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Osmanlı İstanbulu’nda 

Bakkal Esnafı

(Fetihten 20. Yüzyıla İstanbul Esnaf 

ve Sosyal Hayat Tarihine Bir Katkı)

Sadık Müfit Bilge
İktisatçı  -  Araştırmacı

Giriş

Arapça  (bakāl = sebze, sebze satan) kelimesinden Türkçe-
ye giren ‘bakkāl’ kelimesinin geçtiği ilk resmî belgeler Sultan II. Bâ-
yezid (1481-1512) dönemine ait olan 1502 tarihli Bursa ve İstanbul 
ihtisâb kānunnâmeleridir. Kānunnâme-i İhtisâb-ı Bursa’da “bakkāllar 
malın iyisini fenasını ayırarak sata. Terazileri çok doğru ola, eksik 
tartıp satan bakkālın hakkından geline”,1 Kānunnâme-i İhtisâb-ı İs-
tanbul el-Mahrûse de ise “bakkāllar, onun on bire satalar”2 hüküm-
leri yer almaktadır. Satışa arz ettikleri malları kendileri üretmeden 
sadece alıp satan bir esnaf olan bakkallar, Kāmus-ı Türkî’de “zahire 
ve me’kulâta müteallik şeyler satan esnaf   ”,3 Lehçe-i Osmanî’de ise 

1 Ahmet Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri, İstanbul 1990, 

II, 198.

2 Akgündüz, a.g.e., II, 292. 

3 Şemseddin Samî, Kamus-ı Türkî, Ankara 2015, 100.
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“yağ ve pirinç, mutfak hevâyici satan, sebzeden başka levâzımı, kuru 
bukûlü satan esnaf ”4 diye tanımlanırlar.

İstanbul gibi yüzyıllar boyunca hep kalabalık olmuş, nüfusu 
1477’de 185-195.000, 1520-1530’larda 400.000, 1600’lerde 500.000, 
18. yüzyılda 600-700.000 olan ve 20. yüzyılın ilk çeyreğinde 1 mil-
yonu aşan bir şehirde, halkın temel ihtiyaçlarının karşılanmasında en 
önemli mesleklerden biri de bakkallıktı. Osmanlı padişahları, vezir-
leri ve bürokratları, doymak bilmeyen bu kalabalık başkentin iâşesini 
temin etmek amacıyla hem İstanbul’un yakın çevresini hem de şehre 
deniz yoluyla ulaşım imkânı bulunan muazzam bir bölgeyi örgütle-
mişlerdi. Ayrıca payitahtın iâşesini emniyete almak için gerek üretici, 
tüccar ve taşımacıları, gerekse şehirdeki perakendecileri ve onların 
ticarî-meslekî faaliyetlerini dikkat ve titizlikle düzenlemişlerdi.5 İs-
tanbul’da gündelik hayatın temel ihtiyaçlarını karşılayan esnaf-tüccar 

4 Ahmet Vefik Paşa, Lehçe-i Osmanî, Ankara 2000, 36.

5 İstanbul’un iâşesi hakkında bkz. Ömer Lütfi Barkan, “XV. Asrın Sonunda Bazı 

Büyük Şehirlerde Eşya ve Yiyecek Fiyatlarının Tesbit ve Teftişi Hususlarını 

Tanzim Eden Kanunlar”, Tarih Vesikaları Dergisi, C. 1, Sayı. Sayı 1 (1941) 

326-340; Halil İnalcık, “İâşe-Osmanlı Dönemi”, Dünden Bugüne İstanbul 

Ansiklopedisi, C. IV, (1994) 116-119; Ahmet Tabakoğlu, “Osmanlı Döneminde 

İstanbul’un  İâşesi”, Osmanlı İstanbulu II: II. Uluslararası Osmanlı İstanbulu 

Sempozyumu Bildirileri 27-29 Mayıs 2014, (Ed. Feridun M. Emecen, Ali 

Akyıldız, Emrah Safa Gürkan), İstanbul 2014, 99-168; Lütfi Güçer, “XVIII. 

Yüzyıl Ortalarında İstanbul’un İâşesi İçin Lüzumlu Hububatın Temini 

Meselesi”, İÜ İktisat Fakültesi Mecmuası, C. XI, No.1-4, (1952), 397-416; Tevfik 

Güran, “İstanbul’un İâşesinde Devletin Rolü (1793-1839)”, İÜ İktisat Fakültesi 

Mecmuası, C. 44, Sayı 1-4 (1986), 245-275; Ahmet Uzun, İstanbul’un İâşesinde 

Devletin Rolü: Ondalık Ağnam Uygulaması 1783-1867), Ankara 2006.; Feridun 

Emecen, “XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul’un ve Sarayın İâşesi İçin Batı 

Anadolu’dan Yapılan Sevkiyat”, Tarih Boyunca İstanbul Semineri: 29 Mayıs-1 

Haziran 1988, İstanbul 1989, 197-204.; Suraiya Faroqhi, “İstanbul’un İâşesi 

ve Tekirdağ-Rodosçuk Limanı”, ODTÜ Gelişme Dergisi, Türkiye İktisat Tarihi 

Üzerine Araştırmalar II, 1979-1980 Özel Sayısı, (1981), 139-144; Cafer Çiftçi, 

“Osmanlı Döneminde İstanbul’un İâşesinde Bursa’nın Rolü”, Osmanlı Tarihi 

Araştırma ve Uygulama Merkezi (OTAM) Dergisi, C. 16 (2004), 153-171; Sadık 

Müfit Bilge, “15.-18. Yüzyıllarda İstanbul ve Kafkasya İskeleleri Arasında Deniz 

Ticareti: Tâcirler, Gemiciler, Köylüler”, Osmanlı İstanbulu III: III. Uluslararası 

Osmanlı İstanbulu Sempozyumu Bildirileri 25-26 Mayıs 2015, (Ed. Feridun M. 

Emecen, Ali Akyıldız, Emrah Safa Gürkan), İstanbul 2015, 53-90.
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grupları6 yiyecek ve giyecek olmak üzere başlıca iki ana sektörde faa-
liyet gösteriyordu. Bu bildiride ele alacağımız bakkallar yiyecek sek-
töründe yer alan perakendeci bir esnaf grubuydu.

Bakkal Esnafının Teşkilatı

Osmanlıların halefi oldukları Bizans İmparatorluğu’nun 
başkenti Konstantinopolis’te X. yüzyılda kaleme alınan π  

/Eparkhion Biblion (= Vali’nin Kitabı)’a göre, sekizi yiye-
cek-içecek sektöründe faaliyet gösteren en az 23 esnaf örgütü (lonca) 
bulunmaktaydı. Diğer esnaflardan farklı olarak, halkın temel ihti-
yaç maddelerini kolayca alabilmesi için Konstantinopolis’in her ta-
rafında, hem meydanlarda, hem de sokaklarda dükkân açmalarına 
müsaade edilen bakkallar da ( μ /saldamarioi) bu 23 esnaf 
örgütünden biri olarak örgütlenmişlerdi.7

Arapça ‘sınıf ’ kelimesinin çoğulu olan esnaf, şehir ve kasaba-
larda mal ve hizmet üretimi ya da alım satımı ile uğraşan kişilerin 
genel adı8 olarak veya bir iş kolunun belirli bir alanında uzmanlaşmış 
şekilde çalışanların meydana getirdiği meslekî örgütlenmeyi ifade 

6 Birkaç istisna dışında Osmanlı İstanbulu’nun esnaf grupları üzerine monografik 

çalışma yapılmamıştır. Nejdet Ertuğ, Osmanlı Döneminde İstanbul Deniz Ulaşımı 

ve Kayıkçılar, Ankara 2001; Salih Aynural, İstanbul Değirmenleri ve Fırınları. 

Zahire Ticareti (1740-1840), İstanbul 2002; Nejdet Ertuğ, Osmanlı Döneminde 

İstanbul Hammalları, İstanbul 2008; Mehmet Demirtaş, Osmanlıda Fırıncılık 

XVII. Yüzyıl İstanbul Örneği, Ankara 2014.

7 Tamara Talbot Rice, Bizans’ta Günlük Yaşam (Bizans’ın Mücevheri 

Konstantinopolis), (Çev. Bilgi Altınok), İstanbul 1989, 119. Konu hakkında 

bkz. Esin Ozansoy, “Eparkhoslar Kitabına göre X. Yüzyılda İstanbul’da Esnaf 

ve Ekonomi”, Osmanlı Öncesi ile Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Esnaf ve 

Ekonomi Semineri-Bildiriler Birinci Cilt, İstanbul 2003, 55-60; Işın Demirkent, 

“XII. Yüzyıla Kadar Bizans’da Loncalar”, Osmanlı Öncesi ile Osmanlı ve Cumhuriyet 

Dönemlerinde Esnaf ve Ekonomi Semineri-Bildiriler Birinci Cilt, İstanbul 2003, 

61-70; Dimitrios G. Mavridis, Konstantinos I. Vatalis, “Best and bad practices 

- The imperial guilds of Constantinople”, Procedia Economics and Finance, Vol. 

14, (2014), 425-434; Dimitrios G. Mavridis, Konstantinos I. Vatalis, “Products 

and markets - The activities of the imperial guilds of Constantinople”, Procedia 

Economics and Finance, Vol. 24, (2015), 376-385. 

8 Ahmet Kal’a, “Esnaf ”, TDVİA, C. 11 (1995), 423-430. 
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etmek için kullanılır.9 Osmanlı Devleti’nde esnaf, devlet işletmeci-
liği esasına göre dirlik ve ulûfeye bağlı esnafla, özel teşebbüse dayalı 
serbest meslek kuruluşları olmak üzere iki gruptu. Ehl-i hırfet, ehl-i 
hıref, ehl-i sanat olarak adlandırılan ikinci esnaf grubu loncalara bağlı 
olarak faaliyet gösteriyordu. Osmanlı şehirlerinde üretim ve ticaret 
söz konusu loncalar vasıtasıyla devletin sıkı denetimi altına alın-
mıştı. Bakkal esnafı da tıpkı diğer esnaf grupları gibi lonca şeklinde 
örgütlenmişti.10

Osmanlı toplumunda her meslek mitolojik bir kurguya otur-
tulur ve her mesleğin bir pîr’i olduğu kabul edilirdi. Bakkalların pîri 
Azî ibnü’l Nebbāş idi.11 İlk olarak bakkal hırfetinin iç örgütlenme-
sine göz atalım: İstanbul, Galata, Eyüp ve Üsküdar’da ayrı loncaları 
olan bakkāl ta‘ifesinin12 diğer esnaf birliklerinde olduğu gibi genel-
likle kendi aralarından seçtikleri şeyh, kethüdâ, duacı, çavuş/yiğitbaşı 
denilen yöneticileri ve bir yazıcıları bulunmaktaydı. Bu heyetin gö-
revi, bakkallar arasında ortaya çıkan mesele, ihtilaf ve su-i istimalleri 
halletmek, hem hükümet hem de kādı ve subaşı gibi adlî ve beledî 
yöneticiler karşısında bakkal esnafını temsil etmek, meslekle ilgi-
li düzenlemeler yapılmasını, narh13 uygulanmasını temin etmek ve 

9 Mehmed Genç, Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi, İstanbul 2000, 

293, 294. Osmanlı esnafı hakkında bkz. Suraiya Faroqhi, Osmanlı Zanaatkârları, 

(Çev. Zülal Kılıç), İstanbul, 2011; İstanbul Ahkâm Defterleri, İstanbul Esnaf Tarihi, 

C. I-II, (Haz. Ahmet Kal’a), İstanbul 1997; Robert Mantran, 17. Yüzyılın İkinci 

Yarısında İstanbul, C. 1-2, (Çev. Mehmet Ali Kılıçbay-Enver Özcan), Ankara, 

1990; Tahsin Özcan, Fetvalar Işığında Osmanlı Esnafı, İstanbul, 2003; Ahmet 

Tabakoğlu, Türk İktisat Tarihi. İstanbul, 2008, 321-327; Önder Küçükerman-

Kenan Mortan, Çarşı, Pazar, Ticaret ve Kapalı Çarşı, İstanbul 2010.

10 Bakkal esnafı hakkında bkz. Reşat Ekrem Koçu, “Bakkal” İstanbul Ansiklopedisi, 

C. 4 (1960), 1923-1928; Gökhan Akçura, “Bakkallar”, Dünden Bugüne İstanbul 

Ansiklopedisi, C. II (1994), 3-5; Olcay Pullukçuoğlu Yapucu, “Hayatın Değiştiği 

Yerde Bakkallık”, Turkish Studies, Vol. 7/8 (2013), 519-535.

11 Evliyâ Çelebi, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi 1. Kitap, (Haz. Orhan Şaik Gökyay), 

İstanbul 1995, 261.

12 BOA. Cevdet Belediye, 123/6124.

13 Narh: Bir mal veya hizmet için, ilgili resmi makamların tespit ettiği fiyat 

(Mübahat Kütükoğlu, Osmanlılarda Narh Müessesesi ve 1640 Tarihli Narh Defteri, 

İstanbul1983, 3) ya da üretilen malların kalite standartlarına ve fiyatlarına ilişkin 

düzenlemelerdir.
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yeni dükkân açılması için ruhsat vermekti. Esnafın büyüğü anlamın-
da kullanılan bir terim olan esnaf şeyhi, esnafın şikâyetleri ve hem 
merkezî idare hem de İstanbul’un adlî ve beledî yöneticileriyle olan 
ilişkilerle ilgilenirdi.14 Bakkalların mesleğin yaşlı, tanınmış ve itibarlı 
mensupları arasından seçtiği şeyh, kādının tescili ve kendisine bir 
berat verilmek suretiyle göreve başlar ve hayat boyu görevde kalırdı. 
Şeyh unvanı İstanbul’da çok yaygın değildi. Bütün esnaf gruplarının 
yöneticilerine ‘şeyh’ denilip denilmediği de açık değildir.

Hırfetin gerçek yöneticisi kethüdâ/bakkāllar kethüdâsı idi. Ket-
hüdâlar 16. yüzyılda esnaf tarafından kendi içlerinden seçilirken, 17. 
yüzyılın sonlarından itibaren çerağ edilen enderun ağaları ve sair 
saray hademeleri gibi esnaf zümresinin dışından olan kimselerden 
devlet tarafından tayin edilmeye başlandı. Kethüdâ her iki hâlde de 
kādı tarafından tescil edilmek ve kendisine bir ferman verilmek su-
retiyle göreve başlardı. Kethüdâ, loncayı hükümete karşı ve mahke-
melerde temsil eder, hükümetin emirlerini lonca üyelerine bildirir, 
ordu akçası15 gibi devlete yapılan çeşitli ödemeleri bakkal esnafından 
toplardı. Esnaflar arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkları halletmek, 
mesleğe girişte tören düzenlemek gibi görevleri yerine getirir, narhın 
belirlenmesine dâhil olurdu. Esnafın veya gedik sahibinin gedik alım 
satımı, borç para alması veya vermesi, gediği bırakması gibi iktisadî 
faaliyetlerini de deftere kaydederdi. Kethüdâ iş ahlakına aykırı hâli 
görülmezse hayat boyu görevde kalabilirdi. Kethüdâsı ölen ya da 
herhangi bir nedenle kethüdâsız kalan esnaf kādıya müracaat eder 
ve onun huzurunda kimi seçmek istediklerini söylerlerdi. Bakkallar 
zaman zaman kethüdâlarını şikâyet ederlerdi. Üyelere karşı sergile-
nen kabalık ve yapılan haksızlıklarla, kanunsuz istekler söz konusu 
şikâyetlerin nedeniydi. Meselâ, bakkallar, kethüdâlarının kendilerin-
den ordu akçası dışında diğer ihtiyaçlar için daha fazla para talep 
etmesini şikâyet etmişlerdi.16

14 Mehmet Zeki Pakalın, “Esnaf Şeyhi”, OTDTS, C. I, (1983), 557.

15 Ordu akçası: Askerle birlikte sefere gitmekle yükümlü olan orducu esnafının 

ordugâhta çadır (dükkân) açıp askerin ihtiyaçlarını karşılama faaliyetlerini yerine 

getirebilmesi için ilgili esnaf loncalarının sağladığı maddî destek.

16 İstanbul Ahkâm Defterleri. İstanbul Esnaf Tarihi 1, 110, belge No. 3/373/1337.
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Bakkal esnafından olması gerekmeyen, ‘sâlih’ kişiler arasından 
seçilen, kendisine bakkal esnafı sandığından (hırfet sandığı) yıllık bir 
ücret ödenen duacı, çırakların peştamal kuşanması ve bakkal dük-
kânların açılış törenleri sırasında dua ederdi. Bakkal dükkânında işe 
girecek çocuk, 9-10 yaşında bir törenle çırak olarak işe başlar, bakkal 
çırağını duacının önüne götürür, çırak diz çökerek duacı ve bakkallar 
kethüdâsının ellerini öper, akranları ile sarmaş dolaş musâfaha eder-
di. Duacılar bakkal esnafının geçit törenlerinde de yer alır ve dualar 
okurdu.

Önceleri çavuş, 17. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yiğitbaşı 
denilen, loncadaki konumu kethüdâdan sonra gelen görevli, esnafın 
kendi üyeleri arasından seçilir ve seçimin kādı tarafından tescili ve 
beratının verilmesinden sonra göreve başlardı. Hem Müslüman hem 
de gayrimüslim üyeleri olan loncalarda kethüdâya birkaç yiğitbaşı 
yardımcı olurdu. Yiğitbaşı, esnaf teşkilatının inzibat sorumlusuy-
du. Herhangi bir uygunsuzluğunu, dikkatsizliğini ve yaptığı hileyi 
gördüğü bakkalı loncaya haber verir, suçlu esnafı sorgulanmak üzere 
alır getirir, borçlu esnafın mallarını sattırarak borçlarını ödetir, mah-
kemenin verdiği nakdî ve bedenî cezaların uygulanmasını sağlardı.17 
Ayrıca ihtisab işlerinde kādı ve muhtesibe yardımcı olur, bakkal esna-
fını denetler ve onları mahkemede temsil ederdi. Bir lonca üyesinin 
kendi başına iş kurması, dükkân açması da ancak yiğitbaşının ona 
icâzet vermesiyle mümkündü.18

Yazıcı, bakkallar loncasının çeşitli kayıtlarını tutar ve bakkal 
esnafını mahkemede temsil ederdi.

Tüccar tarafından İstanbul’a getirilen yiyecek ve diğer ihtiyaç 
maddelerinin uygun fiyatla satın alınarak bakkallara paylaştırılması 
(tedarik), temininde güçlük çekilen malların karaborsaya düşmeden 
esnafa verilmesi ile bakkal esnafının başta matbāh-ı āmire’ye olmak 
üzere resmî satışlarını ve pazara çıkma işlerini yürüten pazarbaşı/bak-
kāllar pazarbaşısı denilen bir görevli vardı. Pazarbaşı, narhın tespitine 
katılır, tüccardan alınarak Dersaadet (Sur içi İstanbul) ve Bilād-ı Selâ-
se’deki (Eyüb, Galata, Üsküdar) İslâm ve kefere bakkallarına dağıtımı 

17 Mehmet Akman, Osmanlı Devleti’nde Ceza Yargılaması, İstanbul 2004, 50.

18 Mehmet Zeki Pakalın, “Esnaf Yiğitbaşısı”, OTDTS, C. I, (1983), 557
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yapılan malların (yağ, peynir, bal vs)19 ve mirî için bakkallardan top-
lu alımı yapılan malların (yağ, bal, pekmez, un, üzüm vs.)20 kayıtla-
rını (bakkāl esnafı defteri) tutardı. Hazineye ait bir mukâtaa olarak 
(İstanbul bakkālları pazarbaşılığı mukâtaası) idare edilen21 ve getiri-
si oldukça yüksek olan pazarbaşılık görevine bakkal esnafının ileri 
gelenlerinden22 ya da çerağ edilen enderun ağaları, saray müteferri-
kaları,23 teberdârân-ı hassâ (hassâ baltacıları)24 gibi saray görevlile-
ri arasından bir kişi ber’atla tayin edilirdi. Babadan oğula geçebilen 
veya kardeşler arasında paylaştırılabilen25pazarbaşılık görevi, ber’atı 
tecdid edilmek (yenilenmek) şartıyla uzatılabilir, azledilen pazarbaşı-
nın yerine ise bir başkası tayin edilirdi.26 Pazarbaşılar zaman zaman 
bakkallara kanunsuz şekilde müdahale ederler, narh nizâmına engel 
olurlar ve bakkalların işlerini sekteye uğratırlardı. Meselâ, Bakkāllar 
Pazarbaşısı Mehmed’in esnafı tâciz etmesi ve narh nizâmına engel 
olması İstanbul bakkallarının şikâyetine yol açmıştı27 (Belge 1).

Bakkallar şehzadelerin sünnet düğünleri, sultanların düğünleri 
gibi halka açık eğlencelerde ve belirli zamanlarda esnaf gruplarının 
İstanbul’da yaptıkları esnaf alayı denilen geçit törenlerinde de yer 
alırlardı. Osmanlı ordusunun seferlerine esnaf loncalarının da ka-
tılmaları zorunluydu. Ordunun peşi sıra terziden, hamamcı ve ber-
bere, ekmekçiden bakkala ve kasaba kadar adeta koca bir çarşı gibi 
yürüyen ve orducu adı verilen esnaflar ordunun ihtiyacına göre tespit 
edilirdi. Bakkalların da seferlere katılma yükümlülükleri vardı. Ordu 
sefer çıktığında belirlenen sayıda bakkal, ekmekçi, şerbetçi ve kassab 
esnafı ile birlikte sefere katılırlar, çadırlarını yanlarında götüren bak-
kallar ordunun konaklama yerlerinde askerlere satış yaparlardı.

19 BOA. D.BŞM.d. Gömlek No. 8526. 

20 BOA. D.BŞM.d. Gömlek No. 8188. 

21 BOA. TS.MA.d. Gömlek No. 781. 

22 BOA. İbnülemin Ticaret, 11/1255.

23 BOA. İbnülemin HAT. 2/198.

24 BOA. İbnülemin Ticaret, 20/2196. 

25 Yapucu, a.g.m., 527.

26 BOA. Ali Emirî, SMHD.I. 23/1394.

27 BOA. Cevdet Belediye, 65/3223.
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Belge 1. Bakkāllar Pazarbaşısı Mehmed’in esnafı tâciz ettiğine ve narh nizâmı-

na engel olduğuna dair İstanbul bakkallarının şikâyeti (BOA. Cevdet Belediye, 

65/3223).
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Dükkân Sahibi Bakkallar/Mahalle Bakkalları 
(Mekânlar, İnsanlar, Kurallar)

Esnaf ve zanaatkârların mesleklerini icra ettikleri mekân-
lara dükkân denilir, bu mekânlar içlerinde faaliyet gösteren mes-
lek erbabının yaptıkları mesleğin adıyla anılırdı (bakkāl dükkânı). 
Osmanlı İstanbul’unda bakkallar her dönemde oldukça kalabalık 
bir esnaf grubuydu. Evliyâ Çelebi, 1640’larda İstanbul’daki bak-
kalların 1590 dükkânda 4980 nefer olduklarını, me’kulât ü meşrubât 
sattıklarını söyler.28 İstanbul Belediye Kütüphanesi Atatürk Ki-
taplığı Muallim Cevdet Yazmaları, Nr. B2 01’de kayıtlı olan, hem 
Ziya Kazıcı29 hem de Mustafa İsmail Kaya30 tarafından üzerinde 
çalışılan 1682 tarihli İhtisab Defteri’ne göre, 1682’de sadece Sur içi 
İstanbulu’nda birinin sahibi kadın olmak üzere 644 bakkal dükkâ-
nı ve 13 koltuk bakkālı bulunmaktaydı. Bunlardan en az 79’unun 
sahibi Müslüman (Müslim bakkāl), en az 407’sinin sahibi ise (365 
zımmî bakkāl, 42 zımmî bakkāl maa sebze) gayrimüslimdi. Bakkal-
ların 54’ü toptancı (bazargân-ı bakkāl), 62’si anılan defterde İz-
mirci olarak geçen kuru yemiş bakkālı,31 6’sı dükkânlarında havyar 
satma müsaadesi bulunan havyarcı bakkāllardı. İstanbul’da bir asır 
sonra 1790’larda 388 bakkal dükkânında 990 kişi çalışmaktaydı.32 
Bulgaristan Milli Kütüphanesi Şarkiyat Bölümü, Önfon r 26/5’te 
kayıtlı olan Dersaadet ve Bilād-ı Selâse’deki dükkânlarla, buralarda 
çalışan usta, kalfa ve çırakların sayılarını gösteren deftere göre ise 

28 Evliyâ Çelebi, a.g.e., 261.

29 Ziya Kazıcı, “1093 (1682) Yılında Çeşitlerine Göre İstanbul’daki Dükkânlar”, 

Tarih Boyunca İstanbul Semineri 29 Mayıs-1 Haziran 1988 Bildiriler, İstanbul 

1989, 239-249. 

30 Mustafa İsmail Kaya, Shops and Shopkeepers in the Istanbul İhtisâb Register of 

1092/1681, Bilkent Üniversitesi’ne sunulmuş basılmamış yüksek lisans tezi, 

Ankara 2006. (Çevrim içi. http://www.thesis.bilkent. edu.tr/0003198.pdf )

31 17. Yüzyılda kuruyemiş bakkallarının kendi pazarbaşıları da vardı. BOA. 

İbnülemin HAT. 2/198. [21 akçalık müteferrikalık ekmeğine karşılık İstanbul 

Kuruyemiş Bakkalları Pazarbaşılığı’nın kendisine verilmesi hakkında Ömer 

isimli şahıs tarafından verilen istirham-nâme].

32 Nejdet Ertuğ, Sultan III. Selim Dönemi İstanbul’unda Esnaf Grupları ve Medreseler, 

İstanbul 2016, 438.
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İstanbul’da 1870’lerde 690 bakkal dükkânı ve 1626 bakkal çalışanı 
vardı.33

İstanbul halkının günlük ihtiyaçlarına cevap veren, tâbi ola-
cakları usul ve şartlar belirlenmiş34 bir esnaf grubu olan ve devletçe 
çarşı düzeni içinde çalışması istenen esnafın dışında kalan bakkallar, 
İstanbul’un en küçük ve en ücra mahallelerinden, en büyük ve kala-
balık mahallerine ve Boğaziçi’deki köylere kadar her yerde faaliyet 
gösteriyorlardı. Gündelik hayatın içinde akıp gittiği dar, girintili, çı-
kıntılı, kıvrımlı, bükümlü, inişli çıkışlı, hendekli, uçurumlu, kaldırım-
sız sokakların aralarında, yarım arşın yola fırlamış ahşap evlerin alt-
larında yer alan35 ‘mahalle bakkalları’ (Resim 1) İstanbul’un içtimaî 
yapısı ve mahalle kültürü içinde önemli bir aidiyet ve mahalleli için 
en önemli alışveriş mekânıydı.

Bakkallar sadece sokak aralarında değil çarşı, cami, hamam, 
kahvehane ve iskelelerin civarları gibi halkın çok olduğu yerlerle, bir 
külliye binasının altında (Resim 2, 3) ya da han içlerinde yer alan 
müstakil dükkânlarda da faaliyet gösterirlerdi.36

Bakkal dükkânları, İstanbul mahallelerinin önemli bir unsuru 
ve mahallenin uğrak noktalarından biriydi. Zengin-fakir, genç-yaşlı, 
kadın-erkek, Müslim-gayrimüslim hemen bütün mahallelinin yolu 
bu dükkânlara düşer, buralarda sadece alışveriş değil sohbetler de 
yapılırdı. Mahalle bakkalları, mahallenin hem vitrini hem gözü ku-
lağı hem de koruyup kollayanıydı. Havadisler onda toplanır, ondan 
dağılırdı. Alışveriş yaptıkları evlerin esrârına az çok vâkıf olan ma-
halle bakkalları, mahalle sakini hanımlar ve genç kızlara bir laf veya 

33 Milena Koleva-Zvancharova, “To the History of Crafts and. Guilds in Istanbul 

(18th-19th Centuries)”, Osmanlı İstanbulu III, III. Uluslararası Osmanlı İstanbulu 

Sempozyumu Bildirileri 25-26 Mayıs 2015, (Ed. Feridun M. Emecen, Ali Akyıldız, 

Emrah Safa Gürkan), İstanbul 2015, 651-665.

34 BOA. Cevdet Belediye, 60/2961 [İstanbul bakkal esnafının tabi olacakları usul ve 

şartlara dair].

35 Sadri Sema, Eski İstanbul Hatıraları (Hazırlayan: Ali Şükrü Çoruk), İstanbul 

2008, 101.

36 Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi tarafından yayınlanan 

İstanbul Kadı Sicilleri, C. 1-40, İstanbul 2010-2011 içinde bakkal dükkânları ile 

ilgili çok sayıda kayıt vardır.
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Resim 1. Tipik bir İstanbul sokağı. Bodur minareli mahalle mescidi ve ma-

halle bakkalı (1905).

Resim 2. 19. yüzyılın sonlarında İstanbul’da bir bakkal dükkânı.
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ırzına zarar geleceğini düşündükleri zamanlarda devreye girerlerdi. 
Bu hâllerde mahallenin kabadayılarıyla da işbirliği yapan mahalle 
bakkalları, mahallenin mahremiyet ve namusunu gözeten mekânlara 
dönüşürlerdi.

Mahalle bakkalları, veresiye satış yapar, bu satışlar için sürekli 
fiyatların tahammül-fersâ pahalılığından şikâyet eden ve Allah’tan 
korkmazlığını bağıra çağıra başına kakan fakir komşularının hepsi-
nin kayıtlı olduğu bir veresiye defteri37 yahut bakkāl defteri tutarlar-
dı. “Pis, yağlı, kopuk, yırtık, hesapları yaparken karalanmış, çizilmiş, 
bakkalın kendisinden başkasının hesapların içinden çıkmak şöyle 
dursun, yazıları ve rakamları dahi okuması imkânsız”38 bir defterdi 
bu. Bakkalların ‘kara kaplı’ veresiye defterlerine sattıkları malların 
hem bedelini, hem de miktarını fazla yazdıklarına, akıllarına estikçe 
deftere müşterilerinin alışverişlerine uygun olarak ‘bir ekmek’ ya da 
‘bir okka pirinç’ gibi fazlalıklar ilave ettiklerine dair halkta bir kanaat 
vardı. Bakkallar ise yemin billâh ederek ya da haç çıkararak bu id-
diaları reddederlerdi. Buna karşılık kimi zengin konakların kâhyası/
vekilharcı veya mütevazı evlerin okuma yazma bilen bir hâne halkı 
bakkalla birlikte ortak bir veresiye defteri tutardı. Veresiye alışverişin 
karşılığını alamayan bakkalların da sık sık bundan şikâyet ettikle-
ri olurdu. Parayı pek seven mahalle bakkalları, sattıkları malı birkaç 
dirhem eksik tartmayı ya da malın ‘vasat’ını verip, fiyatını ‘âlâ’sının 
narhı üzerinden deftere yazmayı, belki de veresiyede kaptırdıkları 
sermayeye karşı bir tür tedbir olarak kabul etmiş olsalar gerektir.

Dükkânların pencerelerinde satılan mallar teşhir edilirdi. Pen-
cerelerin bazılarında katlandıkları zaman tezgâh vazifesi gören ah-
şap kepenkler vardı (Resim 1, 4). Bakkallar dükkânın duvarlarını da 
sattıkları malları sergilemek için kullanırlar (Resim 2, 3, 6), özellikle 
Ramazan ayında dükkânlarının önlerine demet demet renkli bağlara 
bağlanmış güllaçlar, sucuk ve pastırmalar asarlar ve her türlü erzâk-
larını sergilerlerdi.39 Sokaktan gelip geçenler artık bir iktisadî mekân 
hâline gelmiş olan bu pencerelere ve duvarlara bakarlardı. 

37 Paspatis, Age. 156.

38 Reşat Ekrem Koçu, Tarihte İstanbul Esnafı, İstanbul 2002, 90.

39 Abdülaziz Bey, Age. 251.
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Resim 3. 19. yüzyılın sonlarında İstanbul’da eski bir külliyenin altındaki bakkal 

dükkânı ve küfeciler.40

Dükkânların üstüne tezgâhtaki ürünleri hem güneşten hem de yağ-
murdan korumak amacıyla bir güneşlik veya hasır örtüler çekilirdi 
(Resim 1, 2, 6).

Bakkal dükkânlarının içinin pisliği 17. yüzyılın divân şairi Na-
bî’nin “çıkmaz ol çirk-i pirāheni bakkāldadır” diye yazmasına yol aça-
cak kadar olağandı. İstanbul’un kanalizasyon şebekesi yetersiz ya da 
hiç olmayan daracık sokaklarında, ahşap evlerin altında yer alan, gıda 
maddeleri ile dolu bakkal dükkânlarında hem bakkalın hem de müş-
terilerin asla görmek istemeyeceği bir zararlı vardı; fareler. Bunlara 
karşı dükkânların pek fark edilmeyen değişik yerlerine fare kapanları 
kurulur, tezgâhın altında, bir köşede, bir çuvalın ya da bir sandığın 
üzerinde sarman, tekir veya arap bir kedi pineklerdi.

Bakkal dükkânlarının bazıları vakıftı. Meselâ, Şeyh Süley-
man, kendi ismini taşıyan mahallede bir evin altında yer alan bakkal 

40 Bu resim için aziz dostum, sevgili kardeşim Gábor Fodor’a müteşekkirim.
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dükkânını vakfetmişti.41 Her ikisi de Beyoğlu Hüseyin Ağa Camii 
Mahallesi’nde ikâmet eden Sarraç Hacı Süleyman Ağa bir bakkal 
dükkânını,42 Çadırcı Hacı Ahmed Ağa ise iki bakkal dükkânını43 
vakfetmişlerdi. Söz konusu dükkânlar da evlerin altında ve mahalle 
arasındaydı. Esirci Topal Mahmud Ağa da icâreteyn usulü ile kirala-
dığı bir bakkal dükkânını vakfetmişti.44

Bakkal dükkânları umumiyetle bir kişi tarafından çalıştırıl-
makla birlikte, bu dükkânların iki veya daha fazla ortak tarafından 
şirket-i inan45 ile işletildikleri de olurdu.46 Bu şekilde bakkallık yapan 
kişilerden birinin, şirketi feshedip malını paylaşmadan diğerini bak-
kaldan çıkarma hakkı yoktu. Mülkiyeti ortak olan (hisse-i dükkân-ı 
bakkāl) bakkal dükkânlarında sadece ortaklardan birinin dükkânın 
paylaşılmasını istemesi durumunda bu mümkündü. Ortakların dük-
kâna dönüşümlü olarak tasarruf etmesi ise Osmanlı hukuku bakı-
mından kabul edilemezdi.47 Taşradan payitahta gelerek bakkallık 
yapan kişiler eğer aileleri veya akrabaları İstanbul’da değilse, ölmeleri 

41 İstanbul Vakıfları Tahrîr Defteri 1009 (1600) Târihli, (Hazırlayan. Mehmet 

Canatar), İstanbul 2004, 377. 

42 VGMA, Defter 24, 65/30.

43 VGMA, Defter 730, 89/54.

44 VGMA, Defter 742, 419/174.

45 Şirket-i inan, iki veya daha fazla kişinin sermaye koyarak ticaret yapmak ve 

elde edilecek kârı aralarında paylaşmak üzere ortaklık kurmasıdır. Bu ortaklıkta 

sermayelerin eşit olması gerekmediği gibi, kârın da sermaye nispetlerine göre 

paylaşılması şart değildir. Ancak ortaklar zarara sermayeleri nispetinde katla-

nırlar.

46 Örnek olarak; “Esmak ve Asimo isimli zimmîlerin Bostan Hamamı yakınındaki, 

arsası Sultan Mehmed Hân vakfının, senede yirmi beş akçe mukāta‘ası olan mülk 

bakkāl dükkânı hisselerini Kostantin v. Todori’ye sattıkları, Ramazan 1073 (Ni-

san-Mayıs 1663), İstanbul Kadı Sicilleri Cilt 16, İstanbul Mahkemesi 12 Numaralı 

Sicil (H. 1073-1074/M. 1663-1664), İstanbul 2010, 104.; Kâtib Muslihiddîn 

Mahallesi’nde Fethiye Camii karşısındaki tasarrufu bi’l-icâreteyn Şerife Zübeyde 

Hanım’a ait bakkāl dükkânının gediğine Lefter v. Sava ile Yorgaki v. Dimitri’nin 

müştereken sahip oldukları, 11 Cemâzi’ül-evvel 1185 (22 Ağustos 1771). İstan-

bul Şer’iyye Sicili, No. 34, vr. 675a.

47 Özcan, Age. 109, 110.
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hâlinde kendi dükkânlarında bulunan malların korunması için bir 
başka bakkalı vâsi tayin ederlerdi.48

Bakkallar, imparatorluk başkentinin kozmopolit havasını tam 
olarak yansıtacak şekilde Türk, Rum, Yahudi ve Ermenilerdi. Bir 
çarşıda bakkal dükkânı açmak isteyen bir zimmînin Müslüman ol-
madığı gerekçesi ile Müslüman bakkalların onun dükkânını kapat-
ma girişimleri, Osmanlı hukuku tarafından kabul edebilir bir şey 
değildi.49 Ancak, 18. ve 19. yüzyıllarda İstanbul’daki bakkalların 
çoğu Nevşehir, İncesu ve Develi’den İstanbul’a gelen Türkçe konu-
şan Karamanlı Rumlardı. Adı geçen kasabalarda bu meslek gele-
nekseldi ve gençler bu mesleği icra etmek için eğitilirdi.50 Hagop 
Mıntzuri anılarında Osmanlı İstanbulu’nun son yıllarında Kara-
manlı bakkal Yorgi’yi ilişki ve hemşerilik ağlarını da vurgulayacak 
biçimde şöyle anlatır, “dükkân Yorgi’ye büyüklerinden miras kal-
mıştı. Kendisi önceleri zeytinyağı, zeytin, tuzlu balık satardı. Usta 
Yorgi daha sonra ciğer kavurma işini de ekledi. Kızını evlendirip 
Sava’yı içgüveysi aldıktan sonra dükkânını tavana kadar her türlü 
bakkaliye ile doldurdu. Damadı tezgâhtar yaptı. Arkadaki avluya 
doğru, dükkândan küçük bir kısmı ona ayırdı. İkisi de Karaman-
lıydılar. Damadı uzaktan akrabasıydı aynı zamanda. Bizim çarşıda 
para nasıl kazanılır? Ne yapman gerekir ki para kazanabilesin? Bu 
hususta Yorgi gibisi yoktu… ‘Para parayı kazanır’ı biliyordu. Para da 
çalıştırıyordu. Yüzde yirmi beş faizle para veriyordu. Beşiktaş’taki 
meyhanecilere, Tophane’deki hemşehrisi Karamalı bakkallara. Borç 
senetlerini ben yazardım; Bazen de kendi yazardı, Karamanlılara 
özgü, okunuşu Türkçe yazılı Rumca harflerle.”51

48 Üsküdar Şer’iyye Sicili, No. 377, 4a.

49 Zeyd-i zimmî bir sûkda dükkân açub bakkāllık itmek istedikde ol sûkda bakkāllık 

iden müslimler mücerred ‘zimmî olmağla râzı olmazız’ deyu bi-gayr-i vech-i şer’î 

men’e kādir olurlar mı? El-cevâb: Olmazlar [Fetâvâ-yı Ali Efendi, C. I (Açıklayan: 

H. Necâti Demirtaş), İstanbul 2014, 281.

50 Paspatis, Age. 154.

51 Hagop Mıntzuri, İstanbul Anıları (1897-1940), (Çev. Silva Kuyumcuyan), 

İstanbul 2012, 13, 15.
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Karamanlı Rumlardan sonra en kalabalık kesim Rumeli’den 
gelerek İstanbul’da bakkallık yapan Rumlardı.52 Yiyecekten çok 
daha kârlı olan şarap satışından para kazanan bu bakkallardan53 Yani 
veled-i Karaca Yorgi gibi bazıları birden fazla bakkal dükkânına 
sahiptiler.54

Bakkalların bir kısmı yalnız çalışırken, önemli bir kısmı ise tek 
çırakla çalışırdı. Ancak, birden fazla çırakla çalışan bakkallar da vardı. 
Hıristiyan mahallelerinde bakkal çırakları, dükkâna gidecek bir uşağı 
veya erkeği olmayan ailelere hizmet için sabah ve ikindi vakti bağıra 
çağıra mahalleyi dolaşırlardı.55 Bıçkın bakkal şakirtleri, Üsküdar’da 
İskele-i kebir, Balaban İskelesi ve Toptaşı nam mahallerde bekâr 
odalarında kalan fahişe avretlerin istediklerini de getirip götürür-
lerdi.56 Müslüman bakkallarında gayrımüslim çırak çalıştırılması bu 
kişilerin temiz olmadıkları ve mezbûrlar murdar nesneye yapışıp el-
lerin pâk etmeyip Müslümanlara elleriyle bal ve yağ ve sâir me’kulât 
bey‘ etdikleri gerekçesiyle zaman zaman yasaklanırdı.57 Bakkal ve ai-
lesi dükkânın üstündeki evde otururlardı. Bazı dükkânlarda ise hem 
bakkal hem de genellikle akrabası veya hemşehrisi olan genç çıraklar, 
yine dükkânın üstünde yer alan, içlerinde eşya olarak sadece yastık, 
yorgan, hasır, sahan, tabak, bardak ve kahve ve tütün tüketimine iliş-
kin âletler bulunan küçük, pasaklı bir odada yaşarlardı (Resim 4).

Belgelerden birçok bakkal dükkânının üst katlarının bekârlar 
tarafından ikamet olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. 18. yüzyılın 
sonlarında Balıkpazarı ve Bahçekapı’da çok sayıda bekâr bakkal dük-
kânlarında barınıyordu.58 Buralarda kalanların bir kısmının bakkallar 

52 Üsküdar Şer’iyye Sicili, No. 375, 13a; Üsküdar Şer’iyye Sicili, No. 394, 92b; Paspatis, 

Age. 156.

53 Paspatis, Age. 156.

54 Üsküdar Şer’iyye Sicili, No. 377, 4a.

55 Paspatis, Age. 155.

56 Câbî Ömer Efendi, Câbî Târihi (Târîh-i Sultân Selîm-i Sâlis ve Mahmûd-i Sânî): 

Tahlîl ve Tenkidli Metin C. 2, (Haz. Mehmet Ali Beyhan), Ankara 2003, 761.

57 İstanbul Kadı Sicilleri Cilt 10, Üsküdar Mahkemesi 84 Numaralı Sicil (H. 999-

1000/M. 1590-1591), İstanbul 2010, 439.

58 BOA. A. DVN.d. No. 831.
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ve çıraklarının dışında olması, bu odaların muhtemelen dükkân sa-
hipleri tarafından kiraya verildiklerini de göstermektedir.

Osmanlı başkentinde bakkal esnafı arasına katılmak kolay 
değildi. 17. yüzyılın ortalarında ortaya çıkan ve 18. yüzyılda (1727) 
zorunlu hâle gelen ‘dükkân açma hakkını’, bir mesleği yapmak ve 
bunu ifa etmek için gerekli dükkân sayısını kısıtlayan bir hak ve im-
tiyazı ifade eden, bir tarihçinin tanımıyla bir “haklar demeti” olan 
gedik uygulaması,59 bakkal esnafı için de geçerliydi. ‘Boşluk’ veya ‘yer’ 
anlamına gelen gedik kelimesi, içindeki âlet edevat, ham madde ve 
mallarla birlikte her meslek dalında faaliyet gösteren işyeri, dükkân 
ve tezgâh sayısını belirtirdi. Gedik sayısı önceden tespit edilir ve bu 

59 Gedik hakkında bkz. Ahmet Kal’a, “Gediklerin Doğuşu ve Gedikli Esnaf ”, 

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı 67 (1990), 181-187; Ahmet Akgündüz, 

“Gedik”, TDVİA, C. 13, (1996), 541; Engin Deniz Akarlı, “Gedik: Implements, 

Mastership, Shop Usufruct and Monopoly among Istanbul Artisans, 1750-

1850”, Wissenssbaftskolleg Jahr-buch, (1985-1986), 223-232; Engin Deniz Akarlı, 

“Gedik: A Bundle of Rights and Obligations for Istanbul Artisans and Traders, 

1750-1840”, Law, Anthropology and the Constitution of the Social: Making Persons 

and Things, (Ed. Alain Pottage-Martha Mundy), Cambridge, 2004, 166-200; 

Faroqhi, Age. 178-181.

Resim 4. 19. yüzyılın sonlarında bir evin altındaki bakkal dükkânı ve bakkal 

çırakları.
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sayının artmasına izin vermezlerdi.60 Gedik uygulaması 1861 yılına 
kadar devam etti ve bu tarihte Gediklerin İlgāsı Hakkında Kānun-ı 
Muvakkat ile lâğvedilen bütün gediklerle birlikte bakkal gedikleri de 
evkāf-ı hümāyûna ilhâk edildiler.61

Gedikler miras yoluyla elde edilir, ölen ustanın erkek evladına, 
eğer ustanın erkek evladı yoksa yeniçeri ağası, kethüdâ ve esnafın ih-
tiyarları marifetiyle müstahak olana verilirdi. Bir kalfanın dükkân sa-
hibi olması ise ya bir gediği devralması ya da yeni bir bakkal dükkânı 
açılmasına müsaade edilmesi hâlinde mümkündü. Gedikler sadece 
aynı loncanın diğer üyelerine satılabilirdi. Meslekle ilgisi olmayan 
ahvāl-i nā-mâlum acemî kimselerin, kendilerinin haberi olmadan 
dükkân açmaları, her zaman bakkal esnafının şikâyetine yol açardı. 
Bakkal dükkânı açma iznine sahip olmayanların ticarî faaliyet yap-
ması, belirlenmiş sayıdan fazla bakkal dükkânı açılması yasaktı. İs-
tanbul, Galata, Eyüp ve Üsküdar ile bağlı nahiyelerdeki bakkal dük-
kânı sayısı belliydi. Gedikli bakkal dükkânlarının başka bir dükkâna 
nakline bile müsaade edilmezdi.62 Bazı örnekler vermek gerekirse, 
1745’te Galata, Tophane ve Kasımpaşa semtlerinde mahalle arala-
rında, belirlenmiş sayının üzerinde yeni bakkal dükkânı açılmasının, 
eskiden beri mevcut olanları zarara uğrattığı ifade edilerek yeni dük-
kânların kapatılması emredilmişti.63 İstanbul, Galata, Eyüb ve Üskü-
dar kādılıklarına mahalle aralarında çok sayıda yeni bakkal dükkânı 
açılmasının, eskiden beri var olanları zarara uğrattığı, bu yüzden yeni 
açılan bakkal dükkânların kapatılması,64 ayrıca yeni bakkal gedikleri 
ihdâs edilmemesi hatırlatılırdı.65 (Belge 2)

Bir mahallede yeni bir bakkal dükkânı açılabilmesi için ilk 
önce mahallenin buna ihtiyacı olup olmadığı araştırılırdı. Meselâ, 
Tophane’de Sarı Lütfi Mahallesi’nde tamir ettirilen eski bir bakkal 

60 Şevket Pamuk, Osmanlı-Türkiye İktisadî Tarihi 1500-1914, İstanbul 2005, 59; 

Suraiya Faroqhi, Osmanlı Zanaatkârları, (Çev. Zülal Kılıç), İstanbul 2011, 179.

61 BOA. Cevdet İktisat, Dos. No. 20, Gömlek No. 959; BOA. Cevdet Belediye, Dos. 

No. 25, Gömlek No. 1236.

62 BOA. HAT, 258/14843.

63 BOA. Cevdet Belediye, 15/732.

64 BOA. Cevdet Belediye, 86/4278.

65 BOA. Cevdet Belediye, 23/1105.
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dükkânının yeniden açılmasının civar mahallelere faydası olacağı 
mahalle ahalisi tarafından kādı huzurunda dile getirilmiş ve ahalinin 
bu isteği kabul edilmişti.66 Galata kādılığı sınırları içindeki bakkal 
sayısı 264 olarak tahdit edilmişken 1764’te Beyoğlu’nda Ağa Camisi 
ve Hüseyin Ağa mahalleleri ahalisi bir ‘arzıhāl sunarak o tarafların 
kalabalıklaşmakta olduğunu belirterek eşedd-i ihtiyaç ile muhtaç olduk-
ları iki bakkal dükkânının daha açılmasına izin verilmesini istemiş-
lerdi. Yapılan tahkikat neticesinde bu dükkânların halka gerekli ol-
duğu ve esnaf düzenini bozmadığı anlaşılmış ve ahalinin isteği kabul 
edilerek, iki dükkân Galata’daki 264 bakkala eklenmişti.67

Yeniçeriler, Eunjeong Yi’nin 17. yüzyılda İstanbul esnafı hak-
kında İstanbul Şer‘i mahkeme sicillerine dayalı çalışmasının da gös-
terdiği üzere68 17. yüzyıldan itibaren başkentin iktisadî hayatına za-
naatkâr ve işçi olarak aktif şekilde katıldılar. Esnaflaşma eğilimleri 
hızla artan ve birçok esnaf grubunda yer alan Yeniçeri Ocağı üyeleri, 
İstanbul’daki en önemli siyasî ve sosyal aktörlerden biri hâline geldi-
ler.69 Yeniçerilerle esnaf ve işçi grupları arasında güçlü ilişkiler kurul-
du. Yeniçeriler bakkal dükkânları ve gediklerine de yatırım yaptılar. 
Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasına kadar (1826) İstanbul’daki bakkal 
dükkânlarının bazıları, Seyyid Ahmed Beşe ve biraderi Seyyid Meh-
med ve Hasan’ın işlettikleri gibi70 ya bizzat yeniçeriler tarafından 
işletilen ya da başkalarına işlettirilen işyerleriydi. Yeniçeriler ticarî 
işlerde payitahttaki güçlerini ve askerî sınıfa mensup olmanın hak 
ve ayrıcalıklarını da kullanırlardı.71 Öte yandan bakkallar nizâmına 

66 BOA. Cevdet Belediye, 40/1987.

67 BOA. Cevdet Belediye, 144/7162.

68 Eunjeong Yi, Guild Dynamics in Seventeenth Century Istanbul: Fluidity and 

Leverage, Leiden 2004, 133.

69 Konu hakkında bakınız; Nalan Turna, “Yeniçeri-Esnaf İlişkisi: Bir Analiz”, 

Osmanlıdan Cumhuriyete Esnaf ve Ticaret, (Ed. Fatmagül Demirel), İstanbul 2012, 

21-42. 

70 BOA. A. DVN Beylikçi Kalemi. No. 827/1’den Ertuğ, Age. 10. 

71 Târih-i Na‘îmâ’da, ümmî bir Arnavut olduğu ve Hamzavî olmakla da ithâm 

edildiği belirtilen Yeniçeri Ağası Bektaş Ağa’nın ticari işlerinde askerî sınıfa 

mensup olmasının ayrıcalığından nasıl istifade ettiğini şöyle anlatılır. “Menâsıb 

ve hidemât ve eyâlette müdahâle ve edip ve mevleviyet ve medârise karışdığından 

mā-adâ ekser celeb-keşân ve zehâ’ir ve me’kûlât getirenler ve gayriler kendi 
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Belge 2. Yeni bakkal gedikleri ihdâs edilmemesine ilişkin belge (BOA. Cevdet 

Belediye, Dos. No. 23, Gömlek No. 1105).

sermayesin kullanıp kezâlik etmekçi fırınları ve bakkāllar ve sâ’ir sınâ‘ât 

erbâbında sermayesi olup ihtisâb nâ’ibleri belki İstanbul kādıları kol gezdikte 

bunların fırınına ve dükkânına ve alâkası olan sûkaya ta‘arruz edemezdi. Farzan 

bakkāla ‘İn aşağı’ deseler, bakkāl kâfiri ‘Siz beni döğemezsiniz sultanım Sermaye 

Bektaş Ağa’nındır’ deyü hande-künân oldukta hâkimler râh-ı müsâmahaya 

ıtlâk-ı inândan gayri çare bulamazdı.” Na‘îmâ Mustafa Efendi, Târih-i Na‘îmâ, 

Ravzatü’l-Hüseyn f î Hulâsati Ahbâri’l-Hâfikayn. Cilt V (1060-1064/1650-1654), 

(Hazırlayan: Mehmet İpşirli), Ankara 2007, 1346.
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aykırı hareket eden Yeniçeri bakkallar zaman zaman diğer meslek-
taşlarının şikâyetlerine konu olurlardı.72

Sultan III. Selim (1789-1807) döneminde İstanbul’da asayişin 
temini ve Âsitâne-i ‘aliyye ve havālisinin serseri mākûlesinden tathi-
ri için bir tedbir olarak dükkânlar, bekâr odaları, hanlar gibi ailece 
yaşanılmayan yerlerde bulunanlar sayılarak, daha önceki dönemler-
de münferit olarak uygulanan kefile bağlanma sistemi başlatıldı.73 
Bir kişinin dükkân açabilmesi için en az bir kefilinin olması esnaf 
gruplarında zorunlu hâle geldi. Bakkal gediklerinin de kefilsiz veril-
memesi istenir,74 bakkalın herhangi bir nedenle ortadan kaybolursa 
geride kalan borçları kefili tarafından ödenirdi.75 Şunu da belirtmek 
gerekir ki kefilsiz dükkân açmak yasak olmasına rağmen, İstanbul’da 
izinsiz açılan bakkal dükkânlarının bir kısmı kefilsizdi.

Bakkal çırakları da kefalet altına alınırdı. Belgelerde bekâr uşağı, 
bekâr uşağı esnaf diye de geçen çırakların takibi ve denetlenmesinden 

72 “Mahrûse-i Üsküdar bakkāllarından Muslu b. Mehmed Çelebi ve Ahmed Çelebi 

b. Hacı Kasım ve Şucâ‘ b. Mustafa ve Mustafa b. Hüseyin ve Bâzârbaşıları Mirzâ 

b. İbrahim ve bölükbaşıları Zülfikar ve gayrı bakkāllardan cemm-i gafîr ve cem‘-i 

kesîr meclis-i âlî-i kadr ve mahfil-i me‘âl-i sadra Dergâh-ı âlî yeniçerilerinden 

olup mahrûse-i mezkûrede  bakkallık eyleyen Mehmed Yeniçeri’yi ihzâr ve 

mahzarında takrîr-i merâm edip sâbıkan birbirimiz ile ittifâk idim mahrûse-i 

mezbûrede  bakkāllar bâzârbaşısı ve bölükbaşısı hâzır olmadıkça mahrûse-i 

merkūme iskelelerine satmağa rızk getiren gemilerden bir bakkāl varıp gemi 

bozup rızık almaya meğer şol gemi kim yelken üstünde geçerken alalar ol kavilden 

hâric olup ol asıldan iyi bilenden ala mâ‘adâsından alınmayıp her kim bölükbaşı ve 

bâzârbaşı ma‘rifetsiz ala muhkem ta‘zîr olunup hissesi verilmeye deyu kavl etmiş 

idik ol kavilde mezbûr Mehmed Yeniçeri bile hâzır olup râzı olmuş iken hâlâ 

mezbûr Mehmed Yeniçeri merhûme Mihrimah Sultan gemisinden dört fıçı bal 

alıp ittifâkımıza muhâlif vaz‘ eylemiş suâl olunup âlâ vukū‘ihi tahrîr olunmasın 

taleb ederiz dediklerinde mezbûrdan suâl olundukda aldım deyu ikrâr edip men‘ 

ile memnû‘ olmaz ve Müslümanlardan cemm-i gafîr her zamân bunun hâli budur 

dâimâ muhâlefet edip ihtilâle bâ‘is olur fi’l-hakīka dâimâ ihtilâl vermeğin vâki‘ 

hâl tahrîr olundu.” İstanbul Kadı Sicilleri Cilt 10, Üsküdar Mahkemesi 84 Numaralı 

Sicil (H. 1073-1074/M. 1663-1664), İstanbul 2010, 574.

73 BOA. HAT, 187/8850; Ertuğ Age. 1.

74 BOA. Cevdet Belediye, 123/6124.

75 Kefalet sistemi hakkında bkz. Abdullah Saydam, “Osmanlılarda Kefalet Usulü”, 

Tarih ve Toplum, Sayı 164 (Ağustos 1997), 4-12.
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hem bakkallar loncası, hem de bostancıbaşı, yeniçeri ağası ve İstan-
bul kādısı sorumluydu. Gurbetçi, levend, serseri, bekâr tāifesinin İs-
tanbul’a birikmemesi için kefalet kayıtları sıkı tutulur, dükkânlarda 
ne kadar çırak varsa, bostancıbaşı, muhtesib, bakkallar kethüdâsı ve 
loncanın yiğitbaşıları tarafından isimleri, yüz şekilleri, vilayetleri ve 
kefillerinin isimleri deftere kaydedilirdi. Ancak, kefillerin kayda ge-
çirilmesi kararı ve teşebbüsü esnaf ve lonca yöneticilerinden değil, 
merkezî yönetimden gelmişti.

İstanbul bakkallarının hayır işleri de vardı. Zengin ve hayırsever 
bakkallar Büyük Karaman Mahallesi’nde Bakkal Ahmed Çelebi’nin 
yaptırdığı gibi mescid inşâ ettirirlerken,76 daha mütevazı olanları dük-
kânlarının gelirlerinin bir bölümünü vakfederlerdi. Meselâ, Bakkal 
Yunus b. Hüseyin, Sinan Bey Mescidi Mahallesi’ndeki dükkânının 
gelirinin ayda 20 akçasını, Bakkal İsmail b. İbrahim Ali Paşa Camii 
Mahallesi’ndeki dükkânının gelirinin ayda 60 akçasını günde bir cüz 
okunması için vakfetmişlerdi.77 Bakkal loncalarının da vakıfları vardı. 
Bu vakıflar hemen her zaman düşük faizle borç vermeyi, ayrıca camiler-
de mevlit okutmak ya da kiliselere ikona bağışlamak gibi dinî faaliyet-
leri finanse etmeyi amaçlayan sandıklar (hırfet sandığı) şeklinde kurul-
muşlardı78 (Resim 5 a, b). Bu vakıflar çok daha büyük paralar gerektiren 
hayır işleri için de kullanılırdı. Meselâ, Yedikule Rum Hastanesi 1753 
yılında Ortodoks bakkallar rufeti (loncası) tarafından inşâ ettirilmişti.79

Dükkân sahibi bakkallar, ihtisabla ilgili belge ve defterlerde 
yevmiye-i dekākin ismiyle anılan, her gün açılan yerlerden alınan bir 
çeşit ‘kepenk açma’ parası olan ve İstanbul İhtisâb Mukâtaası gelir-
lerinin (rüsûmat-ı ihtisabiye) önemli bir kısmını teşkil eden bir resim 
ödemekle mükelleftiler.80 Yevmiye-i dekākini ödeyecek bakkalların 
isimleri, bulundukları mahalleler ve her birinden alınacak resim 

76 İstanbul Vakıfları Tahrîr Defteri 1009 (1600) Târihli, 316. 

77 İstanbul Vakıfları Tahrîr Defteri 1009 (1600) Târihli, 284, 661. 

78 Faroqhi, Age. 185.

79 Rumcada 19. yüzyıl ortalarına kadar esnaf ve esnaf loncaları hirfet kelimesinden 

türemiş olan rufeti ya da urfeti ismiyle anılırdı. Aleksandros Paspatis, Balıklı Rum 

Hastanesi’nin Kayıtlarına Göre İstanbul’un Ortodoks Esnafı 1833-1860, (Çeviri ve 

Notlar: Marianna Yerasimos), İstanbul 2014, 14, not 5.

80 Kazıcı, Agm. 242.
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Resim 5 a, b. Galata’da Panagia Kafatiani (Hz. Meryem Ana) Kilisesi’nde

“Tophane’deki bakkal rufetinin bağışları ile” 1812’de yapılmış Fener ve Yeni-

köy piskoposu Aziz Serafim’in ikonası ve yine “Tophane’deki bakkal rufetinin” 

bağışları ile” 1818’de yapılmış üç aziz piskoposun ikonası (Akilas Millas, Pera: 

Crossroads of Constantinople, Athens 2006, 98, 100)81

miktarı kasap, ekmekçi, sebzeci, çörekçi, börekçi, ağdacı, turşucu, pa-
zarcı koyun kasabı (kassaban-ı ganem) ve kömürcü gibi esnaf ve za-
naatkârlarla birlikte İstanbul Kādısı’nın adamları tarafından İstanbul 
İhtisâb Mukâtaası Defteri’ne kaydedilirdi.82

Seyyar Bakkallar

Bakkal esnafının mutlaka bir dükkânı olması gerekmezdi. Bel-
ge ve kaynaklarda seyyar bakkāl, seyyar bakkāl esnafı, koltuk bakkālı 

81 Bana bu bilgi ve resimleri göndermek nezaketini gösteren aziz dostum, sevgili 

ağabeyim Savvas Tsilenis’e müteşekkirim.

82 BOA. MAD, Gömlek No. 514.
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olarak geçen, dükkân sahibi olmayan, bir dükkân kiralamaya gücü 
yetmeyen, küçük sermayeli esnaflar da vardı.83 Şehirdeki yiyecek ve 
ihtiyaç maddesi dağıtım ağlarının boşluklarını dolduran ve ticaret 
mekânı her yer olan bu kişiler, bakkalların satmasına müsaade edilen 
malları, şafakla birlikte bir eşeğe veya katıra yükleyerek, hatta sırtla-
rına aldıkları bir küfede bizzat taşıyarak şehrin çeşitli yerlerinde ba-
zıları güneşlik veya hasır örtülerle korunan koltuk denilen tezgâhlar 
açarlardı. Seyyar bakkallar, sattıkları malları İstanbul’un en tanıdık 
gürültülerinden birini teşkil eden bir nidâ ile bağırarak taşırlar, açtık-
ları tezgâhlarda da yine kendilerine has bir nidâ ile haykırarak satışa 
sunarlardı. Seyyar bakkallar mallarını genellikle dükkânlardan daha 
ucuz bir fiyata satarlardı. Çünkü bu kişiler dükkânlarda satış yapan 
bakkalların ödemek zorunda oldukları kira, resim ve vergilerden mu-
aftılar.84 Bu durum tabi ki fakir ahalinin de çıkarınaydı.

Seyyar bakkallar sadece belli günlerde kurulan pazar yerlerin-
de (Cum’a pazarı, Salı pazarı, Çehârşenbe pazarı) satış yapmaya izin-
liydiler. Ancak, bu kurala uymadıkları, meşru veya gayrimeşru yoldan 
her yere daldıkları, insanların gelip geçtikleri ve kalabalık oldukla-
rı yol kenarlarında, cami avlularında ve iskelelerde satış yaptıkları, 
hatta bakkal dükkânlarının önlerine tezgâh açtıkları olurdu. (Resim 
2 b) Dükkân sahibi bakkallar, bu durumu resmî makamlara şikâyet 
eder, seyyar bakkalların ahar günlerde açtıkları tezgâhlar engellenme-
ye gayret edilir,85 ayrıca bakkalların satması gereken malların sokak 
aralarında küfeciler tarafından satılması önlenmeye çalışılırdı.86 Sabit 
bir mekâna sahip olmayan seyyar bakkal ve küfecilerin dükkân sahibi 
bakkallara nazaran denetlenmeleri de daha zordu.

Seyyar bakkalların bazıları İstanbullular, bazıları ise köy-
lerinden veya taşra kentlerinden daha iyi bir gelir elde etmek için 
cazibesine kapıldıkları başkente gelmiş olan topraksız köylüler ve 
taşralı fakir gençlerdi. Bu kişiler sattıkları malları ya İstanbul’daki 

83 Yapucu, Agm. 524.

84 Robert Mantran, XVI. ve XVII. Yüzyılda İstanbul ’da Gündelik Hayat (Çev. 

Mehmet Ali Kılıçbay), İstanbul 1991, 109.

85 BOA. Cevdet Belediye, 31/1508; BOA. Cevdet Belediye, 34/1663.

86 BOA. İbnülemin Dâhiliye, 30/2655.
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hemşehrilerinden ya da kendilerine elde ettikleri kârdan belirli bir 
pay vermek şartıyla yeniçerilerden aldıkları borçla temin ederlerdi.87

Bakkallar Neler Satarlardı

Osmanlı Devleti’nde ticaretle uğraşan her esnaf grubunun 
satacağı mallar belirlenmişti. Hiçbir esnaf grubu diğerlerinin sattığı 
malları satamazdı. Hiçbir bakkal da satma iznine sahip olmadığı bir 
malı satamaz, dükkânında dahî bulunduramazdı. Bakkalların hem 
neyi satıp neyi satamayacakları, hem de hangi malı ne kadar kârla 
satabilecekleri belliydi. Fiyatlarda kâr oranı genellikle % 10- % 20 
idi.88 Birbirine yakın iş kollarında çalışan esnafı karşı karşıya getiren 
şikâyet konularının en önemlisi birbirlerinin iş alanlarına yaptıkları 
müdahalelerdi. Bazı malların satışı zaman zaman bakkallarla diğer 
esnaf grupları arasında anlaşmazlıklara yol açar ve resmî makamların 
duruma el atması gerekirdi. Örnek vermek gerekirse; İstanbul Kādısı 
tarafından, bakkal esnafının şikâyeti üzerine 30 Nisan 1728’de mum-
cu esnafına çerviş yağı verilmeyip bakkallara verilmesi ve bakkalların 
da çerviş yağını sadeyağ ile karıştırmayıp açıkta satmaları hakkında 
bir i‘lam vermişti.89 Bakkal esnafının sebze satmamaları hakkında 
sebze esnafının istidâ vermeleri üzerine buna engel olunması için 9 
Ağustos 1733 tarihinde Yeniçeri Ağası’na hüküm yazılmıştı.90 Taş-
ra’dan İstanbul’a getirilen tekne, kürek, ıhlamur, küfe, zift, katran gibi 
malları alıp satmak işi Zindan Kapısı haricindeki ‘tekneci esnafı’na 
mahsus olmakla bakkal, keresteci, hurdacı gibi esnafların bu malları 
alıp satmalarının men edilmesi 9 Temmuz 1775 tarihinde İstanbul 

87 Mantran, 17. Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul, C. II, 50, 51; Mantran, XVI. ve 

XVII. Yüzyılda İstanbul’da Gündelik Hayat, 109, 110.

88 Sultan II. Bâyezid dönemine ait 1502 tarihli İstanbul ihtisâb kānunnâmesinde 

“bakkāllar… onun on bire satalar” (Akgündüz, Age. II, 292), Sultan IV. Mehmed 

dönemine ait 1680 tarihli bir kanunnamede ise “her kişinin harcını, sermayesini, 

zahmetini görüp onu on bir üzerine (% 10), narh verile, eğer zahmetli ve emekli 

iş ola ol vakit onu on iki (% 20) narh verile” denilmektedir (Mehmet Zeki Pakalın, 

“Narh”, OTDTS, C. II, 656).

89 BOA. Cevdet Belediye, 23/1144.

90 BOA. Ali Emirî, SMHD. I. 67/4377.
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Kādısı’na emredilmişti.91 Büyük bir Yahudi nüfusu olan Hasköy’de 
bakkallar ve Yahudi turşucular arasında turşu ve sirke yapıp satma 
konusunda yaşanan anlaşmazlık epey uzun sürmüştü. Turşucular, 
Hasköy’deki bakkalların turşu kurup satmalarının kendilerinin kâr 
u kisbine kesâd verdiği için engellenmesini istemişler, buna mukabil 
bakkallar da dükkânlarının turşucuların dükkânlarından uzakta ol-
duğunu savunmuş ve ellerinde lehlerine bir fetvâ olduğunu söylemiş-
lerdi. Söz konusu fetvâ üzerine fukara-i beldeye enfâ ve evla olduğuna 
binaen, 1784 yılında bakkallara turşu satma müsaadesi ve ruhsat ve-
rilmişti92 (Belge 3).

İstanbul’daki bakkal esnafı acaba hangi malları satmaktaydılar? 
Şer’iyye sicilleri,93 narh ve es‘ar kayıtları94 ile diğer kaynaklara bakı-
lacak olursa, İstanbul’daki bakkal dükkânlarında yüzyıllar boyunca 
çok çeşitli yiyecekler ve malların İstanbul halkına sunulduğu görül-
mektedir. Adeta yok yoktur. Bakkal dükkânları hemen her ürünü 
bulundurmaktadır. Söz konusu yiyecek ve malların nitelik ve isim-
lendirilmeleri, Osmanlı’da tüketim, Osmanlı İstanbulu’nun sıradan 
insanlarının yeme-içme alışkanlıkları ile temel gıdalar, lüks mallar ve 
tadımlıklara ilişkin tüketim eğilimlerine ilişkin bilgiler sunar ve bize 
bu malların nerelerden temin edildiği hakkında ipuçları verir.

Bakkalların sattıkları en önemli yiyecek maddesi İstanbul 
halkının temel gıdası olan ve nân-ı aziz (= kutsak ekmek) olarak 
nitelendirilen ekmekti (bakkāl ekmeği, ekmek-i bazârî). Fırıncı esnafı 

91 BOA. Cevdet Belediye, Dos. No. 4, Gömlek No. 182.

92 BOA. Cevdet Belediye, Dos. No. 101, Gömlek No. 5020.

93 İstanbul Kadı Sicilleri, 1-40, İstanbul 2010-2011.

94 Mübahat Kütükoğlu, “1009 (1600) Tarihli Narh Defteri”, İÜEF Tarih Enstitüsü 

Dergisi, Sayı 9, (1978); Osmanlılarda Narh Müessesesi ve 1640 Tarihli Narh Defteri, 

İstanbul1983. Mübahat Kütükoğlu, “XVIII. Yüzyıl Sonlarında İstanbul Piyasası”, 

Tarih Boyunca İstanbul Semineri 29 Mayıs-1 Haziran 1988 Bildiriler, İstanbul 1989, 

231-238. Narh listeleri sürekli ve düzenli olarak değil, özellikle 16. Yüzyıldan 

sonra ağırlıklı olarak mal ve para piyasalarında darlık, kıtlık, parasal dalgalanma 

ve olağanüstü istikrarsızlık dönemlerinde hazırlanırdı. İstikrarlı dönemlerde kimi 

durumlarda yirmi, otuz yıl boyunca narh listeleri hazırlanmazdı (Pamuk, Age. 91). 

Takvim-i Vekayi’de ilan edilen 1278 (1861) tarihli narh listesi Osmanlı tarihinde 

hazırlanan son defterdi. Narh, 1865 yılında ekmek dışındaki mallar üzerinde 

tümüyle kaldırıldı (Pakalın, “Narh”, OTDTS, C. II, 657). 
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Belge 3. Bakkāllar ve Yahudi turşucuların Hasköy’de turşu ve sirke yapıp 
satma konusundaki anlaşmazlıkları üzerine bakkallara turşu satma mü-
saadesi ve ruhsat verildiğine dair belge 19 Receb-12 Şaban 1198/1784 
(BOA. Cevdet Belediye, 101/5020).
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tarafından üretilen ekmeğin bakkallarda satışı iskemle nizâmı adı ve-
rilen bir düzene bağlanmıştı. Bakkal, kebapçı, aşçı ve helvacı gibi 
dükkânlarında diğer gıda maddeleri ve yiyecekler yanında ekmek de 
satan kişilere iskemleci, söz konusu dükkânlara ise iskemle denilirdi. 
İskemlelerin sayısı, satış yapacakları yerler ve hangi fırına bağlı olarak 
faaliyet gösterecekleri bu düzen çerçevesinde önceden belirlenirdi. 
Fırınlardan sattıkları ekmeğe karşılık belli bir para alan iskemlecile-
rin, kendilerine ait yerler dışında ekmek satmaları yasaktı. Fırınların 
iskemlesi durumundaki bakkal dükkânlarında hangi fırının ekme-
ğinin satılacağı tespit edilmişti. Herhangi bir fırının iskemlesi olan 
bakkalın, bağlı olduğu fırından başka bir fırının ekmeğini satması 
nizâma aykırı ve yasaktı.95

Bakkal dükkânlarının bir tarafında, deniz yoluyla şehre gelen 
ve halkın temel gıda maddeleri olan, farklı niteliklerde (âlâ, evsat, 
ednâ) tahıllar ve tahıllardan yapılmış yiyecekler boy boy çuvallar 
içerisinde dururdu. (Zağra, Golos ve Tekirdağ buğdayı, yarma buğ-
day, döğülmüş aşurelik buğday, arpa/şa’ir, döğülmüş arpa, yulaf/‘alef, 
Bursa, Mihaliç, Selanik ve Varna unu/dakīk, kuskus, tarhana, bulgur, 
nişasta, Edirne nişastası, Mısır, Bolu ve İstanbul şehriyesi, kadayıf, 
tel kadayıf, güllaç). İstanbul’da yüzyıllar boyunca buğdaydan sonra 
en çok tüketilen gıda maddesi olan pirinç de (Mısır pirinci, Filibe 
pirinci, Beğpazarı pirinci, Frenk pirinci) bakkallarda satılırdı.

Bakkallarda satılan bir diğer temel gıda maddesi çuvallar içe-
risinde duran çeşitli bakliyatlardı (bakla, börülce, İzmir börülcesi, fa-
sulye, beyaz fasulye, Trabzon fasulyesi, mercimek, nohut).

Bakkallar, yemek pişirmekte kullanılan, bir kısmı İstanbul’un 
etrafındaki ağıl ve mandıralardan, bir kısmı da Ege Adaları, İzmir 
ya da Karadeniz’in kuzeyinden deniz yoluyla gelen çeşitli nitelikler-
de (âlâ, evsat, ednâ, hâlis, mahlût/karışık) hayvanî ve bitkisel yağla-
rı satarlardı. Bu yağlar (revgan-ı sâde, revgan-ı şem, çerviş yağı, don 
yağı, kuyruk yağı, şîr-i revgan/susam yağı, tereyağı, revgan-ı zeyt/ 

95 Konu hakkında bkz. Salih Aynural, İstanbul Değirmenleri ve Fırınları. Zahire 

Ticareti (1740-1840), İstanbul 2002, 130, 131; Mehmet Demirtaş, Osmanlı 

Esnafı’nda Suç ve Ceza İstanbul Örneği H. 1100-1200/M. 1688-1786, Ankara 

2010, 103, 104; Mehmet Demirtaş, Osmanlıda Fırıncılık XVII. Yüzyıl İstanbul 

Örneği, Ankara 2014, 97.
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zeytinyağı) deri tulumlar, irili ufaklı fıçılar, hüsrevanî küpler ve ka-
laylı kaplarda muhafaza edilirdi.96 Bakkallar kadîmü’l- eyyâmdan (ge-
leneğe göre) boş yağ tulumlarını çarık yapmaları için çarıkçı esnafına 
satarlardı.97

Yemek pişirmekte ve besinleri saklamakta kullanılan değişik 
tuzlar da (Anadolu tuzu, Kefe tuzu, Eflak tuzu/tuz-ı Eflak, kaya 
tuzu) bakkalların sattığı gıda maddeleri arasındaydı.

Tatlandırıcı ve çeşni vericilerle (‘asel/bal, Atina, Girit, Kuşadası 
ve Eflak balları, pekmez, tahin, helva, Eğriboz ve Karadeniz nârden-
ki/nar ekşisi, sulu nârdenk, sirke, turşu), limon, küfeler dolusu tür-
lü çeşitli üzümler bakkalların sattığı mallar arasındaydı. İstanbul’a 
Tekirdağ, İzmit, Adapazarı ve İznik’ten gelen, sırıklara asılı duran 
her ta‘ama lezzet veren soğan, kırmızı soğan ve arpacık soğanı ile baş, 
paça, pıhtı ve işkembe onsuz olmayan sarımsak da bakkal dükkânların-
da satılırdı.

Osmanlı mutfağında çok kullanılan uzak diyarlardan gelen 
baharatlarla (kırmızıbiber, karabiber, zencefil, karanfil, kimyon, su-
mak, susam, kişniş, anason, tarçın), Mısır ve Avrupa’dan gelen şeker 
ve Yemen’den gelen kahve de bakkallarda satılırdı.

Bakkallarda Silivri, Küçük Çekmece, Kanlıca, Ortaköy, Sütlü-
ce, Kasımpaşa ve Üsküdar’da halis ve kaymak-altı sütten imal edilmiş 
çanak, kese, kova, torba ve süzme yoğurtlar satılırdı. Dükkânlarda hem 
İstanbul civarındaki (Çatalca, Silivri) çiftlik ve mandıralardan hem 
de deniz yoluyla dışarıdan gelen, irili ufaklı fıçı, tulum ve teneke-
lerde saklanan çeşitli peynirler bulunurdu. (Anadolu, Balkan, Mora, 
Mudurnu ve Midilli peyniri, Edirne ve Balkan kaşarı, yerli kaşkaval, 
kaba kaşkaval, Tekirdağ ve Limni kaşkavalı, Eflak, Boğdan, Karade-
niz, Limni, Kızanlık, Mudurnu, İzmit ve İzmir tulumu, dil peyniri, 
taze ve kaba lor peyniri). İzmit ve Adapazarı’ndan gelen yumurtalar, 
Ege kıyıları ve Ege adalarından gelen, farklı büyüklükteki çuvallar 
ve sepetler içerisinde duran zeytinler (Edincik zeytini, Karaburun 
zeytini) yine bakkalların sattığı mallardandı. Bakkal dükkânlarında 

96 Evliyâ Çelebi, Age. 298.

97 İstanbul Şer’iyye Sicili, No. 9, vr. 56b.



O S M A N L I  S T A N B U L U  V

444

hevenkler halinde sarkan Rumeli, Kili ve Kayseri pastırmaları, Ru-
meli, Tekirdağ ve Samatya sucukları da satılırdı.

İstanbul halkının gece sohbetlerinin, tandır başı sohbet ve eğ-
lencelerinin,98 kına gecelerinin99 ve kadınların hamam âdetlerinin 
olmazsa olmazı olan, İstanbul’a dışarıdan gelen, irili ufaklı çuvallar, 
kutular ve kavanozlar içerisinde muhafaza edilen çeşit çeşit çerezler 
(badem, ceviz, fındık, Ayıntab ve Şam fıstıkları, leblebi, Karadeniz, 
İzmir ve Bursa kestaneleri, keçiboynuzu, iğde, Bağdat ve Medine 
hurmaları, kuru üzüm, kuru incir, cevizli bademli sucuklar, Malat-
ya’nın erik ve kayısı pestilleri) yine İstanbul bakkallarında satılırdı.100

Rum bakkallar özellikle hâl-i vakti yerinde gayrimüslim müş-
terileri ve Osmanlı İstanbulu’nun Müslüman ve gayrimüslim ahali-
sinden sayıları hiç de az olmayan akşamcıları için fıçılar içerisinde 
muhafaza ettikleri, Karadeniz’in kuzeyinden gelen tuzlanmış ve ku-
rutulmuş balıklarla (Ahtapol balığı, sardalya balığı, uskumru balığı), 
morina balığı turşusu, balık yumurtası ve havyar da satarlardı.

Evlerde kullanılan temizlik maddeleri (Halep, Trablus, Girit, 
İzmir, Urla, Midilli sabunları), ve aydınlatma malzemeleri de (mum, 
mum yağı, şem‘-i asel) bakkal dükkânlarında satılırdı. Bakkallar sat-
tıkları mumları tıpkı ekmekte olduğu gibi önceden belirlenmiş olan 
mumhânelerden temin etmek zorundaydılar.101

Mahalle bakkalları yağlı çıra, çeki ve okkayla odun/hatab ve 
yarılmış odun da satarlardı. Yerde sandıklarda duran ev ve mutfak 
eşyaları, sagīr ve kebîr toprak bardaklar, ibrik, kavanoz, şam‘dân ve 
testilerle, duvara asılı duran sepetler, çalı süpürgesi, değişik boylarda 
çuvallar, kınnap, ip, sicim (Resim 6) ve çarçube kâğıdı ile iğne, toplu 
iğne, yüksük, iplik gibi küçük tuhafiyeler de bakkallarda satılırdı.

98 Tandır başı sohbetleri hakkında bkz. Abdülaziz Bey, Osmanlı Âdet, Merasim ve 

Tabirleri, (Yayına Hazırlayanlar: Kâzım Arısan, Duygu Arısan Günay), İstanbul 

2000, 215; Sadri Sema, Age. 106-107.

99 Kına gecelerinde yemiş çıkarılma âdeti hakkında bkz. Balıkhâne Nâzırı Ali Rıza 

Bey, Eski Zamanlarda İstanbul Hayatı (Hazırlayan: Ali Şükrü Çoruk), İstanbul 

2007, 5.

100 Musahipzade Celal, Eski İstanbul Yaşayışı, İstanbul 1946. 

101 İstanbul Şer’iyye Sicili, No. 9, vr. 3b; 13b; 23b; 120a.
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İstanbul’da bazı bakkal dükkânlarında yemek de pişirilir ve 
satılırdı. Galata kebapçı, hoşafçı ve çorbacı esnafı kethüdâsı, Nisan 
1755’te Galata Kādısı’na bir ‘arzıhāl sunarak Galata’da Balıkpazarı 
dışında sekiz zımmî bakkalın dükkânlarında bakla, nohut, balık ve 
midye pilavı yapıp sattıklarını,102 bu nedenle anılan bakkalların aş-
çılara yamak olmaları ve paylarına düşen ordu akçasını (1000 akça) 
vermeleri gerektiğini arz etmişti. Buna karşılık bakkallar da Di-
vân-ı Hümāyûn’a bir ‘arzıhāl sunarak, Sultan I. Mahmud zamanında 
(1730-1754) Kasım 1740’ta aldıkları emr-i şerifle dükkânlarında ba-
lık, nohut, bakla, ıspanak pişirip zımmîlere sattıklarını ifade etmiş-
lerdi. Ayrıca sefer zamanı sair Balıkpazarı esnafı gibi imdâdiye ver-
diklerini, bunun dışında yükümlülükleri olmadığını belirtmiş ve söz 
konusu emr-i şerifin yenilenmesini istemişlerdi. Divân-ı Hümāyûn, 
sekiz zımmî bakkalın talebini haklı bulmuş ve istedikleri belgenin 
kendilerine verilmesini Galata Kādısı’na emretmişti.103 Çağdaş bir 
gözlemcinin ifadesi ile 19. yüzyılın ortalarında Galata sahilindeki 
Rumelili Rumlara ve Yunanlılara ait bakkal dükkânlarında, hırsızlar, 
çalıntı mal alıp satanlar ve payitahtın bin bir çeşit hilebaz, nursuz, 
serseri takımı toplanır, üstelik buralarda bakkallarda satılması kesin-
likle yasak olan içki de (şarap) satılırdı. Bu nedenle ara sıra bakkallar 
ve müşterileri tevkif edilir, dükkânlar kapanır, dükkânlarda bulunan 
yiyecekler bozulurdu.104

Bakkal Esnafının Denetimi, Yaptıkları Uygunsuzluklar ve 
Verilen Cezalar

Bakkal esnafı üzerindeki denetim oldukça sıkıydı. Bakkallar 
narhlara (narh-ı bakkālan) ve esnaf nizâmnâmelerine uymak, hileli 
terazi ve dirhem kullanmaktan kaçınmak zorundaydılar.105 Pazarı ve 
esnafı denetlemekle görevli kādı ve ihtisab ağası/muhtesib bakkalları 

102 Evliya Çelebi de İstanbul Balıkpazarı’nda Rum keferelerin… balık, midye pilavı… 

bakla, nohud ve mercimek… ta‘āmları pişirüp sattıklarını yazmaktadır. Evliyâ 

Çelebi, Age. I, 255.

103 İstanbul Ahkâm Defterleri İstanbul Esnaf Tarihi 1, 109, 110, belge No. 3/373/1337.

104 Paspatis, Age. 157.

105 Koçu, Agmd. 1923.
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da teftiş ederler, kantar nizâmına uymayan, narh verilenden faz-
la fiyatla veya gramajı eksik mal satan, müşteriyi aldatan bakkalları 
cezalandırırlardı. Muhtesib bakkallardan para cezası tahsil edebilir, 
onlara falakaya yatırma (Resim 7), kulağından duvara çivileme gibi 
cezalar verebilir veya onları tutuklayarak hapsedebilirdi. Başkentte 
denetim kādı ve muhtesiblerin yanı sıra özellikle bunalım dönemle-
rinde bizzat padişah ve sadrazam tarafından da yapılır, kol çıkma de-
nilen bu denetlemelerde mallarını narh verilenden fazla fiyatla mal 
satanların hakkından gelinirdi.

Narh fiyatından fazla fiyatla mal satan bakkallar cezalandırılır-
dı. Meselâ, İstanbul’da At Meydanı kurbunda vâki‘ bakkāl dükkânının 
müste’ciri Zaharya nâm zimmî, kaşkaval peynirini 30 akçaya sattığı 
için derdest edilmişti.106 Narhtan fazla fiyatla mal satan bakkallara ka-
lebendlik cezası da verilebilirdi. Meselâ, don yağını yapılan ikazlara 
ve verdiği sözlere rağmen narh fiyatının üzerinde satan Bakkal Ha-
san’ın ıslâh-ı nefs edinceye kadar kalebend olmasına hüküm verilmişti.107

106 BOA. Cevdet Zabtiye, Dos. No. 66, Gömlek No. 3287.

107 İstanbul Şer’iyye Sicili, No. 24, vr. 88b.

Resim 6. 19. yüzyılın sonlarında bir bakkal dükkânının ön cephesi.
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Teftiş edilen her bakkal Zaharya ya da Hasan kadar şanslı 
değildi. Hekimoğlu Ali Paşa ilk sadrazam olduğunda (ilk sadâreti 
1732-1735) Bāb-ı Âlî’den Eyüb’e kadar yaptığı bir teftişte narh fi-
yatının üzerinde fiyatla mal satan 22 ekmekçi, bakkal ve kasabı dük-
kânlarının önünde astırmıştı.108

Sultan III. Selim Han, 1805’te İstanbul Kādısı’na gönderdiği 
bir fermanda, karaborsa fiyattan mal satan bakkallardan birinin, diğer 
esnafa ibret olması için dükkânı önünde salb olunmasını (asılmasını) 
şöyle emretmişti. “Bakkāl tā‘ifesi evvelâ dûn baha ile alub ziyâdeye 
satmak içün zahâir-i mezkûreyi mahallinden istirâdan imtina ve al-
dıkları revgan ve sabunı dahi gizlüce ziyâde baha dilediklerine bey’ 
zımnında dükkânlarında ihfâ eyledikleri haber alınmakdan nâşi işbu 
hareket-i gayr-i merziyeye resâret iden hafâ bakkāldan birisi dükkânı 
önüne salb olunub ba’d ezin dahi hilâf-ı rıza hareket idenler hakla-
rında emr-i te’dibin icrasında te’hir olunmayacağı zâhir olmağla.”109

108 Şem’dâni-Zâde Fındıklılı Süleyman Efendi Târihi Mür’i’t-Tevârih C. I, (Yay. M. 

Münir Aktepe), İstanbul 1976, 28.

109 İstanbul Şer’iyye Sicili, No. 97, vr. 45a.

Resim 7. Muhtesib fazla fiyatla mal satan bir esnafa falaka cezası uygulatıyor 

(16. Yüzyıl).
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Bakkallar aldıkları malları mirî kantarla tartmak zorundaydı-
lar. Devlet kantar işini mukâtaa yoluyla iltizâma vererek, belirli kişi-
lere yaptırırdı. Mirî kantarla tartma herhangi bir malda narha aykırı 
bir durumun ortaya çıkmasını, malın eksik veya fazla tartılmasını 
önlediği gibi bu iş için alınan ücret (resm-i kantar) devlete bir gelir 
getirirdi. Ancak, kimi bakkallar mallarını mirî kantar yerine başka 
kantarlarda tartarak resm-i kantar ödemekten kurtulurlar, üstelik tar-
tıda hile yaparak haksız kazanç temin ederlerdi. 16.-17. yüzyıllarda 
ölçü ve tartıda hile yapan esnaflar, boynuna tahta külah denilen, ortası 
oyuk, yan taraflarına çıngıraklar takılı, dört köşe bir taş ya da ağır 
bir tahta geçirilmek ve kafasının üstünde suçunu anlatan bir yafta 
asılmak suretiyle, yanındaki dört beş görevli ile birlikte sokaklarda 
yürütülür ve suçunu haykırırdı. (Resim 8) Çıngırakların sesini duyan 
ahali hilekâr esnafı tahkir için etrafına toplanırdı.110

110 Philippe du Fresne-Canaye, Fresne-Canaye Seyahatnamesi 1573, (Çev. Teoman 

Tunçdoğan), İstanbul 2009, 68; Stephan Gerlach, Türkiye Günlüğü 1573-1576, 

C.1, (Çev. Türkis Noyan), İstanbul 2010, 95.

Resim 8. Ölçü ve tartıda hile yapan bir esnafa tahta külah cezası uygulanıyor 

(16. Yüzyıl).
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Bakkalların kantar nizâmına aykırı hareket etmemeleri şarttı. 
Ancak, bazıları yasak olmasına ve suç teşkil etmesine karşılık dükkân-
larında mağşuş (hileli) terazi ve kantarla, eksik dirhemler kullanırlar-
dı. Bâb-ı Âli, bunun engellenmesi için yetkililerin gerekli tedbirleri 
almasını isterdi.111 Bakkalların sattıkları malları eksik tartmaları, 19. 
yüzyılda Üsküdarlı Âşık Razî’nin ‘Karamanlı bakkal’ vurgulaması da 
yaptığı 34 dörtlükten meydana gelen Esnaf Güzelleri Destanı’nda gö-
rüldüğü üzere halk şiirine dahî yansımıştı.

Karaman’ın koyunu Ya terazi ya kantar
Sonra çıkar oyunu Oğlan bir parmak atar
Bakkal Bodos çırağa Kaşla göz arasında
Aşılamış huyunu On dirhem eksik tartar.112

17. ve 18. yüzyıllarda ve 19. yüzyılın başlarında iktisadî ve top-
lumsal sebeplerle Anadolu’dan İstanbul’a gelen ve belgelerde bekâr 
tāifesi, gurbetçi, levend olarak geçen kişilerin küfelerle erzak, sebze ve 
meyve satmaları bakkal esnafının şikâyetlerine yol açmış, bu kişile-
rin satış yapmasının engellenerek memleketlerine geri yollanmaları 
hususunda emirler çıkarılmıştı.113 İstanbul’da meydana gelen isyan-
lar da hem bu güruha hem de şehir hayatına yeni düzenlemeler ge-
tirilmesine yol açtı. 1703 İsyanı, 1730 Patrona İsyanı ve 1740’taki 
ayaklanmanın bu düzenlemelerin getirilmesinde etkisi çok büyüktü. 
Payitahtın ekonomisi için bir tehdit olarak görülen, bazı belgeler-
de serseri olarak söz edilen bu güruhun bir kısmı Yeniçeri Ocağı ile 
olan ilişkilerinden dolayı ayaklanmaları sırasında yeniçerilere destek 
olurlardı.114

Sultan III. Selim ve Sultan II. Mahmud’un (1808-1839) so-
runlu saltanat dönemlerinde başkenti denetlemeye ve hızla artan nü-
fusunu sınırlamaya yönelik gayretler zirveye ulaştı.115 Nizâm-ı Tef-
tiş-i İstanbul kapsamında 1792-1793’te İstanbul’da esnaf sayımları 

111 Demirtaş, Age. 116, 117. 

112 Koçu, Agmd. 1927.

113 BOA. Cevdet Zabtiye, 31/1544.

114 Mantran, 17. Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul, C. II, 50.

115 Faroqhi, Age. 173. 
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yaptırılarak, sur içi ve sur dışında bulunan bütün dükkânlar ve esnafla 
bunların arasında bakkal esnafının da kaydedildikleri kefalet defter-
leri düzenlendi.116 Anadolu’dan İstanbul’a gelerek serseri vaziyette 
dolaşan… bilahare bakkāllık yapan Rumların, Yunan İsyanı sırasında 
olduğu gibi (1820) sıkıntılı zamanlarda İstanbul’da kalmaları mah-
zurlu görülmüş, bu kişiler defterleri tanzim ettirilerek Anadolu’ya 
geri gönderilmişti.117

Osmanlı Başkenti’nden Cumhuriyet’in En Kalabalık 
Şehrine Bakkallık ve Bakkalların Değişimi

Osmanlı İstanbulu’nun kendine has renklerinden biri olan 
bakkallar/mahalle bakkalları, gedik uygulamasının kaldırılması ve 
İstanbul’da belediye teşkilatının kurulmasının ardından sayı olarak 
hızla çoğaldılar. Bakkal dükkânı açma izinleri (küşat ruhsatı) bele-
diye tarafından verilir, denetlemeleri belediye tarafından yapılır hâle 
geldi. Bakkallar, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren hem Osmanlı 
başkentinde açılmaya başlayan büyük ticaret merkezleri ile rekabet 
etmeye hem de yeni tüketim eğilimlerine uyum sağlamaya çalıştılar118 
ve bunda başarılı oldular. Cumhuriyet ilan edildiğinde (1923) üç 
imparatorlukta 1600 yıl süren başkentlik statüsü tarihe intikal eden 
yaklaşık 800.000 nüfuslu İstanbul’da 4229 bakkal dükkânı vardı. Bu 
dükkânların 3574’ü, sahiplerinin çok büyük bölümü Rumlar ve Yu-
nan vatandaşları olmak üzere gayrimüslimlere aitti. Varlık Vergisi 
(1942) ile 6-7 Eylül olayları (1955) arasında yaşanan süreçten sonra 
bu durum değişecek ve 1960’larda bakkallık tamamen Türk/Müslü-
man esnafın tekeline geçecekti.

116 BOA. A. DVN Beylikçi Kalemi. 827/1, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 836, 837, 

881. Bu defterler şu çalışmada incelenmiştir. Nejdet Ertuğ, Sultan III. Selim 

Dönemi İstanbul’unda Esnaf Grupları ve Medreseler, İstanbul 2016.

117 BOA. HAT, 1316/51330.

118 Konu hakkında bkz. Yavuz Köse, Dersaadet’te Tüketim 1855-1923, İstanbul 
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