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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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manında canlılığını korumaktaydı. Bu dö
nemde Basra'yı ziyaret eden Nasır-ı Hüs
rev çarşıdaki dükkaniarın farklı saatlerde 
açıldığını, SQkulhuzaa'da sabah, SOkuos
man'da öğle ve SQkulkaddahin'de akşam 
pazarlarının kurulduğunu, bu pazarlarda 
herkesin parasını sarrafa emanet edip bir 
makbuz alarak alışveriş yaptığını söyler (Se
femame, s. 140). İbn Cübeyr, Irak'ın önem
li şehirlerinden Küfe'nin büyük kısmının 
harap vaziyette olduğunu belirtir ( er-Ri/:ıle, 

s. 187); bu dönemde şehirdeki pazarların 
canlılığını yitirdiği anlaşılmaktadır. VIII. (XIV.) 
yüzyılda Küfe'nin t icaret merkezi bedevi 
saldırıları sonucu yıkılmış. şehir sadece ti
caret kervanlarının uğrak yer i konumuna 
düşmüştü (İbn Battüta, s. 219). Bununla 
birlikte yakınındaki Necef dini konumu se
bebiyle canlı bir pazara ve nüfus yoğun
luğuna sahipti. Şehrin temiz ve güzel bir 
pazarı olduğunu söyleyen İbn BatlOta bak
kallar, aşçılar, fırıncılar, terziler ve attarlar 
çarşısından ve kaysariyyelerden bahset
mektedir (a.g.e., s. 176) 

Büyük Selçuklular devrinde Horasan, Ha
rizm ve Maveraünnehir'de çok sayıda pa
zar bulunmaktaydı. Büyük Selçuklu Dev
leti'nin başşehri Merv'de sebze, meyve ve 
ekmek satan çarşılarla ulucaminin yakının
da tahıl pazarı mevcuttu. Nişabur ve He
rat gibi şehirlerde saraçların. ıtriyat , ip ve 
köle tacirlerinin faaliyet gösterdiği özel so
kaklar vardı. Selçukluklar çarpışmalar es
nasında harap olan İran şehirlerini yeni
den inşa etmişler ve buralarda ticari ha
yatın gelişmesi için çalışmışlardır. Tuğrul 

Bey, İsfahan'ı zaptettikten sonra (443/ 1051) 
şehirden üç yıl boyunca vergi alınmama
sını emretmişti. Selçuklular tarafından ele 
geçirilmesinin hemen ardından İsfahan'a 
gelen Nasır-ı Hüsrev, şehrin sarraflar çar
şısında 200 sarraf gördüğünü ve KO-Tıraz 
mahallesinde elli kervansaray ve bu ker
vansaraylarda pek çok tüccarın bulundu
ğunu söyler (Sefername, s. 150-151). 

IV (X) ve V. (Xl.) yüzyıllarda ticaret yol
larının uzağında kalan Bizans hakimiye
tindeki Anadolu ticari açıdan oldukça sö
nük bir devir geçirmişse de Anadolu Sel
çukluları'nın bu faaliyetlere verdiği önem 
sayesinde VI. (XII.) yüzyıldan itibaren tica
ret gelişmeye başladı. Ticari açıdan önem 
taşıyan sahil şehirleri fethedilerek imar 
edildi ve şehirler arasında bir kervansaray 
ağı kuruldu. Bu dönemde Anadolu'da çok 
sayıda kervansaray ve hanın bulunması 
Selçuklular'ın ticarete verdiği önemi gös
termektedir. VII. (XII I.) yüzyıl başlarında 

Konya'da eski çarşı ve yeni çarşı bulun
maktaydı. Eski çarşı S86'da (1 190) Haçlı-
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lar tarafından yıkılmasının ardından tekrar 
canlandırıldı, şehrin gelişmesiyle birlikte 
yanına bir çarşı daha açıldı. Alaeddin Ca
mii'nin yakınında olduğu için SOkulcami' 
diye adlandırılan eski çarşının yanı sıra kay
naklarda şehrin batı surlarının dışında SQ
kulgureba ile Tiz pazarından bahsedilmek
tedir. Bu iki çarşıda birçok zanaat ve tica
ret erbabının dükkanı vardı. Ayrıca attar, 
at, buğday, kasap, kuyumcu, şekerci, pa
mukçu ve odun pazarları mevcuttu. VII. 
(XIII.) yüzyılda yeni pazarın yanında bir çar
şı daha kuruldu. Anadolu Selçukluları dö
neminde bölgenin en önemli köle paza
rı Sivas'ta bulunuyordu. Karadeniz'in ku
zeyinden getirilen köleler Sivas pazarında 
sattidıktan sonra Suriye ve Mısır'a götü
rülüyordu. Bunun dışında halı ve dokuma 
pazarı mevcuttu. 

Selçuklular döneminde Sivas'ta Necmed
din Candar, Taceddin Mahmud, Nizamed
din Hurşid hanları ile Büyük Han ve Ka
pan Ham gibi hanlar vardı. Ticaret mak
sadıyla şehirde bir kolani oluşturan Cene
vizliler uzun süre Kemaleddin hanında kal
mıştı. Hanlar sadece tüccarların konakla
dığı mekanlar olmayıp aynı zamanda alış
veriş yapılan yerierdi ve bazılarında çok 
sayıda dükkan bulunuyordu. Altun-aba, 
Demre Hatun, Karatay, Nizamiye, Pir inç
çiler ve Şekerciler hanları Konya çarşısm
daki başlıca hanlardır. Şehir içerisindeki 
pazar ve çarşıların yanı sıra şehir kapıla
rında da açık pazarlar kuruluyordu. Göçe
be Türkmenler'in hayvan ürünlerini satıp 
karşılığında mamül madde aldıkları bu pa
zarlara "sQkutterakime" adı verilirdi. Şe
hirlerin dışında da pazarların kurulduğu 
bilinmektedir. VI (XII) ve VII. (XIII.) yüzyıl

larda Kayseri yakınlarındaki Pazarören'de 
her yıl bahar aylarında kurulan ve kırk gün 
süren Yabanlu pazarı bu tür bir pazardı. 
Ülke içinden ve dışından gelen tacirler için 
fuar niteliğindeki bu pazarda özellikle kö
le, at, kumaş, deri ve kürk satılırdı. Taeir
Ierin önemli kabul edilen Yabanlu pazarı
na katılabilmek için büyük gayret göster
dikleri belirtilmektedir. 

Önceleri pazar yeri olarak kullanılan ba
zı mahallerin etrafına zaman içerisinde 
dükkan ve hanlar inşa edilerek şehir hali
ne dönüştüğü görülmektedir. Mardin'in 
güneyindeki Koçhisar (Kızıltepe) bir pazar 
yeri iken Artuklular zamanında burası bir 
şehir haline geldi. Kırşehir yakırılarındaki 
Ziyaret pazarı da etrafında hanların ku
rulmasıyla bir kasaba ve İ lhanlılar devrin
de önemli bir ticaret merkezi oldu. Ana
dolu'da pazardan kasaba haline dönüşen 
yerler arasında Ilgın'ı da zikretmek gere-

kir. Amasya yakınlarındaki Azine pazarı ile 
Sivas yakırılarındaki Pazar pazarı Anado
lu'da kurulan panayırların en meşhurları
dır. Pazar esnafı ve zanaatkarlar kendi ara
larında hiyerarşik bir düzene sahipti ve 
Ahilik özellikle VII. (XIII.) yüzyılda pazar es
nafı arasında yaygınlaşmıştı . 

İlhanlılar. İlhanlı hükümdarlarının tica
reti desteklemesi İlhanlı şehirlerine ve özel
likle başşehir Tebriz' e büyük bir ticari can
lılık kazandırmıştı. İlhanlılar ve Timurlular 
döneminde bölgeye gelen seyyahların Teb
riz pazarlarından övgüyle söz ettikleri gö
rülmektedir. IX. (XV.) yüzyıl başlarında Teb
riz'i ziyaret eden Ruy Gonzales de Clavüo 
şehrin geniş meydanlarında içerisinde dük
kaniarın yer aldığı kervansaraylar bulundu
ğunu, çarşılarda her türlü eşyanın satıldı
ğını anlatır (Anadolu, Orta Asya ve Timur, 
s. 97). Gazan Han zamanında pazarlarda 
fiyatların sınıriandıniması yoluna gidildiği 
bilinmektedir. Gazan Han ve Olcaytu Han 
pazarlarda devletten ayrı olarak vergi alan 
çetelerle mücadele etmiştir. Bu dönemde 
KazerOn ve Merv'de meyve, Badgis'te fıs
tık, Bağdat yakınlarındaki Kerh'te kağıt, 
ipek ve elbise, Harizm'de köle ve hayvan 
pazarları kurulmaktaydı. 

Fi'itımiler. Fatımiler döneminde Mısır, 
Abbas! hilafetinin merkezi Bağdat'taki si
yasi istikrarsızlık sebebiyle ticari açıdan 
önem kazanmış, Irak ve Körfez bölgele
rinden yapılan göçler neticesinde Fustat 
ve İskenderiye gibi şehirlerin nüfusu art
mıştı. IV. (X.) yüzyıl sonlarında Fustat'ı zi
yaret eden Makdisi, Amr b. As Camii et
rafındaki çarşıların İslam dünyasının hiç
bir yerinde bulunmadığını kaydeder (A/:ı
senü't-tekaslm, s. 197-199). Ondan yakla
şık yarım asır sonra Mısır'a giden ve Ka
hire çarşıları hakkında ayrıntılı bilgi veren 
Nasır-ı Hüsrev, Amr b. As Camii'nin kuze
yinde yer alan çarşıda fildişi , kaplumbağa 

kabuğu, cam eşyalar gibi nadir malların 
satıldığını, pazar esnafının dürüst olduğu
nu, hile yapan tüccarların bir deveye bin
dirilip halka teşhir edildiğini anlatır (Se
fername, s. 82-87). Fatımiler devrinde ku
rulan pazarlar arasında SQkuşşemmaln ve 
SQkubeynelkasreyn gibi büyük çarşılar bu
lunmaktaydı. İbn Dakmak ve Makrizi'nin 
Kahire çarşılarıyla ilgili olarak kaydettiği 
bilgilerden Fatımiler döneminde kurulu
şundan itibaren Kahire pazarlarının mes
lek esasına göre teşekkül ettiği ve esna
fın arif adı verilen liderlerinin olduğu anla
şılmaktadır (el-İntişar, s. 32-34, 37-41; el
lfıtat, II , 94-107). Aynı devirde uluslararası 
ticaretin başlıca merkezlerinden Dimyat 
ve Fustat ile İskenderiye arasında yoğun 



bir ticaret sirkülasyon u vardı. Fustat'ta ya
bancı tüccarların kaldığı hanlar bulunmak
taydı . Şehirde bütün tüccarların "vekilü't
t üccar" adı verilen bayileri mevcuttu. Fatı
ml Veziri Me'mGn ei-Bataihl, 516 ( 1122) 
yılında Irak ve Suriye'den gelen tüccarlar 
için darü'l-vikaleyi yaptırdı. Fatıml!er dö
neminde başta Ezher Camii olmak üzere 
birçok dini kuruma vakfedilmiş dükkanlar 
ve pazarlar vardı. 

Eyyubller. Eyyübller devrinde Haçlılar' 

la yoğun biçimde mücadele edilirken iç ve 
dış ticaretin canlılığını sürdürdüğü anla
şılmaktadır. Bu dönemde İskenderiye, Ka
hire, Küs ve Ayzab gibi şehirlerde büyük 
çarşılar, kaysariyyeler ve hanlar mevcuttu. 
Musul, Nusaybin, Sincar, Düneysir, Har
ran, Rahka, Halep, Humus ve Dımaşk'ta 
ticaret kı:~ ·vanları için han ve kervansaray
lar inşa edilmişti. Pazarlar Dımaşk'ta Erne
vi Camii'nin çevresinde yoğunlaşmıştı. İbn 
Cübeyr Musul, Halep ve Dımaşk gibi şe

hirlerde kapalı çarşılar bulunduğunu söy
ler ( er-Rif:ıle, bk. indeks) EyyGbller döne
minde Kahire'de inşa edilen çarşıların bü
yük bir kısmı Memlükler döneminde de 
canlılığını korumuştur. 

Memlükler. M em! ük Devleti'nin ilk yılla
rında Mısır ve Suriye hem Moğollar'ın hem 
de Haçlılar'ın bölgeden uzaklaştırılmasının 
ardından siyasi istikrara kavuştu . Bu de-

Kahire'de bir pazar verinin tasvir edi ldiğ i Jean Brindesi' nin 
bir resmi 

virde Endülüs'ten göç eden müslüman
ların yanı sıra Moğol istilasının ardından 

Irak, İran ve Anadolu'dan göçenlerle Mo
ğol kabilelerinden İslam'a girerek bölge
ye yerleşenler sayesinde bölgenin nüfusu 
arttı; Kahire, İskenderiye, Dımaşk ve Ha
lep gibi şehirler gelişerek kalabalıklaştı. 
VI!!. (XIV.) yüzyılda Kahire'nin nüfusunun 
SOO.OOO'i aştığı , Mısır'ın nüfusunun 3 mil
yon olduğu tahmin edilmektedir. Bu nü
fus artışı ve siyasi istikrar Memlükler'in 
ilk döneminde Mısır ve Suriye'de ticaretin 
gelişmesine imkan sağladı , çarşı ve pa
zarlar genişleyerek sayıları çoğaldı, daha 
önce tek bir çarşısı bulunan küçük şehir
lerde bile yeni çarşı ve pazarlar açıldı. 

Bu devirde de pazarlar, Ortaçağ İslam 
dünyasındaki pazarların karakteristik özel
liklerinden olan ihtisas çarşıları niteliği ta
şımaktaydı. Her meslek ve zanaat erbabı 
kendi meslekleriyle anılan sokak ve ma
hallerde faaliyet gösteriyordu. Kahire'de 
ve diğer şehirlerde gıda ürünlerinin satıl
dığı çarşı ve pazarların büyüklüğü ve mal
ların çeşitliliği kaynaklarda anlatılmakta
dır (Makrlzt . el-l:fttat, ll , 94-95) Kahire'de
ki pazarların en meşhuru olan, EyyGbller 
dönemine ait BabülfütGh Çarşısı muhte
lif bölgelerden insanların geldiği bir top
tancı hali niteliğindeydi. Fatım'iler devrin
den beri faaliyette olan ve geceleri de açık 
tutulan Bercevan mahallesindeki çarşı ise 
daha ziyade Kahire'nin mahallt ihtiyaçta-

. rını gidermeye yönelikti. Bu devirde Kahi
re'de SGkuddecacln (tavuk pazarı) ve Darül
fakihe'den (meyve pazarı ) bahsedilmekte
dir. Darülfakihe merkezi bir konumday
dı ve Kahire ile çevresindeki diğer pazar
l arın meyve ihtiyacı buradan karşılanmak
taydı . 740'ta (ı 339) inşa edilen bu çarşı
nın etrafında zamanla perakende meyve 
satan dükkanlar kuruldu. Makrlii, şeker 
ve tatlı satılan SGkulhalaviyyi'n'de özellikle 
üç aylarda ve ramazan bayramında şen
likler düzenlendiğini ve Mısır 'ın her tara
fından insanların bu çarşıya geldiğini be
lirtmektedir (a.g. e., ll , 94-100) . 

Kahire ve Dımaşk gibi büyük şehirlerle 
kırsal kesimdeki küçük kentler arasında 
çarşı ve pazarlar açısından bazı farklar var
dı. M em! ük askeri sisteminde askerler si
lahlarını kendileri temin ettiklerinden Ka
hire ve Dımaşk'ta ordunun ve yönetici züm
renin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik si
lah pazarları kuruluyordu; bu pazarlar di
ğer şehirlerde bulunmamaktaydı. EyyG
bller döneminde Kahire Kalesi civarında 
kurulan SGkussilah 'ın önemi Memlükler 
devrinde daha da artmıştır. Mızrak, kılıç, 

ok, yay, hançer gibi silahların satıldığı bu 
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çarşının hemen yanında eyer ve eyer ta
kımları satılmaktaydı . Kırsal kesimde ve 
küçük şehirlerde talep nisbeten daha az 
olduğundan buralarda haftanın belli gün
lerinde pazar kurulurdu. Bayram, düğün , 

askeri tören ve açılış gibi özel günler dola
yısıyla insanların bir araya toplandığı yer
lerde de geçici pazarlar oluşuyordu. 

Dokuma ürünlerinin satıldığı çarşılar da 
müşterilerine göre farklılık arzetmektey
di. Sultan tarafından hil'at giymesine izin 
verilen emirler, vezirler, kadılar gibi imti
yazlı zümrelere satış yapan çarşıların ya
nı sıra kullanılmış elbiseterin satıldığı çar
şılar da vardı. Memlükler döneminde Ka
hire'de hac mevsiminde kurulan SGkul
merhalin'de hac yolculuğunda kullanılan 
deveterin teçhizi için gerekli malzemeler 
bulunuyordu. Çarşılar zaman içerisinde de
ğişiklikler geçirmiş, bir kısmı yok olurken 
değişen ihtiyaçlar yeni çarşılar ortaya çı
karmış ve bazı pazarların ismi değişmiş
tir. Makr'izl, VI!!. (XIV.) yüzyılda Kahire'de 
bulunan elliden fazla çarşının çoğunun IX. 
(XV.) yüzyıl başlarındaki siyasi ve iktisadi 
istirarsızlık sebebiyle harap olduğunu kay
deder (a.g.e., ll, 94-107). 

Dımaşk'ta Emevl Camii'nin çevresinde 
yoğunlaşan pazarlar Memlükler devrinde 
caminin güney ve batısında yapılan han 
ve kaysariyyelerle gelişmişti r. Toptancılar

la ipek, kürk, deri, baharat gibi lüks tüke
tim malzemesi satan dükkanlar bu böl
gede yer atmaktaydı. Dükkaniarın bir kıs
mı sur içindeki darlık sebebiyle kuzey sur
larının dışına taşınmıştı. Her gün açık olan 
at pazarı surların batısında kuruluyordu. 
Zanaat ürünleri şehrin doğusundaki Ba
bülferadise kadar uzanan çarşılarda, gıda 
ürünleri güneye doğru Babü!cabiye ile Ba
büssagir 'den GGta'ya kadar uzanan pa
zarlarda satılmaktaydı. Timur istilası sı
rasında harabe haline gelen Dımaşk çar
şıları IX. (XV.) yüzyılda tekrar canlılık ka
zanmıştır. Dımaşk'ın sur içindeki ana çar
şısında pek çok kaysariyye bulunuyordu. 
Kaysariyyelerin alt katında dükkanlar, üst 
katında mahzenler ve tüccarların kalabile
cekleri odalar vardı. Daha ziyade gündelik 
ihtiyaçlara yönelik ürünlerin satıldığı 30 
ile 100 dükkandan oluşan küçük çarşılar 
(süveyka) cami ve hamamın yanında ku
ruluyordu. Bunların bir örneği daha son
ra gelişerek Dımaşk'ın sur dışında önemli 
banliyölerinden biri haline gelen Meydan 
semtidir. 

Halep'teki çarşılar hakkında bilgi veren 
İbn Cübeyr, VI. (XII.) yüzyılda Halep çarşı
sının sur içinde Antakya Kapısı'ndan Ka
le'ye kadar uzandığını belirtir ( er-Ri/:ıle, s. 
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226-227). Halep Cuma Camii'ni çevreleyen 
uzun bir çarşı görünümündeki kaysariy
yede dokuma ve kullanılmış eşya satılıyor
du. VII. (XIII.) yüzyılda Halep pazarları ve 
çarşıları güneye doğru genişlemiştir. Bu
nun dışında ulucaminin kuzeyine doğru 
sabuncular ve taş oymaetiarı yer almak
taydı. Babülcinan yakınında yiyecek satı
lan çarşı ve pazarlarla Babünnasr civarın
daki küçük pazarlar fazla bir değişikliğe 
uğramadan bugüne gelmiştir. Memlükler 
döneminin sonlarında şehrin ana çarşısın
da ulucami yakınlarında pek çok han inşa 
edilmiş, daha önce ahşap olan çarşıların 
çatıları yangın tehlikesine karşı taştan ya
pılmaya başlanmıştır. Memlükler devrinde 
büyük şehirlerde pek çok han ve kaysariy
ye inşa edilmiştir. Kahire'deki Hanu Hallll 
ve Dımaşk'taki Çakmak Ham bu döneme 
ait hanların en meşhurlarındandır. 

Pazar esnafının şeyhu's-suk, arif veya 
arifü's-sük adı verilen reisi, eyalet ve şehir 
valileri tarafından pazar veya çarşının ileri 
gelen tüccarları arasından seçilirdi. Paza
rın ticari muameleleriyle ilgili olarak muh
tesibe yardımcı olan şeyhu's-slık esnafın 
uyması gereken kuralların uygulanmasın
dan sorumluydu. Pazarlardaki her meslek 
grubunun bir şeyhu 's-suku vardı. Gerekti
ğinde çarşı esnafının askeri hizmete ha
zırlanması, bayram, kutlama gibi mera
simlerde çarşıların süslenmesi ve esnafın 
düzene sokulmasıyla mükellef olan arif
ler bu hizmetleri karşılığında bazı vergi
lerden muaf tutulurdu. Bunlar pazar es
nafına ibadetleri öğretmek ve ifasını sağ
lamakla da görevliydiler. Kaynaklarda pa
zarlarla ilgili olarak kebirü't-tüccar, taci
rükebir ve ayanlardan da söz edilmekte
dir. Bu kişilerin özellikle vergiler konusun
da yönetirole pazar esnafı arasında aracı
lık yaptığı tahmin edilmektedir. Memlük
ler döneminde vergilerin doğrudan dev
lete ödendiği pazarların yanı sıra Memlük 
emirlerine ikta edilen veya gelirleri vakıf
lara ayrılan pazarlar da vardı. M em! ük Dev
leti özellikle gıda ürünlerinin satışından 
elde edilecek gelirleri kontrol amacıyla be
lirli bir ürünü satan tüccarların tek bir yer
de toplanmasına önem vermekteydi. Dev
letin vergiler üzerindeki mali kontrolünü 
kolaylaştırmak üzere yapılan bu uygula
manın tüketiciler açısından da faydaları 
vardı. Zira aynı çarşıda benzer ürünlerin 
sattidığı çok sayıda dükkanın bulunması 
rekabete sebep oluyordu. 

Pazarlar aynı zamanda sosyal hayatın 
merkezi konumundaydı. Kutlama ve eğ
lenceler halkın yoğun biçimde bulunduğu 
pazarlarda yapılırdı. Pazar esnafının kendi 
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aralarında bir dayanışma içinde olduğu- · 
nu gösteren örnekler mevcuttur. IX. (XV.) 
yüzyıl sonlarında Dımaşk'ta ipek satan es
nafın Emevl Camii'nin önünde toplanarak 
kendilerine yüklenen ağır vergileri protes
to ettikleri belirtilmektedir. Aynı çarşıda 
yer alan ve benzer ürünleri satan esnaf 
genellikle aynı tarikata bağlıydı ve belirli 
camilere gitmekteydi. Bu sebeple Dımaşk'
ta pek çok cami cemaatin mesleklerinin 
isimleriyle anılır. 

Vlll. (XIV.) yüzyıl sonları ile IX. (XV.) yüz
yıl başlarından itibaren Memlük ekonomi
sindeki bozulmaya paralel olarak pazarlar
da da düzensizlikler görülmeye başlanmış
tır. Bu yıllardan itibaren Kahire pazarları
nın çoğu harabe haline gelmiştir. Pek çok 
çarşıda faaliyette olan dükkan sayısı azal
mıştı. Bunun en önemli sebeplerinden bi
ri 749'daki (I 348) büyük veba salgınının 
ardından Kahire'de nüfusun azalması ve 
fiyatların yükselmesidir. Siyasi istikrarsız
lığın artması ve memlüklerin Kahire'de 
sık sık birbirleriyle çatışmaları dükkaniarın 
kapanmasına yol açmış, maaşları öden
meyen memlüklerin sık sık pazarları yağ
malaması ve sultanların sahip oldukları 
malları kendi belirledikleri fiyatlarla tüc
carlara satması da çarşılarda sıkıntıya se
bep olmuştur. 

Memlük emirleri bazı dükkaniarın korun
ması karşılığında çeşitli imtiyazlar elde et
mişlerdi. Bu dükkaniara Memlük emirinin 
sembolü (renk) asılır ve tüccar bu sayede 
diğer Memlük emirlerinin dükkanını yağ
malamasından kurtulurdu. Sultan Bars
bay bu tür himayeleri yasaklamıştır. Dev
let zaman zaman fiyatlara sınırlamalar ge
tirmekteydi. Pazarlardan alınan haftalık ve 
aylık vergilerin sürekli arttırılması sonu
cunda usulsüzlük ve hilenin yaygınlaştığı 
kaynaklar tarafından ifade edilmektedir. 
Bu dönemde çarşı ve pazarlarda seyyar 
satıcılık yapanlarla dükkan sahipleri ara
sında sık sık gerginlikler yaşandığı, dük
kan sahiplerinin şikayeti üzerine seyyar 
satıcılara karşı çeşitli önlemler alındığı ve 
kendilerine Kahire'de özel bir yer tahsis 
edildiği belirtilmektedir. Makrizi pek çok 
dükkanın bu seyyar satıcılar yüzünden ka
pandığını söyler ( el-Hıtat, II, 95) 
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LIJlliJ CENGIZ TOMAR 

Osmanlı Dönemi. Pazar kelimesi hem 
alışveriş yapmayı hem de alışveriş yapılan 
mekanı ifade eder. Çarşü 1 çarşı da pazar 
karşılığında kullanılmaktadır. Evliya Çele
bi, Arnasya'yı anlatırken bu iki kelimeyi 
"evsaf-ı çarşu-yu bazar" şeklinde birbirinin 
eş anlamiısı olarak zikreder. Arapça suk 
bunlarla eş anlamlıdır. XVI. yüzyıl sonları
na kadar kaynaklarda çoğunlukla pazar 
kelimesi geçerken daha sonra çarşı keli
mesi ön plana çıkmış ve pazar kelimesi 
kırsal kesimlerde mevsimlik oluşturulan 
alışveriş mekanları. köy ve kasabalarla şe
hirlerde haftanın belirli günlerinde kuru-


