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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) 

BİBLİYOGRAFYA : 

Makdisl, AJ:ısenü 't-tekasfm, s. 197 -199; Na
sır-ı Hüsrev, Sefername (tre. Abdülvehhab Tarzi), 
İstanbul 1950, s. 20, 21, 23, 70,82-87,89, 140, 
145, 150-151; İbn Cübeyr, er-Rif:ıle, Beyrut, ts. 
(Daru Sadır), s. 187, 201, 225-228; İbn Bibl, el
Euamirü'l-Alaiyye: Selçukname (tre. Mürsel öz
türk), Ankara 1996, 1-11, tür.yer.; İbn Battüta. er
Rif:ıle, Beyrut, ts. (Daru Sadır), s. 30, 36, 39, 176, 
219; İbn Dokmak, el-İntişar li-uasıtati 'ikdi'l-em
şar, Beyrut, ts. (Dfuü'l-ilfakı'l-ced!de), s. 32-34,37-

41; R. O. de Clavijo, Anadolu, Orta Asya ve Timur 
(tre. Ömer Rıza Doğru!), İstanbul 1993, s. 97-98, 
101-102; Kalkaşendl. Şubf:ıu'l-a'şa (Şemseddin), 
V, 201; Makrlzi, el-f:lıtat, ll, 94-107; a.mlf .. es-Sü
Lak (Ziyade) . I-IV, bk. İndeks; N. Ziadeh. Urban 
Life in Syria under Early Mamluks, Beyrut 1953, 
s . 134-140, 164-168; Spuler. İran Moğolları, s. 
468-474; ı. M. Lapidus, Muslim Cities in the Later 
Middle Ages, Cambridge 1967, s. 95-1 05; Mus
tafa Akdağ, Türkiye'nin İktisadi ve İçtimaf Tarihi, 
İstanbul 1974, I, 28-36; Osman Turan, Selçuklu
lar ve İslamiyet, İstanbul 1980, s . 161-196,202, 
204, 205; a.mlf., Selçuklular Tarihi ve Türk-İs
lam Medeniyet!, İstanbul 1993, s . 367-368; Ka
sım Abduh Kasım, Dirasat li tarfbi Mışri'l-icti
ma'f ('Aşrü selatfni'l-Memalfk), Kahire 1983, s . 
29-61; a.mlf., "el-Esvak bi-Mışr fi'aşri selatlni'l
Mema!Ik", Mecelletü Külliyyeti'l-adab, XXXVI
XXXVII, Kahire 1981, s. 157 -178; Tuncer Bayka
ra, Türkiye Selçukluları Devrinde Konya, An
kara 1985, s. 56-68; Faruk Sümer, Yaban/u Pa
zarı: Selçuklular Devrinde Milletlerarası Büyük 
Bir Fuar, İstanbul 1983, s. 11-24; M. Fuad Köp
rülü, Osmanlı İmparatorluğu'nun Kw.:.ıluşu (nşr. 
Orhan F. I<öprülü), İstanbul 1986, s. 106-119; Ra
mazan Şeşen, Salahaddfn EyyCıbf ve Devlet, İs
tanbul 1987, s. 295-296; Kuteybe eş-Şihilbl, Es
vaku Dımaşkt'l-kadfme, Dımaşk 1990, tür.yer.; 
a.mlf .. Mu'cemü Dımaşkı't-taril]f, Dımaşk 1999, 
ll, 18-61; M. Hayreddin el-Esedl. AJ:ıya'ü fjaleb ve 
esvakuha (nşr. Abdülfettah Rewas Kal'ad), Dı
maşk 1990, bk. İndeks; Eymen Fuad Seyyid. ed
Deuletü 'l-Fatımiyye li Mışr, Kahire 1413/1992, 
s. 298-316; N. Eliseeff, "Fiziki Plan", İslam Şeh
ri (tre. ElifTopçugil), İstanbul 1992, s. 121-140; 
P. Chalmeta, "Pazarlar", a.e., s. 141-155; Cl. Ca
hen, Osmanlılardan Önce Anadolu (tre. Erol Üye
pazarcı) , İstanbul 2000, s. 114-124, 148-149; S. 
Grigoreviç Agacanov. Selçuklular (tre. Ekber Ne
cef-AhmetAnnaberdiyev), İstanbul 2006, s. 225-
241; E. Wirth. "Zum Problem des Bazars (süq, 
çarşı). Versuch einer Begriffsbestimmung und 
Theorie des traditionellen Wirtschaftszentrums 
der orientalisch-islamischen Stadt", Isi., Ll (ı 974). 
s. 203-260; Lll ( 1975). s . 6-46; A. Raymond, "Sü}5", 
Ef2 (İng.). IX, 791-792; Sarab Atassi - J. P. Pas
cual, "Sül5", a .e., IX, 792-795; J. C. David, "Sü}5", 
a .e., IX, 795-796; H. Ganbe, "Sül5". a .e., IX, 796; 
M. A. J. Beg, "Sül5", a.e. Suppl. , s. 756-759; Mic
hael E. Bonie, "Bazar", E/r., IV, 20-25; W. Floor, 
"Bazar", a.e., IV, 25-30; Ahmad Ashraf, "Bazar", 
a.e. , IV, 30-44; E. F. Grötzbach, "Bazar" , a.e., IV, 
44-45; Marchel Bazin, "Bazar", a.e., IV, 45-50; "Ba-
zar", DMBİ, Xl, 114-149. r;ı,:l . 

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-



lan açık alışveriş yerleri için kullanılmıştır. 
Çarşı ise yerleşik esnafın faaliyet göster
diği dükkaniarın toplandığı yerlerle kapalı 
alışveriş mekanlarını ifade eder hale gel
miştir. Çarşılara mimari yapıları ve fonksi
yanlarına göre kapalı çarşı, bedesten (bez
zazistan) ve arasta gibi isimler verilmiştir. 
Ticari alt yapının tamamlayıcısı olan han 
ve kervansaraylar konaklama yeri olmala
rının yanında dükkan. imalathane. depo 
gibi fonksiyonlara da sahipti. Kaynaklarda 
sabit pazarların yanında göçebelerin yaz 
aylarında oluşturdukları pazarlardan da 
söz edilir. Bunlar kervanlar geçtikçe ihti
yaca göre kurulurdu. 

Yılda bir kere yahut birkaç defa kurulan 
büyük pazarlara panayır denmiştir. Avru
pa'da ::ıltı haftaya kadar devam eden pa
nayırlara karşılık Osmanlı yönetiminde on 
beş gürıtlen fazla bir süreye izin verilmedi
ği kaydedilirse de (Erdoğru, s. 2, 9) pana
yırların bir haftadan bir buçuk aya kadar 
sürdüğüne dair bilgiler de vardır (Şen, s. 
9) Selçuklular döneminden itibaren Ana
dolu'da uluslararası nitelikte panayırların 
kurulduğu bilinmektedir (S ümer, s. ı ı vd ) 
Panayırtarın şehir dışında teşkil edilmesi 
yerli esnafın korunmasını sağlıyor ve şeh
rin ticari dengesinin bozulmasına meydan 
verilmiyordu. Çoğunlukla bahar ve yaz ay
larında kurulan panayırtarın tarihlerinin 
belirlenmesinde civardaki diğer panayırlar 
da göz önüne alınıyordu. Bu şekilde bir or
ganizasyonla panayırlar arasındaki ticari 
ve sosyal bağların arttırılması hedeflen
mekte, taeirierin bir panayırdan diğerine 
gidebilmesi için imkan oluşturulmaktaydı. 

Özellikle kırsal kesimlerde ticari faaliyet
ler haftalık pazarlarda yürütülürdü. Sipa
hiler ayni olarak aldıkları öşür vb. mah
sulleri bu tür pazarlarda satarlardı. Bu 
pazarlarda gündelik ihtiyaçlar, ev eşyası 
ve özellikle dayanıksız tüketim malları bu
lunurdu. Kanunnamelerde, köylülerin ayni 
olarak ödemekle yükümlü oldukları tahıl
ları en yakın pazara taşıması istenmektey
di. Bazı kanunnamelerde köylülerden bir 
günden fazla mesafedeki pazarlara git
mesinin talep edilemeyeceği, sipahinin en 
yakın pazar yerine bir başka pazara ücret
siz taşıma talebinde bulunamayacağı yö
nünde hükümler yer almaktadır (Barkan, 
s.l31, 175,287-288,321;Güçer,s.57-58). 

XVI. yüzyılda Anadolu'da ve Rumeli'de 
düzenli hafta pazarları kurulurken yüzyı
lın ikinci yarısında Celali isyanlarının yol 
açtığı kargaşa ve emniyetsizlik yüzünden 
pazarların zaman zaman tatil edildiği gö
rülmektedir. Bundan dolayı daha çok iç 

ticarete yönelik pazar ve panayırların gi
derek zayıfladığı, pazar ve panayır şebeke
sinin bozulduğu, güvensizlik yanında se
ferler ve salgın hastalıklar gibi sebeplerle 
kurulamadığı dikkati çeker. XVIII ve XIX. 
yüzyıllarda ise hafta pazarları ile panayır
ların başta Rumeli olmak üzere bütün Os
manlı coğrafyasında hizmet verdiği gö
rülmektedir. Anadolu'da kurulan panayır

ların daha çok yerel özellikler gösterdiği 
ve birbiriyle irtibatının zayıf olduğu, buna 
karşılık Rumeli panayırlarının daha ha
cimli olduğu anlaşılmaktadır. Teselya ve 
Trakya'daki panayırların Avrupa'da Osman
lı toprakları dışında kurulan panayırlarla 
da bağlantısı vardı. XIX. yüzyılda Avrupa'
daki sanayi devrimi ve kapitalizmin yükse
lişine paralel biçimde ortaya çıkan üretim 
artışının etkisiyle özellikle Balkanlar'daki 
panayırlar tedricen Avrupa mallarını da
ğıtan bir yapıya dönüşmüş, Tanzimat dö
nemi uygulamaları ile birlikte hafta pa
zarları ile panayırların sayısında önemli bir 
artış meydana gelmiştir. 

Pazarlardan tahsil edilen vergiler genel
likle bac adıyla anılmaktadır. Bunun ya
nında duhGliye ve hurGciye, avaid resmi, 
gümrük rüsGmu, damga, ihtisab ve kan
tar vezni rüsGmu, ruhsatiye resmi, duhan 
resmi gibi vergiler alınmaktaydı. Bilhassa 
arziye, pazarbaşılık ve resm-i dellaliyye gi
bi vergiler dikkat çekımektedir. Bunların 
yanında yerel yöneticilerin kanunsuz şe
kilde talep ettikleri vergiler konusunda za
man zaman uyarılarda bulunularak bu tür 
vergilerin tahsilini yasaklayan emirler çı
karıldığı görülmektedir. XIX. yüzyılda teş
vik amacıyla vergilerin bir kısmı kaldırılır
ken bazılarında indirimler yapılmıştır (Şen, 
s. 86-99; Erdoğru, s. ıs, 20) . Panayırlarda 
da pazarbaşı görev yapmakta ve bac-ı ba
zar. ihtisab ve kantar resmi alınmaktaydı. 

Osmanlı kayıtlarına göre pazara getiril
meksizin yapılan küçük çaplı alışverişler

den vergi talep edilmezdi. Bu sebeple tah
sildarlar ve mahalli idareciler malların pa
zarlara indirilmesine özel bir önem veri
yorlardı. Köy köy dolaşıp satış yapan çer
çiler ve bakkallar da vergi vermezdi, an
cak pazarda tezgah açarlarsa vergi alınırdı 
(resm-i sergi). Ayrıca kadınların köylerden 
getirip sattıkları gıda maddelerinden de 
bir şey alınmaz. hafta boyunca pazarda 
satış yapanlardan vergi talep edilirdi. Ara
bacilardan taşıdıkları yüke göre bac iste
nirdi (Barkan, s. 301, 309, 316, 3ı8-320). 
Pazar bacının miktarı satılan mala, satıcı
nın yerli veya taşralı oluşuna göre değişir, 
satılınayan maldan bac tahsil edilmezdi. 
Bunun yanında yapılan antlaşmalar gereği 
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bazı yabancı ülke tüccarlarından da bac 
alınmadığı anlaşılmaktadır. Bir pazar ye
rinin varlığının tesbitinde bac-ı pazar ve 
ihtisabiye büyük önem taşımaktadır. 

Osmanlı şehirlerinde ticari alanlarla ca
mi sosyal yaşamın merkezini oluşturur ve 
şehir dokusu buna göre şekillenirdi. Çar
şılar genellikle bedestenin etrafında top
tanır, çarşının ortasında veya yanında pa
zar yeri bulunurdu. Toptan ticaret "ka
pan" denilen ve un kapanı, bal kapanı. yağ 
kapanı gibi adlarla anılan hanlarda yapı

lırdı. Pazara getirilen ham maddelerin ka
litesine dikkat edilir, satışında yerel es
nafla üreticilerin ihtiyacının karşılanması
na öncelik verilir, artan miktar tüccarlar 
vasıtasıyla başka yerlere intikal ettirilirdi. 
Pazarın düzeni genellikle pazarbaşı ve muh
tesib (ihtisab ağası) tarafından sağlanırdı. 
Kadıya bağlı olarak faaliyet gösteren muh
tesib diğer görevlerinin yanında pazarın 
düzenini ve güvenliğini sağlar, ölçü tartı 
aletlerini kontrol eder, paraların ayar ve 
ağırlıklarını, malların kalitesini denetlerdi. 
Spekülatif işlemlerin ortaya çıkmaması için 
gerekli tedbirleri alır, gerektiğinde emtia 
fiyatları ile narhların tesbitinde görev ya
par. tesbit edilen narhların uygulanması 
için onayı alınırdı . Ayrıca muhtesibin her 
ay pazarbaşıya bir fiyat listesi vermekle 
mükellef olduğu anlaşılmaktadır. Büyük 
yerlerde kurulan pazarlarda bacın yanında 
pazar yerinin güvenliği ve malların kontro
lü karşılığında ihtisab resmi alınırdı. 

Kazalarda pazar yeri olarak kaza ve na
hiye merkezleri seçilirken köylerde merke
zi yerde olan, han, kervansaray, hamam 
gibi ihtiyaçları karşılayacak tesislerin bu
lunduğu yerler tercih edilirdi. Bir yerde 
pazar kurulması divanın iznine bağlıydı. 
Bu hususta halkın talebi dikkate alınır. ka
dının tasvibi ve merkezin onayı ile paza
rın kurulması kararlaştırılır ve günü be
lirlenirdi. Yakın yerleşim yerlerinde kuru
lan pazarların da farklı günlerde olması
na ve civardaki iltizam ve vakıf gelirlerine 
zarar verilmemesine dikkat edilirdi. Nite
kim Amasya'da Sultan Il. Bayezid imare
ti'ne on beş yıl boyunca yılda 6000 akçe 
sağlayan Şabanözü pazarının rekabet se
bebiyle zarara uğraması üzerine yeni ku
rulan pazarın kapatılması yönünde karar 
alınmıştı (Faroqhi, Gel.D, özel sayı 11979], 
s. 47). XVIII ve XIX. yüzyıllarda "ikame-i 
bazar" ile ilgili belgelerde pazar kurulma
sı için ahalinin talebiyle yerleşim yerleri 
için en uygun alanın veya köy biriminin 
tesbitine önem verildiği dikkati çeker. Köy
lüleri e göçebelerin ihtiyaçları yanında or
dunun geçtiği yol güzergahları ile kaleler, 
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kervansaraylar ve büyük şehirlerin iaşe ih
tiyacı pazar kurulacak yerlerin belirlenme
sinde diğer bir etkendi (a.g.e. ı I 979], s. 46-

47) 

Osmanlı coğrafyasında pazarların sayı

ları hakkındaki istatistiki' bilgiler tahrir ka
yıtlarından çıkarılabilmektedir. Bunlara gö
re Anadolu'da Aydın, Kütahya, Menteşe ve 
İçel sancaklarında 926-988 (1520-1580) yıl
ları arasında pazar sayısının önemli ölçü
de arttığı, Hamid-ili'nde sabit kaldığı, Ka
rahisar' da ise nisbi bir artış olduğu tesbit 
edilmiştir (a.g.e., ı I 979], s. 65) Şehirler

deki nüfus artışı mevcut pazarların iş hac
minin artmasına yol açarken kırsal kesim
deki nüfus artışının yeni pazarların kurul
masında etkin olduğu anlaşılmaktadır. öte 
yandan özellikle vakıfların yaptığı yatırım
ların küçük yerleşim yerleri ve pazarlarda 
dükkan sayısının artışında önemli rol oy
nadığı görülmektedir. 

Cuma camisi bulunan yerlerde pazar
lar özellikle cuma gününe denk getirilir, 
cuma vaktine kadar alışveriş yapılır ve 
namaz kılındıktan sonra civardan gelen
ler köylerine dönerlerdi. Pazarların cuma 
günü kurulmasının sebepleri arasında ka
dıların bu günlerde davalara bakması ve 
padişah fermanlarının kasaba ve köyler
de halka duyurulması gibi hususlar sayıl 

maktadır. Ancak haftanın diğer günlerin
de de pazar kurulabilmekteydi. Hıristiyan 
ve yahudilerin yaşadığı yerlerde talepleri 
doğrultusunda pazar için cumartesi ve pa
zar günlerinin belirlenmesine özen göste
rilirdi (Kütükoğlu, XVI. Astrda Tavas Kaza
sı, s. I 12-1 13). Özellikle Tanzimat döne
minde pazar günü kurulan pazarların haf
tanın başka günlerine alındığına dair çok 
sayıda örneğe rastlanır. 

Pazarlar salı pazarı, çarşamba pazarı, 
cuma pazarı şeklinde kuruldukları günün 
adını aldığı gibi satılan mala göre de isim
Iendirilirdi. Belli bir malın satışına tahsis 
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Tophane'de 
Meydan 
cesmesi'nin 
önündeki 
pazar yerinin 
tasvir edildiği 
gravür 
(Julia Pardoe, 
The beauties 
of the Bosphorus, 
London 1835, 
s. 72) 

edilen pazar lar odun pazarı, saman pa
zarı, balık pazarı, koyun pazarı, at pazarı, 
tavuk pazarı gibi adlar alırdı. Bit pazarı 
(bat pazarı) tabiri eski eşyaların alınıp sa
tıldığı yerler ve çarşılar hakkında kullanı
lırdı. Tahıl veya galle pazarı buğday, arpa 
vb. toprak mahsullerinin satıldığı pazar 
yerine verilen addır. Köle alım satımının 
yapıldığı esir pazarları için sıkı kurallar uy
gulanıyordu. Gayri müslimlerin esir pazar
larına girmesine müsaade edilmediği gibi 
bunlar müslüman köle veya cariye satın 
alamazdı. Ayrıca kölelerin belli yerlerin dı

şında satılmasına izin verilmezdi (Kanun
name-i Su/tani, s. 59) . Bunun yanında av
rat pazarı, ırgat pazarı, kadınlar pazarı, 
araba pazarı gibi isimler de kullanılmıştır. 
Daha çok küçük Anadolu şehirlerinde ve 
kasabalarda rastlanan avrat pazarı köylü 
kadınların mallarını satmaları için ayrılan 
pazar yerini ifade etmekteydi (Emecen, 
s. 76). Araba pazarlarında araba ile geli
nerek satış yapılıyordu. Pazarlara çukur 
pazar gibi bulunduğu yerin coğrafi özel
liğine göre isiınierin verildiği de olurdu. 
İsimleri açısından hayli çeşitli olan Edir
ne'deki pazarların adları şöyledir: Araba 
pazarı, At pazarı, Avrat pazarı, Beyazıt Han 
pazarı, Çingene pazarı, Dakik pazarı, Deb
bağhane Çarşısı, Esir pazarı. Eşe Kadın 
pazarı, Katır Ham pazarı, Kele pazarı, Ko
yun pazarı, Küçükpazar, Manyas pazarı , 

Meyhane pazarı, Mihalbaşı pazarı, Mura
diye pazarı, Odun pazarı, Saraçhane Köp
rüsü pazarı, Sığır pazarı, Taşlık pazarı. 

Pazar kurulan yerlerin zamanla gelişe
rek bir yerleşim birimi haline geldiğine ve 
içinde pazar kelimesinin geçtiği bir isim 
aldığına dair örneklere rastlanmaktadır. 
Kaynaklarda Pazar 1 Pazarlı Camii, Pazar 1 
Pazaryeri mahallesi, Pazarköyü kasabası, 
Pazarlı karyesi, Pazarsuyu karyesi, Pazar
yeri Çeşmesi, Pazarcık Camii, Pazarcık ha
mamı, Pazarcık mahallesi gibi adiara sık 

sık tesadüf edilmektedir. Pazarlar bugün 
de şehir ve kasabalarda belirli günlerde 
olmak üzere sürmektedir. 
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IJMI!!J TAHSİN ÖzCAN 

PAZVANDOGLU OSMAN 
(ö. 1807) 

Vidin ve Kuzey Bulgaristan bölgesinin 

L 
asi ayanı. 

_j 

Aslen Tatar olan ailesi Tuzla (Bosna) kö
kenlidir. Çocukluğu ve gençliği hakkında 
fazla bilgi yoktur. Bosna'da doğup yetişen, 
Hıristiyanlığa da ilgi duyduğu ve Tuzla'da 


