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Özet: Sosyal tarih ile şehir tarihi arasındaki ilişki açısından bakıldığında günlük hayat ile
büyük ölçekli sosyal ve iktisadî yapılar birbirini tamamlayan alanlardır. Tarihte Doğu-Batı iliş-
kilerinin denetiminde bazı merkezler öne çıkmıştır. 17. yüzyılda İstanbul da bu merkezlerden
biridir. Bu  çalışmada şehir tarihinin konularından biri olan şehrin yapıları ve bu yapıların
işlevleri bağlamında Kapalıçarşı örneği ele alınarak 16. ve 17. yüzyılda İstanbul’u ziyaret etmiş
İngiliz seyyahlardan dördünün verdiği bilgiler ışığında Kapalıçarşı’nın söz konusu dönemde
Batı’ya yansıtılması üzerinde durulacaktır. 16. yüzyılın son çeyreğinde kuralları belirlenmiş
olan seyahatname yazma sanatı ars apodemica’ya göre ziyaret edilen yerdeki çarşıların anlatıl-
ması gerekmektedir. Bu çerçevede 16. yüzyıl sonu ve 17. yüzyılda Akdeniz dünyasına gelen
John Sanderson, William Biddulph, William Lithgow, George Wheler da eserlerinde
İstanbul’daki bedesteni, Kapalıçarşı’yı, anlatmışlardır.  Kapalıçarşı, bu eserlerde “ötekini” keş-
fetme ve anlama çabası çerçevesinde salt mimari bir unsur olarak değerlendirilmek ötedir.
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Other Gates: Kapalıçarşı as Reflected in the English Travel Accounts 

Abstract: Daily life and public buildings are interconnected according to the relation between the soci-
al history and history of cities. Through out the history of Mediterranean some centers play important
roles in the control of East-West relationship. İstanbul, is one of them when 16th. and 17th. centuries are
considered. This paper is focused on Kapalıçarşı within the context of public buildings and their functi-
ons as being the subject of history of cities and examines how Kapalıçarşı is reflected in the views of four
English travellers who visited İstanbul in the last quarter of 16th century and during the 17th. century.
As per ars apodemica, the art of travel acount writing whose rules had been set in the last quarter of the
16th. century, it is a must to describe the market places in a city. Thus, John Sanderson, William
Biddulph, William Lithgow, George Wheler wrote about the closed market place in İstanbul, bedesten or
Kapalıçarşı in their accounts. In their travel accounts Kapalıçarşı, stands not only as a mere architectu-
ral subject but also as a tool for discovering “the other.”

Keywords: Kapalıçarşı, travel accounts, English travellers, 17th. century, ars apodemica.

Ş e hir ta ri hi ça lış ma la rın da ki en önem li nok ta lar dan bi ri si bel ki de çer çe -
ve si nin ke sin ola rak çi zi le me me si dir. Fark lı yön tem öne ri le ri, kap sa mı

her ge çen gün ge niş le mek te olan bu alan da da ha ve rim li ça lış ma la ra yö nel -
me ye ola nak ta nı mak ta dır. Sos yal ta rih ile şe hir ta ri hi ara sın da ki iliş ki ise da -
ha yo ğun bir tar tış ma yı içer mek te dir. Gün lük ha yat ile bü yük öl çek li sos yal
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ve ik ti sa dî ya pı la rın bir bi ri ni ta mam la yan alan lar ola rak düşü nül me si nin zo -
run lu lu ğu na ina nan C. Tilly’ye gö re so rul ma sı ge re ken so ru lar, gün de lik ha -
yat ve bu nun ulu sal/ulus la ra ra sı güç po li ti ka sı na et ki le ri, si ya si sis tem le ri
ay rış tı ran fark lı lık lar, tek no lo ji ile ha yat iliş ki si, ulus-dev let le rin şe hir dev let -
le ri nin ye ri ni ni çin ve na sıl al dı ğı so ru la rı dır. Şe hir ta ri hi ça lış ma la rı nın ko -
nu la rı ara sın da, şe hir le rin iş lev le ri, şe hir pey za jı, bi na lar, çarşı lar, ko nut lar,
şeh rin iaşe si, yol la rı, şe hir de ki nü fus ha re ket le ri, sos yal ya pı, si ya set, grup -
lar, di nî ay rım lar ve bü yük şe hir le rin ida re si sa yı la bi lir.1 Bu ça lış ma da şe hir
ta ri hi nin ko nu la rın dan bi ri olan şeh rin ya pı la rı ve bu ya pı la rın iş lev le ri bağ -
la mın da Os man lı dö ne min de çarşı kav ra mı ek se nin de gü nü müz de ki adıy la
Ka pa lı çarşı ör ne ği ele alı na rak 16. ve 17. yüz yıl da İs tan bul’u zi ya ret et miş İn -
gi liz2 sey yah lar dan ba zı la rı nın ver dik le ri bil gi ler ışı ğın da Ka pa lı çarşı’nın söz
ko nu su dö nem de Ba tı’ya yan sı tıl ma sı üze rin de du ru la cak tır. 

Ta rih te Do ğu-Ba tı ça tış ma sın da Do ğu’da ve Ba tı’da ba zı mer kez ler ön
pla na çık mış ve özel lik le bu mer kez le rin te me li ni Do ğu-Ba tı iliş ki le ri nin de -
ne ti mi oluş tur muş tur. Ba tı uy gar lı ğı nın mer kez le ri sı ra sıy la ta kip edil di ğin -
de er ken mo dern dö nem de Hol lan da ve İn gil te re’nin ön plan da ol du ğu gö -
rü lür. Do ğu’da da ben zer mer kez ler söz ko nu su ol muş ve Os man lı Dev le ti
bu mer kez ler den bi ri ol ma özel li ği ni gös ter miş tir.3 Ba tı dün ya sı nın Do ğu’ya
karşı ta kın dı ğı tav rın te mel le ri, sa de ce Do ğu ile Ba tı ara sın da ya pı lan ay rım
olan coğ ra fi far kın da lı ğa de ğil, Do ğu dün ya sın da bu lun muş ya zar la rın,
sey yah la rın, ta nık lık et tik le ri olay lar ve ya çeşit li karşı laş ma lar üze rin den
kur duk la rı ger çek li ğe de da ya nır. Do ğu hak kın da ki Ba tı düşün ce sis te mi,
çok kat man lı ve pa ra dok sal olup 18. yüz yı la ka dar Ba tı lı ya zar la rın Os man -
lı la ra karşı bir üs tün lük düşün me dik le ri, an cak Os man lı lar karşı sın da ken -
di sta tü le ri ni sü rek li ola rak sor gu la dık la rı gö rül mek te dir. Rö ne sans ve Re -
form ça ğı ya zar la rı nın eser le rin de Do ğu ile ne şe kil de başa çı kı la ca ğı nı or -
ta ya ko yan çok çeşit li fi kir ler, im ge ler yer alır. Ed ward Sa id’in var say dı ğı nın
ter si ne4 Os man lı lar hak kın da der le nen bil gi, Av ru pa’nın ken di ni güç lü ad -
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det me sin den kay nak lan ma mak tır. 16. ve 17. yüz yıl lar da Os man lı dün ya sı -
na gel miş İn gi liz sey yah la rın eser le rin de Os man lı la ra karşı üs tün lük duy -
gu sun dan söz edi le mez.5 Bu açı dan de ğer len di ril di ğin de ele alı nan dö nem -
de ki adıy la Be des ten, Do ğu-Ba tı karşıt lı ğı ek se ni üze rin de yer alır. Ba tı lı
sey yah la rın be des ten hak kın da ver dik le ri bil gi ler, Os man lı’nın ti ca ri zen -
gin li ği, mal la rın çeşit li li ği ve kıy me ti nin ya nı sı ra be des ten bi na la rı nın ken -
di le ri ne du yu lan hay ran lı ğı ifa de eder. 

Be des ten’e Ya kın dan Bak mak 

Be des ten, Os man lı dö ne mi Türk şe hir le rin de ti ca ret böl ge si nin çarşı
için de ki mer ke zi ve de ğer li mal la rın sak la nıp sa tıl dı ğı bi na tü rü an la mı na
ge lir. Be des ten söz cü ğü, bez sa tan an la mın da ki Arap ça bez zâz söz cü ğün den
gel mek te dir. Bez ise, el bi se, bez ve ya si lah, kı lıç an la mı na gel mek te dir. Be -
des ten ler, baş ta mü cev her ve de ğer li taş lar ol mak üze re si lah lar, mü zey yen
koşum ta kım la rı ile de ğer li ku maş la rın sa tıl dı ğı yer ler di. Be lir li bir es naf ve -
ya tüc car gru bu nun top lu ola rak ba rı nıp za na at kâr la rın ça lış tık la rı, mal la rı -
nı sat tık la rı bi na lar ise han lar dı. Bir şe hir de bir çok han bu lu na bi li yor du, ama
ge nel lik le tek bir be des ten mev cut tu. Bu du ru mun tek is tis na sı baş kent İs -
tan bul’du. İs tan bul’da iki si şeh rin mer ke zin de, bi ri si Ga la ta’da ol mak üze re
üç be des ten ya pıl mış tı. Be des ten ahşap dük kân la rın ak si ne kâ gir ya pı ol du -
ğun dan yan gı na karşı da ha da ya nık lı bir me kân dı ve tüc ca rın mal la rı nın ya -
nı sı ra, tüc car ve es na fın ka sa la rı, ev ra kı, def ter le ri, lon ca nın bel ge le ri bu ra -
da sak la nı yor du. Bu na gö re, be des ten, şeh rin bir ne vi çe kir de ği du ru mun -
day dı. Çarşı ise alış ve rişin ya pıl dı ğı, iki ta ra fın da dük kân la rın sı ra lan dı ğı bir
ve ya bir kaç so kak tan mey da na gel miş tir. Bir yer leş me ye rin de ken di li ğin den
or ta ya çı kan çarşı la rın ya nı sı ra bir va kıf bi na sı na ge lir sağ la mak ama cıy la ve
eğer bu va kıf eser bir ca mi ise ora ya ce maa ti çek mek ama cıy la böy le va kıf
eser le ri nin ya kı nı na ve ya uza ğı na çarşı ku ru lur du. Aras ta söz cü ğü bu tür
çarşı la rı ifa de eder. Os man lı dö ne mi mi ma ri sin de, ba sit ve ya kar maşık ya pı -
lı aras ta lar inşa edil miş tir. Aras ta la rın bir ve ya iki sı ra dük kân lı olan la rı mev -
cut tu. Çarşı lar bu çe kir de ğin et ra fın da şe kil le ni yor, iki ke na rın da dük kân lar
olan so kak lar oluşu yor du. Bu ge liş me İs tan bul’da ki Ka pa lı çarşı’nın na sıl
doğ du ğu nu or ta ya ko yar. Ön ce yan gın lar yü zün den ahşap dük kân lar kâ gi -
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re dö nüş tü rül müş, or ta da ki yo lun üs tü kâ gir to noz la ör tü le rek Ka pa lı çarşı
oluş tu rul muş tur. Bu ör gü nün ge lişi miy le be des ten ler Ka pa lı çarşı için de kal -
mış tır.6 Di li miz de ki çarşı söz cü ğü, Fars ça da ay nı an lam da kul la nı lan ve dört
so kak de mek olan cı har-suk bi leşik söz cü ğü ne da ya nır.7

Bü yük Çarşı, Çârşû-yı Ke bir ve ya halk ara sın da Ka pa lı çarşı ola rak ad lan -
dı rı lan, İs tan bul’da Be ya zıt ve Nu ru os ma ni ye ca mi le ri ara sın da ki iki be des -
te nin çev re sin de mey da na ge len ti ca ret mer ke zi, tek bir kit le ha lin de ve ay nı
za man da ku rul ma mış tır. So kak la rın üst le ri nin to noz lar la ör tül me sin den
son ra be lir li gi riş le rin ka pı lar la ko run ma sı ve em ni ye te alın ma sı ka pa lı bir
çarşı nın mey da na gel me si ni yol aç mış tır. İs tan bul’un fet hin den son ra, va kıf -
la ra ge lir sağ la mak ama cıy la çok kub be li, ka pa lı bir me kân inşa edi le rek ti -
ca re tin bu ra da top lan ma sı sağ lan mış tır. Bu be des te nin adı, Bez zâ zis tan, Be -
des tân-ı Atîk, Bü yük Be des ten, Ce vâ hir Be des te ni idi. Gü nü müz de İç Be des -
ten ola rak anı lır. Bü yük Be des ten’in az ile ri sin de yer alan ve San dal Be des te -
ni (Be des tân-ı Ce dîd, Ye ni Be des ten) de nen be des ten ise, bu gün kü Ka pa lı -
çarşı’nın çe kir de ği ni oluş tu ra cak ve Fa tih za ma nın da inşa edi len ikin ci be -
des ten dir.8 Fa tih Sul tan Meh med, çarşı ve çev re sin de Ak de niz’in en bü yük
ik ti sa di fa ali yet ala nı nı oluş tu rur. 1473 ta rih li vak fi ye de Es ki Be des ten ad lı
be des ten de 124 dük kâ nın (san duk) bu lun du ğu, bu be des te nin dışın da ise 72
ek iş ye ri nin inşa edil di ği bil gi si yer al mak ta dır. Dük kân sı ra la rı şu şe kil de
lis te len miş tir: İpek tüc car la rı pa za rı, ka vuk çu lar ve tak ke ci ler pa za rı, bit pa -
za rı, ka vaf lar pa za rı, eğer ci ler pa za rı, pa muk-yün es vap pa za rı. Bu be des ten -
de ku maş, mü cev he rat, ba ha rat gi bi dev rin de ğer li nes ne le ri nin ti ca re ti nin
ya nı sı ra esir tüc car la rı da esir ti ca re ti iş le ri ni bu ra dan yü rüt mek tey di ler.
1489’da va kıf ge lir le ri nin top lan ma sı için ya pı lan ay rın tı lı bir tah rir den, be -
des te nin iç kıs mın da 126 dük kân, dışın day sa 782 dük kân ol mak üze re top -
lam 908 dük kân ol du ğu an laşıl mak ta dır. Ev li ya Çe le bi, Be des tân-ı Ce dîd’de
Be des tân-ı Atîk’te ki gi bi mü cev he rat sa tıl ma dı ğı nı be lir tir. San dal (İpek) Be -
des te ni de nen Be des tân-ı Ce dîd’de ipek sa tışı ya pan dük kân lar bu lu nu yor -
du.9 Bu gün San dal Be des te ni de di ği miz bi na komp lek si Fa tih Sul tan Meh -
med’in bi rin ci vak fi ye sin de be lir til me di ğin den 1472 yı lın dan son ra ve asıl
vak fi ye nin tan zim ta ri hi olan 1478’den ön ce inşa edil miş ol ma lı dır. On dan
ön ce Bü yük Be des ten’e Ye ni Be des ten de nir ken söz ko nu su bu inşa at tan son -
ra Bü yük Be des tân’a Be des tân-ı Atîk, Es ki Be des ten den miş tir. Es ki Fa tih
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vak fi ye sin de ba zı sı bi tişik ba zı sı karşı lık lı 265 dük kân dan oluş tu ğu be lir til -
miş tir.10

Ka pa lı çarşı çev re sin de her so kak, baş ka bir za naa ta ay rıl mış tı. Fa tih Sul tan
Meh met’in vak fi ye si pa dişa hın ne ka dar ge niş kap sam lı bir şe hir ye ni le me
prog ra mı ol du ğu nu gös te rir. Şe hir de is kâ nı özen dir me ama cı nın gü dül dü ğü
bu prog ram da hem sul ta nın hem de sad ra za mın yap tır dı ğı kül li ye ler ye ni yer -
leşen le re hiz met su na rak nü fu sun art ma sı nı teş vik et tik le ri gi bi şeh rin ge le ce -
ği için ti ca re tin özen di ril me si ni açı sın dan da bü yük önem taşı yor du. Çarşı
alan la rı nın ge liş me si baş kent ol ma nın ya rat tı ğı bir çe ki ci li ği nin so nu cu dur.11

Söz ko nu su iki be des ten, İs tan bul hal kı için bir ca zi be mer ke ziy di; çün kü
bu ra da mes lek grup la rı nın yo ğun laş ma sı pi ya sa da mal la rın bi ra ra da bu lun -
ma sı im kâ nı nı sağ lı yor du.12 Ka pa lı çarşı’da do ğal bir ay dın lat ma sis te mi
mev cut tu. Dük kân lar, ta van da ve to no zun yan la rın da açıl mış pen ce re ler den
ge len gün ışı ğıy la ay dın la tı lı yor du. Çarşı, gün ışı ğı nın var ol du ğu sa at ler de
açık olu yor du. Ça lış ma ha ya tı na er ken sa at ler de baş la nıp akşam eza nı vak ti
ev de ola cak şe kil de işin ta mam lan dı ğı dö nem de bu ay dın lat ma sis te mi ye -
ter liy di. Ka pa lı çarşı’nın bi tişik dört ya nı ve ya kın çev re si ken di için de bi rer
bi rim olan han lar la çev ri li dir. Bu han la rın baş lı ca la rı Pa çav ra cı Ha nı, Sar nıç -
lı Han, Ali Paşa Ha nı, Ca mi li Han, Çu ha cı Ha nı, İç ve Dış Ce be ci Han la rı,
Yağ cı Ha nı, Ra bi a Ha nı, Bal ta cı Ha nı, Sor guç lu Han, Yol ge çen Ha nı, Se pet çi
Ha nı, Bod rum Ha nı, As tar cı Ha nı, Pas tır ma cı Ha nı, Mer can Ağa Ha nı, Ta rak -
çı lar Ha nı, Per dah çı lar Ha nı, Kız la ra ğa sı Ha nı, İma me li Han, Zin cir li Han,
Bü yük ve Kü çük Ce be ci Han la rı, Ev li ya Ha nı, Sar raf Ha nı, Ku yum cu lar Ha -
nı, Ya rım Taş Ha nı idi. 1894 dep re min den son ra çarşı ta mir edi lir ken sı nır la -
rı da ral tıl mış ve bu han lar dan ba zı la rı çarşı dışın da bı ra kıl mış tır. Gü nü müz -
de çarşı ya bağ lı ka lan, yal nız ca çarşı dan gi rişi olan, dışa rı açı lan ka pı sı bu -
lun ma yan han lar şun lar dır: As tar cı Ha nı, Bü yük ve Kü çük Saf ran Han la rı,
Ev li ya Ha nı, Sar raf Ha nı, Mer can Ağa Ha nı, Zin cir li Han, Va rak çı Ha nı, Ra -
bi a Ha nı, Ku yum cu lar Ha nı, Ya rım Taş Ha nı.13 Han lar ad la rı nı, sa tı lan ma lın
tü rün den, bi na nın mi ma ri ve ayırt edi ci bir özel li ğin den ya da yap tı ran kişi -
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nin adın dan ala bi li yor du. Ay nı mes le ği ic ra eden es na fın bi ra ra da top lan ma -
sı çarşı dü ze ni nin öne çı kan ni te li ğiy di.

Çarşı nın dört ta ra fı na ko lay lık la gi riş-çı kışın sağ lan dı ğı top lam on se kiz
ka pı bu lun mak ta dır. Bun la rın ad la rı şöy le dir: Kal pak çı lar, Yor gan cı lar, Lût -
ful lah Ağa, Ha cı Me miş, Yün cü ler, Örü cü ler, Mer can, Tığ cı lar, Mah mud
Paşa, Kök çü ler, Nu ru os ma ni ye, Kürk çü ler, Se pet çi Ha nı, Sor guç lu Han, Yol -
ge çen, Ha cı Hüs nü, Bit pa za rı, Ça dır cı lar. Han ad la rın da ol du ğu gi bi so kak
ad la rın dan da han gi ma lın alım sa tı mı nın ya pıl dı ğı an laşı la bi lir. Çarşı da alt -
mış bir so kak var dır.14

İn gi liz le rin Gö züy le Be des ten

Kla sik de ğe ri ni ka zan mış se ya hat na me ler, Do ğu bil gi si için de tut tu ğu rol
ve Ya kın do ğu coğ raf ya sı ile top lum la rı nın Ba tı ta ra fın dan in ce len me si açı sın -
dan önem taşı mak ta dır.15 Se ya hat na me ler de ele alı nan ko nu lar dan bi ri de
öte ki ni ta nı ma nın bir yo lu ola rak bi na la rın an la tıl ma sı ve de ğer len di ril me si -
dir. Zi ya ret edi len yer de ki çarşı, iba det ha ne, okul, köp rü, kü tüp ha ne ve mes -
ken gi bi mi ma ri öğe le rin be tim le nip iş lev le ri nin an la tıl ma sı 16. yüz yı lın son
çey re ğin de ku ral la rı be lir len miş olan se ya hat na me yaz ma sa na tı (ars apo de -
mi ca)’nın ku ral la rın dan bi ri dir.16 Bu çer çe ve de 17. yüz yıl da Ak de niz dün ya -
sı na ge len İn gi liz sey yah la rın eser le rin de İs tan bul’da ki be des te nin an la tıl ma -
sı ku ral ni te lin de dir. Çarşı, Do ğu’da şe hir ha ya tı nın ana mer kez le rin den bi -
ri dir. Ba tı şe hir le rin de mer kez, şe hir mey da nı dır. Bü yük mey da nın et ra fın da
kü çük mey dan lar var dır. Şeh rin fark lı iş lev le ri fark lı mey dan lar da ken di ni
gös te rir. İnanç, top lan tı, ti ca ret, ana cad de iş lev le ri bü yük mey dan da ya da
ona açı lan kü çük mey dan lar da can bu lur. Müs lü man şe hir le ri nin ya pı sı,
mey da nın iş le vi ni da ğıt mış, me kâ na fark lı bir dü zen le me ge tir miş tir. Şe hir,
mer kez de ki ca mi ve kül li ye si et ra fın da şe kil le nir. Ti ca ri ha ya tın mer ke zi,
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14 Os man Er gin, “Çar şı”, İs lâm An sik lo pe di si, Cilt: 3, Mil li Eği tim Genç lik ve Spor Ba kan lı ğı, İs -
tan bul 1988, s. 361.

15 Zer rin Bay dar, “Ba tı Dü şün ce sin de Do ğu Bil gi si nin Kay nak la rı: Ya kın Do ğu Coğ raf ya sı nın Keş -
fin de XVI. ve XVI I. Yüz yıl Se ya hat na me le ri nin Ye ri”, Sos yo lo ji ve Coğ raf ya, İs tan bul, 2006, s. 600.

16 Ha zi ran 2010’da İs tan bul’da Şe hir Üni ver si te si ve Do ğu Ak de niz Üni ver si te si ta ra fın dan
bir lik te dü zen le nen 2. Ak de niz Dün ya sı Sem poz yu mu’nda Ars apo de mi ca ve 17. yüz yıl da
Ak de niz dün ya sı na ge len İn gi liz sey yah la rın eser le rin de bu sis te min yan sı ma la rı ko nu sun -
da ve ri len teb liğ ya yı na ha zır lan mak ta dır, Hik met Naz lı Piş kin, “Ars Apo de mi ca and Its Ref -
lec ti ons on the 17th Cen tury Eng lish Tra vel Ac co unts abo ut Me di ter ra ne an”

17 Fer nand Brau del (Yö ne ti min de), Ak de niz: Ta rih, Me kân, İn san lar ve Mi ras, Ma uri ce Ay mard,
“Me kân lar”, Çev. Ne ca ti Er kurt, Ay kut Der man, Me tis, İs tan bul, Ekim 2007, s. 134.



çarşı ve pa zar lar dır.17 16. yüz yıl da Av ru pa’da şe hir ler çok ge liş miş tir. Ele alı -
nan dö nem de Do ğu-Ba tı ek se ni nin Ba tı mer kez le rin den olan İn gil te re’nin
baş ken ti Lon dra, 16. yüz yıl da ge liş ti ği gi bi 17. yüz yıl da da hem nü fus ar tışı
ve ti ca ret hac mi ba kı mın dan ge lişi mi ni de vam et tir miş, bu ge lişim şeh rin mi -
ma ri ya pı la rı na da yan sı mış tır. An cak, ti ca ret Lon dra’nın şah da ma rı ol ma sı -
na rağ men, şeh rin ti ca ri de ğişim mer kez le ri olan pa zar lar ve iş kol la rı nın yo -
ğun laş tı ğı me kân lar, özel lik le dö ne min önem li ti ca ret mer ke zi olan Ro yal
Exc han ge in ce len di ğin de18 İs tan bul’da ki Ka pa lı çarşı gi bi hep si de ta ma men
ka pa lı alan da bu lu nan, çok sa yı da dük kân dan oluşan bir komp leks ör ne ği -
ne rast lan maz. Lon dra’nın ün lü pa zar ye ri olan ve inşa sı na 17. yüz yıl da baş -
la nan Co vent Gar den da, mi ma ri açı dan Do ğu mi ma ri si nin özel lik le ri ni taşı -
yan Ka pa lı çarşı’dan el bet te çok fark lı dır. Bu ba kım dan, kub be li, ta ma mı ka -
pa lı, fark lı cad de le rin de ve han la rın da fark lı iş kol la rı nı bi ra ra da ba rın dı ran
ti ca ret komp lek si olan Ka pa lı çarşı ve ya in ce le nen me tin ler de Be zes tan adıy -
la be lir ti len be des ten, Ba tı’da ki ti ca ri de ğişim mer kez le rin den hem mi ma ri
hem de ti ca ri fark lı lı ğıy la sey yah la rın dik ka ti ni çe ken bir ya pı dır. 

Bu ya zı da ör nek ola rak dört se ya hat na me se çil miş tir. Se çi len eser le rin
ya zar la rı, eği tim le ri ve se ya hat et me amaç la rı bir bi rin den fark lı ol ma sı na
rağ men be des ten hak kın da ver dik le ri bil gi ler ben zer dir. Baş ka ko nu la rı ele
alır ken yap tık la rı üze re kişi sel iz le nim le re yer ver me miş ler, özel lik le mal -
lar ko nu sun da nes nel bil gi ler ver miş ler dir. 1584-1602 yıl la rı ara sın da ki dö -
nem de ki çeşit li za man lar da Do ğu se ya ha ti ya pan ve İs tan bul’da bu lu nan
John San der son, be des ten ile il gi li şu bil gi le ri ve rir: “Şe hir de ti ca ret ya pı lan
ana yer iki be zis tan tır. Bu bi na lar, ka re şek lin de, yük sek ta van lı ve üs tü ka -
pa lı bü yük kub be li bi na lar dır. Her bi ri nin et raf ta ki dört cad de ye ve ci va rı -
na açı lan dört ka pı sı var dır. Tah min edi le mez de ğer de kıy met li taş lar, in ci -
ler, sa mur ve her çeşit baş ka ka li te li kürk, ipek çeşit le ri, al tın iş le me li ku -
maş lar,19 yay, ok, ko la ta kı lan kü çük kal kan, kı lıç gi bi hep si de na dir ve sı -
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18 Roy Por ter, Lon don A So ci al His tory, Pen gu in Bo oks, Lon don, 1996, s. 47, 70-71 ve 131-158.
Ro yal Exc han ge, Lon dra lı bir tüc car olan Thoms Gres ham’ın yap tır dı ğı ti ca ret mer ke zi dir.
1570 yı lın da Kra li çe Eli za beth ta ra fın dan tö ren le açı lan Ro yal Exc han ge, re vak lı ge niş bir
av lu et ra fın da yük se len dört kat lı tuğ la bir bi na olup için de ki çok sa yı da dük kân da cam eş -
ya tüc car la rı, sar raf lar, si lah tüc car la rı, ku maş çı lar gi bi çe şit li iş ko lu na men sup ki şi ler fa -
ali yet gös te ri yor du. 1666’da ki bü yük Lon dra yan gı nın da yan dık tan son ra 1668’de ta mir
edi le rek ye ni den fa ali ye te ge çi ril miş tir.

19 16. yüz yıl ön ce sin de Ak de niz hav za sın da ki ti ca ret te Do ğu ma lı ve Ba tı sa na tı nın, özel lik le
de İtal yan sa na tı nın ye ri ko nu sun da ku maş ve baş ka kıy met li mal la ra da ir kap sam lı bir de -
ğer len dir me için bkz. Ro sa mond E. Mack, Do ğu Ma lı Ba tı Sa na tı: İs lam Ül ke le riy le Ti ca ret ve
İtal yan Sa na tı 1300-1600, Çev. Ali Öz da mar, Ki tap Ya yı ne vi, İs tan bul, 2005. 



ra dışı mal lar la do lu dük kân lar var dır. Bu ra da ay rı ca her mez hep ten çok sa -
yı da Hı ris ti yan esir de tıp kı at sa tar gi bi göz le ri ne, ağız la rı na ve vü cut la rı -
nın her ye ri ne ba kı la rak sa tı lır. Türk le rin din len me gü nü olan Cu ma ha ri -
cin de her gün bu sa tış ya pı lır.”20

17. yüz yıl başın da Ha lep vai zi atan ma sı ne de niy le Do ğu’ya se ya hat eden
ve bu bağ lam da İs tan bul’a ge len Wil li am Bid dulph ise, “Kons tan ti no po lis’te
Lon dra’da ki Exc han ge’e ben ze yen ve Be zes tan de nen, es ki Be zes tan, ye ni Be -
zes tan ad la rıy la bir bi rin den ay rı lan, Lon dra’da ki Ro yal Exc han ge’de ki gi bi
her tür lü ma lın ge ti ril di ği yer ler var dır. Çeşit çeşit ka di fe, ipek, se ten var dır,
her çeşit ipek ten21 in ce iş çi lik le di ki lip in ce lik li ya pıl mış ha zır kaf tan lar, en
ka li te li iş çi lik le ya pıl mış cu rio us men dil ler ve çok ev vel den ge ti ril miş pek
çok baş ka mal bu lu nur. Ne var ki bu be zes tan lar bü tün gün bo yun ca açık de -
ğil dir, bel li sa at ler de, sa bah sa at do kuz dan öğ le den son ra dör de ka dar açık -
tır, ay rı ca her gün de açık de ğil dir, haf ta nın bel li gün le ri açık tır.”22

17. yüz yıl başın da, 1611 yı lın da İs tan bul’da ge len ve se ya hat aş kı na yol la -
ra düş müş bir sey yah olan Wil li am Lith gow, baş ka yer le re da ir ay rın tı lı bil gi
ver me si ne rağ men be des ten hak kın da sı nır lı bil gi ver se de dö ne min önem li
mal la rı olan ku maş tür le ri üze rin de dur muş tur: “Alış ve riş yap tık la rı ye re be -
zas tan de nir. Bu ra da, sa ten ler, ipek li ler, ka di fe ler, gü müş ve al tın sır ma lı ku -
maş lar, dün ya da ki en in ce lik li iş len miş men dil ler ve an lat ma sı yo ru cu sa yı -
sız baş ka mal ola cak ka dar çok sa yı da mal sa tı lır.”23
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20 Sir Wil li am Fos ter (Ed.), The Tra vels of John San der son in the Le vant 1584-1602, with His Au to -
bi og raphy and Se lec ti ons from His Cor res pon den ce, Hak luyt So ci ety, Lon don, 1931, s. 77-78.

21 Er ken mo dern dö nem de Do ğu ma lı ku maş la rın Ba tı’da eg zo tik ürün ola rak de ğer len di ri -
lip ara nan tü ke tim nes ne le ri ol ma la rı hak kın da bir de ğer len dir me için bkz. Be verly Le mi -
re, Gi or gi o Ri el lo, “East & West Tex ti les and Fas hi on in Eu ro si a in the Early Mo dern Pe ri -
od”, Jo ur nal of So ci al His tory, Sum mer 2008, s. 887-916.

22 Wil li am Bid dulph, The Tra vels of Cer tai ne Eng lish men in to Af ri ca, Asi a, Troy, Bythi ni a, Thra ci a
and to the Blac ke Se a and in to Syri a, Ci li ci a, Pi si di a, Me so po to mi a, Da mas cus, Ca na an, Ga li le, Sa -
ma ri a, Iu de a, Pa les ti na, Ie ru sa lem, Ie ric ho and the Red Se a and to sundry ot her pla ces; be gun ne in
the yee re of Iu bi le 1600 and by so me of them fi nis hed this yee re 1608 the ot hers not yet re tur ned.
Very pro fi tab le for the hel pe of Tra uel lers and no les se de ligh tfull to all per sons who ta ke ple asu re to
hea re of the Man ners Go ver ne ment Re li gi on and cus toms of for rai ne and he at hen co un tri es, Th. Ha -
ve land for W. Asp ley, Lon don 1609, s. 27.

23 Wil li am Lith gow, The To tall Dis co ur se of the Ra re Adu en tu res and Pa ine full Pe reg ri na ti ons of
long Ni ne tee ne Ye ra es Tra uay les from Scot land to the Most Fa mo us King do mes in Eu ro pe, Asi a and
Af fri ca Per fi ted by Thre e Dea re bo ught Vo ya ges in Su ru eig hing of Forty eight King do mes an ci ent
and mo dern, twenty one Re i-pub lic kes, ten ab so lu te prin ci pa li ti es with two hun dred Ilands The Par -
ti cu lar na me whe re of are des cri bed in each ar gu ment of the Ten Di vi si ons of this His tory and it al -
so di vi ded in Thre e Bo oks Two Whe re of Ne ver he re to fo re pub lis hed Whe re it Con tay ned an Exact Re -



Soy lu bir İn gi liz olan Ge or ge Whe ler’ın ese ri, 17. yüz yı lın son çey re ği ne
ba kıl dı ğın da kap sam lı ve ay rın tı lı se ya hat na me siy le dik kat çe ken se ya hat na -
me ler den dir. Whe ler’ın be des ten göz lem le ri şöy le dir: “Ba zar ve ya be zes tan
de dik le ri pi ya sa da kurşun la kap lı kub be li, iç kıs mı ke mer ler ve sü tun lar la
des tek len miş, şeh rin ba tı kıs mın da yer alan gü zel bir bi na dır. İçin de ki esas ti -
ca ret kürk kaf tan lar ve ye lek ler, in ce iş çi lik li eyer ve yu lar çeşit le ri, kı lıç ve si -
lah çeşit le ri üze ri ne dir. Kı ya fet sa tan sim sar lar o ka dar çok tu ki ken di mi zi
he men dışa rı at mak is te dik; bu kı ya fet le rin ve ba dan ölen le rin kı ya fet le ri ol -
du ğu nu düşün dük.”24

Ka pa lı çarşı, 16 ve 17. yüz yıl da Os man lı dün ya sı nı zi ya ret et miş İn gi liz ler
için “öte ki”ni keş fet me ve an la ma ça ba sı çer çe ve sin de salt mi ma ri bir un sur
ola rak de ğer len di ril mek ten zi ya de hem ti ca re tin araç la rı nın ve yön tem le ri -
nin ir de len di ği hem de top lum sal ha ya tın göz lem len di ği bir me kân ol ma
özel li ği gös te rir. Ka pa lı çarşı, mi ma ri oluşu mu ve ge lişi mi ile bir lik te, için de
oluş tu rul muş kül tü rel de ğer ler ba kı mın dan da fark lı araş tır ma la ra ko nu ola -
cak çok önem li bir mi ras tır. Bu mi ra sın fark lı yön tem ler le in ce len me si şe hir
ta ri hi ça lış ma la rı na kat kı da bu lu na cak tır. 
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la ti on of the La wes, Re li gi on, Po li ci es and Go vern ment of all The ir Prin ces Po ten ta tes and Pe op le
To get her with the grle uo us Tor tu res he Suf fe red by the in qu isi ti on of Ma la ga in Spai ne his mi ra cu -
lo us Dis co very and De li very then ce and om the Nort her ne Iles, Im pren ted at Lon don by Nic ho las
Okes and are to be sold by Nic ho las Exs sell and Hump hery Mos ley at the ir shops in Pa uls Church
Yard at the Ball and Whi te Lyon, 1632, s. 136.

24 Ge or ge Whe ler, A jo ur ney in to Gree ce by Ge or ge Whe ler in Com pany of Dr. Spon of Lyons in Six
Bo oks Con tai ning I. A vo ya ge from Ve ni ce to Con tan ti nop le II. An ac co unt of Cons tan ti nop le and
ad ja cent pla ces II I. A vo ya ge thro ugh Les ser Asi a IV A vo ya ge from Zant thro ugh se ve ral parts of
Gree ce to At hens V. An ac cao unt of At hens, VI. Se ve ral jo ur neys from At hens in to At ti ca, Co rinth,
Bo eo ti a with va ri ety of scup tu res, Lon don, 1682, s. 193.


