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Öz 
Türk-İslam şehirlerinde ticaret mekânları genellikle, kentin odak noktasında, merkezinde 
yer almışlardır. Osmanlı dönemine ait yeni bir yapı türü olarak ortaya çıktığı kabul edilen 
bedestenler de ulu camilerin ve külliyelerin yanında inşa edilmiştir. Her ne kadar bedes-
tenlerin Osmanlı dönemine ait olduğu kesin olarak bilinse de, Selçuklu döneminde şehir 
içi hanı, dükkân veya bedesten türü yapıların olabileceğine dair yazılı belgeler, vakıf ve 

kitabe örnekleri mevcuttur. Beyşehir Bedesteni de bunların başında gelmektedir. 
Bu çalışmada Beyşehir Bedesteninden yola çıkılarak Osmanlı bedesten planları incelene-
rek genel birtakım yargılara ulaşılmıştır. Beyşehir bedesteninin seçilmesinde iki önemli 
faktör ön plana çıkmaktadır. İlki Anadolu’da inşa edilen ilk bedesten olma ihtimalidir. 

İkincisi ise en çok tercih edilen bedesten tiplerinin içerisinde yer almasıdır. Ayrıca tercih 
nedenlerinin arasında külliye mantığının belki yine ilk uygulamalarından biri Beyşe-

hir’de ulu cami, bedesten, hamam üçlemesi ile yapılmış olmasında yatmaktadır. 
Bedestenler ile ilgili araştırmacıların daha önce yaptığı çalışmalar ve tipolojiler bulun-
maktadır. Çalışmada yeni bir tipoloji sunulmuştur. Önceki tipolojilerden farklı olarak; 

planın kökeni, plan elemanları (ayak, sahın, kemerler, eşit eş odak kare hacimler ve bun-
ların üst örtüsü kubbeler), bedestenlerin ebatları dikkate alınarak oluşturulmuştur. Tipo-
lojide plan elemanları tüm örneklerde benzer özellikler taşımaktadır. Tipoloji ayırımında 

küçükten büyüğe doğru sıralama benimsenmiştir. 
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THE BEYŞEHİR BEDESTEN AND THE PLAN DESIGN OF BEDESTENS 

 
Abstract 

Throughout history, trading places have generally been located around the focal point and in the 
center of the town in the Turkish-Islamic cities. The Bedestens are considered as a new type of buil-

ding emerging during the Ottoman Period and they are constructed next to great mosques and 
complexes. The Bedesten construction is attributed to the Ottoman Era; however, there are some 

texts, samples of epitaphs and waqfs referring the existence of inner-city inns, shops and buildings 
like bedesten during the Seljuk Era. Beyşehir Bedesten is one of the primary samples of this Bedes-

ten type constructed in the Seljukian Era. 
In this study, we use Beyşehir Bedesten as a base then examine the Ottoman Bedestens. We conclu-
ded some general remarks from our studies. Two leading factors stand out for chosing Beyşehir Be-
desten. The first factor is Beyşehir Bedesten might be the first Bedesten that is constructed in Ana-
tolia. The second factor is that it is listed among the most preferred types of bedesten. Beyşehir Be-
desten might be first samples of Kulliye concept; in the triangle of Great Mosque- Bedesten and 

public bath. The Kulliye characteristic of Beyşehir Bedesten also attracts our attention. 
There are studies and typologies carried out by researchers on bedestens. A new typology has been 
put forth in this study. As distinct from previous typologies, the origins and elements of the plan 

(the pillars, sahn, arches, “confocal” square volumes, and domes serving as the upper cover of 
those) have been formed with regard to the dimensions of the bedesten. The plan elements in the ty-
pology have similar characteristics in all the samples. An ascending sort has been adopted in typo-

logical differentiation. 
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GİRİŞ 
Türklerin yerleşik yaşama ait en eski ticari etkinlikleri, Orta Asya’da baş-

ladı. En eski Türk dükkân ve çarşıları da Orta Asya şehirlerinde meydana 
getirilmiştir. Özellikle Selçuklu Devleti’nin kurulmasıyla Türklerin çeşitli uy-
garlıklarla ilişki ve kültür alışverişi genişleme kaydetmiştir. 1071 Malazgirt 
zaferi ile Türkler için Anadolu’da yeni bir vatan kurma dönemi başlamıştır 
(Özdeş, 1998: 34). Ticaret açısından önemli bir coğrafi konumda olması nede-
niyle Anadolu’da ticaret, her zaman için büyük önem taşımıştır. Türkler Ana-
dolu’ya girdikten sonra ticaret yapılarına gerekli önemi vermiş ve çeşitli yapı 
türlerini inşa etmişlerdir (Cerasi, 1999: 10). Osmanlı şehrinde çarşı ile önemli 
camilerin şehir dokusunda yerlerini belirleyen şey, Osmanlı toplumunun 
sosyal, ekonomik, kültürel ve dinsel yapısının yaşayan dinamik gücüdür (Ce-
zar, 1985: 35). Osmanlı şehir planı, konut, ticaret ve dini-kültürel işlevler ol-
mak üzere üç bölüme ayrılarak oluşmuştur. Ticaret ve dini-kültürel yapılar 
birbirlerine yakınken, konut bölgeleri bunlardan ayrıdır (Tutal, 1999: 244). 
Konut yapıları mütevazı yapılırken, kamu binaları gösterişli ve ihtişamlı inşa 
edilmişlerdir (Gülersoy, 1979: 25). Şehirler mekânsal olarak ise, surların içi 
(İçeri şehir) ve surların dışı (Dışarı şehir) olmak üzere iki bölümden oluşmuş-
tur ve bu durum Osmanlılarda da değişerek devam etmiştir. Surların içinde 
bulunan iç kalede yöneticiler oturmaktadır, bunun dışındaki bölgede şehrin 
önemli şahısları bulunur ve zanaat faaliyetleri burada gerçekleşirdi (Kuban, 
1965: 111). Cami, çarşı-pazar ve hamamlar, İslam Şehirlerinin üç temel öğesi-
dir ve şehirler bunların etrafında gelişirler. Klasik Osmanlı Döneminde 16. 
yüzyılda en önemli öğeler ise ulu camiler ve bedestenlerdir. Ulu cami bedes-
ten birlikteliğinin örnekleri 15-16. yüzyıl Osmanlı coğrafyasında bir hayli faz-
ladır1. Konya bedestenin karşısında İplikci Camii ve doğusunda Şerafettin 
Camii bulunmaktadır (Uysal, 2010: 152). Konumuz Beyşehir Eşrefoğlu Be-
desteninin hemen yanında Eşrefoğlu ulu cami ve hamam vardır (Şekil 1). Be-
desten planlarının kökeni araştırılırken cami ve hamam örneklerinden yola 
çıkılmış olup, tarihsel süreç içerisindeki planlar takip edilmiştir. Bunun ne-
deni çok kubbeli planların camilerde ve hamamlarda görülmesi olup, bedes-
tenlerin Osmanlı dönemine has yapılar olmasıdır. Osmanlı dönemi camile-
rinde de kullanılan çok kubbeli tasarımların başkent örneklerini Edirne Üç 
Şerefeli Cami (1415) ile sonlandırmak mümkündür. Planın kullanımı 15. yüz-
yıl sonuna kadar devam eder. Hatta sonraki yüzyıllarda da görülmektedir. 
Ancak görülme sıklığı azalır. Camilerde kullanılan çok kubbeli planlar (Bursa 
Ulu Camii (1399), Edirne Eski Camii (1415), Bergama Yıldırım Camii (1398) 

 
1  Osmanlı şehirlerinde 16. yüzyılda kent merkezinde; cami, hamam, pazar, han, medrese bir aradadır ve bedesten çarşı-

nın önemli bir elemanıdır. Konya’da 16. Yüzyılda Türk kentinin tanımlanmasında esas olan bedesten, çarşı ve ulu cami 
ilişkisi vardır (Uysal, 2010: 152). 
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gibi, daha sonra Klasik Osmanlı camilerinin yanlarındaki bedesten planla-
rında yaşatılmaya devam etmiştir. Cami plan tipleri Klasik Osmanlı döne-
minde kendi içerisinde daha merkezileşerek ayrı gelişme göstermiştir. Tam 
da bu esnada kadim çok kubbeli planın bedestenler vasıtasıyla, ulu camilerin 
yayında yer alması tesadüfi bir uygulama değildir. Bu plan yüzyıllardır ca-
milerde ve hamamlarda kullanıldıktan sonra, yeni bir yapı bedestenler ile 
kullanımı devam ettirtilmiştir. Burada fonksiyonellik çok kubbeli masif ko-
runaklı plan bedestenlerde tercih edilmesinin nedenlerinden olmakla birlikte 
yüzlerce yıllık gelenek ve kültür ana etkenlerdendir. Bedesten planlamasında 
bilinçli, planlı bir tercih söz konusudur. Tüm Osmanlı coğrafyasında 16 yüz-
yılda benzer tarzda tasarım ulu cami ve bedesten birlikteliği adeta Erken İs-
lam Dönemi beytü’l mal uygulamasını hatırlatmaktadır. Şam Ümeyye Camii 
(714) ve benzerleri Erken İslam Dönemi camilerindeki “beytü’l mal”; bedes-
tenler ile benzeştirilebilir. Çok ayaklı ve tek kubbeli “beytü’l mal” esas fonksi-
yonu daha sonra değişmiştir (Grabar, 1998: 121). Benzerlik beytü’ü mal ile 
bedesten arasında hem hazine, kasa; hem de kubbeli olmaları açısından ku-
rulabilir. Bedestenlerde Osmanlı Döneminde adeta kentin kasası durumunu 
ihtiva ediyorlardı. 

Türk İslam şehirlerinde cami ile ticaret ve çarşı mekânların birlikteliği bi-
linen bir gerçektir. Bu özellik Osmanlı kentlerinde de yaşatılmıştır. Çalış-
mada bedesten tipolojisi irdelenirken ortaya çıkan, cami ve hamam planları-
nın benzerlikleri dikkat çekmiş ve bu yönde araştırma detaylandırılmıştır. 
Türk İslam kentlerinde bir cami veya külliye inşa edilirken, İslamiyet’in te-
mizliğe verdiği öneme binaen, ilk önce hamam yapılmaktaydı. İslam tari-
hinde şehirlerde merkezde ulu cami, hamam ve çarşı birlikteliği biliniyordu. 
Klasik Osmanlı döneminde 16. yüzyılda bu üçlü kurgu ulu cami, hamam ve 
bedesten şeklinde uygulanmıştır. Böylece cami, hamam, bedesten birlikteli-
ğinin planlama acısından birbirlerine etkileri ve durumları nedir? Sorusuna 
cevap bulunmaya çalışılmıştır. Bu soru üzerinden yola çıkılarak cami ve ha-
mamlarda çok kubbeli ve ayak ile taşınan kemerli kubbelerin kökeni, tarihi 
gelişimi üzerinde durulmuştur. Osmanlı dönemi bedestenlerini nasıl etkile-
diği araştırılmış olup, bazı sonuçlara ulaşılmıştır. 

Makalede tümevarım metodu ile Beyşehir Bedesteni örneğinden yola çı-
kılarak detaylı mimari tanımları yapılmıştır. Beyşehir bedesteninin tercih 
edilme sebeplerinin başında Anadolu’nun en eski bedesteni olma veya kalın-
tısı üzerine inşa edilmesi ihtimalinin bulunmasıdır.2 Ayrıca bedesten tipolo-
jisinde en çok tercih edilen planlar arasında yer alması başlıca etmen 

 
2  Anadolu’da zamanımıza ulaşmış en eski bedesten yapılarının hangisi olduğu konusu tartışmalı olsa da Beyşehir Eşre-

foğlu Bedesteni zikredilebilir. (Cezar, 1985, 215) 
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olmuştur.3 Sonrasında tümdengelim metodu ile tüm bedesten planları dik-
kate alınarak yeni bir tipoloji denemesi sunulmuştur. Tipoloji çalışmasının te-
meli ayaklar, sahınlar, eşit birimler bunların üst örtüsü ve bedesten büyük-
lükleri üzerine şekillenmiştir. 

Osmanlılar4 zamanında bir yapı türü olarak karşımıza çıkan ve Osmanlı 
şehirlerinde ticaret dokusunun çekirdeğini oluşturan Bedestenler, “Bezis-
tan”, “Bezzazistan” kelimelerinden gelmektedir. Arapça olarak da, bez satı-
lan yer demek olan, “bezzaziye bezistan” kelimesinden gelmektedir. Ayrıca 
Arapça’da “bezzaz” bez satan kişi demektir. (Eyice, 1992: 302; Ödekan, 
1997:209). Bedesten kelimesinin aslı bezistan veya bezzazistan olup zamanla 
bedesten haline gelmiştir (Önder, 1965: 400). Günümüzdeki bilgilere ve mev-
cut yapılara göre ilk örneği 14 yüzyıl sonunda Bursa’da inşa edilen bedesten 
daha sonra 15-17. yüzyıllarda birçok örneği inşa edilmiştir. Klaus Kreiser be-
desten çalışmasında harita üzerinde işaretlediği Balkan ve Anadolu toprak-
larında toplam yüz adet bedesten tespit etmiştir (Kreiser, 1979: 399-400) 5. 

Kapalı Çarşı, arasta ile bedesten, ticari yapıları genellikle birbirine karış-
tırılmaktadır. Mimari özelliklerinde farklılıklar bulunsa da bazı örnekler ol-
dukça benzer mimari nitelikleri ortaya koyar. Fonksiyonlarına bakıldığında 
bedestenler şehrin odak noktasında olduğu düşünülen ticari yapılardır6. Be-
desten, etrafındaki ahşap yapılmış olan dükkânların arasında kâgir kütlesiyle 
yükselen belirgin bir yapıdır ve Türk şehirciliğinde ticaret bölgesinin özünü, 
çekirdeğini oluşturmaktadır7. Yüksek taş yapıları ve kubbeleriyle bir iç kale 
gibi yükselerek her yönden dikkatleri çekebilen bedestenler, yangından ve 
hırsızdan sıkı şekilde korundukları için şehrin kasası, esnaf teşkilatının arşivi 
durumundadır. Çarşı bölgesinin hâkim bir yerine yapılan bedesten, fonksi-
yonları ile en önemli ticari faaliyetlerin odaklandığı kurum olarak bir beyin-
dir ve dikkat çekici mimarisiyle de adeta ticaretin kalesi olarak görülmekte-
dir. 

Bedestenler kıymetli mal, özellikle de para ve mücevherlerin saklanıp gü-
venceye alındığı yerlerdir. Para ve mücevherlerin saklanması açısından za-
manımız bankalarının kiralık kasalarının yerini tutmaktaydı. Bedestene ema-
net şeklinde konarak saklanan para, mücevher, değerli eşya, tüccar malı gibi 

 
3  Dikdörtgen planlı, iki sahınlı ve ayaklı, altı kubbeli bu plan; Beyşehir, Amasya, Bergama, Filibe, Gelibolu, Saray Bosna, 

Selanik, Serez, Tekirdağ, Tosya, Üsküp, Yenişehir ve Zile’de inşa edilmiştir. (Özbek, 2020:270) 
4  Osmanlı öncesinde bedesten adıyla bir yapının varlığı belirtilmez. Bazı araştırmacılar Kaysariyya isimli ticaret yapısının 

Arap ve Doğu Asya ülkelerindeki varlığına dayanarak bedestenle irtibatlandırmıştır. Ancak daha çok imalathane şeklinde 
bir işlevinin olduğu ileri sürülmektedir (Özbek, 2020:264-265). 

5  Beyşehir Bedesteni hakkında da kısa bilgi vermektedir. Bedestenin tarihçesi ve hakkındaki çalışmaların bir kısmına ver 
vermiştir (Kreiser,1979:379). 

6  Şehrin merkezindeki bedestenlerin etraflarında hanlar, çarşılar ve dükkanlar vardır. Bedestenler önemli ve büyük şehir-
lerde vardır. Ticaretin yoğun yaşandığı kentlerde yapılmışlardır. Hatta Evliya Çelebi Osmanlı şehirlerini bedestenli ve 
bedestensiz şeklinde ikiye ayırmaktadır (İnalcık, 1997:121). 

7  İnalcık bedestenli şehri aynı zamanda uluslararası bir ticaret merkezi olarak tanımlamaktadır (İnalcık, 1997:122). 
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şeyler kayıt altına alınır böylelikle sonradan çıkabilecek sorunların önüne ge-
çilirdi. Bu emanetler için küçük miktarlarda para da alınmış, bu para bedes-
tenin kendi sorunları ve bedestendeki görevliler için kullanılmıştır (Cezar, 
1985:217-218). 

 
I.BEYŞEHİR BEDESTENİ 
Beyşehir Konya’ya 90 km uzaklıkta yer almaktadır. Orta Torosların ku-

zeyinde, Beyşehir ve Suğla Gölleri’nin hinterlantlında bulunmaktır. Beyşehir 
güneyinde Gidengelmez, Küpe, Anamas ve Dedegöl Dağları; kuzeyi ise 
Erenler ve Sultan Dağları ile kuşatılmıştır (Bahar, 2011: 94). 

Beyşehir, içerişehir bölgesi şehrin kültürel ve tarihi yapılarının çekirde-
ğini oluşturan nüvesidir. İçerişehir Mahallesin de sur içerisinde, birbirine çok 
yakın mesafelerde, konumuz bedesten, Eşrefoğlu Ulu Camini, İsmail Ağa 
Medresesini ve Süleyman Bey Hamamı bulunmaktadır (Şekil 1). 

Bedesten, 1980 yılında tescil edilerek koruma altına alınmış olup, mülki-
yeti de Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne aittir.8 

Eser, Süleyman Bey Cami’nin ana portalindeki M. 1296 (H.696) tarihli taş 
vakfiyesinde9 “ Bezzaziye Hanı” olarak zikredilmektedir10. 

“ Bu mübarek mescidi yapan adaletli ve hayırlı emir Eşrefoğlu Süleyman Allah 
kabul etsin. Bezziye Hanı’nı ve bu hanın ve büyük mescidi ve etrafındaki dükkânları, 
büyük hamamı, vakfiyesinde belirttiği yirmi evi ve vakfiyesinde belirtilen ikişer gözlü 
Efis, Kalu ve Selman Değirmenlerini vakfetmiştir. Bütün emlakın gelirleri rakamla 
12000 dirhemdir.” (Çaycı, 2008: 62). 

Osmanlı döneminde 1551 (H.958) yılında, bugünkü plan şemasına “Bez-
zaziye Hanı” olarak zikredilmektedir. Osmanlı döneminde 1551 (H.958) yı-
lında, bugünkü plan şemasına uygun olarak yeniden inşa edilmiştir. Banisi 
Eşrefoğlu Süleyman Bey, Sanatçısı ise bilinmemektedir. Bezziye Hanı (Bez-
zaziye / Bezciler Hanı) olarak da zikredilmiştir ( Erdemir, 2016: 317). Eser, Eş-
refoğlu Vakfiyesi’nde “Bezzaziye Hanı” olarak zikredilmektedir. Eserin Eş-
refoğlu döneminde asli örneğinin yapıldığı, sonraki dönem içinde yenilen-
diği mevut durumundan anlaşılmaktadır. 11 

 
8  Günümüzde restorasyon çalışmaları biten bedestene yeni bir fonksiyon verilerek açılması düşünülmektedir. 
9  Yapının taş vakfiyesi için bkz. (Çetinaslan, 2018: 205-240). 
10  Kreiser Beyşehir Bedesteninin ilk yapılış tarihini vakfiye ve Halil Ethem dayandırarak 1296 yılını verir. Osmanlı dönemin-

deki onarım tarihini ise 1559 olarak belirtmiştir (Kreiser,1979:379). 
11  Kitabenin son satırı ebcet hesabı ile 1551 tarihini vermektedir. Osmanlı dönemine ait olan ve aynı alanda daha evvel 

mevcut bir eserin yerine inşa edildiği kabul edilen bu eserin orijinal yapı ile benzerliği hususunda itilaflar mevcuttur (Kon-
yalı, 1993:281). Vakıflar Genel Müdürlüğü 1975 yılında tarafından restore edilen eser, Anadolu’daki Türk taş işçiliğinin 
en seçkin örneklerinden biri niteliğindedir. Anadolu’daki en eski bedestenlerden olup, ayakta kalmış bir yaşıtını bulmak 
oldukça zordur. Bu özelliği ile Osmanlı bedestenlerine örnek olmuştur. Eşrefoğlu döneminde yapılan ve geçen zaman 
içinde önem kazanan yapı, 16. Yüzyıla gelindiğinde muhtemelen büyük ölçüde yıpranmıştır. Dolayısıyla Kanuni Sultan 
Süleyman döneminde ve Sinan’ın da mimarbaşı olduğu dönemde yeniden yapılırcasına onarılmıştır. Kitabesine bakıla-
rak 1551 tarihli olduğundan bahsetmiştik. Fakat bu süreç içerisinde eski plana ne derece sadık kalındığını tam olarak 
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Osmanlı dönemine ait tamir kitabesi: 

 
 
Kitabenin son satırı ebcet hesabı ile 1551 (H.958) tarihini vermektedir. Os-

manlı dönemine ait olan ve aynı alanda daha evvel mevcut bir eserin yerine 
inşa edildiği kabul edilen bu eserin orijinal yapı ile benzerliği hususunda iti-
laflar mevcuttur (Cezar, 1985 215). 

Sadece vakfiyeleri mevcut bulunan bedestenler dışında, Anadolu Sel-
çuklu dönemine ait hiçbir çarşı örneği günümüze ulaşmadığından, mevcut 
yapıyı Selçuklu eserleriyle mukayese etme imkânı yoktur.12 Ancak eser, hem 
plan hem kitabe detayı ile Anadolu’da ilk bedesten olma savını güçlendir-
mektedir 13 Beylikler dönemine ait vakıf kayıtlarında bedestenlerin geçtiği 
ibarelerin varlığı bilinmektedir (Özbek, 2020: 266). Böyle bir ihtimalden bah-
sederken geçmişteki plan örneklerinin benzerleri hatta Selçuklu dönemin-
deki camilerde ve hamamlarda kullanılması, Türkistan 11-13. yüzyıl örnek-
leri bu ihtimali güçlendirmektedir. 

Yapı doğu- batı doğrultusunda yatay dikdörtgen planlıdır. Giriş doğu, 
batı ve güney cephelerine açılan toplam üç adet kapı ile sağlanmıştır. Bedes-
ten dört cephesinde de dükkân sıraları ile çevrelenmiştir (Fotoğraf 1). 

Yapım tekniği olarak yığma kullanılmıştır. Ayaklar belli yüksekliğe ka-
dar taş malzeme bunun üzeri tuğla devam edilerek örülmüştür. Ana beden 
duvarlarında moloz taş işçiliği görülmektedir. Duvarların bazı kısımlarında 
düzgün kesme taş malzeme ile de karşılaşılmaktadır. Kemerler ve kubbeler 
tuğla malzeme ile inşa edilmiştir. 

Planı Tip 2 içerisinde (Dikdörtgen İki Ayaklı İki Sahınlı Altı Kubbeli) inşa 
edilmiştir. Mustafa Cezar bu plan tipini “dıştan dükkânlı bedestenler” olarak 
isimlendirmektedir. (Cezar, 1985:221) Bedesten içte 21.20x13.60 m. ölçülere 
sahiptir. Yapının merkezindeki iki ayak yedi adet sivri kemer ile kendi içinde 
ve duvarlara bağlanması suretiyle altı adet 640x640 cm yaklaşık eş ölçülerde 

 
bilme imkânımız çok zordur (Erdoğru, 1991: 93). Beyşehir’de günümüze ulaşan bedesten bir Osmanlı yapısı olduğu 
kesindir (Özbek, 2020: 263). 

12  Eşrefoğlu Süleyman Bey’in Ulu Cami vakfiyesinde iplikçi ve dokumacı hanından söz edilmesi bedestenin bir han binası 
şeklinde varlığına işaret olabilir. Konya, Seydişehir ve Akşehir’de bezzazistan ve vakıf dükkânlarının kaydı bedestenin 
bağımsız bir yapı olacağını düşündürmektedir (Cezar, 1985: 213). 

13  Beyşehir Bedesteni, Osmanlı döneminde yeniden inşa edilirken, Eşrefoğlu döneminin mirası durumundaki ticaret yapı-
sının fazla değişikliğe uğratılmadan, eksi yapının temelleri üzerine yeniden inşa edilmiş olma ihtimali yüksektir (Çaycı, 
2008:64). 
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kare hacim oluşturulmuştur (Çizim 1). Söz konusu üniteler altı adet kubbe 
(Çap, R=303 cm) ile kapatılmıştır. Kubbelere geçişlerde bingi elamanı olarak, 
tuğla pandantifler kullanılmıştır. Bu kubbeler sekizgen kasnağa oturtulmuş 
olup, dıştan kurşun malzeme ile kaplanmıştır. Kubbelerdeki alemler dikkati 
çekmektedir. Dışarıda yer alan mekânlardan üç adet giriş belirgin hale geti-
rilmek için dükkânlara göre yüksek tutulmuş olup üzerleri kubbe ile kapatıl-
mıştır. Dükkânlar ise sivri beşik tonozlu üst örtülere sahiptir. Küçük ölçekli 
dükkânlar 225x220 cm, 230x187 cm, 288x182 cm gibi kare veya kareye yakın 
ölçülere sahiptir (Fotoğraf 7). Dükkânlar üç tarafı kapalı geleneksel kullanışa 
uygun küçük esnafa veya imalata yönelik tasarlanmıştır (Çizim 1). 

Dış cephede toplam otuz bir adet dükkân üç adet giriş vardır (Fotoğraf 
6). Doğu cephe boyu 28.14 m olup, sekiz adet dükkân ve bir girişe sahiptir. 
Batı cephe 28.43 m uzunluğunda, dokuz dükkân, bir girişi vardır. Kuzey ve 
güney cephelerde 21 m uzunluğa sahiptir. Her iki cephede yedişer adet 
dükkân bulunmakta olup güney cephede giriş açıklığı yapılmıştır (Fotoğraf 
2-5). Mekânın içerisi 110x90 cm dikey dikdörtgen küçük pencereler ile aydın-
latılmıştır. Kubbe altında ana beden duvarlarına açılan kuzey ve güneyde iki, 
doğu ve batıda üçer adet pencere bulunur. Az ve küçük pencereler içeride loş 
bir hava yaratmaktadır (Fotoğraf 8). Yapıda girişler daha belirgin hale getiril-
mek için; dükkânlara göre daha yüksek tutulmuştur. Ayrıca kurşun kapla-
ması ve alem kullanımı girişi vurgulamaktadır. 

 
II.BEDESTEN TİPOLOJİSİ VE BEDESTEN PLANININ KÖKENLERİ 
Bedestenlerle ilgili, Semavi Eyice, Mehmet Tunçel, Gündüz Özdeş ve 

Mustafa Cezar sınıflandırmalar yapmıştır. Semavi Eyice, Türkiye ve Balkan-
lardaki bedestenleri, kubbe sayılarını ölçüt kabul eden bir sınıflandırma yap-
mış ve bedestenleri bu kapsamda incelemiştir (Eyice, 1963:35-39). Osmanlı 
Bedestenleri üzerine Tuncel’in doktora tezi çalışması bulunmaktadır. Söz ko-
nusu tez yayınlanmamıştır. Tezin yazarı ile yapılan görüşme ve bedestenler 
üzerine yaptığı makaleler göz önüne alındığında ünite sayısına göre bir tipo-
loji yaptığı anlaşılmaktadır. (Tuncel, 1980) Tuncel’e göre, kubbeli birim mo-
dülünün dikdörtgen veya kare plan oluşturmasına dayanan tasarımlar tipleri 
oluşturmaktadır. Kubbeyle örtülü örneklerde sayı üç ile yirmi arasında de-
ğişmektedir (Özbek, 2020: 269). Gündüz Özdeş, bedestenlerin; camii, mescit, 
hamam vb. gibi çok fazla tekrar eden yapılar olmadığını söyleyerek bedes-
tenleri tiplere ayırarak etüt etme imkânı bulamadığını belirtmesine rağmen 
kitabında bedestenleri anlatırken; üstü kapalı tek bir hacim halindeki tip, or-
tasında payeler bulunan ve etrafı dükkânlı tip, iç veya dış kenarında dükkân 
olan tip ile ortası direkli, iç kenarında mahzen şeklinde odalar ve dışında bir 
sıra dükkân bulunan tip olarak fazlaca detaylı olmayan bir sınıflandırma 
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yapmış ve bu tiplere ait örnekler vermiştir (Özdeş, 1998: 34-56). Mustafa Ce-
zar ise yaptığı sınıflandırmada, bedestenleri; Mahzenli Bedestenler, Dıştan 
Dükkânlı Bedestenler, Arasta Bedestenler, Arastalı Bedestenler, Kat Bedes-
tenleri ve Sade, Tek Hacimli Bedestenler olmak üzere altı ana başlıkta toplan-
maktadır (Cezar, 1985:221). Bedestenlerin yeni bir tanım ve tasnife ihtiyacı 
olduğu düşünüldüğü için çalışmada bir tipoloji önerisinde bulunulmuştur. 

Mimarlık tarihinde çok ayaklı sistemler Antik Yunan, Pers mimarisin-
deki abidevi ölçüleri bilinmektedir. Çok ayaklı planlamanın üzerinin kubbe 
ve tonoz ile kapatılması ise Roma ve çağdaşı Sasaniler’de en güzel ve muhte-
şem örneklerini vermiştir. Günkut Akın’ın kare içinde dört ayak olarak isim-
lendirdiği tasarımın kaynaklarında İran Ateşgede Tapınakları, Pencikent ve 
Nuristan evlerindeki dört ayak üzerine kırlangıç örtülü evler gösterilmiştir 
(Akın, 1990:187-207). 

Osmanlı bedestenlerinde görülen plan tiplerinin geçmişte, İslam Coğraf-
yasında Anadolu dışında birçok örneği vardır. Özellikle hamamlar ve cami-
ler bu planların başında gelmektedir. Emevi dönemi Hırbet’ül Mefcer Ha-
mamı (8. yüzyıl) on altı ayaklı yirmi beş kubbeli planıyla en abidevi ölçülerde 
tasarımın başında gelmektedir (Grabar, 1998:285), (Çizim 2). Camilerdeki 
benzer uygulamaları 10 yüzyılda başlatmak mümkündür. Mısır, Kahire Şerif 
Tabata Meşhedi (943) kare planlı, dört ayak ve dokuz kubbeli inşa edilmiştir 
(Akın, 1990:204). Aynı plan İspanya Toledo Bab Mardun Cami (1000), Irak 
Musul Circus Peygamber Camii (1148) örneklerinde görmek mümkündür 
(Akın, 1990:203-204), (Tablo 1). Orta Asya’da çok kubbeli tasarımların daha 
da çeşitlendiği ve sayısının arttığı görülmektedir. Taş Cami (11-12 yy) ve 
Halpo Eşon Cami (10-11 yy) kare planlı, tek merkezi ayaklı, dört eşit kare 
hacmin kubbe ile örtüldüğü tipin güzel örnekleridirler. (Çeşmeli, 2007:95-98). 
Mağak Attari Cami (12 yy) ve Mescidi Tarih Cami (9-10 yy) iki yapıda; dik-
dörtgen planlı, altı ayaklı, on iki kubbeli örnekler diğer bir çeşidi temsil et-
mektedir. (Çeşmeli, 2007:89), (Akın, 1990:203), (Tablo 2). Aslında Türkis-
tan’da bu planlamanın ne kadar yaygın olduğunu Cezar’ın yaptığı tipolojide 
görmek mümkündür (11-13 yy). Osmanlı bedesten tipolojisinde göreceğimiz 
çoğu planın şemaları burada vardır (Cezar, 1975:214), (Şekil 2). Sadece Os-
manlı başkentlerindeki büyük bedestenlerin bire bir benzerleri yoktur. Ancak 
yapılış aynı özellikleri barındırmakta olup, birkaç Osmanlı bedesteninde sa-
dece; kemer, ayak, kubbe bazılarında sahın sayılarının arttırıldığı görülür. 

Anadolu’da ise aynı çok kubbeli ve tonozlu planlı camilerin yapımına 
devam edilmiştir. Anadolu Selçuklu döneminde Sivas Divriği Kale Cami 
(1180), Amasya Gök Medrese Torumtay Camii (1267) önemli örneklerdir 
(Tunçer, 1980: 113-135). Beylikler ve Erken Osmanlı Dönemi Camilerinde de 
benzeri planlar görülmeye devam etmiştir. Aksaray Ulu Camii (1408), 
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Ermenek Meydan Cami (1436) dikdörtgen planı, iki ayaklı, altı kubbeli tipin 
temsilcisidir. Fillibe Hüdevandigar Cami (14 yy), Bergama Yıldırım Cami 
(1398), Edirne Eski Cami (1415), Sofya Mahmut Paşa Camii (1451-1494) dik-
dörtgen planlı, dört ayaklı ve altı kubbe veya tonozlu inşa edilmişlerdir. 
(Tunçer, 1980: 193-204). Bu dönemin en büyük ve güzel örneği Bursa Ulu Ca-
misinde (1399) on iki ayak ve yirmi kubbeli planda yapılmıştır 14 (Tablo: 2). 
Camilerdeki bu aynı plan örneklerinin tasarımda geleneksel şemayı tekrar 
ettiği görüşüne Tanman’da katılmaktadır. 15 Bedestenler için, yeni ticari fonk-
siyonlarıyla günümüze ulaşan taşınmaz kültür varlıklarının varlıklarına ve 
kayıtlarına göre Osmanlıdır diyebiliriz. Ancak plan tipi olarak Osmanlıda or-
taya çıktığı söylenemez. 

Anadolu hamamlarındaki benzer planlar Eyice tarafından yayınlanmış-
tır. Dikdörtgen planlı iki ayaklı ve altı kubbeli bedesten planının birebir aynı 
uygulaması hamam mimarisinde karşımıza çıkmaktadır. Eyice’nin “çok kub-
beli sıcaklık tip “olarak isimlendirdiği hamamlar İstanbul’daki temsilcisi Yeni 
Cami Haseki Hamamı (1551) günümüze ulaşamamıştır (Eyice, 1960: 112). 
Kastamonu Yeni Hamam bu tipin benzeri başka bir örnektir. Bedesten tipo-
lojisindeki merkezi tek ayaklı ve dört kubbeli planın hamam tipolojisindeki 
benzeri “ f soğukluk- sıcaklık ve halvet eş odalar halinde” olan tipte karşımıza 
çıkmaktadır. Daha çok özel hamamlar ait bir plan olup, Selçuklu dönemi Sul-
tan Hanı Hamamı (1220), İznik İsmail Bey Hamamı (14-15 yy ), İnönü Sadık 
Bey Hamamı (16 yy), Bozöyük Kasım Paşa Hamamı (16 yy), İzmit Yukarı Pa-
zar Hamamı (14 yy) örnek verilmiştir (Eyice, 1960: 114), (Şekil 3). 

Başka bir yapı türü açısından benzer plan, Topkapı Sarayı’ndaki Dış Ha-
zine binasında vardır. Yapı dikdörtgen planlı, üç ayaklı, iki sahınlı ve sekiz 
kubbelidir. Konumuz açısından ilginç olan; Seçkin tarafında planın ve plan 
elemanlarının Beyşehir Bedesteni ile karşılaştırılmasıdır. Ona göre duvar ka-
lınlıkları, ayak boyutları ve kubbeli birimlerinin ölçüleri bakımından; Dış Ha-
zine Binası ve Beyşehir Bedesteni birbirine çok yakındır. Ayrıca dış hazine 
yapısını Anadolu Selçuklu geleneğine bağlamaktadır (Seçkin, 1998:183), (Şe-
kil 4). Bu benzerlik daha önce belirtiğimiz Erken İslam Dönemi “beytü’l mal” 
ile de ilişkili olabilir. 

 
14  Semavi Eyice, Osmanlı şehirciliğinde çarşı mekânlarından kapalı çarşılardan veya hanlardan bazılarına da bedesten 

dendiğini fakat bedesten olarak anılan her yapının bedesten olmadığını belirtmektedir. Bedesten yapısının çok kubbeli 
ulu cami mekân anlayışından türediğini belirtmektedir (Eyice, 1992, 311). Erken Osmanlı Camileri üzerine son yapılan 
tipolojilerden biri konumuz açısından önemlidir. Bu tipolojiye göre ana başlık B Çok Destekli Çok Bölümlü Camiler olup, 
alt başlıklar; Altı Bölümlü Camiler, Dokuz Bölümlü Camiler, Cok Bölümlü ve Çok Kubbeli Camiler olarak tasnif edilmiştir. 
(Seçkin, 2020:299-300). Kendi tipolojimizdeki benzerlikler, Erken Osmanlı camileri ile birlikte inşa edilen bedesten plan-
larının aynı olması tipolojinin ana kaynakları açısından önemlidir. 

15  Anadolu Türk mimarisinde 13. Yüzyıldan beri yaygın kullanılan kare ve dikdörtgen planlı, kubbe veya tonozlarla örtülü 
mekân birimlerinden oluşan yapılar. Erken Osmanlı döneminde Bursa Şahadet (1366) Filibe Hüdevandigar (1366), Ber-
gama Yıldırım Ulu Camileri ile devam etmiştir (Tanman, 2020: 347). 
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Yüzyıllardır Türk-İslam mimarisinde kullanılan genel olarak çok kubbeli 
olarak isimlendirilen planlar Osmanlı bedestenlerinde aynı şekliyle yaşatıl-
mıştır. Osmanlı Bedestenleri tipoloji denememiz, plan tiplerinin tarihi kökeni 
ve yapım teknikleri üzerinde şekillenmiştir. Bu ana tasarımda ortak özellik-
ler; kare veya dikdörtgen planlı olması, ayakların kemerler yardımıyla birile-
rine ve ana duvarlara oturtulması suretiyle oluşan eşit ölçülerde kare hacim-
lerin üzerlerinin kubbe ile kapatılmasıyla oluştuğu sayılabilir. Tipolojideki 
Tip 1 ve Tip 8 arasındaki sıralama küçük plandan büyük plana göre takip 
edilmiştir. Tip 9 ise Münferit özellikte olan bedestenlere tahsis edilmiştir. 
Özellikle arastaya benzeyen ilaveler veya arasta bedesten şeklinde isimlendi-
rilen yapılar tipolojinin dışında tutulmuştur (Tablo 3). 

Tip 1: Kare Planlı, Tek Ayaklı, İki Sahınlı, Dört Kubbeli Tip 
Tip 2: Dikdörtgen Planlı, İki Ayaklı, İki Sahınlı, Altı Kubbeli Tip 
Tip 3: Dikdörtgen Planlı, Üç Ayaklı, İki Sahınlı, Sekiz Kubbeli Tip 
Tip 4: Kare Planlı, Dört Ayaklı, Üç Sahınlı, Dokuz Kubbeli Tip 
Tip 5: Dikdörtgen Planlı, Dört Ayaklı, İki Sahınlı, On Kubbeli Tip 
Tip 6: Dikdörtgen Planlı, Altı Ayaklı, İki Sahınlı, On Dört, Kubbeli Tip 
Tip 7: Dikdörtgen Planlı, Sekiz Ayaklı, Üç Sahınlı, On Beş Kubbeli Tip 
Tip 8: Dikdörtgen Planlı, On İki Ayaklı, Dört Sahınlı, Yirmi Kubbeli Tip 
Tip 9: Münferit Tipler 
Osmanlı bedestenlerinin şehirlerin büyüklüğüne, nüfusa ve ihtiyaca göre 

boyutlarının değiştiği görülmektedir. Bedestenlerin en küçüğü kubbenin de 
en az dört olduğu Tip 1 ile gösterilmiştir. Sırasıyla 6, 8, 9, 10, 14, 15, kubbeli 
örnekler çoğalmakta ve 20 kubbeli örneklerle son bulmaktadır (Tablo 3). Tip-
ler altında sıralanan şehirlerde de benzer özellikler vardır. Küçük, orta ve bü-
yük şehirlere göre bedestenleri boyutları da değişmektedir. Özellikle Tip 6, 
Tip 7 Tip 8 Osmanlı başkentlerine ait büyük bedesten yapılarını Bursa, Edirne 
ve İstanbul’da temsil etmektedirler. Osmanlı bedesten tipolojisinde bazı ör-
neklerin tekrarlanmaması fonksiyonellik ile ilgili bir durumdur. Ankara Tip 
3 tek örnek, Tire Tip5 tek örnek, Edirne ve Bursa Tip 6 aynı tip, İstanbul Ce-
vahir Tip 7 tek örnek, İstanbul Sandal Tip 8 tek örnek şeklinde tasarlanmıştır. 
Başkent örnekleri ihtiyaca göre ayak, kemer ve kubbeleri arttırmak suretiyle 
planlanmış ve buna göre inşa edilmiştir. En yaygın ve çok örnek Tip 1, Tip2 
16ve Tip 417’te vardır. Ayrıca bu tipler daha önce cami ve hamamlarda gördü-
ğümüz planlar ile bire bir örtüşen tasarımlar olarak dikkati çekmektedir. As-
lında Tip 1 ve Tip 8 arası tüm bedestenler aynı ana şema üzerine 

 
16  Tip 2 olarak isimlendirdiğimiz plan içerisinde yer alan bedesten örnekleri; Beyşehir, Amasya, Bergama, Filibe, Gelibolu, 

Saray Bosna, Selanik, Serez, Tekirdağ, Tosya, Üsküp, Yenişehir ve Zile’de inşa edilmiş on üç örneği bulunur (Özbek, 
2020:270). 

17  Tip 4 olarak isimlendirdiğimiz plan içerisinde yer alan bedestenler; Konya, Galata, Kastamonu, Kayseri, Kahramanmaraş, 
Merzifon, Sofya, Şam ve Tokat olarak sayılabilir (Özbek, 2020:271). 
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şekillenmiştir. Ortada merkezi bir ayak veya ayaklar, kemerler vasıtasıyla 
oluşturulan eş ölçüde kare hacimler ve bunların üzerinin kubbeler ile kapa-
tılmasıdır. Bu tür plan kullanımı istenilen ölçülerde bedesten yapımını kolay-
laştırmaktadır. İlk yapım esnasında planı yatay eksende istediğiniz kadar ge-
nişletebilirsiniz. Ancak bedestenler tek seferde inşa edilen kompleks büyük 
yapılardır. Ana kütleye ilave yapmak mümkün değildir. Sadece bitişik ekler 
olabilir. Bazı örneklerdeki durum ek tonozlu mekânlar ihtiyaca binaen son-
radan yapıların yanına inşa edilmiş olmalıdır. Kayseri ve Tokat bedestenle-
rinde bahsettiğimiz benzeri bir uygulama vardır. Tip 9 münferit plan içeri-
sinde bulunan Trabzon Bedesteni kare planlı, dört ayak üzerinde dokuz adet 
farklı tonozlar ile kapatılmış bir eserdir. Daha önce 15 yüzyılda burada bulu-
nan başka bir yapının üzerine inşa edildiği belirtilmektedir (Tuluk-Üstün, 
2007:937). 

 
SONUÇ 
Beyşehir Bedesteninin Anadolu’nun en eski bedesteni olabilme savı ça-

lışma ile daha güçlü hale gelmiştir. Beyşehir Bedesteni için Tip 2 içerisinde 
belirlediğimiz (Dikdörtgen Planlı, İki Ayaklı, İki Sahınlı, Altı Kubbeli Tip) 
plan birçok cami ve hamamda birebir uygulanmıştır. Eyice’nin hamam tipo-
lojisinde doğrudan şekli vardır. Cezar’ın tipolojisinde aynı plan görülmekte-
dir. Gerek Erken İslam Döneminde ve gerekse Selçuklu Camilerinde aynı ta-
sarımlar yukarıdaki şekillerde ve tablolarda gösterilmiştir. Planın daha ön-
ceki yüzyıllarda yaygın kullanımı, Selçuklu döneminde bilinen şemalar, en 
azından teknik, teknoloji ve planlama açsısından yapılabileceğini göstermek-
tedir. Kitabesindeki “Bezaziye Hanı ve etrafındaki dükkânlar” ibaresi varlı-
ğının göstergesidir. Osmanlı dönemi onarım kitabesi mevcut bir ticari yapı-
nın varlığını göstermektedir. Büyük bir ihtimalle bu ticari han veya bedeste-
nin üzerine planı fazla değiştirilmeden günümüze ulaşan bedesten yapılmış-
tır. Ancak kesin bir hüküm vermek günümüzdeki mevcut verilere göre 
mümkün görülmüyor. 

İncelediğimiz tüm cami ve hamam plan tiplerinin göstermiş olduğu so-
nuç; çok hacimli tasarımların tarih içesinde izlediği seyirde Türk-İslam mi-
marisinde cami ve hamamlarda yoğun kullandığıdır. Osmanlı dönemi be-
destenlerinin ana plan şemalarının birçoğu da buna göre şekillenmiştir. Os-
manlı dönemi bedestenleri sadece fonksiyonel, ticari anlamda yeni bir yapı 
olarak isimlendirilebilir. Planlama açısından yenilik getirmez. Özellikle cami-
lerde daha çok benzerini gördüğümüz planlar bedestenler de aynen tatbik 
edilmiştir. 

Erken Osmanlı Döneminde, şimdiki bilgilerimize göre, ilk örneklerini 
vermeye başlayan bedestenlerle birlikte aynı planlı çok hacimli camilerinde 
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birlikte inşa edildiği görülmektedir. Özellikle bu cami planları en son ve mü-
kemmel tasarımlarını Edirne Eski Cami (1415) ve Bursa Ulu Cami (1399) 
planlarında uygulanmıştır. Klasik Osmanlı Döneminde cami mimarisi mer-
kezîleşmiş ve boyutları dikey aksta gelişmiştir. Özellikle 15 yüzyıl ortaların-
dan itibaren ve 16 yüzyıl ulu camilerin yanında bedesten yapıları ile karşıla-
şılmaktadır. Cami planlarındaki gelişim Mimar Sinan ile devam etmiştir. An-
cak kadim çok kubbeli tasarım terk edilmemiş olup, bedestenler vasıtasıyla 
yaşatılmaya devam etmiştir. Camilerdeki merkezileşme ve dikey aksta bü-
yüme, bedestenlerin yatay aksta genişlemesine ve camilerin heybet ve göste-
rişinin altında kalmasının gereği olarak ortaya çıkmıştır. Erken örnek Bursa 
Ulu Cami bile heybeti ile etrafındaki bedesten, han ve ticari yapıları adeta 
gölgesi altında bırakmaktadır. Caminin boyunu geçmemek ve saygı duy-
mak, bedestenlerinde yatayda büyümesinde önemli bir etkiye sahiptir. Böy-
lece Türk İslam şehirlerindeki çok eski uygulama ulu cami çarşı ve ticaret 
mekânlarının birlikteliği, Osmanlı Döneminde Ulu cami – bedesten yan ya-
nalığı ile sürdürülmüştür. Bu ana tasarım ulu cami, hamam ve bedesten baş-
kent İstanbul olmak üzere, tüm Osmanlı coğrafyasındaki şehirlerde ana un-
surlar olarak tarihteki yerini almıştır. Tipolojisini hazırladığımız şehirlerdeki 
uygulamalarda bu şekilde üçlü tasarımları ile dikkati çeker. Osmanlı dönemi 
külliye kavramı ile bu tasarımlar daha da kurumsallaşmıştır. Külliye kavra-
mının temellerinin de Selçuklu ’da atıldığı bilinmektedir. Konya Sahip Ata 
Külliyesi, Kayseri Hunat Hatun Külliyesi en güzel temsilcileridir. 

Beyşehir’in aslında bu üçlü tasarımdaki rolü ilk olma özelliği külliye ka-
varamı açısından da daha manidar bir hal almaktadır. Eşrefoğlu Süleyman 
Bey Ulu Cami, bedesten veya han, dükkânlar, hamam birlikteliği sonraki ör-
neklere öncülük ettiğini göstermektedir. 
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Çizim 1: Beyşehir Bedesteni Plan (S.A.Biçer) 
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Çizim 2: Ürdün, Hırbetü’ Mefcer 8 yy Plan (G. Akın) 
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Şekil 2: Türkistan 11-13 yy Çok Kubbeli Bina Plan Kompozisyonları (M.Cezar, 1977) 
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Tablo 2 Selçuklu, Beylikler, Osmanlı Çok Kubbeli ve Tonozlu Camiler 

 

 
Şekil 3: Semavi Eyice Hamam Tipolojisi; d- Soğukluk, Sıcaklık ve Halvet Eş Odalar Halinde Olan Plan Tipi, f- 

Çok Kubbeli Sıcaklık Plan Tipi (S. Eyice, 1960) 
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Şekil 4: Nadide Seçkin Beyşehir Bedesteni ve Topkapı Sarayı Dış Hazine Karşılaştırması (Seçkin, 1998) 
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Tablo 3: Osmanlı Bedesten Tipolojisi (M. Cezar, M. Tuncel, Ş. Çakmak, S.A.Biçer) 

 

 
Fotoğraf 1: Beyşehir Bedesteni Üstten Genel Görünüş 
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Fotoğraf 2: Beyşehir Bedesteni Güney Cephe Görünüş 

 

 
Fotoğraf 3: Beyşehir Bedesteni Batı Cephe Görünüş 



13/25 • ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TARİHİN PEŞİNDE • 190 

 

 
Fotoğraf 4: Beyşehir Bedesteni Doğu Cephe Görünüş 

 

 
Fotoğraf 5: Beyşehir Bedesteni Kuzey Cephe Görünüş 
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Fotoğraf 6: Beyşehir Bedesteni Güney Cephe Giriş Görünüş Detayı 

 

 
Fotoğraf 7: Beyşehir Bedesteni Dükkân Detayı 
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Fotoğraf 8: Beyşehir Bedesteni İç Görünüş 

 
 
 


