giriş çıkış yolları üzerinde ve 
şehrin tamamına hizmet verebilecek bir 
konumda bulunuyordu. ResCılullah yeni pa
zar için bazı kurallar koymuştu: Pazar ver
gisi alınmayacak ve sabit yerler edinilme
yecekti. Cahiliye pazarlarının çoğunda bir 
çeşit pazar vergisi toplanıyordu. Yeni pa
zarda vergi alınmaması ilkesi muhteme
len. Ukaz, Mecenne ve Zülmecaz panayırla
rına giderek halkı İslam'a çağıran ResCıl-i 
Ekrem'in (el-Müsned, III, 322, 339, 492) 
Ukaz'da gözlemlediği vergi muafiyeti uy
gulamasını benimsediğini göstermektedir. 
Vergi muafiyetinin Hulefa-yi Raşidln dev
rinde de sürdürüldüğü anlaşılmaktadır. Bu
nunla birlikte kolaylık sağlaması sebebiyle 
diğer vergiler pazar yerinde toplanırdı; ni
tekim Hz. Ömer ve Osman uşuru Medine 
pazarında tahsil ettirirdi. Bazı kaynaklara 
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göre İslam tarihinde pazar vergisi ilk defa 
Ziyad b. Eblh'in Basra valiliği sırasında uy
gulanmıştır (İbn EbG Şeybe, IV, 488; VII, 
248) 

Pazar yerlerinin sahiplenilmemesi kura
lı , adaletin gözetilmesi yanında sabah er
kenden tezgah kurulmasına izin vermek 
suretiyle tembellik göstermeden işe baş
lanmasını özendirmek, böylece piyasaya 
canlılık kazandırmak gibi gayelere matuf 
olsa gerektir. Hz. Peygamber bu yasağın 
ihlaline yönelik bazı girişimleri önleyerek 
imtiyazlı bir sınıfın türernesini engellemiş
tir. Sonraki dönemlerde sabit yerler edin
meme kuralını ihlal teşebbüsleri olmuşsa 
da Hulefa-yi Raşidln bunlara karşı aynı ka
rarlı tutumu sergilemiştir (bazı uygulama
ları için bk. Cengiz Kallek, Asr-ı Saadet'te 
Yönetim, s. I 96) İslam hukukçularına gö
re umumun pazar yerlerinden yararlanma 
hakkı ibaha niteliğinde olup kamu huku
kuyla ilgilidir. Satıcıların bunlar üzerindeki 
hakları milk-i intifa kapsamına girer. Umu
mi yollar, meydanlar, pazar yerleri gibi her
kesin yararlandığı kamu mekanları devletin 
tasarrufu ve denetimi altındadır (bk. İKTA; 
MAL). Açık pazarlarda mallarını günübir
lik sergileyenlerden ücret alınmayacağı ka
naati hakimdir (Belazür!, s. 448: Kudame 
b. Ca'fer, s. 208: Maverd!, s. 246; Ebu Ya'
la ei-Ferra , s. 226). Ebu Yusuf, pazar so
kaklarında inşa edilen ruhsatsız dükkan ve 
binaların yıktınlması veya kiraya tabi tu
tulmasını devlet başkanının takdirine bı
rakmaktadır. Kamuya ait haraç arazisi üze
rinde özel sektör tarafından inşa edilecek 
ruhsatlı dükkan ve binalardan bir kira alı
nabileceğini söylemekte, ancak bunun iş
letmecilerin ödeme gücünü aşmamasını 
önermektedir. 

Asr-ı saadet'teki pazarlarda gıda ürün
leri, hayvanlar, köleler ve diğer mallar için 
ayrı yerler tahsis edilmiştir. Bu düzenle
rnede intizamın yanı sıra sağlık kuralları
nın gözetilmiş olması muhtemeldir. Hisbey
le ilgili kitaplarda her meslek zümresi için 
müstakil pazarlar ayrılması önerilir. Ayrıca 
ürünlerinin hazırlanmasında ateşten ya
rarlanan fırıncı, lokantacı ve demirci gibi 
esnafın kolay tutuşan malların satıcıların
dan belli bir uzaklıkta konuşlanması tavsi
ye edilir. Pazar yerlerinin topografik düze
nine, özellikle de aynı tür malları üreten 1 
satan dükkaniarın müstakil bölümlerde 
toplanmasına ilişkin görüşler erken dönem 
müslüman şehir planlamacılığı ilkelerini 
yansıtmaktadır. Hisbeyazarları dükkan sa
hiplerinin pazar sokaklarını işgal etmele
rinin. kirletmelerinin, gelip geçeniere za
rar verecek atıklar akıtmalarının yasaklan-
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ması yönünde uyarılarda bulunmaktadır 
(meseL§ b k. Celaleddin eş-ŞeyzerT, s. ı 4; 
İbn Bessam ei-Muhtesib, s. 328). 

Pazardaki işlemlerin toplumsal açıdan 
uyumlu, din1 kurallara ve örfe uygun biçim
de yapılması gerekir. Adil bir piyasa oluş
turmayı amaçlayan ResCıl-i Ekrem müna
beze, mülamese, tasriye, neceş gibi bilin
mezlik veya hile içeren Cahiliye akid tür
lerini, faizli muameleleri, karaborsacılığı , 

şehirlinin köylü adına simsarlığını , taşralı 

üreticilerin pazarlara ulaşmadan karşıla
narak ellerindeki malların ucuza kapatıl

masını açıklık ve rıza ilkesiyle bağdaşma
dığı , haksız kazanca veya taraflar arasın
da çekişmeye yol açtığı için yasaklamıştır. 

Medine pazarında kadınların başta parfü
meri olmak üzere çeşitli ürünler sattıkları 
ve ResOlullah 'ın pazarların denetimi için 
tayin ettiği muhtesibler arasında yer al
dıkları bilinmektedir. 

Arabistan Yarımadasındaki Diğer Pazar
lar. Mekke ve Medine, müslümanlar naza
rındaki kutsallıkları yanında ticaret yolla
rının üzerinde bulunmaları , çevredeki be
deviler in ve küçük yerleşim birimlerinin ih
tiyaçlarını karşılamaları gibi sebeplerle hac 
mevsiminde iyice hareketlenen canlı pa
zarlara sahipti. Bunların düzenini ve sun
duktan ürünlerin çeşitliliğini özellikle ha
cıların ihtiyaçları belirlerdi. ll l. (IX. ) yüzyıl
da Mekke pazarlarının en önemlilerinden 
biri Saf a ile Merve arasındaki alana para
lel biçimde güney-kuzey istikametinde uza
nırdı . Ramazan bayramında burada çadır
lar kurulur, dükkanlar geceleri aydıntatılır 
ve sabaha kadar eğlenilirdi. Meyvecilik ve 
dericiliğiyle ünlü Taif şehrinin pazarları baş
ta Mekke olmak üzere civardaki şehirlerin 
ihtiyaçlarını karşılardı . Mekke güzergahın
daki Cidde pazarl arı özellikle hac mevsi
minde çok canlıydı. Yarımadanın batı sahi
linin antreposu durumundaki Car Lima
nı 'ndakiler de benzer özelliklere sahipti. 
Bir yerin başşehir olması pazarlarının ge
lişmesinde önemli rol oynardı . Nitekim Ze
bld, lll. (IX.) yüzyılın başlarında Yemen Zi
yadl Emirliği'nin merkezi olunca pazarları 
gelişmişti. Şehirde kumaş pazarı gibi da
imi pazarlar yanında Va'd gibi sadece cu
ma günleri kurulan ve özellikle çevre köy
lere, vahalara hizmet verenleri de vardı. 
Aynı yüzyılın ikinci yarısında Yername böl
gesinde Ühaydır hanedanının merkezi ko
numuna gelen Hadrame şehrinin pazarı 
da meşhurdu. San'a, Ya'furller'in merkezi 
olunca Yemen'den ve bölge dışından ge
tirilen çeşitli malların satıldığı canlı pazar
larıyla şöhrete kavuştu. Hanların yanı sıra 

dokumacılık ve bağlı zanaatların icra edil-
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diği pek çok iş yeri bulunuyordu. Sa'de, lll. 
(IX.) yüzyılın sonlarından itibaren Ressi
ler'in başşehri haline geldiğinde gelişme
ye başlayan pazarları Yemen'dekiterin en 
önemlileri arasına girdi. Kara ve deniz ti
caret yolları üzerindeki konumları bazı şe
hirlerin pazarlarına rağbeti önemli ölçüde 
arttırıyordu . Mesela lll. (IX.) yüzyılda Bas
ra körfezindeki stratejik önemi sebebiyle 
ticaret gemilerinin uğradığı, birçok malın 
satıldığı Suhar ve Maskat'ın (Uman) pa
zarları büyük gelişme gösterdi. Doğu Af
rika ile Hint ve Çin arasındaki deniz tica
retinin ana üssü konumundaki Aden'de
kiler ise bunların hepsinden daha canlı ve 
zengindi. Bir bölgedeki doğal kaynaklar da 
civardaki pazarları hareketlendirirdi. Mese
la Basra körfezinin doğu yakasındaki Ukayr, 
Katif, Darln, üval ve Kazime'nin pazarları 
özellikle inci avcılığı ile bağlantıları sebe
biyle canlılık kazanmıştı. Hac güzergahları 
üzerindeki bazı yerleşim birimlerinde hac 
ve umre kafilelerinin ihtiyaçlarının karşı
landığı pazarlar kurulurdu. Nibac, Karye
teyn, Sa'lebiye, Dariye, Teyma, Vadilkura ve 
Feyd bunlardan bazılarıdır. Hemdanl. hac 
yolundaki konaklama yerlerinin en önem
lilerinden olan Felec pazarında 260 kuyu 
ve 400 dükkanın varlığını kaydetmekte ve 
11hame pazarlarının en büyüklerinden olup 
haftada bir kurulan Cüreyb'de yaklaşık 
10.000 kişinin toplandığını tahmin etmek
tedir ( Şıfatü Cezireti 'l-'Arab, s. 114, 305-
306; ayrı ca bk. Nas ır-ı Hüsrev, s. 141). 111-IV. 
(IX-X. ) yüzyıllarda Arabistan pazarları ge
nellikle şehrin merkezinde cuma camisi
nin çevresinde veya önemli mahallelerin
de kurulurdu. Bazı Yername pazarları özel 
bir surla korun urdu. Felec pazarı 30 arşın 
yüksekliğinde bir sur ve bendekle çevrili 
olup demir kapıları vardı. Şehir dışındaki 

Feyd pazarı da surla çevriliydi. Yemame'
de ayrıca su başlarında özellikle bedevliere 
hitap eden yerel pazarlar kurulurdu. 

Yeni Oluşturulan Garnizon Şehirlerinin 

ve Başşehirlerin Pazarları . Hz. Ömer dev
rinde Irak ve Mısır'ın fethinden sonra yeni 
kurulacak Basra, Küfe ve Fustat gibi gar
nizon şehirleri için seçilen bölgelerin mer
kezinde cami ve genellikle pazara mahsus 
bir yer belirlendikten sonra çevresi parsel
lenerekyapılaşmaya açılmıştı. Ortadaki ala
nın etrafı da bendekle çevrilmişti. Bu şe
hirlerden Basra, Utbe b. Gazvan tarafından 
askeri üs olarak kurulduğunda önce cami 
yeri belirlenmiş, ancak bir pazar alanı tah
sis edilmemişti. Daha sonra Muaviye'nin 
Basra valisi Abdullah b. Amir, Ümmü Ab
dullah Kanalı'nın kenarındaki bazı evleri sa
tın alıp yıktırarak yeni bir pazar yeri açtır-

mıştı; burası daha sonra onun adıyla (S Oku 
Abdillah) anıldı. Halefi Ziyad b. Eblh halkı 
sabit pazar kurmaya özendirmiş. iş adam
larına da dükkanıarının cephesini kafes
lerle kapatmalarını emretmişti. Zamanla 
yerleşim alanı içinde kalan Abdullah'ın pa
zarı artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılaya
mayınca Vali Bilal b . Ebu Bürde tarafın
dan kazdırılan Nehrübilal Kanalı'nın kena
rına taşındı . Onun döneminde diğer pazar
lar da şehrin daha uygun bölgelerine nak
ledildi ve bir t icaret merkezi olarak Basra'
nın önemine katkıda bulundu. Basra'nın 
ilk pazarlarının çoğu çevresi işaretlenmiş 
açık alanlar üzerinde açılmış olup kalıcı 
dükkanlar lll. (IX.) yüzyıla doğru ortaya çık
mıştı. 1-11. (VII-VIII.) yüzyıllar boyunca özel 
malların satıldığı Basra pazarları müsta
kil bir alan veya yol üzerinde kurulmuştu; 
sepiciler pazarı, deve pazarı, saman paza
rı, kilitçiler pazarı gibi. Basra'nın 3 mil ba
tısındaki kervan durağı Mirbed'de yer alan 
büyük panayırda şehirliler ve bedeviler hay
van alım satımı için toplanır. yarışma ya
pan şairleri ve güncel meseleler üzerinde 
konuşan hatipleri dinlerdi. Bu pazar IV. (X.) 
yüzyılın sonlarına doğru gerilerneye baş
lamıştır. lll-IV. (IX-X.) yüzyıllarda Ma'kıl ve 
İbn Ömer kanallarının birleştiği yerde züc
caciye, tarak, kumaş . un, balık, meyve ve 
sebze gibi ürünlerin satıldığı büyük pazar 
kurulmuştu ; burada marangoz ve terziie
rin de dükkaniarı vardı. Feyl Kanalı boyun
ca uzanan yerleşim biriminde sahil paza
rından başka un, pirinç, hurma, et. sirke 
gibi malların satıldığı erzak pazarı da bu
lunurdu. Ayrıca sarraflar, kuyumcular ve 
köle tacirleri için de müstakil pazarlar var
dı. Basra'nın yabancıtarla ticareti tarihi 
Übülle Limanı aracılığıyla yapılırdı. Burası 
Ziyad b. Eblh tarafından kazdırılan bir ka
nalla garnizon şehrine bağlanmıştı. 443 
(1051 ) yılında Übülle'de marnur pazarların 
ve kervansarayların olduğu bildirilmektedir. 
Übülle-Basra Kanalı'nda iki şehir arasında 
mal taşıyan pek çok sandal vardı . 

Basra'dan kısa bir süre sonra kurulan 
Küfe daha planlı bir şehirdi. Küfe'de Hz. 
Ömer'in emriyle kasır ve caminin yanında 
Künase adı verilen alan pazar yeri olarak 
ayrılmıştı. Burası ticaretin yanı sıra ilmi tar
tışmaların yapıldığı, şiir ve mOsiki faaliyet
lerinin yürütüldüğü bir kültür merkezi du
rumundaydı. Küfe'yi başşehir edinen Hz. 
Ali'nin, "Müslümanların pazar yeri musal
Iaları gibidir, erken gelen tuttuğu yerde o 
gün ayrılıncaya kadar hak sahibidir" dedi
ği rivayet edilmektedir. Aynı yaklaşımı Vali 
Mugire b. Şu 'be de benimsemiştir, ancak 
halefi Ziyad b. Eb'ih pazarcıların tuttukları 



yerlerde kalmalarına izin vermiştir (Bela
zür1', s. 299-300). Süyütl'nin bir rivayetinden 
Hz. Ali devrinde Küfe pazarında kapıları ki
litlenebilen dükkaniarın varlığı anlaşılmak
tadır ( Tanl]u'l-l]ulefa', s. 204 ). Emevl Hali
fesi Hişam b. Abdülmelik'in valisi Halid b. 
Abdullah el-Kasrl, Küfe'de yeni pazarlar 
kurdurdu; hasır gölgelikli yapıların yerine 
iki sıra kemerli dükkanlar yaptınlarak ta
cirlere kiraya verildi ve geliri orduya tah
sis edildi. Bu, daha sonra kurulan Bağdat 
ve Kayrevan gibi şehirlerin pazarlarına ör
nek oldu. Bir rivayete göre esnaf ve zana
atkarlar Küfe Camii'nin yanındaki açık alan
da iş yaparlardı. Massignon'a göre lll-IV. 
(IX-X.) yüzyıllarda Küfe pazarında verrak
lar ulucaminin kıble tarafında bulunuyor, 
yanıbaşındaki diğer zanaatkarlar arasında 
hurmacılar, sabuncular, bakkallar yer alı
yordu. Bunlara halıcılar, kumaşçılar, çırpı

cılar, kasaplar, zahireciler, kavutçular ve 
tüccarla onlara komşu sarraf ve kuyum
cular da eklenebilir (Opera Minora, lll, 50-

5 ı) . Abbasller devrinde epey bir süre bu 
canlılığını devam ettiren Küfe pazarları za
manla geriledi. Makdisl şehrin dışındaki 
Künase mahallesini harap durumda gör
düğünü belirtir (A(ısenü't-te~asfm, s. ı ı 7) 
İbn Battüta, ziyaret ettiği Küfe'nin Musul 
ve Bağdat ile Mekke arasında bir kervan 
konaklama yeri konumuna düştüğünü, be
devi saldırıları sebebiyle ticaret merkezinin 
yıkıldığını kaydeder (er-Ri(ıle, ı , 238). 

Amr b. As, Pustat'ta ulucaminin (Amr b. 
As Camii) yakınında Hz. ömer adına bir 
arazi tahsis etmişti; ancak halife Mısır'da 
toprağının bulunmasını hoş karşılamayıp 

orasının pazar yeri olarak kullanılmasını is
tedi. Bunun üzerine Darülbirke adıyla anı
lan bu yer köle pazarı haline getirildi. Amr 
b. As, Nil'in doğu yakasında ulucaminin ci
varında başka pazarlar da açtırdı. Emevl 
Halifesi ı. Mervan, Pustat'ta üzeri kapalı 
bir pazar inşa ettirdi. Emevller döneminde 
Amr b. As Camii'nin kuzeyinde Verdan ve 
Berberl pazarı, batısında Hemmam pazarı 
kuruldu. 

Hz. Ömer, Kudüs'ün fethinin ardından 
şehrin en yukarısındaki kumaş pazarında 
ve batısında bulunan dükkanlar dizisinin 
hıristiyanlara ait olduğunu öğrenince bun
ların arasındaki kurşun kubbeli büyük pa
zarın da müslümanlara tahsisini istemişti. 
Bu pazarlar Mescid-i Aksa'nın Halll Kapısı 
civarındaki üç Roma pazarı olmalıdır. Dı

maşk'ın fethinden sonra Roma dönemine 
ait ana cadde pazar olarak varlığını koru
muş, diğer pazarlar Bağdat örnek alınarak 
tasarlanmıştır. 

Haccac tarafından kurulan Vasıt'ın pa
zarları güzel planlanmış ve ihtimamla dü
zenlenmişti; her mesleğe müstakil yerler 
tahsis edilmiş, farklı zanaat ve ticaret er
babı birbirinden ayrılmıştı. Her tüccar züm
resinin kendi sarraft vardı. Pazar iki geniş 
bölümden oluşuyordu. Sağ taraftan Der
bülharrazln'e kadarki bölümde zahireci
ler, kumaşçılar, sarraflar ve attarlar, kıble 
istikametinden çarıkçılar sakağına doğru 

bakkallar ve manavlar yerleşmişti. Çarık
çılar, gündelikçi arnele ve zanaatkarlar 
Dicle kıyısına doğru pazarın sol tarafında 
toplanmıştı. Tüccardan bir çeşit vergi ve
ya kira alınıyordu. İyas b. Muaviye, Vasıt 
pazarına muhtesib tayin edilmişti. 

Bağdat'ın kurulduğu yerde fetihten ön
ce Badüreya adlı bir köy vardı. Medain'e 
bir günlük mesafede olup Sasanller'in hi
mayesinde her yılbaşında açılan panayırı
na Medain ve Sevad bölgelerinden gelen 
tüccarların Irak'tan toplanan haraç malla
rı kadar ürün getirdiği bu köye Çinli tüc
carların bile uğradığı rivayet edilir (İbnü ' l

Fakih , s. 27). Başşehir olmadan önce de 
burada aylık panayırlar kurul urdu. Abbas! 
Halifesi Mansur tarafından inşa ettirilen 
Bağdat'ta önceleri "yuvarlak şehir"in (el
medlnetü'l-müdevvere) iç alanındayer alan 
bazı pazarlar, en dıştaki büyük surun dört 
taçkapısından iç sura doğru uzanan sıra 
kemerli geçitiere kaydırıldı . 157 (773) yı
lında Muhtesib Ebü Zekeriyya Yahya b. 
Abdullah'ın Şia ile iş birliği yaparak bir is
yan başlatması üzerine pazarlar sıra ke
merli geçitlerden yuvarlak şehrin dışına 
çıkarılarak Cahiliye devrinden beri bir tica
ret merkezi olan Kerh'e, Küfe ve Basra ka
pıları arasında Seraftan Ysa Kanalı'na doğ
ru yayılan alana taşındı. Oradaki düzenle
me, benzer malların aynı cadde ve sokak 
üzerinde sıralanmış dükkaniarda satılma
sı ilkesinden hareketle yapıldı. Ebü Ca'fer 
ei-Mansür, Kerh 'in ana iş merkezinin Dic
le'nin batı yakasında kurulmasını emret
ti , burada inşa ettirdiği dükkanlar tüccar
lara kiralandı . Daha sonra pazar alanı dar 
gelmeye başlayınca kendi imkanlarıyla dük
kan yapanlardan daha düşük kira alındı. 
Mehdi-Billah da Dicle'nin doğu yakasında
ki Rusafe bölgesinde Huld Sarayı'nın kar
şısına düşen Babüttak ile Babüşşalr'de ve 
batı yakasındaki Medlnetü'l-müdewere'
nin kuzeyinde kalan Harbiye kesiminde ye
ni pazarlar açtırdı. Derbülesakife, Derbüz
zeyt ve Derbülac'da bulunan Sükudarilbit
tlh de (meyve hali) Kerh'in içine nakledil
dL Onun devrinde buralardaki dükkaniar
dan kira alındı ve yeni vergiler tahsil edildi. 
Silahhaneden sorumlu görevliye nisbette 
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Kasruvaddah adıyla anılan yerde her çeşit 
malın sattidığı pazarlar bulunurdu; bunlar 
arasında verrakların 1 OO'den fazla dükka
nı vardı. İbnü'I-Cevzl, kendi zamanında Bağ
dat'taki büyük verraklar çarşısını alim ve 
şairler meclisi olarak niteler (Mena~ıbü 
Bagdad, s. 26) Ayrıca şehirde , kalabalık 

nüfusa hizmet veren 600'ü aşkın kavutçu 
vardı. Bağdat pazarlarındaki tüccar Orta 
Asya'dan ve Uzakdoğu'dan ithalat yapar
dı. Teng Hanedam devrinden Sung Hane
danı devrine kadar geçen sürede Çin'e gi
den İranlı ve Arap tüccarların sayısı gittik
çe arttı. Bu sırada Bağdat'ta ipekli kumaş, 
porselen, çay ve ham ipek gibi Çin malları 
için özel pazarlar kuruldu. Doğu Bağdat'
taki beş sokağın arasında kalan Sükuhu
dayr'da Çin porselenleri satılırdı. Cahiz, 
Irak pazarlarında satılan ithal ürünlerinin 
bir listesini vermektedir (et-Tabaşşur, s. 

25-34). lll. (IX.) yüzyılda Bağdat'ın her iki 
yakasındaki pazarlardan ve Reha'l-bıtrlk 

adıyla bilinen değirmenlerden toplanan 
vergiler yıllık 12 milyon dirhemi buluyor
du. 

Mu'tasım-Billah'ın inşa ettirdiği Samer
ra'da Bağdat pazarları örnek alındı. Saray 
ve kamu binaları yapıldıktan sonra uluca
minin yeri belirlendi ve onun etrafına pa
zarlar kuruldu. Mısır, Basra, Küfe ve diğer 
bölgelerden çeşitli meslek erbabının iskan 
edildiği her semte müstakil pazarlar ya
pıldı; geniş bir hat üzerindeki dükkaniar
da imalathanelerde türlü ürünler satılma
ya başlandı. Bağdat, Vasıt, Basra, Musul 
gibi şehirlerle Samerra arasında yoğun 
birnehir trafiği kuruldu. Samerra'nın ku
zeyindeki Dür semtine bazı zümreler yer
leştiriterek mescidler, hamamlar ve her 
mahalleye küçük pazarlar, kasaplar, zahi
reciler ve diğer tüketim maddeleri satıcı
ları için dükkanlar inşa edildi. Mu'tasım
Billah'ın Türk kumandanı Eşnas ve kuwet
lerinin yerleşmesi için Batı Samerra'da ik
ta ettiği Kerh'te de cami ve pazarlar ku
ruldu. Mütevekkii-Alellah'ın eski Samerra'
nın dışında kurdurduğu Hizam b. Gatib böl
gesinde emniyet merkezi, hapishane, köle 
pazarı , halka ait evler, esnaf zümrelerini 
barındıran iki taraflı dükkanlar ve imalat
hanelerin bulunduğu pazar caddesi ve ca
mi vardı . Pazarın müstakil bir bölümünde 
şerbetçi, çorbacı gibi esnaf bulunurdu. Sa
merra'da toplanan pazar vergileri ve ki
ralar yıllık 10 milyon dirheme ulaşıyordu. 

Arap Dünyası: Genel Değerlendirme. 

Müslümanlar İslam yurdunun tamamını 
kapsayan bir tür ortak pazar kurmuşlar
dı. Bizans dönemindeki ekonomik durgun
luğun ardından müslümanlarca ele geçiri-
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!en bazı bölgeler canlı bir ticaret alanı ha
line gelmiştir. Henry Pirenne'nin İslam fe
tihlerinden sonra Akdeniz ticaretinin öl
düğü yolundaki iddiası yalnız Avrupalılar 
açısından doğrudur; zira daha İslam'ın ilk 
dönemlerinde bazı sahabiler Akdeniz'de 
ticari gemiler işletmeye başlamıştı. Arap 
dünyasında büyük şehirlerin varlığı, Orta
doğu'nun bir ucundan öbür ucuna uza
nan ve kervanlarla birbirine bağlanan pa
zarlar zincirine dayalıydı. Büyük pazarların 
iki temel özelliği vardı. Bunlar halkın ihti
yaçlarının karşılanması için getirilen ürün
lerin toplandığı yerierdi ve bölgedeki kü
çük pazarlar ağının toptan satış merkez
leriydi. İslam pazarları, iç ve dış ticaretin 
yanı sıra kırsal ve kentsel hizmetlerin or
ganizasyonu ve finansınanına da büyük 
yatırım ve katkı sağlamıştır. Ayrıca devle
tin ve ikta sahiplerinin ayni vergi olarak top
ladıkları malları sattıkları veya başka ihti
yaç maddeleriyle değiştirdikleri, köylülerin 
nakdi vergilerini ödemek üzere ihtiyaç faz
lası mallarını paraya çevirdikleri yerlerdi. 
Düzenlerinin, ürünlerinin ve mensupları
nın benzerlik taşıması İslam pazarlarının 
toplum hayatında oynadığı istikrarlı rolün 
delilidir. Halkın mübadele ihtiyacını karşı

lamak veya bir vakfa gelir sağlamak için 
bunların etrafında kurulanların dışında bir 
semtte kendiliğinden ortaya çıkan pazar
lar da vardı. Camiyle pazarın şehrin mer
kezinde ve iç içe yer alması İslam'da dün
ya ile ahiretin uyum içinde yürüdüğünü 
gösterir. Belki de bu yaklaşımın etkisiyle 
pazarlarda ilim halkaları düzenlenmiştir 
(mesela bk. İbn Asakir. XII, 267). Pazar ye
rinin yapısal özelliği işlevsel ihtiyaçlara, şe
hir planlaması ve mimarlık bilgisine, mev
cut inşaat malzemesine, iklim şartlarına, 
bölgenin ürünlerine ve talebe göre şekil

lenirdi. Pazarların yeni kentsel gelişmelere 
tepkisi, her birinin şehir ekonomisindeki 
rolü ve konumuna bağlı olarak ilden ile 
farklılık gösterirdi. 

Pazar müslüman şehir hayatında birey
sel işlemlerin, ticaretin ve haberleşmenin 
odağı olup İslam şehrinde içtimal ve ticari 
faaliyetler yerleşim birimlerinin mahremi
yetinden soyutlanmaya çalışılmıştır. Yeni 
kurulan şehirlerde hükümet konağı ve ulu
caminin yer aldığı merkezden sur kapısı

na doğru uzanan bazı caddelerin tek veya 
her iki kenarında sıralanmış çeşitli meslek 
gruplarının benzer nitelikteki dükkaniarın
dan ve imalathanelerinden oluşan pazar
lar önemli işlevler görürdü. Bir cadde, so
kak veya hat boyunca uzanan pazarlar
dan başka şehirde kaysariyye (bedesten), 
han (kervansaray), fundCık (saray-han) , veka-
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le, rab' gibi isimlerle anılan tek veya birkaç 
katlı ticarethaneler bulunurdu. Ticaret yol
ları üzerindeki menzillerde kurulan -bu 
grup çoğunlukla ri bat özelliği arzeder- han 
ve kervansaraylar. geniş bir coğrafyaya da
ğılan İslam şehirleri arasında günümüz
deki dinlenme tesisleri kadar önemli işlev
ler görürdü. Bunların zamanla etrafiarın
da gelişen yerleşim birimlerinin merkezin
de kaldıkları olurdu. Toptan ticaretle uğ
raşan tüccar genellikle mallarını fundCık 
(Mağrib, Tunus), han (Türkiye ve Suriye). 
vekale (Mısır, Tunus). semsere (Yemen) ve 
sarayiara (İran, Afganistan) indirerek ara
etiara ya da perakendecilere satardı. 

Pazar bölümleri merkezden çevreye doğ

ru çok defa ekonomik güçlerce belirlenen 
bir düzene tabiydi. Şehir içinde pazarla
rın ve pazar bünyesinde dükkaniarın ko
numuna göre kıymetlerinin değişmesin
de müşteriler önemli rol oynardı. Yoğun 

müşteriye sahip ana caddelerde ağırlıklı 
olarak perakendeciler konuşlanır, trafiğ i 

daha seyrek olan ara cadde ve sokaklar
da ise zanaatkarlar yerleşirdi. Dolayısıyla 
cami, köprü, iskele ve sUr kapılarının yakı
nındaki yerler pazarın revaçta olan kesim
leriydi. Taptancılar nisbeten sakin cadde
lerde ve kalabalıktan uzak hanlarda bulu
nurdu. Pazarlar ya meslek veya müşteri 
odaklı olarak düzenlenirdi. Belli meslek er
babının bir yere kümelenmesinde muhte
melen din, ırk ve hemşehrilik bağı da rol 
oynardı. Mesela kuyumculuk ve sarraflık 
genellikle yahudi ve hıristiyanların tekelin
deydi. Bilhassa dışarıdan gelen yabancı 
tüccarların yoğun olduğu pazarlarda sar
raftara ihtiyaç artardı. Pazarın camiye en 
yakın kısmında sahaflar, mücellitler, attar
lar, şekerlemeciler, kandilciler 1 mumcular, 
dericiler, terlikçiler, kürkçüler, mücevherat
çılar, sarraflar, kuyumcular gibi meslek er
babı toplanmıştı. Kadınlara mahsus mal
ların sunulduğu bölüm de bunların yakı
nında bulunurdu; burada kadın giyimi, par
fümeri ve oyuncaklar satılırdı . Kullandıkla

rı ocaklar dolayısıyla yangınlara yol açabil
dikleri ve gürültüye sebebiyet verdikleri 
için bakırcı, demirci, marangoz 1 dağrama
cı gibi meslek erbabı şehrin kenar mahal
lelerine yerleştirilirdi. Kale kapısı civarın
da ise saraçlar ve silahçılar konuşlanırdı. 
Taşradan kolayca ulaşılabilecek kesimler
de köylü, bedevi, göçer, kervancı kitlesine 
hitap eden keçe, urgan, kepenek, çadır, 
koş um takımı. heybe, kap kacak gibi şey
lerin satıldığı pazarlar kurul urdu. Kırsal ke
simin ürünleri ya şehrin kenar semtlerin
deki açık pazarlarda veya -özellikle çabuk 
bozulan ürünleri- seyyar satıcılarca sokak-

larda satılırdı. Ayrıca çırpıcılar, boyacılar, 
sepiciler, sepetçiler, çömlekçiler, meyve 
toptancıları. celepler. kasaplar. barutçular, 
inşaat malzemecileri gibi çevreyi kirleten 
veya güvenlik riski taşıyanların yanı sıra ge
niş sergi alanlarına ya da akarsu kaynak
larına ihtiyaç duyan bazı meslekler şehir 
dışını mekan tutard ı (mesela bk. ibnü'l
Cevzl, s. 28). 

Belli meslek gruplarına ait düklkan ve 
imalathanelerin pazarın bir kısmında kü
meleşmesinde birbirlerinin ürün, fiyat, ça
lışma günü ve saatlerini gözetim altında 
tutabilme isteğinin de rolü olabilir. Fakat 
bunlar 1100 yıllarında Kahire'de olduğu 
gibi karışık bir şekilde de bulunabilirdi. Çe
şitli mesleklere mahsus düklkan ve imalat
hanelerin birbirinden ayrılması imar pla
nından, tüccar ve zanaatkarların girişimin

den veya mülk sahiplerinin yönlendirme
sinden kaynaklanabilirdi. Belli ürünlerin 
pazarlardaki perakendecileriyle toptancı
ları genelde sıkı komşuluk içindeydi. Muh
temelen bu yakınlık öncelikle perakende
cinin taptancıdan sık sık mal alma zorun
luluğundan kaynaklanırdı. Ayrıca pazarda 
çoğunlukla nurnuneye bakılarak sipariş 
yapılmazdı ; perakendeci malı gidip bizzat 
görmek ve mümkünse aldığının hemen 
hepsini kendisi götürmek isterdi. Aynı şe
kilde zanaatkarlar da çok defa sadece ma
mullerinin perakendecilerine değil ham 
maddeye ve araç gereç tedarikçiterine de 
yakın konumda bulunurdu. Mekansal ya
kınlık sadece perakendeciye hızlı mal te
dariki imkanı vermekle kalmaz, çoğunluk
la zanaatkara ham madde ve avans suna
rak imalat sürecinin basamaklarını orga
nize eden toptancıya da avantaj sağlardı. 
Tamamlayıcı ürünlerin perakendecilerinin 
birbirine yakınlığı tüketiciye kolaylık getir
diği gibi imalat kesiminin yan sanayii ile 
yakınlığı da zanaatkarın zaman ve nakliyat 
maliyetini düşürürdü. Taşra pazarları gü
nün en işlek saatlerinde yüklü hayvanla
rın giriş çıkış yapabileceği, köylü ve şehir

Iilerio toplanacağı genişlikte açık alarılardı. 

Bunlara Dımaşk'taki pazar pazarı, Bağdat'
ta Nehrimualla'nın kenarındaki salı pazarı, 
Musul'daki çarşamba pazarı, Fas ve Me
rakeş'teki perşembe pazarı örnek gösteri
lebilir. 

Pazarlarda ticaret ve imalat sektörü ge
nellikle öz sermaye ile dönen küçük veya 
orta ölçekli aile girişimlerinden müteşek
kildi; bu sebeple iş bölümü ve uzmaniaşma 
ileri düzeyde olup dikey entegrasyon na
dirdi. Mudarebe türü ortaklıklar çok yay
gın sayılmazdı. Dolayısıyla veresiye 1 taksit
li satışlar öz sermayeyi bağladığı ve batak 



hesap riski doğurduğu için peşine nisbet
le yüksek fiyatlandırmayı kaçınılmaz kılar
dı. Bir çeşit zira! avansı ifade eden selem 
de aynı gerekçeyle gelecek mevsime ait 
ürününün düşük fıyattan kapatılmasını ge
rektirirdi. imalat sanayii büyük eyalet mer
kezlerinin pazarlarında vasatın üzerinde bir 
önemi haizdi. Bununla birlikte mütevazi bir 
geçimlik kazanmaya rıza gösteren zanaat
karların işçiliklerini ürettikleri sanat eser
lerine yansıtmak için gösterdikleri gayret 
Avrupalı imalat yöntemleriyle asla ulaşı
lamayacak şaheserlerin ortaya çıkmasına 
imkan verirdi (Kramers, I, ı ı O) 

Günlük temel ihtiyaç maddeleri çoğun
lukla merkez! pazarlardaki perakendeciler
de satışa sunulurken veya seyyar satıcılar
ca müşterilerin ayağına getirilirken daya
nıklı lüks tüketim malları daha dış halka
larda arzedilirdi. Dayanıksız tüketim mal
larının satıldığı açık pazarlar genelde ha
vanın serinlediği, mesailerin sona erdiği ve 
malların kalanının elden çıkarılması için fi
yatların düşürüldüğü ikindi ile akşam ara
sında daha da canlanırdı. Kıymetli kumaş 
ve pahalı giysilerin satış yerleri genelde pa
zarın en değerli yerlerinde ana girişin ya
kınında yoğunlaşırdı. Tekstil satış yerleri 
pazarlarda alt gruplara (mesela kadın ör
tüler!, erkek üst giyimi, örme ürünler) ay
rışmıştı . Bu sınıfiaşmayı !onca uygulaması 
da etkilemiş görünmektedir (bk. ESNAF; 

LONCA) Muhtemelen yüksek vergilendir
me, hırsızları celbetme, gösteriler ve ayak
lanmalar sırasında yağmalanma gibi risk
leri sebebiyle büyük envantere sahip geniş 
dükkaniara (vitrinlere) pek rastlanmazdı. 

Barış yoluyla gerçekleştirilen bazı fetih
ler sırasında varılan antlaşmalarda gayri 
müslimlerin İslam pazarlarında din! göste
ri yapmalarını yasaklayan maddelere rast
lanmaktadır (mesela bk. ibn Kayyim el
Cevziyye, III, ı ı 59) Pazarlarda genellikle 
müslümanlar ve gayri müslimler barış ve 
uyum içinde iş yapardı, ancak özel şartla
rın kışkırttığı bazı istisnalar da olabilirdi. 
Mesela Xl. (XVII.) yüzyılda Fas'ta yerli ta
cirler, İslamiyet' i kabul etmiş yahudilere 
diğer müslümanlardan farklı muamele uy
gulayarak onları pazarlara sokmamıştı; 
Meyyare'nin NaşiJ:ıatü'l-mugterrin adlı 
eseri bu ayırırncılığa reddiye olarak yazıl
mıştır. 

Pazarlar iş gücünün arzına da aracılık 
ederdi. Nitekim Musul'un sur içi meyda
nındaki çarşamba pazarında çevre yöre
lerden gelerek iş arayan tarım işçileri top
lanırdı. Toptancı, perakendeci, işportacı gibi 
satıcılar ve imalatçılarla bunların yarnakla
rı ve müşteriler dışında kapancı 1 kantarcı 1 

kileci, saka, çığırtkan (dellal, çerçi), simsar, 
nakliyeci, harnal gibi hizmet sektörü men
supları da pazarların ayrılmaz unsurlarıy

dı. Özellikle şehir merkezindeki ana paza
rın dar sokaklarında nakliyat eşekler ve 
harnallar vasıtasıyla yapılırdı. Cahiz, Bağ

dat'ın Kerh Kapısı'nda kiralık eşeklerio bu
lunduğunu bildirir (el-Beyan ve't-tebyTn, 
ı, 69-70). Nasır-ı Hüsrev, Fatımiler devrin
deki Fustat pazarlarına ulaşımın, sayıları 
50.000'1 bulduğu söylenen kiralık eşekler
le yapıldığını ilginç bir bilgi olarak aktarır 
(Sefername, s. 105). Bağdat ve Basra gibi 
nehir trafiğine açık şehirlerde kiralık ka
yıklar vardı. 

Pazarlar çeşitli vesilelerle yapılan kutla
maların da adağını oluştururdu. Mesela 
Fatımller devrinde çeşitli münasebetlerle 
caddeler 1 sokaklar ve pazarlardaki bina
lar kandillerle aydınlatılır, kaysariyyeler süs
lenirdi, böylece halk geceleri de alışveriş 
yapabilirdi. Pazarcıların özellikle esnaf teş
kilatları aracılığı ile bir toplumsal dayanış
ma içinde bulunduğu, bu kurumların bün
yesindeki yardımlaşma sandıklarının zor
da kalan mensupianna önemli destekler 
sağladığı bilinmektedir. Nitekim bazı is
lam hukukçuları, kasıtsız cinayet işleyen 
pazarcının akılesinin mensubu bulunduğu 
pazar ehli olduğuna hükmetmlştir (Min
had, 11. 214). 

İran ve Afganistan Pazarlan. İran'da uzun 
mesafeli ticaret, toptan ve perakende sa
tışın yanı sıra para işlemlerinin de yapıl
dığı alan ve binaların birieşimine "bazar" 
adı verilirdi. Aviulu küçük yapılar veya et
rafında perakendeci dükkaniarının sıralan
dığı üzeri kapalı dehlizlere "t!mçe" denir
di. İran pazarı, içinde meydan, cami, med
rese. türbe, hamam ve diğer kamu binala
rının da bulunduğu dükkan, pasaj ve han
lardan (saray) oluşan bir kompleksti. Eski 
İran'da her iki tarafında imalathanelerin 
yer aldığı sokaklar vardı. Ancak dükkanlar, 
kervansaraylar ve diğer iş yerleriyle kuşa
tılmış sokaklar kombinasyonu, İslam me
deniyetinin müslüman beldeler arasındaki 
uzun mesafeli ticaretin yoğunlaştığı 1 000 
yılına doğru ortaya çıkan bir ürünü gibi gö
rünmektedir. 

Cuma camisi bazan pazarın yanıbaşın
da veya içinde konuşlanırdı; ancak Yezd ve 
Kirmanşah'ta (şimdiki Bahteran) olduğu 
gibi bunun istisnaiarına da rastlanırdı. is
tahr'ın birçok sütunun yer aldığı geniş 
meydanını ve Pulvar nehri üzerindeki köp
rüyü öven MakdiSı, daha önce bir ateş ma
bedi olan Suriye üsllıbundaki caminin et
rafında çarşı kurulduğunu söyler (A/:ıse
nü 't-tekasTm, s. 436). Ticaretin merkezin-
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deki çarşı genellikle tuğladan mamul to
nozlarla kaplıydı; dış kolları ise ya tama
men açık ya da ahşap veya sazdan sun
durmalarla örtülüydü. Pazar sokaklarının 
her iki kenarında 2-3 m . genişliğinde tek 
katlı perakendeci dükkaniarı ve imalatha
neler sıralanırdı; bunlar aynı meslek er
babının kümelendiği arastalardı. Pazarda 
konut yoktu; böylece geceleri, tatillerde ve 
esnafın protestoları sırasında kapatılabi

lirdi. Küçük şehirlerin pazarları birkaç yüz, 
büyüklerinki ise birkaç bin dükkandan olu
şabilirdi. 

Eskiden özellikle uluslararası ticaretin 
önem arzettiği büyük şehirlerde geniş iç 
aviulu hanlar 1 saraylar pazarların bir par
çasıydı. Avlunun etrafında tek veya çift 
katlı taptancı odaları bulunurdu; alt katta 
daha çok depolar, bazan dükkan ve ima
lathaneler de yer alırdı. Çoğunlukla dük
kaniardan oluşan tımçelerin eşlik ettiği 
kervansaraylar pazarın ana bölümlerine 
açılırd ı . Mallar kalabalık dar sokak arala
rından harnallar veya yük hayvanlarıyla ta
şınırdı. Eskiden kervan ve yolcuların barın
dığı büyük kervansarayların çoğu şehirle

rin dışında konuşlanır ve pazarlarla mekan
sal bağlantısı bulunmazdı . Pazarda özellik
le değerli malların satıldığı dükkaniarı içe
ren bir kaysariyye de yer alırdı. 

Eski şehrin içindeki pazar yeri muhtelif 
yapısal özellikler taşırdı. Şehristan ve ribat 
olmak üzere iç ve dış kesimlere ayrılan Or
ta Asya şehirlerinde pazar ve kervansaray
lar genellikle kapılardan birinde kurulurdu 
ve Hive'deki gibi ana pazar hanına "tim" 
adı verilirdi. Buhara gibi diğer bazı örnek
lerde şehristanın başlıca pazarını birbirini 
dik kesen iki ana caddenin oluşturduğu 
çarşı ile bu dört yol boyunca uzanan d ük
kanlar teşkil ederdi. Her at, Kandehar ve 
Taş Kurgan'dakiler gibi bazı Afganistan pa
zarları da çarşı modeline uygundu. Büyük 
kapalı pazarlar genellikle boylu boyunca 
tonozlarla örtülüydü. Buhara ve Taş Kur
gan'da olduğu üzere bazan çarşı görkem
li bir kubbeye sahip olurdu. Afgan şehirle

rinin geleneksel ana arterlerini teşkil eden 
örtüsüz pazar sokakları komşu Hint şehir

lerindeki pazar yapılarını andırırdı. 

İran'da pazarın yeri bazı durumlarda Or
ta Asya modeline göre tanzim edilmişti. 
VIII. (XIV.) yüzyılda Yezd'de şehir merkezi
nin etrafına çekilen surun kapılarından bi
rinin dışında yeni bir pazar kompleksi ge
lişmeye başlamıştı. Diğer taraftan Tahran, 
Tebriz, Şlraz, Kirmanşah, Meşhed vb. bü
yük şehirlerde görüldüğü gibi birçok İran 
pazarı dış surların içinde oluşmuştu. Ş!
raz, Kirmanşah ve Kaşan'da, İsfahan ve 
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Tahran'ın ticaret merkezlerinde olduğu 
üzere pazarların çoğu doğrusal bir ana 
hattın sağına soluna serpiştirilmiş küçük 
kollar ve hanlar dizisi şeklindeydi. Tebriz'
deki gibi diğer pazarlar ise birkaç ana pa
ralel hattan ve onları kesen nisbeten kü
çük bağlantılardan oluşan dikdörtgenim
si bir yapıdaydı. 

Zaman içinde mevcut yapılara yeni kol
lar ve kervansaraylar eklenerek pazar bü
yütülürdü. Ayrıca şehir genişleyince de pa
zarı büyürdü; bunun en güzel örnekleri, Sa
fevl devri İsfahan'ının ve XIII-XIV. (XIX-XX.) 
yüzyılın başlarındaki Kaçar Tahranı'nın pa
zarlarıdır. Tüccarlar, valiler ve diğer devlet 
erkanı, gelirleri bir cami veya medreseye 
vakfedilmek üzere yeni pazarların kurul
ması için maddi kaynak sağlardı . Bu ör
neğe uyan Yezd pazarı VIII-IX. (XIV-XV.) yüz
yıllarda Muzafferller ve Timurlular devrin
den başlayarak zamanla gelişti. Göz alıcı 
İran pazarlarından birine sahip İsfahan da 
bu gelişim sürecinin ikinci örneğidir. Xl. 
(XVII.) yüzyılın başlarında İsfahan'ın 1. Şah 
Abbas tarafından Safevller'in yeni başşeh
ri yapılmasıyla birlikte pazarı büyüdü. Ay
rıca İran şehir ve kasabalarının mahallele
rinde küçük semt pazarları (bazarçe) orta
ya çıkmıştır. Günlük ihtiyaç ve hizmetleri 
sağlayan dört beş dükkandan oluşan ba
zarçe özellikle mahallenin ana sokaklarının 
kesiştiği dört yol ağzı civarında konuşlan

mıştır. Hamam, cami ve türbelerin eşlik 
ettiği çoğunlukla üzeri örtülü bu teşek
küller komşu yapılardan bir veya birkaçı
na vakfedilmiştir. 

Pazar İran kültür alanı içindeki şehirle
rin ticaret merkezi olmasının ötesinde dini, 
siyasi ve içtimal unsurları da içeren çok 
önemli bir kurum olagelmiştir. İdari, dini 
ve ticari üç ana işlev İslam'dan önce ve son
ra İran şehrinde iç içe geçmişti. Bununla 
beraber İran kültür alanındaki şehirlerin 
özgün tasarımı Batı Asya'daki klasik du
rumdan kısmen farklıydı. V. (Xl.) yüzyıla 
kadar birçok İran şehrinde pazar yeri şeh
ristanın surlarının dışındaydı. Ancak IV. (X.) 
yüzyıldan sonra şehrin varoşları da surlar
la çevrilmişti. Bu dönemde şehir hayatının 
merkezi şehristandan pazarın bulunduğu 
varaşiara kademeli olarak kaymıştır. 

Genellikle doğrusal bir plana sahip olan 
pazar ana şehir kapılarıyla bağlantılı cad
delerin kenarında yer alırdı . Cuma camisi, 
hükümet sarayı (veya kale) ve pazar üçlüsü 
her şehrin odak noktasını teşkil ederdi. IV. 
(X.) yüzyıldan beri bu yapıya büyük şehir
lerin hemen hepsinde rastlanırdı. Erken 
dönemin merkezi pazarları genellikle ör
tüsüzdü, ancak 372 (982) yılı civarında Se-
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merkant'ta örtülü bir pazar vardı. İsfahan 
yakınındaki Yahudiye'de her iki tür de mev
cuttu. Bunlar uzunluğu 1 mile kadar olan 
düz sokaklardı. Pazar merkezinin daha son
raki yapısı tuğla tonozlu arı kovanı biçi
mindeydi. Genellikle pazarın iyi bölümleri 
kapalı olurdu ve sadece en seçkin kısım
larında kubbe bulunurdu. 

Pazarlar Kirman, Kerec, Zerend, Nlşa

bur, Buhara ve Semerkant'ta en eski ör
neklerinde olduğu gibi meydanlara bağla
nırdı. En çarpıcı örnek ise İsfahan'da yer 
alan dünyanın en seçkin alışveriş merkezi 
Nakş-i Cihan'dı (Meydan-ı Şah). Daha az çe
kici olmakla birlikte bunun benzerlerine 
Tebriz, Ş'iraz, Kirmanşah gibi şehirlerde de 
rastlanırdı. Xl. (XVII.) yüzyıl İsfahan'ında ol
duğu üzere şehir meydanında çoğunluk
la her gün veya haftada bir açık pazarlar 
kurulurdu. Haftalık pazarlar İsfahan ve 
Culfe'deki Bazar- ı Köhne gibi şehrin diğer 
kesimlerinde de düzenlenirdi. Pazarların 
bir kısmı çok geniş ve kalabalıktı. Nasır-ı 
Hüsrev, 444 (1052) yılında İsfahan'da için
de elli hanın (ttm) bulunduğu bir dokuma
cılar sokağı ve sarraf pazarlarından birin
de 200 sarraf gördüğünü söyler ( Seferna
me,s. I54).104Tde(I637)Tebrizpazarın

da 300 saray ve 1 5.000 dükkan vardı. Sa
rayların çokluğu bir kısmının hacıların, yol
cu ve kervanların konaklamasına, daha 
azınlıktaki bir kısmının da ticarete mah
sus olduğunu göstermektedir. 

Afgan sarayı kare veya dikdörtgen iç av
lulu, tek kapılı bir kompleksti. Taşra şehir 
pazarlarında kervansarayın bir bölümü zi
yaretçilere konaklama, hayvaniarına ise ba
rınma imkanı sunan saray olarak kullanı
lırdı. Büyük pazarlardaki saraylar büyük öl
çekli ticarethaneler olup dükkan, imalat
hane ve ambarlar, nadiren de taptancılar 
için iş yeri ve ardiyeler ihtiva ederdi. Bazı 
durumlarda üst katlar mesken olarak kul
lanılırdı. Saraylar çoğu zaman belli iş kolia
rına (mesela Kabil'de halı, ithal mensucat, 
eski giysiler ve para işlemlerine) tahsis edi
lirdi. Saray genelde belli bir kavme veya 
yöreye mensup meslek erbabınca payla
şılırdı. Özellikle Kuzey Afganistan'da muh
temelen pazar günlerinin yerel önemi do
layısıyla birçok saray vardı. 

Pazarda imalat, toptancılık, perakende
cilik, sarraflık, seyyar satıcılık, bölgeler ve 
uluslararası ticaret, geçici ikamet ve kül
türel, toplumsal, siyasal, dini faaliyetler 
gibi birçok etkinlik yürütülürdü. Üretim 
pazar ve kervansarayların içinde yoğun
laşmıştı; aynı yerde imalat, taptancılık ve 
pazarlamacılık birlikte yapılırdı. Aynı ikti
sadi güçlerce finanse edilen birçok işpor-

tacı da pazarda mal veya hizmet sunardı. 
Bunlar ya ürünlerini teşhir etmek için et
rafta dolaşırlar ya da açık alanda tezgah 
kurarlardı. Bir ürünün üretim ve satışı es
naf teşkilatlarının gevşek denetimi altın
daydı. Diğer zümreler gibi esnaf teşkilat
ları da iktisadi faaliyetleri denetimleri al
tında tutan zengin üyeleri ve taptancı tüc
car tarafından kontrol edilirdi. 

Pazar aynı zamanda şehrin marı merke
ziydi. Emlak ve pahalı sanat ürünleri dı
şında para sadece ticarete yatırılabilirdi. 
Dolayısıyla İran hükümdarları ve seçkinler 
kervansaraylar, dükkanlar inşa ederek ya 
da satın alarak yahut ticari ortaklıklar ku
rarak ticari girişimiere ciddi yatırımlar ya
pardı (Bosworth, s. 140; M ez, s. 541; ayrıca 
b k. Le Strarıge , The Lands of the Eastern 
Caliphate, s. 266). Seçkinler nüfuzları sa
yesinde iş çevreleri üzerinde büyük etkiye 
sahip olan toptancılarla ortaklıklar kurar
dı; taptancıların bu işlevi hem iktisadi güç
lerinden hem de eşrafla siyasi ilişkilerin
den kaynaklanırdı. Pazarın iktisadi işlevi
nin diğer bir yönü de bölgeler ve uluslara
rası ticaretteki rolüdür. Şehir içinde üreti
len malların bazan diğer bölgelere de ih
racatı yapılırdı. Taptancılar dış ticaretin or
ganizasyon ve finansmanında merkezi bir 
rol oynardı. Kaysariyye ve diğer önemli sa
raylar bu işlemlerin merkeziydi. Hintli, Türk, 
Yunan, İtalyan gibi birçok milliyetten ya
bancı tüccar iran'ın düzenli ziyaretçileri 
arasındaydı. Pazarların içinde ve etrafın
da yer alan aşhane ve hamamlar pazarcı
ların ihtiyacını karşılardı. Esnaf teşkilatla
rının çalışma saatlerinden sonra toplandık
ları kahvehaneleri, spor salonları ve buluş
ma mekanları vardı. Fakr-ı Acem gibi tari
kat mensubu olan pazarcılar edebi kabi
liyetlerini sunmak ve faaliyetleri izlemek 
için bu mekanlarda buluşurdu. 

İslam'ın ilk dönemlerinde bazı taşra pa
zarları sadece belli günlerde açılırdı. Me
sela Askerimükrem'de (HOzistan) cuma, 
Serdea'da (Azerbaycan) pazar günleri ku
rulan pazarlar vardı. Genelde bölgesel ve 
kırsal özellik taşıyan panayırlar çoğunluk
la kuruldukları ayın ismiyle anılırdı. Tarih 
boyunca varlıklarını sürdüren bu pazarlar 
alışveriş için gelen şehirli tüccar için de 
önem taşırdı. Bunlar birçok yönden şehir 
pazarlarınınkine benzer işlevlere sahipti. 
Zira iktisadi hedeflerinin ötesinde çeşitli 
kutlarnalara ve toplumsal etkinliklere ev 
sahipliği yapardı. Deyleman'daki Pirrlm'
de on beş günde bir kurulan pazara bü
tün bölgeden topluluklar gelir ve şenlikler 
düzenleyip eğlenirlerdi. Buralarda köyler 
arası ihtilaflarda görüşülür ve vergiler top-



lanırdı. Haftalık pazarlar daha çok iran'ın 
Hazar ovalarında, özellikle de Gllan'ın or
ta düzlüğünde, Azerbaycan'ın bazı bölge
lerinde veya Afganistan'ın Hindukuş dağ

larının kuzey eteklerindeki yoğun nüfuslu 
yerlerde bulunurdu. Büyük Afgan pazar
ları haftanın her günü açıkken diğerleri sa
dece bir iki gün kurulurdu. Kuzey Afganis
tan'da pazar günü geleneği oldukça güç
lüdür: genel uygulama pazarların pazar
tesi ve perşembe olmak üzere haftada iki 
gün kurulması yönündedir. Güney ve doğu 
bölgelerinde ise bu gelenek daha az yay
gındır. 

Pazarlar toplumsal roller de üstlenirdi. 
Pazarcılar arasında evlilik oranı diğer züm
relere nisbetle daha yüksekti. Pazarın top
lumsal yönü özellikle esnafın camide kıl
dığı cemaat namazlarında tezahür eder
di. Günlük ibadetleri n yanı sıra pazarcılar 
haftalık dinitoplantıya da (hey'eH mezhe
bi) katılırdı. Vaizlerin dinlendiği bu toplan
tılara her hafta farklı biri ev sahipliği ya
pardı. Pazarcılar muharrem şenlikleri için 
özel meclisler düzenlerdi. Haftalık hey' et-i 
mezhebi sadece dini amaçlara hizmet et
mekle kalmaz, aynı zamanda iktisadi ve 
siyasi meselelerin müzakere edildiği ve ni
kah merasimlerinin yapıldığı bir cemiyet 
vazifesi görürdü. Piyasa haberleri, görüş
ler ve söylentiler, bu kişisel ilişkiler ağı ve 
aynı bireylerin hafta boyunca çeşitli toplan
tılara katılması sayesinde yayılırdı (Thaiss, 
S. 202) 

Pazar aynı zamanda dini ve ticari bir bü
tündü: ticaret ve zanaat merkezi olması
nın ötesinde camiyle beraber cemaatleş
menin odağı ve geleneksel şehir hayatının 
sosyokültürel çevresiydi. Şehrin dini ve si
yasi merkezi olan cuma camisi ile pazar da
ima iç içeydi. Siyasi irade pazar topluluğu 
harekete geçirilerek ifade edilirdi. Bu ise 
hükümdan desteklemekten onun iktida
rına muhalefete kadar değişen şekiller ala
bilirdi. Topluluk bir zaferi veya siyasi olayı 
kutlamak için pazarı ışıklandırabileceği gi
bi böyle bir hadiseyi kutlamayı reddede
rek muhalefetini sergileyebilirdi. Pazarın 
tatil edilmesi gibi hükümet karşıtı daha 
sert eylemler de yapılabilirdi. 

Sıkı sıkıya kenetlenmiş bir topluluğa sa
hip olan pazar tüccarın cemaat hizmetle
rinden haber almasını mümkün kılardı. Bir 
kimsenin zekatını ödemesi, hayır işlerine 
katkıda bulunması ve ulema ile iyi ilişkiler 
geliştirmesi dindarlık alametleriydi: dola
yısıyla onun pazar topluluğu arasında say
gınlığını korumasına hizmet ederdi. Ule
ma siyasi gücünü korumak için pazarcıla
rın desteğine muhtaçtı. Ulemanın ünü ve 

gücü denetimi altındaki vakıfların büyük
lüğü ve değerleriyle pazaretiardan ve baş
kalarından topladığı humusun tutarına 
bağlıydı. Öte yandan hükümetin keyfi ve 
baskıcı sultasına maruz kalan pazarcılar 
ulemanın koruyuculuğuna sığınırdı. Pazar
cıların dini hassasiyeti ve gelenekçiliği, ule
ma ile ilişkileri pazarın fiziki yapısı ve içti
m ai özelliği sayesinde güçlenirdi. Bu top
lumsal ve ideolojik bağlar pazarcı ve alim
Jere hayat tarzları ve alem tasawurlarında 
belli müşterekler kazandırdı . Neticede ca
mi ve medreselerin pazarın mali desteğine 
bağımlı olması, yüzyıllardır İran şehirleri
nin toplumsal hayatının ayrılmaz mekan
larını teşkil eden cami ve pazarın ittifakını 
besledi. Bu ikili, modern dönem öncesin
de iran'da akrabalık bağları dışındaki ana 
sosyalleşme ağlarının odağındaydı. 

Hindistan ve Pakistan. Hindistan'da pa
zar ve pazar yerleri için sOk, çevk 1 çOk 1 
çOke (<Ar. sOk), bazar, bazar has, çekla 1 
çükla, çevrahe, ketre 1 kütre, men di 1 men
dey, deribe, nehhas, hat gibi kelimeler kul
lanılmaktadır. Genelde çevkler dört yol ağ
zındaki açık alanlardı. Bazar has, bazar ke
Ian ve çandni çevk büyük şehirlerin ana 
caddeleri üzerinde kurulan merkezi açık 
pazar olup içinde bir veya daha çok çevki 
barındırırdı. Mesela Babürlü Delhisi'ndeki 
Çandni Çevk, Bazar- ı Hanım, Çevk-i Sa'
dullah Han, Agra'daki Çevk-i Ekberabad, 
Lah or' daki Çev k Bazar ve Man ek Çevk bun
lardandır. Bazariarda her türlü mal genel
likle perakende satılırdı. Çevrahe dört yol 
ağzı ve dolayısıyla burada kurulan açık pa
zar anlamında kullanılırdı . Başta tahıl ol
mak üzere gıda maddelerinin hem toptan 
hem perakende sattidığı pazarlara gene 1 
güne 1 günce (<Far. gene) adı verilirdi. Top
tan satış yeri olan ketre 1 kütre satılan ma
la nisbetle tanınırdı. Tahıl, bakliyat, seb
ze, meyve, şeker ve tuz gibi ürünlerin şe
hir dışından getirilip toptan sattidığı yere 
mendi 1 mendey denirdi. Özellikle banotu 
yapraklarının pazarlandığı kısa hat veya 
caddenin yahut dükkan grubunun ismi de
ribe olup bunlara panderibe 1 deribepan da 
denirdi. Nehhas veya nekasta kölelerin ya
nı sıra fil, at, deve, sığır, davar ve kümes 
hayvanlarının toptan veya perakende sa
tışı yapılırdı. Ganj nehri gibi kutsal mekan
larda açılan, çeşitli malları toplayan ve eko
nomik ilişkiler kurulmasına aracılık eden 
mevsimlik panayırlara mlla 1 meyla veya 
çendey adı verilirdi. SOret, Hugli, Satgaon 
ve Suvali gibi kıyı şehirlerinde sazdan ku
lübeleri de içeren bazı mevsimlik pazar
lar gemilerin geliş ve dönüş tarihleri ara
sında düzenlenir ve işleri bitince kalıntıları 
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ateşe verilirdi. Taşrada belli yerlerde haf
tada bir veya birkaç gün sabah kurulup ak
şama doğru kaldırılan , bizzat üreticilerce 
açılan sergilerde çoğunlukla gıda ve giysi, 
bazan da hayvan satılan açık semt pazar
larına pite 1 pitte 1 plth 1 pithiya vb. adlar 
verilirdi, bunların küçüklerine hattı denir
di. 

Hindistan'da müslümanların hakimiye
tiyle birlikte ortaya çıkan şehirleşme da
ha geniş ufuklu yeni pazarların kurulma
sına yol açmıştır. Hint pazarlarındaki can
Janmaya coğrafyacı ve gezginler tarafın
dan dikkat çekilmiştir. Mesela Delhi haki
miyetinden sonra Malva'nın önemli şehir
lerinden Çanderi'de büyük bir kale, 14.000 
ev, 384 pazar yeri, 360 kervansaray ve çok 
sayıda cami vardı . Bir pazar yerinin özel
liğini o yörede yaşayan halkın talebi şekil
lendirirdi. Büyük şehirlerde eşrafın talep
leri pazarda satışa sunulan malların çeşit 
ve kalitesini belirlerdi. Küçük şehirler ve 
kasabalar halkın günlük ihtiyaçlarının te
darikine yoğunlaşırdı. Köylülerse ihtiyaç
larını pite ve milalardan karşılardı. Pazar
lar bazan büyüyerek yakın şehirleri birbi
rine bağlardı: mesela Agra'da gıda ve di
ğer ürünlerin satıldığı pazar FetihpOr Sik
ri'ye kadar 12 mil boyunca yayılmıştı. Pa
zarlar genellikle sabah ve ikindi serinliğin

de açık olup öğle sıcağında kapanırdı. 

Arastaların kesişerek ortada bir çarşı 
(çehar-suk) oluşturduğu pazar düzeninin 
Hindistan'a LQdller devrinde getirildiği dü
şünülmektedir. Sultan İskender LOdi'nin 
Agra'da böyle bir çarşı kurdurduğu bilin
mektedir. Ekber Şah çarşı merkezli Babür
lü şehir sistemini yaygınlaştırmıştır. Ba
bürlüler'in 1 57 4-1 586 yılları arasındaki baş
şehri FetihpOr Sikri'deki arastabunlara ör
nektir. Bunun batı yönüne dönüldüğünde 
sağda kalan yakasının, önleri boylu boyun
ca taraçayla örtülü dikdörtgen şeklinde 175 
dükkandan oluştuğu anlaşılmaktadır. Aras
ta çarşı oluşturacak şekilde bir başka aras
ta tarafından kesilirdi. Delhi'deki arasta
nın benzer özellikler taşıdığı, Lahor'da da 
kale içinde böyle bir ahşap arastanın bu
lunduğu bilinmektedir. Babürlüler, pazar 
yerinin etkin bir şekilde kullanımına yöne
lik bazı düzenlemeler yapmıştır: mesela 
inişli çıkışlı yüzey tesviye edilerek daha 
fazla kullanım alanı ve burada yapılacak 
törenler için uzak görüş mesafesi sağlan

maya çalışılmıştır. 

Hindistan'da pazar mimarisinde ulaşılan 
ilginç bir aşama da üç çatallı düzenlemey- . 
di (benzerleri ne Afganistan'da da rastlanır
dı). Cihangir, Lahor'da üç kolun şehrin fark
lı yönlerinden aynı noktaya doğru uzandığı 
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böyle bir pazarın ve onunla bağlantılı bir 
caminin inşası için 2 milyon rupee tahsis 
etmişti. Bu pazarın her bir kolundaki 270 
dükkandan aylık toplam 2500 rupee kira 
geliri elde edilirdi. XIX. yüzyılda Agra Hisa
rı'nın Delhi Kapısı önünde üç çatallı bir pa
zar vardı. Delhi'deki benzerinde de Mendi-i 
Gül-fürOşan , Mümtazgene ve Gari-benna
nan bölümleri bulunurdu. 

Delhi şehrinin kapılarından bazılarında 
belli malların sattidığı pazarlar (mesela Pa
lam Kapısı'nda köle, BedaGnl Kapısı ' nda 

tahıl gibi) kurulurdu. Babürlü Hükümdan 
Şah Cihan'ın kızı Cihanara Begüm, 1640 
yılında Delhi'de Lahari Kapısı'nın önünde 
inşa ettirdiği üç bölümlü pazara Çandni 
Çevk adını vermişti. Lahari Kapısı'ndan 
Çevk KOtval'i'ye kadarki Urdu Bazar adlı 
bölüm saray halkının, askerlerin, hizmet
çilerin ve çevredeki diğer insan ların ihti
yaçlarını karşılardı. Sekizgen biçimli Çevk 
Katvali'den ayrılan ve Cevheri ya da Eş
refi Bazar denen bir başka bölüm batı ta
rafındaki ikinci bir çevk ile buluşurdu . Yi
ne sekizgen olan bu çevkin ortasında bü
yük bir havuz vardı. Bu havuzdan itibaren 
FetihpOri Mescidi'ne kadarki bölüme Fe
tihpOri Bazar adı verilirdi. 

Kalenin Ekberabadi Kapısı'ndan şehrin 
aynı adı taşıyan kapısına kadar kuzey-gü
ney doğrultusunda uzanan yaklaşık 1 km. 
uzunluğunda 888 dükkana sahip bir baş
ka pazar bulunurdu. 1650'de Newab Ek
berabadi Begüm tarafından kurulan bu 
pazarın arasından Bihişt nehrinin bir ko
lu akardı. Pazarın başında bir cami, onun 
yanında bir saray ve yolun karşı tarafında 
bir hamam inşa edildi. Muhammed Şah 
devrinde ROşenüddevle kanalın her iki ya
kasım birer sıra kandille ışıklandırdı. Önce
leri kurucusuna nisbetle Ekberabadi Ba
zar adıyla anılan bu yer daha sonra Feyz 
Bazar diye tanındı. Sadullah Han kalenin 
Ekberabadi Kapısı'nın hemen dışında Has 1 
Hanım Bazar ve Çevk Sa'dullah Han adlı iki 
pazar kurdurdu. Delhi'deki kayda değer 
öbür yerler ÇOrl Bazar, Cevheri Bazar ve 
Raca Bazar idi. Mescid-i Ekber! Mahal 
önündeki cuma pazarı sahaflık, kitabet, 
edebiyat ve resim işlerine mahsustu. Ule
ma nadir kitaplar için burayı sık sık ziyaret 
ederdi. Delhi pazarlarındaki "kahvehane"
ler hararetli fikri müzakerelere sahne olur
du. 

Ekber Şah zamanında şehir planına ka
tılan bir başka öğe de kare şeklindeki ket
relerdir. Bunlar diğer bazı İslam ülkelerin
deki haniara benzer. Nurcihan Begüm'ün, 
mallarını ketrelerde depolayan tüccara mü
dahale edilmemesini emreden "nişan"ın-
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dan da anlaşılacağı üzere bunlar malların 
depolandığı veya toptan satışının yapıldığı 

tek kapılı korunaklı binalardır. Babürlüler 
devrinde kurucularına, çeşitli mesleklere 
ve mallara nisbetle anılan birçok ketre var
dı. Muhtemelen, Ahmedabad'daki ketre
parçanın gelişiminde gözlendiği üzere ket
reler başlangıçta kurucularının hisariarı ve
ya malikanelerinin içinde ya da kenarında 
özellikle onların ihtiyaçlarını karşılayan bir
kaç dükkandan ibaretken genişleyerek bü
yük pazarlara dönüşmüştür. Ketrelerin or
taya çıkışı Delhi, Lahor, Agra, SOret, Reşi
dabad, Benares gibi şehirlerde toptan alım 
satımları gerçekleştirmeye yetecek kadar 
ticari sermaye ve talebin varlığını göster
mektedir. 

Mendiler satılan temel mala, bulundu
ğu mahalle, kurucusuna ve nadiren belli 
bir mesleğe nisbetle anılırdı. Hemen her 
şehir veya kasabada bir galle mendi bu
lunurdu; SOret, Lahor. Kambay ve ŞirpOr'
dakiler meşhurdu . Bu ketre ve mendiler 
nitelikleri ve yapılarındaki bazı değişikl ik

lere rağmen günümüze kadar varlıklarını 
korumuştur. Afganistan'da da küçük pa
zarlar çoğunlukla sadece tahıl, meyve ve 
sebzelere mahsus müstakil mendilere sa
hipken büyük pazarlarda et, pirinç, keres
te. çıra , meyve gibi ürünlerin satıldığı men
diler vardı. 

Zamanla çok yaygınlaşan deribepanlara 
hemen her şehirde rastlanmaya başlan

mış, bazıları müstakil bir semte dönüş

müş, denetimi ve vergi tahsili için bir kOt
valin idaresine verilmişti. Mesela Ahme
dabad'daki deribepanın yıllık vergi geliri 
2850 rupee civarındaydı. 

Agra, Patna ve Lahor'daki nehhasların 
hanları vardı. Her sabah açı lan Agra ima
ret-i nehhasında deve, at ve öküz gibi hay
vanların yanı sıra çadır ve pamuklu ürün
ler vb. satılırdı. Lahor'daki nehhas sırlı çini
lerle kaplı süslü kapıları olan bir kamu bi
nasında faaliyet gösterirdi. FetihpOr Sikri'
deki Çevgan Bağ'ın yakınında da böyle bir 
nehhas vardı. Ahmedabad'daki nehhas 
bir pith ile birlikte müstakil bir mahal oluş

tururdu. Delhi'de ise birden fazla nehhas 
olduğu anlaşılmaktadır. 

LOdi Sultanlığı ve Ekber Şah öncesi Ba
bürlü devirlerinde pazar anlamında gene 
kelimesine rastlanmamıştır. Şah Cihan dö
neminde Agra'daki Tae Mahal'in etrafın

da kurulan Tae Gene tahılın yanı sıra ingi
lizler'in aradığı kumaşların satıldığı ana pa
zar! ardan biriydi. Agra ve Delhi gibi bazı 

şehirler tek bir ürünün satıldığı birden faz
la gence sahipti. Şah gene veya genc-i ser
karİ adıyla anılan "sultan genci" anlamın-

daki ana pazar halisaya dahil olup resmi 
görevliler ya da vergi tahsildarlarınca de
netlenirdi. Agra gibi üretken şehirlerin fark
lı kesimlerinde cagirdarlar tarafından ikin
ci derecede geneler oluşturulmuştu . An
cak cagirdar başka bir yere tayin edildi
ğinde pazarı geriler veya yeni cagirdara 
nisbetle anılmaya başlar ya da başka semt
te yenisi kurulursa tamamen atıl kalabi
lirdi. Cagirdarlar gencin denetimi ve vergi 
tahsili için kendi temsilcilerini görevlendi
rirdi. Hümayun her türlü malın kayıklar 

üzerinde satıldığı bir cihaz-ı sOki tesis et
tirmişti. Babürlüler devrinde sarayda mi
na bazariarı kurulurdu. Şölen özelliği ta
şıyan bu yerlerde eşrafın hanımları tez
gah açar, hükümdar da hanım sultanların 

eşliğinde buralardan alışveriş yapardı. 

Pazarlarda belli bir ücret karşılığı ölçüm 
yapan kileci veya kantarcılar bulunurdu. 
Bu iş mukataa usulüyle ihale edilirdi. He
men her pazarda fiyatları iyi bilen dellal 
yahut mukim ücret karşılığında malların 
pazarianmasına aracılık ederdi. Buna kar
şılık yıllık kazançlarının bir kısmını hükü
mete pişkeş olarak öderlerdi. Bunlar ken
dilerine çalışma izni veren kOtvale göreve 
başlarken tarafsızlık senedi, çalıştıkları sü
re boyunca günlük satış işlemleri, fiyatlar 
vb .ni içeren yevmiye defter leri sunardı. 
Tarafsızlık teminatma rağmen bazı büyük 
tüccarın çıkarını köylü, zanaatkar ve ya
bancılar aleyhine korudukları yönünde şi
kayetlere sıkça rastlanmaktadır. Temizlik 
işçileri hizmetlerine karşılık pazarcılardan 

aldıkları ücretten vergi öderlerdi. Ancak bu 
vergi Evrengzib devrinde kaldırılmıştır. 

Günümüz ölçüleriyle değerlendirildiğin

de İ slam ülkelerinde ne ilkel ne endüstriyel 
ne de modern piyasa ekonomisinin, bun
ların hepsinden farklı olarak bir klasik "pa
zar" ekonomisinin hakimiyetinden söz edi
lebilir. Farklılık işleyiş süreçlerinden ziya
de bunları düzenli bir bütüne dönüştüren 
ilkeler ve yöntemlerdedir. Pazarın özel ka
rakterini ve genel ilgi alanını belirleyen bu 
ilkeler arasında fayda esaslı dengeler bil
gi akışından daha önemsiz görünmekte
dir. Bunun yanı sıra standart üretimin yok
I uğu pazarlığı kaçınılmaz kılardı. Dolayısıy

la pazarlarda sunulan malların kalitesine 
göre şirketlerden çok bireylerin itibarı ar
tar veya zedelenirdi. islam ülkelerinin şe
hir içinde şehir konumundaki klasik pa
zarları işgaller. afetler, modernizasyon, ya
bancı endüstri ürünlerinin istilası , yerli sa
nayiin gelişmesi gibi sebeplerle yavaş ya
vaş yok olmuş. hala varlığını sürdürebilen
ler ise daha çok turistlere hediyelik eşya sa
tan dükkanlar topluluğuna dönüşmüştür. 
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li! CENGiZ KALLEK 

Selçuklu Dönemi. Bağdat pazarlarının 
Büyük Selçuklular devrinde canlılığını kay
bettiği anlaşılmaktadır. 48S'teki (1092) yan
gında Bağdat'ta demirciler çarşısı ile sar
raflar çarşısı yanmış ve pek çok kişi ölmüş
tü. Diğer bir yangında da baharat çarşısı 
başta olmak üzere Bağdat çarşısının bü
yük kısmı harap olmuştu ( 5 ı 2/ ı ı 18). Bağ
dat'ın topografyası hakkında bilgi veren 
kaynaklarda VI. (XII.) yüzyılda ulucami et
rafında büyük çarşıların yanı sıra Sı1kula
sakife, Sı1kuttayr, Sı1kussayarife'den bah
sedilir. Aynı yüzyılda İbn Cübeyr, Harbiye 
çarşısı ve etrafındaki meskı1n bölgenin yı
kıldığını, tabiplerin, hastalarını Bağdat' ın 

batısındaki Basra Kapısı yakınlarında Sı1-

kulmaristan'da tedavi ettiklerini belirtir 
( er-Ri/:ıle, s. 201 ). 

Irak' ın önemli ticaret merkezlerinden 
olan Basra'da ise çarşılar Selçuklular za-
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