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Hac ve umre yapan kimselerin 
kestikleri deve ve sığır 

cinsinden kurbanlar için kullanılan 
bir terim. 

_j 

Bedene. Arapça'da "semirmek" anla
mındaki büdn kökünden türeyen bir isim 
olup büyükbaş hayvanlar için kullanılır. 

Kurban olarak kesilen küçükbaş hay
vanlara da dem* denir. Hadislerde sık 
sık geçen bedene, Kur'an-ı Kerim'de ço
ğul şekliyle (büdn) yer almaktadır (el-Hac 
22/36) 

Hacca gitmeyenler gibi hacılar da kur
ban olarak küçük veya büyükbaş hay
van kesebilirler. Ancak hac sırasında iş
lenen bazı ihram yasakları kefaret ola
rak bedene kesmeyi gerektirir. Bu yasak
ların başında eşler arasındaki cinsi mü
nasebet gelmektedir. Hanefller'e göre 
Arafat vakfesinden sonra henüz ihram
dan çıkmadan bulunulacak cinsi müna
sebetten dolayı ceza olarak bir bedene 
kesrnek gerekir. Cünüp, hayızlı ve nifas
lı iken yapılan ziyaret tavafının hükmü 
de böyledir; ancak temizlendikten son
ra tavaf iade edilirse bedene cezası dü
şer. Hac için ihrama girmiş bir kimsenin 
Arafat vakfesinden önce cinsi münase
bette bulunması halinde dört mezhebe 
göre haccı fasit olduğu gibi Şafii, Maliki 
ve Hanbeliler'e göre ayrıca ceza olarak 
bir bedene (Hanefiler'e göre ise dem) ge
rekir. Şafiiler'e göre Arafat vakfesinden 
sonra Akabe cemresini taşlama. ziyaret 
tavafı ve tıraş olma vazifelerinden ikisi
ni yapmadan, umrede bulunanlar için 
ise henüz umre tamamlanmadan önce
ki cinsi münasebetin cezası da bedene
dir. Ayrıca umre de kaza edilir. Hanbeli
ler'e göre Akabe cemresini taşlamadan 
cinsi ilişkide bulunan bir kimse için de 
bedene kesrnek gerekir. Maliki mezhe
binde hacc-ı kıran ve hacc-ı temettü'
den dolayı şükür olarak, cemreleri taş
lamayı terketmekten dolayı da ceza ola
rak bir bedene kesilir ki burada bede
neden maksat deve ise de deve bula
mayan kimse sığır kesebilir. 

Kurbanlık bedenelerden deve beş ya
şını, sığır ise iki yaşını doldurmuş olma
lıdır. Bir bedeneyi 1-7 kişi arasındaki bir 
topluluk kurban olarak kesebilir. Ceza 
olarak kesilen bedenede ise iştirak söz
konusu değildir. Hacda kurban edilmek 
üzere işaretlenen (bk. HEDY; KILADE) be
denen in sütü sahibi tarafından içilmez. 
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Bedene sağılmaya devam edilirse sütün 
kendisi, eğer süt içilmişse tutarı fakir
Iere tasadduk edilir. 

Kabe'ye sevkedilen bedenelere bu yol
culuk sırasında biniJip binilemeyeceği 

hususu tartışmalıdır. Cahiliye Arapları 
bedenelere atfettikleri kutsiyetten do
layı üzerlerine binmezlerdi. Yanında kur
banlık bir deve götürdüğü halde yaya 
olarak hac yolculuğuna çıkan birinin pe
rişan halini gören ResOluilah ona deve
sine binmesini emretmiş, hacı adayının 

devenin bedene olduğunu iler i sürerek 
binrnek istememesi üzerine ise emrini 
iki ya da üç kere tekrarlamış, bunun üze
rine o da binmiştir (Buhari, "I:Iac", 103, 
112; "Vesaya", 12; "Edeb", 95) Hanefi
ler'e göre zaruret halinde, Hanbeliler'e 
göre bir zaruret olmasa da bedeneye 
binrnek caizdir. Şafii ve Malikiler'e göre 
ise bir ihtiyaç olmaksızın bu kurbanlık 
deveye binrnek mekruhtur. 
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Iii ABDÜLAZİZ BAYINDIR 

BEDERGAH 
( .13'.)-'! ) 

Osmanlılar'da 
Acemi Ocağı'nda bir süre hizmet eden 

acemi oğlanlarının 
başta Yeniçeri Ocağı olmak üzere 

öteki yaya kapıkulu ocaklarına 
geçmeleri hakkında kullanılan bir tabir. 

L _j 

Farsça be edatı ile "kapı" anlamında
ki dergah kelimesinden oluşan beder
gah, çoğunlukla "kapıya çıkma" (kapuya 
çıkma) veya sadece "çıkma" şeklinde kul
lanılırdı. Süvari Ocağı çıkmalarına ise "bö
lüğe çıkma" denirdi. Yeniçeri ve öteki 
yaya kapıkulu ocaklarına bedergah yo
luyla asker alımı genellikle istanbul'da
ki ve Gelibolu'daki acemi ocaklarından 
yapılırsa da Bostancı Ocağı ile Galata ve 
İ brahim Paşa saraylarında görevli nefer
lerden de asker temini yoluna gidilebi
lirdi. XVI. yüzyıl sonlarında kul oğulların
dan, ağa çıraklarından ve kul kardeş

lerinden yapılan çıkmalar ocak nizamı-

nın bozulmasında önemli ölçüde rol oy
namıştır. 

Kapıya çıkmak için yedi sekiz yıl Ace
mi Ocağı'nda hizmet etmek gerekmek
teydi. Ancak ihtiyaç halinde daha önce 
de bedergah mümkün olabilirdi. Zira çık
malar genellikle savaşlar sebebiyle baş 
gösteren boşlukları doldurmak için ya
pıl ı rdı. Saltanat değişikliklerinden sonra 
yapılan çıkmalara "umum çıkması" veya 
"büyük çıkma" denirdi. 

Bedergah normal olarak yeniçeri ağa
sının Divan-ı Hümayun'a arzı ile gerçek
leşirdi. Ancak onun arzı olmadan da pa
dişah emriyle Yeniçeri Ocağı ' na adam 
alınabilirdi. Padişah emriyle olan çıkma
lar için "kapu ferman olmak", herhangi 
bir sebeple ocakla ilişkileri kesilen yeni
çerilerin tekrar alınmaları için de "tas
hih bedergah" terimleri kullanılırdı. Ağa, 
kapıya çıkacak acemilerin en kıdemlile
rinin memhQr denilen mühürlü tezkire
sini veziriazama sunar onun uygunu alın

dıktan sonra yeniçeri katibi bu neferleri 
maaş defterine kaydederdi. Daha son
ra, kapıya çıkan neferlerin Ağa Divanı 

katibince kont rolleri yapılırdı. 

Kapıya çıkan bir nefere önceleri gün
lük iki akçe verilirken XVII. yüzyıl başla
rından itibaren bu miktar üç akçeye çı
karılmıştır. Bedergah olan neferlere ay
rıca bir defaya mahsus olmak üzere "dü
zen akçesi" adıyla ikişer altın verilirdi. 
Kapıya çıkan bostancı neferlerine ise bi
ner akçe "silah baha" verilmesi kanun 
gereğiydi. 
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BEDESTEN 

Osmanlı dönemi Türk şehirlerinde 
ticaret bölgesinin 

çarşı içindeki merkezi 
ve değerli malların saklanıp satıldığı 

bir bina türü. 
_j 

Türkçe'de bedesten olarak yerleşmiş 
bulunan kelimenin bezzazistandan veya 
bezİstandan geldiği iler i sürülmüştür. 

Ahmed Vefik Paşa bedesteni "bez satı
lan bezzaz mahalli, akmişe- i nefise satı
lan çarşı" olarak tarif eder. Bezzaz Arap
ça'da "bez satan" demektir. Bez Kiimus 
Tercümesi'ne göre "elbise, bez veya si-



lah. kılıç" anlamına gelmektedir (ll , 776) . 
Bedestenler başta mücevher ve değerli 
taşlar olmak üzere silahlar. müzeyyen 
koşum takımları ile değerli kumaşların 
da satıldığı yerlerdi. 

Üzerinde durulması gerekli başka bir 
nokta da bugün pazar. çarşı, han. ker
vansaray, arasta ile bedestenin, yani çe
şitli ticaret tesislerinin birbirine karıştı
rılmasıdır. Bunun için de önce bu gibi 
sabit yapıların adlarını ve bu adiara gö
re ne gibi bir hizmet yaptıklarının belir
tilmesi gerekir. Bugün bedest en kelime
si çarşı, hatta Batı dillerinde pazar ile 
karıştırılmakta . bazan han ve hatta ker
vansaray da bedesten ile aynı şey sanıl
maktadır. Çarşı alışverişin yapıldığı . iki 
tarafında dükkaniarın sıralandığı bir ve
ya birkaç sokaktan meydana gelmiştir. 
Bir yerleşme yerinde kendiliğinden or
taya çıkan çarşılardan başka bir vakıf 
b inasına gelir sağlamak ve eğer bu va
kıf eser bir cami ise cemaati oraya çek
mek için, böyle vakıf eserlerin yakınları
na veya uzaklarına da çarşılar kurul
muştur. Arasta kelimesi bu çeşit çarşı 

ları ifade etmek için kullanılıyordu. Os
manlı devrinde Türk mimarisinde basit 
veya daha karmaşık yapıda çarşı tesis
leri yani arastalar meydana getirilmiş
tir. Bunların bir veya iki sıra dükkanlı 

olanları bulunduğu gibi bazı arastalar 
cami veya bir başka hayır binasının ge
nel düzenlemesinin bir parçasını mey
dana getirirler; hatta bazan da bu ha
yır binasının alt katını teşkil etmek su
retiyle doğrudan doğruya onun mimari 
bünyesinde inşa edilmiş olurlar. Han ve 
kervansaray ise as lında şehir dışındaki 

yollarda menzil* yeri olarak kurulmuş
tur. Bunların şehir içlerinde inşa edilen
leri de vardır. Şehir dışında büyük yolla
rın üzerlerinde kurulan han ve kervan
sarayların erken deviriere ait örnekleri 
nin bir ribat* mahiyetinde o lduğu da 
bilinmektedir. Bunlar ticarT gaye ile de
ğil tamamen Allah rızası için yapılmış 
hayır binalarıdır ve yolcuları barındırmak 
suretiyle sevap kazanma gayesine yöne
liktirler. Burada yapılması gereken hiz
metler ise başlang ı çta dini bir teşkila
ta bırakılmıştı. Ancak bu çok önemli ko
nu bedesten çerçevesi dışında kalır ve 
ayrıca incelenmeye değer. Osmanlı dev
rinde bu uzun yol hanlarının benzeri ola
rak büyük menzil külliyeleri ile birlikte 
menzilgah kervansarayları da yapılmış
tır. Bu da bedesten konusu dışında kal
makla beraber bazı menzil külliyelerinin 
zamanla çevrelerinde bir kasaba. hatta 

bir şehrin doğup gelişmesi üzerine bu
radaki kervansaray halk arasında yanlış 
olarak bedesten diye adlandırılmış, bu 
gaye ile de kullanılmıştır. Fakat bilhas
sa Osmanlı devrinde şehir içindeki han 
ve kervansarayların çoğu dışarıdan mal 
getiren tüccarın malı ve hayvanı ile ko
nakladığı tesislerdi. Bunlar genellikle be
lirli bir esnaf veya tüccar grubunun top
lu olarak barındıkları, zenaatkarların ça
lıştıkları. mallarını sattıkları binalardı. Şu 

halde bir şehirde birçok tüccar ve es
naf- zenaatkar h anı olduğu halde yalnız 
bir bedesten vardı. Bu genenemenin tek 
istisnası imparatorluğun başşehri olan 
İstanbul'dur. Burada ikisi şehrin merke
zinde. biri de Galata'da olmak üzere üç 
bedesten inşa edilmiştir . Her ne kadar 
Evliya Çelebi başka birkaç büyük şehir
de daha iki bedesten bulunduğunu yaz
makta ise de bunun ne derecede doğru 
olduğunu tesbit etmek zordur. Çünkü 
bu şehirlerde günümüze yalnız bir be
desten gelmiştir. 

Bedesten başlangıçta ahşap olarak ya
pılan mütevazi gözlerden ibaret dük
kaniarın arasında, yani şehrin alışveriş 
merkezi ortasında kagir kitlesiyle yük
selen belirgin bir yapı idi. Böylece be
desten Türk şehirciliğinde ticaret böl
gesinin özünü, çekirdeğini oluşturuyor, 

bütün alışveriş onun etrafında cereyan 
ediyordu. Çok hafif, ahşaptan ve pratik 
olarak kurulabilen malzemeden inşa edi
len dükkan dizilerinin etrafını sarması . 

bazan bunların aralarında ticaret han
larının da yapılması ile bedesten şehrin 
en canlı ticaret bölgesinin merkezi olu
yordu. 

Bedesten konusu incelenirken örnekle
rine Anadolu'nun güneydoğusunda rast
lanan ve kaysariyye ( 4i..JLJ) denilen ya
pı çeşidine temas etmek gerekir. Kaysa
riyye daha çok Arap şehirlerinde ve bun
lara yakın çevrelerde kullanılmış bir be
desten şeklidir. Mimarisi bakımından 

Osmanlı-Türk bedesteninden ayrılmakta 
ise de gördüğü iş bakımından ona uyar. 
Ayrıca kaysariyye adının İslam aleminde 
çok yaygın olduğu ve bunun değişik ka
mu binalarını ifade için kullanıldığı da 
dikkati çekmektedir. Bir bakıma kaysa
r iyye esas kapalı çarşı anlamının dışına 
çıkarak kışladan saraya kadar çeşitli ya
pılara verilen bir ad olmuştur. Osmanlı 

dönemi Türk çevrelerinin bedesteniyle 
Memlük çevrelerinin kaysariyyesi esas 
bakımından birbirinin benzeridir ve ay
nı işi gören yapıla rın adlarıdır. 

BEDESTEN 

Eski Osmanlı - Türk şehirciliğinin ana 
prensiplerinden biri şehirlerde dini ve 
ticarT merkezlerin kurulması olmuştur. 

Şehir ancak bu merkezlerin etrafında ge
lişerek çevreye yayılıyordu . Dini merkez. 
erken dönemde hemen hemen bütün şe
hirlerde örneklerine rastlanılan ulucami
dir. Şehir zenginleşip kalabalığı arttıkça 
bu nüvenin etrafında genişliyor. uluca
minin çevresinde başta medreseler ol
mak üzere çeşitli vakıf binaları inşa edi
liyor. yeni kurulan mahallelerde ihtiyaca 
göre yeni cami ve mescidler açılıyor, fa
kat şehrin her bakımdan merkezi olarak 
yine ulucami ve etrafı kalıyordu. Ticaret 
hayatı da yeni Türkleşen her şehirde ilk 
kuru lan tesislerden olan ve mimarisi ba
kımından ulucamiye benzeyen bir bedes
ten etrafında ve yakın çevresinde geli
şiyordu. Bütün ticaret bölgesinin mer
kezi olarak kurulan bedesten. sağlam ve 
kagir yapısı ile tüccarların değerli mal
larını koruyan bir çeşit iç kale oluyordu. 

Bedestenlerin kagir ve sağlam yapı 

lar olması . ahşap dükkaniarın dehşet 

verici bir afet halinde yayılan yangınlar
da yok olması göz önüne alınarak hiç de
ğilse değerli malları koruyabilmek bakı 

mından daha emniyetli olmasıyla izah 
edilebilir. Bunlarda tüccarların kıymetli 
malları dışında çarşı esnafının , tüccarla
rın kasaları. evrakları , defterleri, yakın 
tarihlere gelinceye kadar önemli bir sos
yal müessese olan esnaf ve zenaatkar 
loncalarının belgeleri muhafaza ediliyor
du. Şu halde bedesten çarşı ve endüstri 
mahallelerinin bir nevi çekirdeği duru
munda idi. Çarşılar bunun etrafında bi
çimleniyor. yakınına tüccar hanları yapı
lıyor veya ewelce yapılanlar gittikçe ya
yılan sınırların içinde kalıyorlar. aralar
da iki kenarında dükkanlar olan sokak
lar meydana geliyordu. Bu gelişme İs
tanbul Kapalı Çarşısı ' nın doğuşunun na
sı l cereyan ettiğ i ni gösterir. önce yan
gınlar yüzünden ahşap dükkanlar kagi
re dönüştürülmüş, ortadaki yolun da üs
tü yine kagir tonozla örtülmek suretiyle 
Kapalı Çarşı oluşmuştur. Bu örgünün ge
lişmesiyle de bedestenler Kapalı Çarşı'
nın içinde kalmıştır. İ stanbul'un iki be
desteninin etrafında Paçavracı. Sarnıçlı, 
Ali Paşa , Camili, Çuhacı, İç ve Dış Cebe
ci, Yağcı, Rabia, Baltacı. Sorguçlu, Yol
geçen. Sepetçi, Bodrum, Astarcı, Pastır

macı . Mercan Ağa. Perdahçı, Kızlarağa
sı, İmameli, Tarakçı lar, Zincirli , Kebeci, 
Esirpazarı vb. hanlar ve birçok çarşı ya
pılmış, bunların bir kısmı da çarşının 

içinde ka lmıştır. Ewelce tesbit edildiği-
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BEDESTEN 

ne göre Büyük Çarşı denilen bu ticaret 
merkezinin sınırları içinde iki bedesten
den başka 4399 dükkan, 2195 oda, bir 
hamam, bir cami, on mescid. iki şadır
van, bir sebilhane, on altı çeşme, bir tür
be, bir sıbyan mektebi ve yirmi dört han 
bulunuyordu. Silahtar Mehmed Ağa'nın 
Nusretndme'de yazdığına göre 1113'te 
( 1701-1702) çarşı yandığında Sultan ll. 
Mustafa'nın iradesiyle çarşının kagir to
nozlu olarak yaptırılması uygun görül
müştür. Böylece iki bedestenin ve çevre
lerindeki hanların aralarındaki sokakla
rın kagirleştirilmesine bu tarihten itiba
ren başlanmıştır. 

Kagir ve sağlam bir yapıya sahip olan 
bedestenlerin içinde dolap denilen satış 
tezgahtan. dış duvarlarına bitişik dük
kanlar vardır. Dört cephesinde demir 
kaplanmış sağlam kapıları, yüksekte ve 
pek az penceresi mevcuttur. Bunların da 
demir kepenklerle gerektiğinde korun
dukları anlaşılmaktadır. Binaların içi ka
lın kare payelere dayanan tuğla kemer
lerle bölümlere ayrılm ış, bunların üzer
Ieri yine tuğladan kubbelerle örtülmüş
tür. Işık demir kapaklı az sayıdaki üst 
pencerelerden girer. Bu şekilde bedes
ten ulucami gibi çok kubbeli bir yapı ola
rak kendi içinde ayrıca gelişme imkanı 
bulmuştur. 

Türk bedesten mimarisinin esaslarını 
Anadolu'nun eski medeniyetlerinde ara
mak kanaatimizce doğru değildir. Bir 
vakitler ortaya çıkan ve çok yanlış ve 
esassız bir görüş olmasına rağmen hala 
inanılan istanbul İç Bedesteni'nin bir Bi
zans yapısı olduğu fikri hiçbir ciddi da
yanağa sahip değildir. İstanbul'un fethin
den önce yapılmış olan çeşitli bedesten 
örnekleri, bu mimari türün istanbul'un 
fethinden önce Türk mimarisinde doğ
muş ve iyice yerleşmiş olduğunu açıkça 
gösterir. Antik mimarinin tesiri altında 
doğan Bizans çarşısı pek tanınmış de
ğilse de tahminlere göre Geç Roma dö
neminin direkli cadde mimarisine sadık 
kalmıştır. Bu çeşit caddelerde dükkan
lar belli başlı sokaklarda sıralanıyor. ön
lerindeki yaya kaldırımlarının dış kenan 
sütuntarla sınırlanarak yaya kaldırımla
rın üzerieri öne meyilli ahşap çatıtarla 
örtülüyordu. Ana unsurları bakımından 
Bizans çarşısı Türk çarşısından farklıdır. 

Bizans çarşısı direkli caddeleriyle şehre 
yayılıyor. Türk çarşısı ise kendi başına 
bedestenin etrafında kapalı bir çevre teş
kil ettiğinden esas iskan bölgesi sakin 
ve huzurlu kalıyordu . Diğer taraftan Bi
zans mimarisinde Türk bedestenine ben-
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zeyen veya ona ön örnek olabilecek bir 
bina tanınmamaktadır. İstanbul'da iç 
bedestenin bir kapısı üstünde görülen 
Bizans devrine ait taştan bir karta! ka
bartması bu binanın Bizans asıllı oldu
ğu yolundaki iddianın tek kaynağıdır. Bu
nun oraya başka birçok emsali gibi bi
nanın Türk devrinde yapımı sırasında ko
nulduğu açıkça bellidir. Çünkü iç bedes
ten, mimarisinin hiç şüpheye yer verme
yecek şekilde gösterdiği gibi bir Türk 
yapısıdır. 

Bedestenin, kaysariyyenin Türk- Os
manlı mimarisine geçmiş şekli olduğu
nu da iddia etmek yersizdir. Memlük ya
pı sanatının Orta Asya mimari prensip
lerinden ne kadar geniş ölçüde taydalan
mış olduğu göz önünde tutulacak olur
sa her iki çevrenin de aynı esastan ilham 
aldıklarını ve bu ilhamı ayrı ayrı, kendi 
estetik duygularına en uygun şekilde ifa
de ettiklerini kabul etmek yerinde olur. 
Klasik biçimiyle Osmanlı devri bedeste
ni bir Türk yapı biçimidir ve Türk mima
risindeki köklü bir yeri olan çok kubbeli 
ulucami tipinin dini olmayan bir işe tah
sis edilmiş örneğidir. Böylece bedesten 
mimarisinin bilinen biçimiyle herhangi 
bir yabancı sanata bağlanmasına da im
kan kalmamaktadır. 

Bedesten Osmanlı devrinde ortaya çık
mış bir ticari yapı çeşididir. X:V ve X:VI. 
yüzyıllarda çok sayıda inşa edilmiş, X:VII. 
yüzyılda da sadece münferit ve müteva
zi örnekler halinde pek az sayıda yapıl
mıştır. Şam 'daki Esad Paşa Hanı ise X:Vlll. 
yüzyılda eski Türk bedesten mimarisi
nin ilhamı ile yerli üslupta meydana ge
tirilmiş son bir uygulamadır. Bedesten 
aynen ulucamiler gibi kubbeli eşit birim
lerin çoğaltılması suretiyle düzenlenen 
bir yapıdır. Bilinen başlıca bedestenleri 
ileride sayılarının daha artabileceğini de 
hatırlatarak bulundukları şehir adları

nın alfabetik sırasına göre bir liste ha
linde şu şekilde sıralamak mümkündür: 

Amasya Bedesteni. Amasya'nın içinde, 
çevresinde ayrıca istanbul ve Edirne'de 
pek çok hayratı olan kapı ağası Hüseyin 
Ağa tarafından vakıflarına gelir sağlamak 
üzere kitabesine göre 888'de (1483) in
şa edilmiştir. 1 079'da ( 1668) zelzeleden 
büyük zarar gören bedestenin zamanın 
Amasya mutasarrıfı şair Ziya Bey (Paşa) 
tarafından 1864-186S'te imar adı altın
da üzerinden kurşunları aldınlarak kub
beleri yıktırılmıştır. Hatta bu yüzden 
hakkında şikayetler olmuş ve tahkikat 
açılmıştır. Dört duvar halinde kalan be
destenin üç birimi 19SO'li yıllarda yıktı-

Amasya Bedesteni ve inşa kitabesi 

rılarak yerine iş hanı yapılmış, 1957'de 
kalan bölümün yerine bir iş hanı daha 
yapılmak için ısrar edilmişse de bedes
ten bu defa bu satırların yazarının te
şebbüsüyle kurtarılmıştır. 1970'e doğru 
Vakıflar İdaresi bedestenin kalan par
çasını kubbelerini yeniden yaptırarak ih
ya etmiştir. Esasında dört payeli ve her 
biri bir kubbe ile örtülü dokuz bölümlü 
olan bedesten günümüzde üç bölümü
nü kaybetmiş bir durumda ayakta ka
labilmiştir. 

Ankara Bedesteni. 1464-1471 yılları ara
sında Sadrazam Mahmud Paşa tarafın
dan yaptırılmıştır. 1881 ·den itibaren gün
den güne tahribe uğrayarak yarı yıkık bir 
duruma girmişken 1933'ten sonra kur
tanimış, ihya edilerek Anadolu medeni
yetleri müzesi olmuştur. Bu güzel yapı
nın içi bir sıra halinde dört kuwetli pa-

Birkaç arasta sı bulunan Mahmud Paşa Bedesi eni - Ankara 



ye ile on bölüme ayrılmış olup bunların 
her biri de birer kubbe ile örtülmüştür. 
Binanın dört kapısı ve cephelerinin dı

şında dükkanlar vardır. Son tamirde bu 
kısımlarla örtüleri değiştirilmiştir. Ya
nında ayrıca inşa edilmiş büyük han da 
şimdi müzeye bağlı olarak kullanılmak
tadır. Aslında Ankara'nın X:Vlll. yüzyıla 

kadarki zenginlik döneminde büyük ve 
f aal bir çarşı bölgesinin merkezi olan bu 
bedestenin çevresinde dört sokağın iki 
yanlarında uzanan dört arasta olduğu 
bilinmekteyse de bunlardan sadece esas 
bedesten duvarına bitişik olan dükkan
lar biçimleri değişmiş olarak kalmıştır. 

Karşılarındakiler ise zamanla ortadan 
kalkmış ve restarasyanda da yeniden 
yapılmamıştır. 

Bayburt Bedesteni. Şehrin merkezinde
ki ulucaminin doğusunda yer alan çarşı 
içinde bakımsız durumda bulunan bu 
binanın kimin tarafından ve ne zaman 
yapıldığı bilinmemektedir. Esas bedes
tenin bitişiğinde muhtemelen sonradan 
ilave edilen kubbeli bir sıra dükkaniar
dan meydana gelen dikdörtgen şeklin

de bir ek bina vardır. Etrafı yeni yapılan 
dükkanlarla çevrili olan esas yapı takri
ben 17.20 x 17.20 ebadında tam bir ka
re olup ortada yükselen kare kesitli ka
lın bir payeye dayanan dört kemer içe
ride dört bölüm oluşturmuştur. Bu bö
lümlerin üzerieri yuvarlak kasnakli tuğ
la kubbelerle örtülmüştür. Bunlardan 
biri orijinal şeklini kaybettiği gibi kub
belerdeki pencereler de sonradan açıl

mıştır. Kuzey ve kuzeydoğuda bulunan 
iki kapıdan kuzeydeki daha sonra ka
patılmıştır. Bayburt Bedesteni Vezirköp
rü · dekiyle birlikte tek paye etrafında 

toplanan dört kubbeli tipin nadir rast
lanan iki örneğini teşkil eder. Çok ha
rap durumdaki kubbeleri ile bu yapı dış
tan dükkanlarla sarılmış , içerisi de du
varlarla bölünmüş bir halde günümüz
de depo olarak kullanılmaktadır . 

Bergama Bedesteni. Oldukça ufak, 
21 .40 x 13.90 m. ölçüsünde bir yapı olup 
inşa tarihiyle banisi bilinmemektedir. Mi
marisinden XVI. yüzyıla ait olduğu tah
min edilen bina iki payeli ve altı kubbe
lidir. Böylece bedesten mimarisinin en 
basit plan şemasını aksettirir. Etrafın
daki dükkaniarın orijinal olup olmadık
ları tesbite muhtaçtır. Bedesten ayakta 
olmakla beraber oldukça bakımsız ve 
harap durumdadır. 

Beyşehir Bedesteni. Bir vakitler kapısı 
üstünde duran günümüzde Süleyman 
Bey Türbesi'nde bulunan manzum kita-

Beyşeh ir Bedesteni 

beden, adı bilinmeyen bir çavuşbaşı ta
rafından 998 'de (1589 -90) yaptınldığı 
öğrenilmektedir. Eşrefoğlu Camii evka
fı arasında bir han ile bedestenin adları 
geçmekte ise de bu bedestenin 1S48'de 
belki caminin evkafı olarak daha eski bir 
çarşının yerinde yaptınldığı ihtimali da
ha kuwetlidir. Bu da Bergama Bedes
teni gibi iki payeli ve altı kubbelidir. Ev
velce dış duvarlarına bitişik dükkaniarı 
olduğu kalıntılardan anlaşılıyor . Kapıla

ra geçit veren gözler, üzerieri kubbeler
le örtülerek tonozlu diğer dükkaniardan 
ayırt edilmiştir. Gördüğümüzde bütün 
kubbeleri ve kemerleri tamamen çök
müş, yok olmaya mahkum bir harabe 
halinde iken bugün onarılarak ihya edil
miştir. 

Bursa Bedesteni. Türk sanatının en bü
yük bedestenlerinden olan bu eserin, ev-

ilk Osmanlı bedestenlerinden biri olan XIV. yüzyı l sonuna 
ait Bursa'daki Yıld ı rım Bedesteni ve p l an ı (A. Gab•te ı , Une 

capilale Turque Brousse Bursa, Paris 1958, 1, şekil 137) 
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kaf kayıtlarından 1. Bayezid ( 1389-1402) 
tarafından hayratına gelir sağlamak üze
re 802'de (1400) yaptınldığı öğrenilmek
tedir. 1958' de bir yangın felaketi geçi
ren bedesten harap olarak bazı kısım
ları yıkılmış , fakat yeniden yapılmıştır. 

Enlemesine uzanan dikdörtgen mekan, 
altı masif paye ile on dört bölüme ayrıl
mıştır. içeride de duvarlara bitişik dük
kanlar bulunur. Herhalde dışında da dört 
çarşı vardı. 19S8'den sonra yapılan ta
mirde dış dükkanlar beton olarak ta
mamlanmış ve çevre çarşılarının dış dük
kan dizileri, eski kompozisyonu tamam
lamak kaygısıyla yine betonarme olarak 
ihya edilmiştir. Yangından önce bunla
rın yerlerinde belirli üslüpları olmayan 
dükkanlar bulunuyordu. Bursa Bedes
teni etrafında teşekkül eden çarşı , ya
kınındaki ulucami ile bedesten arasını 

kaplamaktadır. Bunların arasında Emir, 
Bey ( Bezzazista n - ı At il<) . Koza, Fidan. Gey
ve- i vaz Paşa , Pirinç, Karacabey, Katır. 
Tuz, Çukur. Eski Tahıl, Yeni Tahıl hanla
rı ile Gelincik, Sipahi, Okçular vb. çarşı

ları bulunmakta, çok geniş bir alanı kap
layan bu tesislerin aralarındaki muay
yen bir düzeni olmayan sokaklarla da 
çarşı kompleksi tamamlanmaktadır. Bu 
sokaklardan bir kısmının sonradan üst
ler i örtüldüğünden Bursa'da da bir Ka
palı Çarşı meydana gelmiştir. Bu arada 
Makedonya'da bedestene "Bursa Bedes
teni" denilmek suretiyle onun diğer çarşı
lardan ayırt edildiğini belirtmek gerekir. 

Edirne Bedesteni. Çelebi 1. Mehmed 
(14 13- 142 1) tarafından Eskicami evkafı 
olarak 1417-1418 yıllarına doğru yaptı
rılmıştır. Yapımına Musa Çelebi tarafın

dan başlandığı söylenmektedir. Bursa 
Bedesteni'ne çok benzeyen bu yapı son 
yıllarda geniş ölçüde tamir görmüştür. 
Burada da tek sıra halinde altı paye ile 
on dört bölüm meydana gelmesi ve bi
nanın on dört kubbe ile örtülü oluşu ben
zerliği çok açık duruma sokar. Bursa'da 
olduğu gibi burada da içeride duvarlara 
bitişik iç dükkanlar vardır. Kapı yanı ile 
köşelere isabet eden dükkanlar usta
lıkla yerleştirilmiştir. Yapının sadeliği

ne rağmen dış mimaride az da olsa bir 
süsleme ile karşılaşılır . istanbul ve An
kara 'da olduğu gibi Edirne Bedesteni'n
de de çevrede birçok han ve çarşı kuru
larak geniş ölçüde bir ticaret sitesi mey
dana gelmiştir. Bunlardan Sultan Selim 
ve Ali Paşa çarşıları (arasta ları ) durmak
ta, fakat iki Kapılı Han gibi birçokları or
tadan kalkmış ' bulunmaktadır. Evli ya Çe
lebi Edirne'de Eski ve Yeni Bedesten ad-
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BEDESTEN 

Çelebi Sultan Mehmed devrine ait 820 11417-18) tarihli 

Edirne Bedestenl 

larında iki ayrı bedesten bulunduğunu 
yazmaktaysa da bugün yalnız bir tanesi 
mevcut olup diğerinin yeri dahi bilinme
mektedir. 

Ereğli (Konya) Bedesteni. Şehrin tam 
ortasında olan 32 m. kadar uzunlukta 
ve 1 O m. kadar genişlikte, dikdörtgen 
biçimindeki yapı bedesten olarak bilin
mektedir. Cigalazade Sinan Paşa (ö 1605) 
evkafından olduğu söylenen bu klasik 
yapıda bir Osmanlı dönemi bedesteni 
hüviyeti görülmez. Bina dar ve uzun olup 
duvarlara bitişik altışar paye, enlemesi
ne atılmış altı kemerle destektenmiş bir 
beşik tonoz ile örtülüdür. Üç kapı ile ge
çilen iç kısımda hiçbir dükkan gözü ol
madığı gibi duvarların dış taraflarında
ki yeni dükkaniarın eskiden beri mevcut 
olup olmadığı anlaşılamamaktadır. Bu
ranın ewelce tamir edildiğini bildiren bir 
kitabe yerinden sökülmüş olarak 1963'
te görülmüştü. Son yıllarda tekrar tamir 
edilen ve içinde dükkan hücreleri olma
dığından arasta grubuna da girmeyen 
bu yapı, kasabanın çarşı bölgesinin or
tasında olmayıp bir kervan yolu kena
rında bulunsa Şarapsa (Şerefza) Ham gi
bi basit tipte bir kervansaray olarak da 
kabul edilebilirdi. Ereğli Bedesteni bu 
çeşit yapıların içinde bir istisna teşkil 

eder. 

Filibe (Plovdiv) Bedesteni. Yakın bir ta
rihe gelinceye kadar sağlam bir halde 
duran Muradiye Camii'nin yakınındaki 

bu bedestenin caminin evkafından ola
bileceği hatıra gelmektedir. Elde edilen 
eski resimlerinden anlaşıldığı kadarıyla 
muntazam işlenmiş taşlardan yapılmış 
bir bina idi ve üzeri altı kubbe ile örtülü 
bulunuyordu. Bu duruma göre içinde iki 
büyük kare kesitli paye olması gerekir. 
18.25 X 27.06 m. ölçülerinde olduğu bir 
Bulgar yayınından öğrenilen bedesten
den günümüzde hiçbir iz kalmamıştır. 
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Galata (İstanbul) Bedesteni. Tamamen 
ayrı bir şehir gibi gelişen Galata'daki bu 
bedesten Fatih Sultan Mehmed evkafın 

dan olarak XV. yüzyılın ikinci yarısında 
yaptırılmıştır. Çevresine Yelkenciler, Rüs
tem Paşa hanları ile bazı ahşap dükkan
lı çarşılar kurulmuştu. Böylece etrafın
da bir ticaret sitesi teşekkül eden bina 
benzerlerinden farklı olarak dikdörtgen 
değil kare şeklinde inşa edilmiştir. Dört 
paye ile ayrılan mekan dokuz bölüme 
ayrılmış ve bunların her biri bir kubbe 
ile örtülmüştür. Cephelerde devrin sokak 
dokusuna uygun biçimde şekiilendiril

miş dış dükkanlar vardır. Moloz taşlar
dan inşa edilmiş olmakla beraber ahenkli 
çizgileriyle heybetli bir görünüşü olan 
Galata Bedesteni 1966'da modern bir 
çarşı haline getirilirken çok kötü bir bi
çimde değişikliğe uğratılmış ve bu sıra
da içinde çok eskiden ka lmış olan kalın 
meşe ağacından katlar sökülmüştür. 

Gelibolu Bedesteni. Başbakanlık Arşivi 
Kamil Kepeci tasnifindeki bir belgeye 
göre bu eser Saruca Paşa evkafındandı. 
Saruca Paşa'nın Gelibolu'daki imareti 
846 (1442-43), vakfiyesi ise 858 (1454) 
tarihli olduğuna göre bedesteninin de 
bu tarihler etrafında yapılmış olması ge
rekir. Büyük Cami'ye komşu olan bedes
ten Bergama ve Beyşehir'dekiler gibi 
dikdörtgen planlı olup içinde iki paye ile 
kubbeli altı bölüme ayrılmıştı. Kalan ba
zı izlerden ewelce dış cephelerde dük
kanlar olduğu anlaşılıyordu . Harap hal
de olmakla beraber 1952 yılına kadar 
ayakta kalabilen bu tarihi eser bu tarih
ten sonra tamamen yıktınlarak ortadan 
kaldırılmıştır. 

Isparta Bedesteni. Çarşının ortasında 

Mimar Sinan tarafından 1 561 -1 562 ·de 
inşa edilen Firdevs Bey (Paşa) Camii'nin 
parçasıdır. Fakat cami ile beraber yapı!-

dığı veya gelir sağlamak için sonradan 
ilave edildiğine dair kesin bir bilgi edi
nilememiştir. Evliya Çelebi'nin bahset
mediği bina, içten içe uzunluğu 26.30, 
genişliği ise 7.50 m. kadar olan dikdört
gen, ince uzun tek mekandan ibarettir. 
İki dar yüzünde birer kapısı vardır. En
lemesine atılmış iki kemerle destekle
nen örtüsü boydan boya bir beşik tonoz 
halinde uzanır. Burada Konya Ereğiisi'n
deki tertibin az farkla tekrarlandığı gö
rülmektedir. Dış cephelere bitişik dük
kanlar olmakla beraber içeride dükkan 
hücreleri olmadığından bu yapı da aras
ta grubuna değil bedestenler grubuna 
girmektedir. Son yıllarda Vakıflar İdare
si tarafından tamir ettirilmiştir. 

İstanbul-Büyük Bedesten (İç Bedesten). 
Fatih Sultan Mehmed tarafından hayra
tma gelir sağlamak üzere 1453-1481 ta
rihleri arasında yaptırılmıştır. Kaynak
lar ve belgeler bunu açıkça belirtmesi
ne rağmen bedestenin Bizans yapısı ol
duğu yolunda ilmf ciddiyetten uzak bir 
iddia vardır. Dört kapısından birinin üs
tünde süs unsuru olarak kullanılmış yu
karıda adı geçen karta! kabartma l ı bir 
devşirme parça, binanın Bizans yapısı ol
duğuna dair efsanenin doğmasına yol 
açmıştır. Halbuki plan, inşa tekniği ve 
yapı sistemiyle nisbetleri. Cevahir Be
desteni de denilen bu eserin tamamen 
Türk yapısı olduğunu açık olarak göster
mektedir. Sekiz masif paye yapının içi
ni on beş eşit bölüme ayırır. Bunların 

her birini bir kubbe örter. Yakın yıllara 
gelinceye kadar geç döneme ait olmak
la beraber yapısına ve eski geleneğe uy
gun teşhir ve satış camekan ve "dolap"
larını muhafaza eden bedesten, 1959'
dan sonra yapının asıl mimarisini bozan 
vitrinli modern dükkanıarın inşası ile iç 

Cevahir Bedesteni'nin planı (E. H. Ayve•· dı 'denl 



görüntüsünün haşmetini kaybetmişti r. 

Etrafı tamamen Kapalı Çarşı ile sarıldı
ğından dış mimarisini görmek imkanı ar
tık kalmamıştır. Sadece çevre duvarları
nın muntazam işlenmiş taşlardan örül
düğü tesbit edilebilmiştir. Ewelce etra
fında dış duvarlarına bitişik dükkania
rın bulunduğu da anlaşılmaktadır. Son 
yıllarda yapılan değişikliklerden önce iç 
duvarlarda dolaplar sıralanıyordu . Bu
gün bunların hepsi modern dükkaniarın 
içinde kalmıştır. Muhteşem ve çok geniş 
tuğla kemerlerle bunların taşıdığı yine 
tuğla kubbeler bu büyük yapıya heybet
li bir görünüm verir. 

İstanbul - Yeni Bedesten ( Sandal Bedeste· 
ni) . İstanbul'un ikinci bedesteni önceki
nin pek az ilerisinde, tahmin edildiğine 
göre Kanuni Sultan Süleyman (ı 520- ı 566) 

devrinde değerli dokumaların satış yeri 
olarak yapılmıştır . Sandal. Asya ' nın gü
neyinden Hint'ten ithal edilen yollu, çiz
gili bir tür kumaştır. Bedesten de adını 
bundan almıştı r. Gerek Evliya Çelebi ge
rekse Fransız seyyahı Du Loir burada ku
maş satıldığını bildirirler. Du Loir seya
hatnamesinde eski bedestende güzel ko
şumlar. kılıçlar ve değerli kaplar, diğe
rinde ise halı ve kumaş satıldığını ya
zar. İkinci bedestenin yakınında Esirpa
zarı'nın da bulunduğunu kaydetmesi, bu
rasının yeni bedesten olduğunda hiçbir 
şüpheye yer bırakmamaktadır. Gerçek
ten geçen yüzyılın ortalarına gelinceye 
kadar Esirpazarı bu bedestenin komşu

su idi. Yapının içinde bulunan on iki ma
sif paye, bi nayı yirmi tuğla kubbe ile ör
tülü yirmi eşit bölüme ayırır. İç mimari
si çok heybetli olan Yeni Bedesten uzun 
yıllar İstanbul Belediyesi'nin mezat sa
lonu olarak kullanılmıştır. 

İştip Bedesteni. Yugoslavya'daki bu be
desten. bu türden bilinen yapıların en 
değişik biçimde alanıdır. Enlemesine bir 

dikdörtgen şeklinde inşa edilmiş olup 
iki payeye dayanan kemerlerle üç bölü
me ayrılmıştır. Bunlardan ortadaki bü
yük bir kubbe. yanlardakiler ise aynalı 
tonozlarla örtülmüştür. Bedestenin üç 
girişi vardır. Duvarların iç yüzlerinde bu
radaki dükkaniara ait nişler mevcuttur. 
Son yıllarda İştip Bedesteni sergi salo
nu haline getirilmek üzere tamir edil
miştir. Plan bakımından normal ve kla
sik bedestenlerden farklı olan bu yapı 
Seçin'de Kızılhan, Edirne'de Ekmekçioğ
lu Ahmed Paşa (Ayşe Kadın) kervansaray
larına benzer. 

Kahramanmaraş Bedesteni. Evliya Çele
bi burada "dörder demir kapılı kagir" 
iki bedesten bulunduğunu bildirir. Fa
kat daha o vakit bunlardan biri "muat
tal" halde idi ve kullanılmıyordu . Bugün 
Kahramanmaraş 'ta eski bir bedesten 
binası mevcut olup ulucaminin az ileri
sindediL Dört paye ile dokuz bölüme ay
rılan bu yapıda bölümlerin üzerieri çap
raz tonozlarla örtülmüştür. Böylece bu
rada mimari daha fazla kaysariyye tipi 
ne uymaktadır. Sahipleri tarafından ta
pu tesis tarihinin 1291 ( 1874) olduğu 
yolundaki iddianın ne derecede gerçeğe 
uygun olduğu bilinememekle beraber 
mimarisi bakımından eski bir yapı oldu
ğu tesirini bırakır. Dört kapılı bu bedes
tenin Evliya Çelebi 'nin bahsettiği bedes
tenlerden birisi olduğuna ihtimal ver
memek için bir sebep yoktur. 1966 yı
lında mülkiyetine sahip olanlarca. üzeri
ne bir otel inşa etmek üzere ruhsat alın
mışsa da Anıtlar Kurulu'nun müdahale
si üzerine inşaattan vazgeçilmiştir. Ha
len kapalı çarşı olarak kullanılmaktadır. 

Kastamonu Bedesteni. Mahalli rivayet
lere göre 1468-1474 yılları arasında bu
rada vali olarak bulunan Şehzade Cem 
Sultan tarafından yaptırılmıştır. Ancak 
Cem Sultan Kastamonu valiliği sırasın-

Ka pa lı Ca rsı kompleksi içinde ka l m ış olan Cevahir ve Sa ndal bedestenleri - istanbul 
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da henüz on on beş yaşlarında bir ço
cuk olduğundan bu söylenti ciddi şekil
de araştırılmalıdır. Bedesten her bir ke
nan 23 m. uzunluğunda kare planlı . dört 
kapılı bir yapı olup dört paye içini, her 
biri bir kubbe ile örtülü dokuz bölüme 
ayırır . İtinasız duvar tekniği ve sade gö
rünümü ile diğer örneklere nisbetle da
ha az gösterişlidir. Çevresinde dükkan
lar vardır. 1217'de (1802-1803) ve 1951 '
de tamir görmüştür. 

Kayseri Bedesteni. Ulucaminin hemen 
yanında ve hanların arasında olan bu be
desten. üzerinde inşa kitabesi bulunan 
bu türden nadir eserlerdendir. Gündüz 
Özdeş bu bedestenin 903 'te (1497-98) 
Mustafa b. Abdüllatif tarafından yaptı
rıldığını bildirir. Mahmut Akok ise şifa
hi rivayetlere dayanarak inşa tarihinin 
921 ( 1515-1 6) olduğunu söylemiştir. Bu
gün kitabenin tam önüne bir dükkan ya
pıldığından ve yazının tarih kısmı duvar 
içinde kaldığından tamamı okunama
makta ve kontrol edilememektedir. Bu 
eser hakkında etraflı bilgi toplayan M. 
Çayırdağ kitabe metninin tamamını ya
yımlamıştır. Buna göre bedesten 903 yı
lında Emir Mustafa b. Abdülhay tarafın
dan geliri oradaki mescidine harcanmak 
üzere yaptırılmıştır. Bu hususu Şewal 
907 ( 1502) tarihli vakfiyesi (VGMA, Def
ter 584, s. ı 50, sı ra 76) açıkça ortaya koy
maktadır. Kayseri Bedesteni de Galata 
ve Kastamonu 'dakiler gibi kare planlı 

olup ortada dört payesi vardır. Bölüm
leri eşit pandantifli dokuz kubbe ile ör
tülmüş muntazam bir yapıdır. Evliya Çe
lebi bu şehirde iki bedesten olduğunu 
bildirmekte ise de ikincisinin yeri tesbit 
edilememiştir. 

Konya Bedesteni. Kitabesine göre 945'
te (1538-39) Kanuni Sultan Süleyman 
tarafından yaptırılmıştır . Fransız şarki
yatçısı Cl. Huart, 1891'e doğru burasını 
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harap ve terkedilmiş durumda gördü
ğünü bildirmiştir. Kısmen toprağa gö
mülü olan binanın içinde o sırada eski 
eserler depo edilmişti. Yerine şimdiki 

Erkek Sanat Enstitüsü yapılmak üzere 
1901'de tamamen yıktınlarak ortadan 
kaldırılmış, kitabesi de müzeye konmuş
tur. Eski bir belge (Şer'iyye Sicili, XLIII, 
43) ve yıkılmadan önce çekilmiş bir fo
toğrafı sayesinde bu bedestenin aynen 
Galata, Kastamonu ve Kayseri· dekiler 
gibi olduğu ve dokuz bölümünün üstle
rinin dokuz kubbeyle örtüldükleri anla
şılmaktadır. Yine bu fotoğrafta dış cep
helerinde tonozlu, kagir dış dükkaniarın 
sıralandıkları farkedilmektedir. 

Manisa Bedesteni. Evliya Çelebi bura
da da iki bedesten olduğunu bildirir. An
cak bunlardan "kavf" kubbeli Eski Be
desten'in yarısı bölünerek Bezasten adıy
la cami yapılmış, diğer yarısı kazazlar 
tarafından "ibrişim taft etmek üzere" 
kullanılmıştır. Günümüze kadar gelme
yen bu binayı kimin. hangi tarihte yap
tırdığı bilinmemektedir. Evliya Çelebi'ye 
göre Yeni Bedesten denilen diğer bina 
da eski bir yapı olup yüksek kubbelere 
sahiptir ve değerli eşya burada satıl

maktadır. Bu ifadeden Manisa'nın ger
çek bedesteninin bu ikincisi olduğu an
laşılmaktadı r. Bugün mevcut olan bu bi
na dikdörtgen şeklinde uzun bir mekan 
halindedir. İçinde paye olmayıp enine 
atılmış beş kemerle desteklenen uzun
lamasına büyük bir beşik tonazla örtü
lüdür. Manisa Bedesteni bu şekliyle kla
sik bedesten şemasından farklı ve da
ha çok arastayı andırır bir yapıdır. Fa
kat Ereğli (Konya) ve Isparta örneklerin
de de olduğu gibi bu yapıların içlerinde 
dükkan gözleri bulunmadığından bun
lar arasta olarak kabul edilemezler. Ma
nisa Bedesteni dört kapılıdır ve bütün 
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dış cephelerine bitişik dış dükkaniara 
sahiptir. Bunlardan kapılara komşu olan
ları kubbelidir. Dıştan adeta hıristiyan 

devrinin bazilikalarmı hatırlatan bir gö
rünüşü olan yapının üstü kiremit kap
lıdır. 

Mardin Bedesteni. Bu yapının Osmanlı 
dönemi Türk bedestenleri mimari tipi
nin tamamen dışında kalan bir karakter
de, kaysariyye denilen ve Memlük çev
relerinde yaygın fakat gördüğü iş bakı
mından normal bedestenlerden farkı ol
mayan binaların bir örneğidir. Mardin 
Kaysariyyesi'nin kimin tarafından ve ne 
zaman yapıldığı kesin olarak bilinme
mektedir. Akkoyunlu Emfri Kasım Padi
şah tarafından 1480-1 SOO yılları arasın
da yaptınldığı söylenir. Esası zaviye olan 
Kasım Paşa Medresesi ·nin evkafı olan 
bu binada 1 S26'da yetmiş dört dükkan 
bulunduğu bilinmektedir. 1 S40'ta 13.716 
akçe gelir sağlayan seksen dükkanı var
dı; 1 S46'da ise artık buraya kaysariyye 
değil bezazistan denilmektedir ve yıllık 
geliri 23.220 akçe tutan doksan dokuz 
dükkandan başka boş on iki dükkanı 
daha vardı. XVI. yüzyıla ait kanunname
ler bu bedestende ipek kumaş alım sa
tımı yapıldığını açıkça belli ederler. Bu
gün yarısı yıkık halde olan bu tarihi eser 
dikdörtgen planlı olup üstü, ortalarında 
aydınlık menfezleri olan tonozlarla örtül
müştür. Tonozlar on altı paye tarafın
dan taşınmaktadır. İçeride ve dış cep
helerden birinde dükkan gözleri (dolap) 
vardır. Mardin Bedesteni Anadolu· daki 
bedestenler içinde istisnai bir örnek teş
kil eder. Mardin'de Necat Kaya'dan öğ
renildiğine göre 19SO'ye kadar ticaret 
merkezi olarak kullanılan kaysariyye
bedesten 19S0-19S2 yıllarında Beledi
ye ahırı olmuş, 19S2'de temiztenerek pa
zar yeri yapılmışken 19S4'te tekrar ken-

Kayseri 
Bedesteni'nin p la nı 

(Bahri 

Sarıkaya 'dan) 

ve içinden 
bir görünüş 

di haline terkedilmiştir. 1979-1980'de 
bir daha temizlenmiş ve yıkılmış tara
fındaki dükkanlar değişik mimaride ye
nilenmiştir. Bu tarihten itibaren de Be
lediye pasajı olarak kullanılmaktadır. 

Merzifon Bedesteni. Bu şehirde Sadra
zam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ta
rafından 1 077'de ( 1666-67) kurulan ca
mi, kütüphane. han ve hamamdan olu
şan külliyenin parçası olarak bir de be
desten yaptırılmıştır. Şehrin merkezin
de, külliyenin diğer unsurları arasında, 
caminin sol tarafında Taşhan ile hama
mın arasındaki çukur arazide inşa edil
miştir. 30 X 30 m. ebadında kare planlı 
ve dört kapılı olup, içini dört masif paye 
dokuz bölüme ayırır. Bu bölümterin üzer
Ieri eşit ölçüde sekizgen kasnakli dokuz 
kubbe ile örtülmüştür. itinalı işlenmiş 
malzeme ile yapılmış temiz, gösterişli 

bir görünümü vardır. Dış cephelerinde 
çepeçevre tonozlu dükkanlar bulunmak
tadır. Emsalleri arasında çok iyi durumda 
sayılabilecek bedesten depo olarak kul
lanılmakta olup dış kısmındaki dükkan
Iarda ticari faaliyet sürdürülmektedir. 

Saraybosna (Sarajevo) Bedesteni. Bilin
diği kadarıyla 1 SS 1 'e doğru Sadrazam 
Rüstem Paşa tarafından yaptırılmıştır. 

Bu da tipinin en sade ve basit örnekle
rindendir. Dikdörtgen biçiminde dış du
varların sınırtadığı yapının içinde kare 
kesitli iki masif paye, mekanı altı eşit 

bölüme ayıran kemerleri taşımaktadır. 

Bunların da üzerieri altı kubbe ile örtül
müştür. Dış duvarların bitişiğinde bazı

ları yıkılmış, bazıları ise orüinal mimari
leri değiştirilmiş dükkaniarın bulundu
ğu anlaşılmaktadır. 

Selanik Bede~teni. Sultan ll. Bayezid'in 
evkafı olarak 1481 -1 S 12 yılları arasında 
yaptırılmıştır. Bazı Yunan yayınlarında il
me ve sağ duyuya ters düşen bir düşün
ceyle bu yapının Türk yapısı olduğu in
kar edilmeye çalışılırsa da bina bedes
ten mimarisinde en yaygın düzen olan. 
dikdörtgen planlı ve ortasında iki paye 
bulunan altı bölümlü ve altı kubbeli ti
pin bir temsilcisidir. Taş ve tuğla dizile
ri halinde düzenli bir yapısı olmakla be
raber yarım yuvarlak kemerli ikiz pence
reler çok geç bir devirde açılmış olmalı
dır. Yüksek kasnaklı kubbeleri kurşun. 
diğer kısımları kiremit örtülüdür. Bugün 
çarşı olarak kullanılmaktadır. 

Serez Bedesteni. Batı Trakya'da günü
müzde Yunanistan sınırları içinde kal
mış olan Serez'in merkezindeki bu be-
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desten, Çandarlı İbrahim Paşa tarafın
dan 899'a (1493-94) doğru yaptırılmış
tır. inşa tekniğinin mükemmel oluşu ba
kımından dikkati çeken bina, bedesten
ler arasında dış mimarisiyle en göste
rişli olanların başında gelir. Dikdörtgen 
planlı olup iki masif payenin taşıdığı ke
merlerle altı bölüme ayrılmış ve bunla
rın da üzerieri altı kubbe ile örtülmüş
tür. Kubbeler kurşun yerine alaturka ki
remitle kaplanmıştır. Dış dükkaniarın 

tamamı ortadan kalkmıştır. İç duvarla
rın alt kısımlarında dolap gözleri, yuka
rı kısımlarında ise muntazam ve ahenk
li diziler halinde klasik biçimli pencere 
sıraları bulunan bina 1969'da biraz ha
rap olmakla beraber yıkılmış değildi. 

Sofya Bedesteni. Bir görüşe göre Sul
tan ll. Bayezid ( 1481- ı 512) devri ricalin
den Rumeli Beylerbeyi Yahya Paşa tara
fından yaptırılmıştır. Bazıları ise banisi
nin, Sofya'da Mimar Sinan'ın eserleri ara
sında yer alan 954 ( 1547 -48) tarihli bir 
camii olan Sofu Mehmed Paşa· nın ola
bileceğini ileri sürerler. 1719'da bu ya
pıyı gören Alman seyyahı Von der Driesch 
burayı taştan yapılmış mükemmel bir 
eser olarak tarif eder. 1871 'de ise kıs
men ayakta kalmış bir harabe halinde 
olduğu bildirilir. Sofya Türk idaresinden 
çıktıktan sonra 1879'da çizilen bir şehir 
planından öğrenildiğine göre Banyabaşı 
denilen cami ile Mahmud Paşa'nın vakfı 
olan Ulucami ( şimdi Arkeoloji Müzesi) ara
sındaki alanda ve Çuhacılar Ham ' nın kar
şısında idi. 1882'de çekilen bir fotoğraf
ta ise yüksek masif duvarlı bir ön cep
hesi olduğu farkedilmekte, fakat üst ör
tüsü görülememektedir. Jirecek'in yaz
dığına göre ewelce dokuz kubbeli oldu
ğu hatırlanan bu bedestenin o sıralarda 
sadece dış duvarları ayakta kalmış ve 
bunların içlerine ahşap dükkanlar yapıl
mıştır. Bugün en ufak izi kalmayan Sof-

ya Bedesteni'nin yerinde şehrin en bü
yük meydanı bulunmaktadır. 

Şam Bedesteni. Çok büyük bir ticaret 
şehri olmasına rağmen Şam'da Osmanlı 

idaresinin başlarında klasik tipte bir be
desten yapılmamıştır. Ancak XVIII. yüz
yıl içinde, kapısı üstündeki kitabesine 
göre 1166'da ( 1752) Esad Paşa tarafın
dan tamamen yerli bir üslüpta bir be
desten-han yaptırılmıştır. Hamidiye Med
resesi ile Bisuriye Hamarnı'na bitişik olan 
bu yapı iki katlı ve hayli büyüktür. Etra
fında ortaya açılan iki kat halinde dük
kanlar vardır. Osmanlı bedestenleriyle 
han birleşimi olan bu değişik yapıda, bir 
avlu gibi olan orta kısmı dört payenin 
yardımıyla dokuz eşit bölüme ayrılarak 
bunların üzerieri kubbelerle örtülmüş
tür. Bu şekilde bu orta kısım , Osmanlı 

devri Türk mimarisindeki klasik dokuz 
kubbeli bedestenlerin bir benzeri olmuş
tur. Fakat yerli üslüp kubbelerin şekil
lendirilmesinde de tesirini göstermiş, 

kasnaklarında pencereler açıldıktan baş
ka ortalarına da aydınlık fenerleri yapıl
mıştır. Bir zelzelede kubbelerinden ikisi 
yıkılan Şam'ın en büyük ve en tanınmış 
hanı olan bu binada öteden beri değerli 
malların satışa sunulduğu bilinmektedir. 
Tam ortadaki bölümde ise bir havuz var
dır. Esad Paşa Bedesten- hanı Türk mi
marisinin ilhamı ile yapılmış, fakat itina 
ile işlenmiş renkli taşları ve zengin süs
lemesiyle Suriye yapı geleneklerine bağ
lı kahnmış bir yapıdır. 

Şumnu (Kolarovgrad) Bedesteni. Şehrin 
en büyük ve önemli eseri olan Şerif Ha
lil Paşa Camii'ne giden cadde üzerinde
ki bu yapının bedesten olduğu kesin de
ğildir. Turistik broşürlerde ve üzerinde
ki levhada Adriyatik kıyısında Raguza 
tüccarlarının ( !) eseri olarak gösterilme
si de kasıtlıdır. Yakınındaki Şerif Halil 
Paşa Camii evkafından olması muhte
mel olan binanın içindeki bir paye üze
rinden söküldüğü söylenen 1221 (1806-
1807) tarihli tamir kitabesi müzededir. 
Arka cephesinde bulunan tuğra da ye
rinden sökülmüştür. Eser, enlemesine 
dikdörtgen bir yapı olup dört kapılıdır. 
Cadde üzerindeki esas girişinin güzel bir 
sivri kemeri vardır. Çıkıntı halinde ileri 
taşan geniş dehlizinin iki yanında oda
lar yer alır. İçeride ortada bir sıra halin
de payeler bulunur. Binanın üstü. Bü
yükçekmece ve Edirne'de Ekmekçizade 
Ahmed Paşa kervansarayları gibi çifte 
meyilli çatı ile örtülüdür. Bir kervansa
raya da benzeyen bu yapının bedesten 
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olabileceği düşünülebilirse de bu husu
sun açıklığa kavuşturulması için dikkat
li şekilde incelenmesi gerekir. 

Tekirdağ Bedesteni. Mimarisi bakımın
dan XVI. yüzyıl eseri olduğu tahmin edi
len bu yapının şehrin önemli ve zengin 
külliyesi olan Rüstem Paşa evkafından 
olması mümkündür. Misinli köyündeki 
köprüde bulunan ve Rüstem Paşa adı
na bir handan bahseden, şimdi Edirne 
Müzesi'ne kaldırılmış olan kitabenin bu 
bedestene ait olabileceğini sanmıyoruz. 
Dikdörtgen planlı yapının iki masif taş 
payenin taşıdığı kemerleri altı bölüm 
meydana getirir. Bunların her biri bir 
kubbe ile örtülmüştür. Dış dükkanlar ta
mamen yıkılmışsa da ewelce var olduk
larını gösteren izler halen görülmekte
dir. Dış duvarlarının taş örgüsü pek dü
zenli sayılmaz. Yıktırılıp ortadan kaldı

rılması için harcanan bütün gayretleri 
atiatarak kurtulmuş, son yıllarda tamir 
ve ihya edilmiştir . 

Tire Bedesteni. Evliya Çelebi bu eseri, 
"kal'a- misal metanet üzere me b ni bir 
kargir bina-yı metin sekiz kubbeli bir 
bezzazistan" olarak tarif eder. XIV. yüz
yıl sonlarında yapıldığı yolunda bir iddia 
varsa da bunu doğrulayacak bilgi elde 
edilememiştir. İçinde aynı sırada üç pa
ye bulunur. Böylece meydana gelen se
kiz bölümün üzerieri kubbeler ile örtü
lüdür. Çepeçevre dış dükkaniarı olduk
tan başka ayrıca içinde bir duvarında 
Edirne ve İstanbul'daki bedestenlerde 
olduğu gibi küçük gözler sıralanır. 

Tokat Bedesteni. Yaptıranı ve yapıldığı 
tarih tesbit edilememiştir. Oldukça ilgi 
çekici bir planı ve iki yanına bitişik ola
rak uzanan arastaları ile kendisine has 
bir tertibi olan bu bedesten. benzeri di
ğer yapıların monotonluğundan uzak
laşmış bir görünüşe sahiptir. İstanbul' 
daki Eski Bedesten gibi her ne kadar 
on beş bölüme ayrılmışsa da bunlardan 
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esas yapının iki tarafındaki bölümler di
ğerlerine nisbetle daha dar oldukların
dan üzerieri tonazla örtülmüştür. Bu ba
kımdan Tokat Bedesteni, birçok benze
ri olan dokuz kubbeli şekille on beş kub
beli arasında bir çeşitierne teşkil eder. 
Kuzey ve güney yönlerinde karşılıklı bi
rer kapısı bulunmaktadır. Bütün bedes
tenler arasında apayrı biçimiyle tek ör
nek olan Tokat Bedesteni çok yıl önce 
harap ve terkedilmiş bir durumda idi; 
günümüzde ise depo olarak kullanılmak
tadır. 

Trabzon Bedesteni. Yavuz Sultan Selim'
in annesi Gülbahar Hatun evkafından 
olan bedestenin 6322 akçelik gelirine 
dair bir belge olduğuna göre yapı XVI. 
yüzyıl başlarına ait olmalıdır. Zaten Trab
zon'da Gülbahar Hatun'un bir cami-ima
reti de vardır. İngiliz seyyah Lynch'in bu 
yapıyı bir Ceneviz eseri olarak gösterme
si ve günümüze kadar bazı yazarların 
bu iddiayı tekrar etmesi yanlıştır. Minas 
Bjışkyan, 1818'de bedestenin doğu ta
rafındaki kapısı üstünde teşhis edileme
yen bir kitabe bulunduğunu, dört demir 
kapısı ile ortasında bir kuyusu olduğu
nu yazar. Ayrıca çok yüksek olan yapı
nın dört payesi olduğunu, ewelce ikin
ci bir kat varken şimdi içinde tek kat
lı dükkanlar bulunduğunu da belirtir. 
Trabzon Bedesteni 1 043'te ( 1633-34) bu 
şehre yapılan bir Rus saldırısında yan
mıştır. Kubbesi (veya kubbeleri) o sırada 
muhtemelen çökmüş olabileceğinden Mi
nas bedestenin üstünü açık olarak gör
düğünü ifade eder. 1847'de yazılan bir 
raporda bedestenin yangınlardan karar
mış bir yapı olduğu, ortasında bir kuyu 
bulunduğu ve içinde terzi ve pamukçu
ların barındıkları bildirilmektedir. Çarşı 
bölgesinin sahile yakın bir kısmında olan 
bu bedesten bugün kısmen harap hal
de olup dört duvarı ile ortasındaki kare 
kesitli dört büyük paye ayaktadır. İçinde 
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ise gelişi güzel yapılmış barakalar var
dır. Bu bedesten mimari özellikleri ve 
çözüm bekleyen problemleri bakımın

dan bütün bedestenler arasında tek ör
nektir. İç ölçüleri 19.90 X 17.48 m. kadar 
olduğuna göre hemen hemen kareye ya
kın bir biçimdedir. Dört kapısı vardır. İç 
duvarlarda oyulmuş dolap nişleri yapı

nın bedesten karakterine işaret eder. 
Fakat binada garip bir örtü sistemi bu
lunur. Köşelerde yapılmış dört büyük 
tromptan ortadaki payelere atılmış ke
merler vardır. Bu trompların aralarında 
ise ewelce beşik tonaziarın uzandığı ka
lan izlerden anlaşılmaktadır. Dört paye
nin ortasında olan kare bölümün üstün
de ewelce bir kubbe bulunduğu tahmin 
edilmektedir. Dokuz kubbeli bedestenle
re çok benzemekle beraber yapının on
lardan çok farklı bir üst yapı mimarisi
ne sahip olduğu anlaşılmakta ve örtü 
sisteminin nasıl olduğu çözülememek
tedir. 

Urfa Bedesteni. Vaktiyesine göre Beh
ram Paşa tarafından 976'da ( 1568-69) 
yaptırılan bu bina ve mimarisi hakkında 
yeteri kadar bilgi edinilememiştir. 

Üsküp (Skopje) Bedesteni. Vaktiyelere 
göre, 842'de ( 1438-39) burada bir zavi
ye-cami yaptırmış olan Gazi İshak Bey 
tarafından şehrin merkezinde hayratı
nın evkafı olarak 144S'e doğru inşa edil
miştir. Etrafında geniş bir de çarşı bu
lunan bedesten, Üsküp Çarşısı'nı rTıah
veden 1669 yangınında harap olmuş ve 
pek uzun süre yarı yıkık bir harabe ha
linde kalmıştır. Bugün görülen tamir ki
tabesinden öğrenildiğine göre Gazi İshak 
Bey soyundan Hacı Hüseyin, Osman ve 
Yaşar beyler bu harabeyi 1317' de ( 1899-
1900) şimdiki şekliyle yeni bir biçimde 
tekrar inşa etmişlerdir. Şimdiki binanın 
taş ve aralarında dikine yerleştirilmiş 
tuğlalardan yapılmış duvarlarının dış yüz
lerinde bilhassa alt kısımlarda XV. yüz
yıl duvar tekniğinin açık delillerini bul
mak mümkündür. Bu yeni şekliyle be
desten, iki duvarı boyunca içinde dük
kanlar sıralanan, üstü açık bir orta ko
ridoru olan bir iş hanı görünümündedir. 
Halbuki 1880'1ere doğru Üsküp'e gelen 
J. A. Evans'ın yayımladığı bir gravürde, 
harap ve yıkık bedestenin ortada kare 
şeklinde iki kalın taş payeli, altı bölüm
lü ve dolayısıyla da altı kubbeli klasik bir 
bina olduğu açıkça görülmektedir. 1964-
1965 yıllarında yapılan sondajlarda bu 
eski resmin verdiği bilgilerin gerçek ol
duğu anlaşılmış, hatta iki ana payenin 
temelleri bulunmuştur. Esas bedestenin 

dört kapılı ve zemininin şimdikinden 1 m. 
aşağıda olduğu da bu vesile ile öğrenil
miştir. 

Vezirköprü Bedesteni. XVII. yüzyıl için
de Sadrazam Fazı! Ahmed Paşa (ö. 1676) 
tarafından yaptırılmıştır. Tam bir kare 
biçiminde olup kendi türünün en küçük 
örneklerindendir. Ortadaki tek paye, her 
biri bir kubbe ile örtülmüş dört bölümü 
ayırır. Bedesten mimarisinin son eserle
rinden olan Vezirköprü Bedesteni, çok 
kubbeli bu yapı tipinin kubbeleri en aza 
indirilmiş bir uygulanışını gösterir. Dış 
cephelere bitişik dükkanıarın yanında 

bu küçük bedestenin etrafı onunla bir 
bütün teşkil eden arastalarla çerçeve
lenmiştir. Ortalarındaki bedestenle bu 
arastalar şehireilik bakımından güzel bir 
kompozisyon oluştururlar. Ayrıca ortada
ki çok iri, kare planlı payenin içi boş bı
rakılarak burada ufak bir mekan mey
dana getirilmiştir. 

Yanbolu Bedesteni. Günümüzde Bul
garistan'ın sınırları içinde kalmış olan 
bu şehirdeki bedesten, Sultan ll. Baye
zid 'in sadrazami Atik Ali Paşa evkafın
dan olarak XVI. yüzyıl başlarında yaptı
rılmıştır. Şehrin tam ortasında enine uza
nan bir yapıdır. Dört kapılı ve tepelerin
de aydınlık fenerleri olan dört kubbesi 
vardır. Tam ortada ise daha dar beşinci 
bir bölüm yer alır. Bina dar bir dikdört
gen biçiminde olup bölümler peşpeşe sı
ralanırlar. Genişliği ancak 9 m. olan Yan
bolu Bedesteni'nin dış dükkanıarı 1924'
te yeniden yapılmışsa da 1187 ( 1773) 
tarihli bir belgeden burada önceden de 
dükkanlar bulunduğu öğrenilmektedir. 
Binanın mahya hatları ve bazı dış aksa
rnı Batı mimarisi üsiObunda olduğundan 
bu kısımların çok geç devirde yenilendi
ği anlaşılır. 1960'larda hal olarak kulla
nılan bedesten daha sonraları 1973 'te 
büyük ölçüde bir restorasyon görmüş-
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tür. Yanbolu Bedesteni ince uzun bir ya
pı olup üzerinde kubbeler sıralanan de
ğişik bir örnektir. 

Yenişehir (Larissa) Bedesteni. Bir tapu 
defteri kaydına göre XVI. yüzyıl başında 
mevcut olan bedesten, Turhan Bey oğlu 
Ömer Bey tarafından XV. yüzyıl sonları
na doğru yaptırılmıştır. Günümüzde Yu
nanistan· da kalan Tesalya Yenişehri' n
deki bu bina çok yıkık bir durumdadır. 
Yaklaşık 27 X 18 m. ölçülerinde olan ya
pının dört kapısı vardır. Harap halde ol
duğundan mimari özellikleri aniaşılamaz
sa da ewelce içinde iki paye ile ayrılmış 
altı bölümün ve bunları örten a ltı kub
benin bulunduğu tahmin edilmektedir. 

Zile Bedesteni. Taceddin Paşa tarafın
dan 900 ( 1494) yılında yaptırılmıştır. An
cak bilinmeyen bir tarihte iki birimi, bel
ki bir zelzelede yıkıldığından ortadan 
kalkmış, burası bir duvarla kapatılarak 
geri kalan parçası cami haline getiril
miştir. Ewelce iki payeli, altı bölümlü ve 
altı kubbeli olduğu anlaşılan bina bu
gün hala cami olarak kullanılmaktadır. 

Eksiksiz olduğu iddiasını taşımayan 

bu listede yer almayan önemli bazı ti
caret merkezlerinin bedesteni yoktur. 
Nitekim bunlardan bazılarının bedeste
ni olmadığı Evliya Çelebi tarafından açık 
surette vurgulanarak kaydedilmiştir. Tam 
bir araştırma yapmadan Halep, İzmit, İz
mir, Kuşadası, Niksar, Uşak, Üsküdar vb. 
yerlerin de bedestenleri olmadığı söyle
nebilir. 

Bunun yanında bazı bedestenler ise 
aslında kilise olarak yapılmıştı. Evliya 
Çelebi Belgrad'da iki bedesten olduğu
nu, bunlardan birinin Sadrazam Süley
man Paşa, diğerinin Sokullu Mehmed 
Paşa evkafından olduğunu bildirir. Bu 
ikincisi esasında bir kilise iken bedeste
ne çevrilmişti. Kıbrıs Lefkoşe'de de şeh
rin tam ortasında , adanın Venedik ida
resinde bulunduğu sırada Ortodoks ce
maatinin metmpolitlik kilisesi olan Aya 
Nikola (Hagios Nikolaos) Kilisesi bir süre 
bedestene çevrilerek kullanılmıştır. Bu
rası 1700 yıllarına doğru önce kapalı pa
zar yeri olmuş, 1847'de hububat amba
rına dönüştürülmüştür. 1 S22'de fethe
dilen Rodos 'ta Evliya Çelebi'nin, " ... ve 
bezesteni vardır, kefere zamanında da
hi bezesten imiş , gayet musanna moloz 
kemer binadır" cümlesiyle tarif ettiği 

bir bina vardı. Gerçekten burada Gotik 
üslüpta Basilica Mercatorum denilen es
ki tüccarlar loncası Türk devrinde be
desten yapılmıştı. Karadeniz kıyısında 

Amasra'da ise Antikçağ'dan kalmış çok 

büyük bir bina harabesine bedesten de
nilir. Halbuki bu bina Roma devrinde ya
pılmış olup hiçbir vakit bir bedesten ola
rak kullanılmamıştır. 

Evliya Çelebi'nin bedesten olarak ad
landırdığı her ticaret binasının da be
desten şema ve prensiplerine uygun ol
madığından bedesten sayılamayacağına 
işaret etmek doğru olacaktır. Nitekim 
Kırklareli'nde bedesten denilen yapı , bu
gün hala kullanılmakta ve halk tarafın
dan da böylece adlandırılmakla beraber 
bu çeşit mimari eserlerin tarifine uyma
maktadır. Bu L biçiminde bir arastanın 
sadece iki kolunun birleşme köşesinden 
ibarettir. İleride bu köşeden itibaren kol
lar uzatıldığında istanbul'daki Mısır Çar
şısı gibi bir arasta meydana gelmiş ola
caktı. 

Ayrıca Evliya Çelebi· nin varlığından 

bahsettiği bazı bedestenlerin hiçbir izi 
bulunamamış, bazılarının ise var olup 
olmadıkianna dair bilgi edinilememiş

tir. Antalya, Afyonkarahisar, Aydın, Bağ
dat, Belgrad, Bitlis, Bolu, Denizli, Diyar
bakır, Elazığ , Eski Zağra, Erzincan, Er
zurum, Kırşehir, Ladik, Lazkiye, Malat
ya, Nazilli, Rumiye, Sivas, Şebinkarahi
sar, Tosya ve Van'daki bedestenlere dair 
başta Evliya Çelebi olmak üzere çeşitli 
kaynaklarda bilgi olmakla beraber bun
ların bir kısmı yıkılıp kaybolmuş, bir kıs
mını ise araştırmak mümkün olmamış
tır. Ancak bunlardan Kırşehir Bedeste
ni'nin 1938'de, Ladik'tekinin 1943'te yık
tırıldığı, bu sonuncunun kalıntılarının da 
1956 ·da tamamen ortadan kaldırıldığı 

bilinmektedir. Erzincan Bedesteni ise 
1932 ·de harap halde idi. 1939 zelzele
sinden sonra tamamen yıkılarak yok ol
muştur. 

Bedesten olarak gösterilen veya ad
landırılan bazı tesisler ise açık bir aras
tadır. Nitekim Adana, Gaziantep, Daren
de, Ilgın, İşkodra , Karaman, Kilis, Kırkla
reli, Kütahya, Manastır (Bitola), Niğde, 

Tarsus ve Üsküdar'da bedesten olarak 
adlandırılan yapılar hep üstü açık veya 
kilgir tonoz örtülü, bir yolun iki tarafın
da sıralanan kagir dükkan gözlerinden 
ibaret kapalı çarşı- arastalardır. 

Bazı kervansaray veya ri batiara da be
desten denilmiştir. Alanya, Aksaray, Er
zurum, Prilep, Ulukışla ve Yenihan'daki 
(Sivas yakı nında ) binalar esasında kervan
saray olup bedesten tarifine mimari ba
kımdan uymayan yapılardır. 

Bu maddede Osmanlı dönemi Türk 
mimarisinde kendi başına bir yapı çeşi
di teşkil eden bedestenler hakkında, bel-
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li başlı bilgiler bir araya getirilmiştir. Yu
karıda da işaret edildiği gibi, bedesten
ler listesine ileride bazı ilaveler yapıl
ması mümkündür. Fakat bu yapı tipinin 
esasları burada ortaya konulduğu gibi
dir. Tamamen bir Osmanlı-Türk yapısı 
olan bedesten, kendi içinde çeşitlerneler 
gösterir. Bu ana tipin esaslarına uyma
yan çeşitli yapılar, halk tarafından veya 
bazı kaynaklarda bedesten olarak anılsa 
bile, bu tipin çerçevesi içine girmemelidir. 

BİBLİYOGRAFYA : 
Maddede adları geçen her esere dair bibliyog· 

rafya verildiği takdirde bunun çok uzayacağı dü· 
şünüldüğünden burada sadece belli başlı bazı 

yayınlara i şaret edilmiştir. Bedestenlerin birço· 
ğu hakkında bilgi, bilhassa plan ve rölöveler için 
bk. Ayverdi. Osmanlı Mi'marfsi /·IV; a.mlf .. Av· 
rupa'da Osmanlı Mi"marf Eserleri lf.IV; Yüksel. 
Osmanlı Mi'marfsi V; Ayrıca şu eserler de bu 
konudadır: Gündüz Özdeş. Türk Çarşı/an, istan· 
bul 1954; Behçet Ünsal. Turkish Jslamic Archi· 
tecture in Seljuk and Ottoman Times, London 
1959, s. 56·59; Semavi Eyice. "Les «Bedesten»s 
dans l"architecture turque", Atti del Seeonda 
Congresso lnternazionale di Arte Turca Venezia 
1963, Napali ı965, s. ı 13· ı 17; G. Goodwin. 
History of Ottoman Architecture, London 1972; 
Mustafa Cezar. Tipik Yapılarıyle Osmanlı Şe· 
hirciliğinde Çarşı ve Klasik Dönem imar Sis· 
te mi, istanbul ı 985; Hamdija Kresevljakovic. 
"N asi Beziste ni", /'/as e Starine, ll, Sarajevo 
ı954 , s. 233·244; Enver Behnan Şapolyo. "Be
destenler", Önasya, 111 / 32, Ankara ı968 , s. 12· 
13; Emre Madran. "Kuzeydoğu Anadoluda 
İki Bedesten", a.e., Vl/63, Ankara 1970, s. 8· 
9; E. Wirth. "Zum Problem des Bazars (Sliq, 
Çarş ı ) . Versuch einer Begriffsbestimmung und 
Theorie des traditionellen Wirtschaftszent
rums der Orientalisch-Islamischen Stadt", 
Isi., Ll (1974), s. 203·260; Lll (1975). s. 6·46; K. 
Kreiser. "Bedesten-Bauten im Osmanisehen 
Reich", lstanbuler Mitteilungen, XXIX, Tübin· 
gen 1979, s. 367·400; M. Çayırdağ. "Kayseri" 
de IGtabelerde XV. ve XVI. Yüzyıllarda Ya
pıldığı Anlaşılan İlk Osmanlı Yapıları", VD, 
XIII (ı 98 ı ), s. 545-547; Nurettin Rüştü Büngül, 
Eski Eserler Ansiklopedisi, istanbul 1939, s. 
34-41; Osman Ergin, "Bedestan", iA, ll, 440· 
442; M. Streck, "Kaysariye", a.e., VI, 482-483; 
Pa kalın, "Bedesten", 1, 187 ·191. Türk bedesten· 
lerine dair üzerinde yirmi beş y ıl çalışarak hazı r· 

ladığımız monografi basıldığında etraflı bibliyog· 
rafya orada verilecektir. r:;;;ı 

IMI SEMA vi EvicE 

L 

BEDEVi 

( lS...ı~l ) 

Çöl ve vahalarda develeriyle birlikte 
konar göçer olarak yaşayan 

Araplar'a verilen ad_ 
_j 

"Başlamak, ortaya çıkmak, önce gel
mek" manaları yanında "çölde yaşamak, 
sahrada oturmak" anlamında da kulla
nılan Arapça bedavet (bidavet) kelimesi, 
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