
OSMANLI ARAŞ-TIRMALARI 

XVIII 

Neşit Heyeti - Editorial Board 
Haül İNALCIK - Nejat GÖYÜNÇ 

Heath W. LOWRY - İsmail ERÜNSAL 
Klaus KREISER- A. Atilla ŞENTÜRK 

. . 

THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES 
· XVIII 

İstanbul - 1998 



6 

Sahibi: ENDERUN KİTABEVİ adına İsmail ÖZDOGAN 
Tel: (0212) 518 26 09 Fax: (0212) 518 26 63 
Yazı işleri Sorumlusu: Nejat GÖ)'ÜNÇ 
Tel: (0216) 333 91 16 
Dizgi: GİRİŞİM DİZGİ 
Tel: (0212) 513 28 29 
Basıldığı Yer: KİTAP MATBAACILIK 
Tel: (0212) 567 48 84 
Cilı: FATİH MÜCELLİT 
Tel: (0212) 501 28 23-612 86 71 
Adres: ENDERUN KİTABEVİ, Beyaz Saray No. 4!) Beyazıt - İST. 



161 

1. KADI SIC ILLERINE GÖRE 
TRABZON ŞEHRiNİN FiZİKi YAPISI (1643-1656) 

Kenan İNAN 

Şehir tarihçiliği ile · ilgili son yıllarda geniş ölçüde araştını1alar 

yapılırken. 1 kadı . sicillerinin müthiş 1.enginliği öteden beri dikkatleri 
çekınektedir.: Bilindiği gibi klasik dönem Osmanlı şehirlerinde kad ıların 
göre\· alanlarının genişliği.3 yaptıklan her türlü icraat. denetim ye 
gözlemlerin siciliere kaydedilmesi bu kaynakları çok yönlü hale sokınaktadır. 
Osmanlı toplumunun sadece · merkezi yönetimden ibaret olmadığı 
düşünülürse. şehirlerin. daha doğrusu taşra hayatının anlaşılınası genel 
anlamda bütün toplumun kaHıinmasına katk ı sağlayacaktır. Bu düşünceyle 
Osmanlı Anadolusu'nun önemli bir liman şehri olan Trabzon'un 16-U-1656 
yılları arasındaki fiziki dokusunu oluşturan doğal yapıların yaiusıra mahalle. 
çarşı-pazar. dini \ 'C sosyal yapı ları incelemek maksadıyla bu anıştırmaya 

teşebbüs edildi:' 

1 Osımınlı l.)ön~ıni .·\mıdulıı ş.:hirl~ri iit.~riıı.: d.~ğ~rli .;alışmalar y:ıp1lnıış huluıunııktadır. Bıııılunn 
talsilıitııııı ginn~deıı hirl..aı;ını zikr.:d<!..:..:k. olıırsııı..: Nejat (i(l~·üııo; . .1"17. Yll=yildcı :lfw·din Sanwg,ı. 
l~ımıbul 1969: Ôz~r Erg~no; X\"1. Yüz\'11 sonlannda Bursa. Yavııılanmaınış D~~<;~nı1ik tezi :\ııkarn 
1979: H.:aılı \\' l.owry. 7i·tıh=on Ş.-hrı~ln i:~fwu/aşllld ı·e J'ıirl.:i~şmesi. ( 1461-1583). lstanbı;l 19!<1 : 
lsnıet ~limğlıL l·:emuh Sancagı ve 1-:r:ınc:an Ka:ast ıl5:!fJ-1566J . .-\nkara 1990: Fc:ridun F.me..:<ıı. 
X11. .·btrdu .\f<llusa 1-."u=u.rı . . \.ııkar.ı 199(): ~ldıın.:t :\li ,l"ııoL.\T/. l"ti=yt/Ja flarplll Suncuğı ı/5 f,'l. 
15MJ. :\nJ..:ır.ı t9R9. ı• ... ı. H:ındi flosı:m .. rı ·-.\17 . .. :sırlai·da Trulı=on Sun<'ağrnda Sosyal ve ikıısaJı 
fhıypı. (Hasılınnınış Doktora T~zi}. · lsiııntıul 1993: Snraiyıı Faroqlu. Usmanlı'da_ l."enıler vu 
Kunt/i/er. ç~,·. ~..:yyir "alııycıoğhı. Isıantıni ı 994: <)z.:r 1-:rg.:no; . . r: 1. ra=yılda Ankaı:tı ve k'any.ı. 
Aııknr.ı 1995. 
: "adı Siı:ill.:riniıı kıı~ııak olara!.. arz.:ııil..kri ön.:ın h:ıl..l..ıııJ;ı h:ıl..ınız. Alınıtı :\kgOnıiOz. Şer'ıye 
Sıc(lferiJ fuhiyetı. Toplu k"atıllu:j.u •'e Seçme f-lıil.:ıiıııleı·. 1. Cild. Istanbul 19R!ı. s. 12-18. 
1 Osmanlı Oe,·leıi'nd~ l..adı. y:ırgı gör~,·J.:ri. ta~Ta yön.:timindd,i rolrı hakkıııd:ı tnf.~ilntlı bilgi i~iıı 
b:ıkını~. llb.:r Ort:ı,·lı. lfukuk ve idıır.: .- :ıl.ım; l)f.ıruk r J.mwnfı {Juvlt!lı'nıle Kadı . . ·\ııkara 199<1. 
• Tralızon şdi~·~ s·i~ilkrin~ c.Lıyaııılaraı.. ~apılan ı;:ılı~ıııalar:ı iinıd.. nlıiı;ısı ao;ısıııd:ııı tıakını~. nnnaiJ 
J.ııııing..<. "llı..: Sıı..:i~ıy :ımi F.:nııııııı~ ..,r :-.. hıo;nl..;ı in ılı..: Otınıııaıı .lııdi..::ıl R~gi.~tı:rs ui'Tralvıın . . ı 561l· 
l(ı-10". ( ·rınu•ıwıy untf ( 'lwnı:c t·: 1 ,m· !lı :anıtıı,· .ınd F,ır/ı ı ın. ımı'ın .v ... ·ıety. ~d. hy .-\nthııny ll~..:r 
nnd ~k~ılı \\·. 1.'"'"' · \\ a,Jııng.h•n ı•ısı.. s. 12'1-15~ - \~ııı ~atar. ··ı•ıagıı.: in Tr.ılızcın and H~:ı..:tiıııı' 
,,, h .. \~'\."tlntin!! hl ı ,,~ıı1 .fttth'-";tl R..:gi~ı..:.,··. iitılllt:ll.·.( unJ Scllolar. t·:ssuy.\' In 1/onor or. ilt•lrı:tt .\ 

,.,-,~. ~:d h' ı i"·allı \\ ı · '"'' :111tl l ).,n.ıld C,lıı:••"·ıı l.;.l;ınhul 1 'J<J .l. !-. 27-36. 
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Bilindiği üzere Fatih Sultan Mehıned 1461 yılında Anadolu tarafına 
sefere çıkarak Anadolu-nun Karadeniz kıyılarını Trabzon şehri ile birlikte 
Osmanlı hakimiyetine dahil etmiştir. 5 Fatih Osmanlı tahtına geçtikten sonra 
fethedilmesine özel önem verdiği yerler arasında Trabzon şehrinin olduğunu 
beyan etınişti11• Bu tarihlerde Trabzon Rum İmparatorluğu-nun topraklan 
Giresun'dan başlayıp yaklaşık olarak Batum civarına kadar uzanan Karadeniz 
kıyılarını kapsamakla beraber. bu topraklar dahilinde yaşayan külliyeıli 
miktarda Türk nüfusunun bulunduğu ve Türk kültürünün bir çok alanda 
etkisini hissettirdiği bir gerçektir.' 

Trabzon· un fethi Ye fethi müteakip şehirde yapılan faaliyetlerin ne 
olduğu konusunda kaynaklarda . değişik ve birbiri ile çelişen bilgiler 
mevcuttur. Trabzon seferinde bizzat bulunup hadiselere şahit olduğuna 
inandığımız Tursun Bey kuşatma ve fetih sonrasında yapılanlar hakkında 
şunları söylemektedir. Tursun Bey'e göre herhangi bir çarpışma olmadan 
imparator aman dileyerek kaleyi teslim edip. kendine yaraşır şekilde taltif 
edildikten sonra --Ka/'a ve memleket bi-esrilui zabt olunup, sancak-beği ve 
kadılar ve dizdar ve hafaza nasb olundı. 1 e kefere-i ka/'anun oğlanların ve 
kızların beğlik idüp, baki mallarm ve esbabların kendü ellerinde ibka idup 
yerlerine mukarrer konu/dı. Cizye-i şer 'i ve rüsum-ı tJrji rı b kasım 
rakabe/erine nıuhkem kıldı. Andan sonra ha ·zı üsdrôyı ve esktil ü ahmdli 
menikib-i bahr~ve tahmil idı1p. der_va yüzünden gemiler meşhun idüp 

~ Trnbzon"un feiih tarihi ve fethin nasıl g~rçeklıeştirildiği hakkında tafsilatlı bilgi için bakınız. Turi;uıı 
Bey. Tarih-i Ebi1'1-Feıh, Haz. lvkrtol Tuluın. lstnnbııl 1977. s. 105-1 ıo: Çiftçioğlu N. Atsız. 
Aşıkpaşaoğlu .'\Juned Aşık i. ·Tevörih-i Al-i Osman. Istanbul t949. s. 207-209: Omç Beğ Tarihi. 
Haz. Nihai A1sız. Istanbul 1972. s. ı 18: Kritovoıılos. Histoıy o.fMehmed /he ( "onqııeror. trnnslate.d 
by Charles T. Riggs. Coııneticut ı 970. s. ı 73-176: Doukas. Decline and Fal/ of Br-anliıım ıo the 
Ouoman Tıtrks, trnnslation by H.J. M:ıgoulias. D~troit 1975. ~- 258. G~rge Sphrantza The Fal/ oj 
the f!>-::anline Empire 1401-1-177. trnııslated b~· M:ırios Plıilippid.:s . . -\nılıe~. 1980."s. 84: .-\nthony 
Bry~r & David Winfıelıl ·'Excursu.~ on the Roııtes t:ıken by .\lelınıed Il in ı461''. The 8)-::anline 
Monumenıs and Topography of the Pontos. Vol. 1. Washington 1985. s. 60-6 ı: i. Hakkı llzunçarşılı. 
Osmanli Tarihi. 11. Cill Ankarn 1983. s. 55. 
6 "Ve bil-cümle bir gQo Hunkar Mahmud Paşa·ya :yini: "'Maluııuıl bir kaç ~iy~tim \'ar. l'nıarını ki 
Hak Teala ben zayıfa kuweı verip. anı nasib ede. E wc:! biri. şol İsfendiyar \'iliiydidir ki. Kastanıonu 
ve Sinoh ve Koyul-hisar"dır. Benim huzunıınu bunlar giderir. Ve biri şol Trnbzon"u bir cnnüh kalir 
yiyip ynrtır. El-lıasıl bunlar beniın nıaksudunıdur. Gece ve gaııdnz hayalimden gitnıeı·• dedi. Ki tdh-ı 
Cihan-mi ma. Ne~ri Tarihi. ll. Cilt. Faik Reşit llnat-tvleluıı.:d Altay Kö~ıııen. Ankara 1957. s.741 . 
• Anthony Bryer. "Greeks and Türknıens : Tiıe Ponti.: Exı:eption·•. Dıımbanon Oah Pııpers. 29. 
Washington 1975. s. 140-141: Ruy Gonzalcs d~ Cl:ıvijo. Anadolu Orta Asya ve Timur rEmba.fada a 
TamorlanJ.T~rı:ümc: Önıer Rıza Dıığnıl. Istanbul 199J. s. ~2 . ' 
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lsranbul a gönderildi. '"8 Aşıkpaşazade ise. ·'Padişah. kanun nice ede gelmiş 
idi her hisarım üzerinde, bu Durabuzıma dahi anun gihi etdiler. ·· kelimeleri 
ile Trabzon 'un fethinden sonra geleneksel Türk-İslam politikasının 
izlendiğini bildirerek şunları eklemektedir: "]çinde mescitler ve inedrese 
olundı. Ehl-i İslamdan ev/er sürüb getilrdiler. Bu· kafirlerün hali kalan 
evlerini bu gelen milsülman/ara mlJ/klüğe verdiler. l:e hisarı muhkem 
berkitdiler. "'9 Osmanlı kaynaklarının aksine, Trabzon'un fethinde Osmanlı 
ordusunda bulunan Mihailoviç şehrin uzun bir kuşatmadan sonra alındığını 
bildirip. fetihten sonra yapılanlar hakkında fazla lafsilata girmeden Tursun 
Bey'in verdiği bilgileri destekleyerek, şehrin kız ve erkek nüfusundan 
bazılannın beylik olarak alınması hadisesinden bahsetmektedir. ı o Yine Rum 
tarihçi Sphrantzes fetihten sonra özellikle hemen bütün ileri gelenlerin ve 
askeri sıntfa mensup olaniann Trabzon'dan alınarak Edirne'de ikamete 
mecbur edildiğini anlatmaktadır. ı ı · · 

Böylelikle Osmanlı Devleti'ne katılan Doğu Karadeniz Bölgesi, Rum 
eyaletine tabi olarak teşkilalandırılarak önemli bir Osmanlı sancağı 
yapılmıştır. Merkezi Trabzon şehri olduğundan sancak bu adla anılmıştır. 
Trabzon sancağı 1514 ·de Erzincan-Bayburd vilayetine, I 5 ı 7 yılının 
sonlannda Anadolu vilayetine. l520'de yeni kurulan "Vilayet-i Rum-ı 
Hadis'e. l535' te de Erzurum Beylerbeyliğine bağlanmıştır. 1535-1580 yıllan 
arasında Erzurum eyaletine bağlı olan Trabzon, 1580-1581 'de Baturo sancağı 
ile birleştirilerek eyalet haline getiri1miştir.l581-1650 yıllan arasında değişik 
arşiv kayıtlannda "Trabzon Beylerbey liğine ... " veya "Batum Beylerbeyisine ve 
Trabzon Beylerbeyisiiıe .. " gibi ibareterin bulunınası beylerbeyliğin yalnız 
Trabzon ismi ile anılmadığıru ortaya koymaktadır. Bostan, Beylerbeyliğin 
1650 yılından sonra müstakil hale gelerek "Trabzon eyaleti" adı ile anı1dığını 
söylerken. ı :ı Ayn Ali Efendi'nin verdiği bilgilere göre 1609'da Osmanlı 
İmparatorluğunda yer alan otuz iki eyaletin arasında Trabzon eyateli de 
ınevcuttu . ı 3 Bütün bunlardan Trabzon'un önce sancak. sonra da eyaJet 
merkezi olarak, tipik bir Osmanlı şehri niteliğini oluşturacak şartlara sahip 

s Tursun Bey, Tarih-i Ebıi'I-Feth, s. 110. 
9 Aşıkp:ışaoğlu. Tevarih-i Al-i Osman, s. 208. 
ın Konstantiıı Mihailoviç. Memoirs of o Janissary. Translatcd by Beııjamin Stolz-Historical 
Conuııtııtary by Svat Sou.:ek. Michigan ı975. s. ı ı 7- ı 21. 
11 Georgt Splınıııtzc:s. The Fal/ of the BJ-=anıine Empire 1-lfJJ-Jr-. s. 1!5. 
ı: Bostan. A.g.e .• s. 9-10: M.Tayyib Gökbilgin. "XVI. Yüzyıl başlannda Trabzon livıısı ve doğu 
kar.ıdtniz bölgesi" Bdltttn. :\.'\:VI •ı 02. s.243-3f37. 
' ·' 1 I alil lnalcık. "Eyalet". D.İA .. Cilt ll. s. 549. 
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olduğu aıılaşılnıaktadır. Karadeni:t fırıınalarımı dayanıklı doğal limanı. geniş 
hinteriandı , .c sınırda yer alan konumu ilc Trabt.on'un daima ön planda 
olduğu. dolayısıyla şehrin katesinden ıuahallderiııc. kanşık nüfus yapısından 
ticari potansiyeline varıncaya değin de\·letin ilgi .ilc baktığı bir şehir olduğu 
sonucuna ,·arınak mümkündür. 

1. Trabzon Kalesi 

Bazı kalıntıları hala ayakta olan Trabzon kalesinin surlarının 257 
~ılından önce mevcut olduğu tesbil edilmiştir. 257 yılında Trabt.on'a Gol'lar 
tarafından bir saldırı düzenlenerek evler ve tapınaklar tahrip edilıniştir. Bu 
tarihte Orta Hisar ve Kule arasıııdaki surların ıııe,·cııı olduğu .--~, 
diişünülmckıedir. Dioklcsyan zamanında (2X-I-:10-I) şehirde tamirler 
~apıldığı mı dair bilgiler mevcuttur. Bu tarihten sonra. şehir savuıııııasının 
güçlendirildiği dönem altıncı yüzyılda Jusıinyan zamanıdır. Dokuzuncu 
~ üt.yılda I. Basil zamanında şehirdc.ki en erken tarihli kilisenin tekrar inşa 
edildiği görülüyor. 1071 yılından sonra bir müddet için Selçuklular tarafından 
ele geçirilmiş olan Trabzon'un 1:102-25 yılları arasında Aşağı Hisar 
bölgesinin surtarla çe\Tildiği: 1378 yılında da Orta Hisar bölgesi surlarının 
lahkim edildiği Ye Trabzon kalesinin böylece son şeklini aldığı 

anlaşılmaktadır. Yine 120-1-1-160 yılları arasıııda kalcde bir saray inşa edilmiş 
, .c Osmanlılar zamanında da kalenin tamir , ·c korunınası yolunda bazı 
çalışmalar yapılmıştır. Fetihten sonra Ona Hisar ve Kule denilen kısımlar 
Türklerle iskcin edilerck . . yönctici kadro burada ikaıncı etmiştir.' ·' 

Yukarıdaki bilgilere ek olanık 1-l!l-1 yılında Trabzon'dan geçen 
İspanyol se~-yah cım·ijo Trabt.oıı k;.ılcsini YC etrafını canlı bir şekilde tasvir 
etmiştir. Cıılavijo şıınları söylemektedir: 

"Trab;.oıı şehri dcııit.ııı kıyısıııd;ıdır. Surları. gerilerdeki dağ 

eteklerine ·kadar nırıyor. Bir ıarafında kiiçlik bır ııdıir akıyor, Bunuıı suları 

derin bir uçurumdan geçiyor. Btı şekilele Tr:ılvon . bu taraflan soıı dcreec 
nıiistahkenı bir dunınıd:ı. Di[!er Lar:ınar hep O\ a olnıakla beraber. su r gayet 
sağlaındır. Şehir etrafı bağ , .c bahçe dolııdıır. Dcııi1. kıyısı bo~ıınca ıı;.:ııı:ııı bir 
cadde. şehrin diğer bir mahallesiııe ulaşıy(ır. Bıır:ıs ı ısc. gerçekten gönilıııcğe 
değer bir yerdir. Çiiııkii şehre gclcıı biiıiııı ıııallar burada s:ıtılı~or. Denize 
~·;ıkııı bir ~erde . sağlanı sıırlarhı ÇC\ rilıııış ikı k;ık \ardır Hıııılaıııı biri 
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Vcnediklilere. diğeri Cene\"izlilere aittir. İki taraf da kalesini iınpamtorun 
rı;.asıyla kurmuştur. Şehir dışında birçok kilise ve marıastır vardır." 15 

Clm·ijo'dan yaklaşık 2.5 asır sonra Trabzon'u ziyaret eden \ 'C kenti 
Karadeniz"i~ doğusunda körfez gibi bir denizin üzerinde kurulmuş. İreın 
bağına benzer. süslü bir şehir olarak tasvir eden Evliya Çelebi. Trabt.on kalesi 
hakkında şu bilgileri ,·cnnektedir: Çevresi ·dokuz bin adım olan Trabzon 
kalesi Boztepe'nin cteği ilc Karadeniz salıili arasında iki büyük kale olup. üç 
kısıına ayrılmıştır. Bunlar: Aşağı Hisar. Orta Hisar YC Kule Hisarı denilen iç 
kaledir. Kule Hisarı kalesi hepsinden sağlamdır. Çünkü Boztepe'ye 
dayanmıştır. Fakat dağ tarafından cehennem kuyusuna benzer bir derin 
hendeği \·ardır. Ye tamamen kesme kayadır. Bu hisarın içinde bir camii. bekçi 
e\'leri. malizenleri ve cephaneleri vardır. Kuzey duYarında Orta Hisar'a açılan 
bir· kapısı olup .. bundan başka kapı buhmmaıınaktadır.· Orta Hisar ise 
uzunlamasına sağlam bir surla kuvvetlcııdirilıniştir. Bu kalenin · doğu 
dunırında. Orta Hisar'a açık olan kapısının yakınlarında Yeni Cuma kapısı 
,·ardır. Ve ikinci kapısı yine bu duvarın doğusunun sonundadır. Bütün 
dcbbağların işyerleri bu kapının 'dışındadır. Bu kapının ismi Debbağlar kapısı 
olup. kapının önünden küçük bir nehir akar. Debbağlar kapısının dışında 
Debbağlar Çarşısı · içinde kargir dayanaklara ottırtulınuş büyük bir köprüsü 
Yardır. ı c. Üçüncü kapısı. bu kalenin batısındaki Zindan kapısıdır. Zindan 
kapısının dışında :vine bir kargir köprü ile Zağanos Kapısına geçilir. Bu köprü 
kale duvarı içinde zannedilir. Zindan kapısından Zağanos kapısına kadar 
uzanan bu köprü kale duvarına bitişik olarak inşa edilmiştir. Dördüncü kapı_ 
bu surun kuzey duYanndan Aşağı Hisar'a uzanır ve "Aşağı Hisar kapısı" 
derler. 11 EYiiya Çelebi'nin bahsettiği bu kiırgir köprüden sicilde Zağanos 
köprüsü olarak bahsedilmektedir. Altından bir dere geçti~i bildirilen bu 
köprünün şu anki durumuna göre daha yüksek olduğu geçen yüzyılın 
sonlarında çekilen resimlcrdeıi anlaşılnıaktadı r. Yine köprünün altında 
herhangi bir yerleşimin ıneYcut olmadiğı da ınüşahade edilmiş 

bulunmaktadır. Zağanos köprüsünün sicilde. kendini buradan aşağıya atarak 

1~ Cla,·ijo. Anttdolıı Orta A.~ya ve Timur. s. 70. 
"' ı-:,·Jiya Çdı:bi hıı köpriınün Suhnıı l'zıın lla.~aıı tar:ılind:ın y:ıptırıldıi!Jnı. tınuıı Ertıonıııı'un 
dogusundaki Husan kalesinin sahihi olduğunu h:ıU;ı Traht,ın'u dahi ;ııdıg.ıııı söykmda.: ıs.: d.: 1 'zun 
!·Insan Trabzon Rum imparatoru il.: nkrahalıJ.. hağı <llmasııı:ı ra~~.m,·n Tnılvoın'ıo s;ılıip ıılınaını~tır. 
l~l'!tyıı Çeleht Seyahatnamı:sı. C:ilt 1-11. istaıılıııl 1 1J96. ~. 4 :'~. 
ı ı-:,·Ji~ ;ı Çd~hi. s. 452~54 . 
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intihar eden bir kadının köprü altından geçen dere kenarında bulunduğuna 
dair bir kayıtla gündeme geldiğini gönnekteyiz .. 18 

Evliya Çelebi, Aşağı Hisar'ı tarif ederken hisann kuzey tarafındaki 
duvannın deniz tarafında olduğunu şekil olarak dikdörtgeni andırdığını ve 
dört kapıya sahip olduğunu belirtmektedir. Bu kapılar Zağanos kapısı. 
Süthane kapı sı, Trabzon'daki bahn~nu ve yağmumunun işlendiği Muınhane 
kapısı ve denize açılan ve pek işlek olmayan Moloz kapısıdır.19 Moloz civan 
!~akkında seyyalun verdiği bilgiler şer'iye sicillerince de tasdik edilmektedir. 
Bu yıllarda söz konusu mahallin Kazak saidınianna açık olması ve çıkan 
yangınlar yüzünden pek mamur olmadığı anlaşılmaktadır. 20 

Evliya Çelebi. Trabzon kalesinin fizjk itibaoyla harap veya ıyı 
durumda olduğu konusuna yorum getinneıniştir. Ancak kayıtlarda 
rastladığımız 18 Cemaziyülevvel 1059 tarihli bir fennan sureti Evliya 
Çelebi'nin Trabzon'a gelişinden yaklaşık sekiz yıl sonra kalenin durumunu 
yansıtması açısından önemlidir. Trabzon Beylerbeyi. Trabzon Kadısı ve 
Trabzon iskelesi Gümrüğü Emini'ne hitaben gönderilen fennanda Trabzon 
kalesi burç ve barularının 1055 yılında tamir edildiği, ancak hali hazırda üç 
kalenin burç ve barulaorun ziyade tamire ihtiyaç gösterdiğinin bildirildiği. 
Hazine-i Amire'de Başmuhasebe defterlerine bakılarak. kale tarnire mulltaç 
olduğunda pararıın Trabzon iskelesi mukataasından alındığı görüldüğünden 
yjne "bu usül üzere 28.000 akçenin .verilmesi ve hin-i muhasebede deyne 
mahsup olunması" istenmektedir. Kayıtta devamla Trabzon Valisi Musa Bey 
ve Dizdar İbrahim Ağa'nın 28.000 akçeyi İskele Emini Melımed Ağa'dan 
alıp. kale tamiri için gereken levazımatı aldıktan sonra inşaat için emir 
verdiği bildirilmektedir. 21 

Trabzon kalesinin tamirine ve iyi durumda olmasına dikkat 
edildiğil).i gösteren başka kayıtlara da sahibiz. l062 Cemaziyülevveli 
Evalurine ait bir kayıtta kalenin ihtiyaç duyulan yerlerinin tamiri için 
Trabzon İskelesinden bu sene için verilmesi gereken paranın tahsis 
_edilmediğinin Trabzon valisi huzurunda akdedilen bir mecliste gündeme 
getirildiğini gönnekteyız. ll Şevval 1062 tarihli bir beratta kale tamirinin 

18 T.Ş. S. I 831. l711 
19 Evli ya Çelebi . s. 454. 
20 T.Ş.S. 1831. 15/11. 25/13. 4818, 67!4 
:ı T.Ş.S. 183 I. 7819. 
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tekrar söz konusu edildjği anlaşılmaktadır. Buna· göre tamir içi n gerekli para 
iskele gelirinden karşılanmak1a iken bu yapılmadığından. Trabzon Kadısı 
Mahmud Efendi durumu İstanbul'a aksettirmiştir. İstanbul'dan gönderilen 
yazıda her yıl kalenin burç ve bamsunun onarımı için İskele mukataasından 
28.000 akçe verildiği yazılmıştır. Dolayısıyla şimdi de görevli şahsa belirtilen 
ıneblağın teslim edilerek tamir işinin yapılması ilgililere eınredilmiştir.~2 

Hemen her yıl bu tamirierin devam etmesi. ve oldukça önemli 
miktarda paranın harcarunası. bu yıllarda sıkça karşılaşılan Kazak 
saldırıianna karşı şehrin savunmasına özen gösterildiğini ve merkezi 
yönetimin Trabzon kalesine verdiği önemi ortaya koymak1adır. 

2. Nüfus ve Mahalleler 

Trabzon'un fetlledildiği 1461 yılından . 16. asrın sonuna kadarki 
nüfusunun tesbit edilebildiği dört talırir defteri bulunup. bunlar 1486. 1520. 
~554. ve 1583 tarihlerine aittir. Bu defterlere göre: ı-ı86 Yılında Trabzon 
şehrinin nüfusu 2025 Müslüınan, 5549 Hristiyan: ı 520 yılında 1720 
Müslüınan. 6033 Hristiyan: 1554 yılında 3012 Müslüman. 35 ı 3 Hristiyan ve 
1583 yılında 6083 Müslüman.4901 Hristiyan olarak tesbit edilmiştir.23 

Trabzon şehri, 1486 yılındaki nüfusu ile Anadolu'daki şehirler 
arasında önemli bir yere sahiptir. 1520-1553 yılları arasında 7753 kişilik 
talımini nüfusu ile Trabzon şehri. Bursa, Diyarbekir. Mardin, Ankara. Tokat. 
Aritep. Kayseri. Urfa ve Amasya'dan sonra onuncu sırayı almaktadır. 1554-
1582 yıllan arasında ise talırirleri bulunan Anadolu şehirleri içinde 6525 
kişilik nüfusu ile on beşinci sırada bulunınak1adır. Osmanlı fethinden önce 
5.000 civarında bir nüfusa sahip olan Trabion şelırinin, fetihten sonral<i 
yaklaşık yüz elli yıllık bir süre zarfında ı 1.000 kişilik bir nüfusa kavuşmuş 
olması Türk idaresi altında şehirde önemli bir ik1isadi ve sosyal canlanma 
olduğuna delil sayılabilir . .:!~ 

incelediğimiz döneme ait olan sicil kayıtlarında aşağıda isimleri 
zikredilen mahalle isimlerine rastlanmış bulunmakla birlik1e bu ınahallelerin 
veya genel olarak Trabzon şelırinin nüfusunu tesbit edebileceğimiz lafsilatlı 

:ı T.Ş.S. ı 833. 80~1.2 
::.ı Bostan. .n ~.\17. Asırlarda Trabzon Sancağında Sosyal ve ikıi.tadi lloyut .. s. ı 2(,. ı 44. 
:• Aynr eseı·. s. 144.· 
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bilgi bulunmamaktadır. incelediğimiz döncmdeki sicil kayıtlannda Trabzon 
Vilayetine ait avarızhane ve cizychane rakamları ınc,·cuttur. Bunlardan 
1053/16-ı3 tarihinde Trab7.0n'da 625 avarızhane ve nefs-i Trabzon'da 838 
cizyehanc olduğu kaydedilmektedir. ~5 1059 tarihindeki sicil kayıtlarında 
Trabzqn Yilayeti .avam:hane . sayısının 622'ye düştüğünü. nefs-i Trabzon 
kefereterinin 838 cizychaneleri olduğu göıiilınektedir.~6 1061 ve ı"062 
yıllarına ait kayıtları ihth·a cd~n I s:n nolu sicilde ise m·arızhane sayılarında 
farklılıklar bulunmaktadır. Buna göre 1060 yılı için Trabzon sancağında va ki 
610 Ye 1 nıb m·am:.hanc olduğu bir kayıtla , ·ar iken aynı sicilde 1061 yılında 
Trabzon Yih1ycti'nin ınüceddcden tahrir olunduğunu ,.c 578 avarızhancsi 
olduğu bildirilmiştir. Yeniden yapılan tahrir ile avarızhane sayısının 

düşinesine ait bir sebep tesbii etınek kayıtlardıi ınümkün ·oiıİıan1ışi·ı·r. ··Ayni 
derterde nefs-i Trabz:on cizyehanc sayısı tekrar 838 olarak YCrilıniştir.:!7 Bu 
sicilde Trabzon Vilayeti'nin toplam avanzhane sayısının yanında Trabzon 
kazasının avarızhane sayısı da verilerek 72.5 .ve 1 nıb olarak gösterilmiştir. 
Bu sayının içinde Trabzon şehrinden 18 ıpahalle ismi verilmiş. Kisama 
karyesi de mahalle olarak 19. mahalleyi oluştu.rmuş veya yanlışlıkla ınalı~Ue 
olarak yazılmıştır. Diğer adı verilen karycler ve Kisarna haricinde şehirden 
17 hane ve 1 nıb avarızlıarie olduğu görülmektedir. Bunlara ek olarak 
Trabzon şehrinin o zaman . itibarıyla mevcut olan bütün mahallelerinill" 
isimleri sicilde verilmemiş. 1832 nolu sicilde tesbit edebildiğimiz altınışın 
üzerindeki mahalleden . yalnız 18 adedinin ismi altında avanzhane teşkil 
edildiği görülmüştür. Hepsinden daha önemlisi tesbit edilen avanzhanelerin 
kaç haneden teşekkül ettiği .konusunda bilgi mevcut dcğildir.~ıı 1063 yılı 
Trabzon vilayeti avarızhane. sayısınin 577.5 avanzhane YC yiı:ıc vilayet-i nefs-i 
Trabzon için 838 cizyehane olduğu kaydedilmiştir. Bir sonraki 1064 yılı için 
avarızhane ve cizyehane sayılannda tekrar 578 avanzhane \:e 838 cizychane 
rakamlarını görmekteyiz.29 Yukanda · verilen avarızhane ye cizyehane 
ı:akaınlarının ışığı altında incelediğimiz dönem için Trabzon şelırine ait bir 
rlüfus tahmininde bulunmayı ehliyetli bir yol olarak düşünınüyoruz:1" Öte 
•)!~ 

~~ 7:Ş.S. ı830. 79. 1. 74 5. 7804. 
10 T.Ş.S. ı 831. 84. 5. 87 · ı 
1:;r..ş.s. ı ıoı. 11i 75.76.77. 864. 88 ı. 87·5 · 
18'.~.\vanı adı altınıkıoplanan vergide: dört-beş gen;d. hanenin bir avanz han~ sayıldığı görfışOnı: 
i.iğtııı:n. Halil Salıillioğlu. '"Avanz". DL4. C:ilı ıY. ı~ıaıılıul. ı991. s. ıoı<-ı09. Trabzon ._:ııası 
avanzlıand.:rinin t.:shiıind.: hu usuk uyulduğu kııııusu şiıplıdiılir. 

:• 'l :Ş.S. 1 !04. 60 ı.2.4. 66·6. 67 2 
·'" ._onu üz.:rıııd.: ıartı~ıııalar i~iıı hak ını~ .. K.:ıııal Çiı,:.:k . "Osın;uılı Talırır Ddkrkriııin Kullaıııııııııda 
GÖriil.:ıı Bazı J>rııhı.:ınl~r ,.~ ~kıod .·\nıyışlan··. Tiir~ /)iin}"lm .· lraştm11alan. 97 :\ğusıos 1995. s. 
93• ı ı ı. . 
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yandan şehirde zaman zaman meydana gelen ,·cba salgınlannın nüfus 
yapısını olumsuz etkilediğini. civar köy ve mıhi~·clcrc göçlcrc yol açt ığını 

ilth·c etıncliyiz:11 

. Trabzon'daki mahallekrc gelince bilindiği üzere ınalıallcler. önemli 
işlederi olan şehir kesimlerinden olup. Osmanlı şehirlerinde ıncıhalle. 
birbirini tanıyan. bir ölçüde birbirlerinin dananışlanndaıı soruııılıı. sosyal 
dayanışına içinde olan k.işilerdcn oluşmuş bir topluluğun yaşadığı yerdir. 
İslam şehrinin önemli bir özelliği olarak çeşitli dinsel YC etnik gruplanı göre 
bölge ve seıntlere bölünmüşlük bir görüş olarak ileri sürülmüş \'C bu gözlem 
kısmi olarak Osmanlı şehirleri içinde doğru olmasına rağmen. bazı grupların 
toplumun bütününden ayrı bir mahalleye kapanışı. Osmanlı öncesi islam 
şehirlerindeki kadar katı değildir. Bunun nedeni de Osmaqlı 
imparatorluğunun kuvvetli otoritesi ve genel gü\·enliğin sağlanınası 
çerçevesinde mahallenin bir sa\unına alanı olmaktan çıkıp şehir 

yerleşiklerinin birbirleri ile daha rahat ilişki içine girebilıneleridir. 3~ 

incelediğimi i'. döncmden önceki Trabzon şehri hakkında fikir 
verrnesi açısından Bostan'ın çalışınasında genel olarak ı.ı86 ila 1583 yılJan 
arasında çeşitli arşiY kayıtlarına göre Trabzon şehrinde 35 Müslüman 
malıallesi ye 48 Hristiyan mahallesi tesbit edilmiştir. Bostan. tahrir 
kayıt larına dayanarak .1583 yılı itibanyla Trabzon'da kaıe içinde ve dışında 
~irıni sekiz Müslüman mahallesi ve Cemaat-ı Sadaı adıyla sekiz haneden 

. pluşan bir -seyyidlcr topluluğunun olduğunu. aynı tarihte Hristiyanlara ait 
xirıni ajt ı mahalle ve iki de dışarıdan şehre gelip yerleşen Hristiyan 
tpplı.ıluğunun bulunduğunu tesbit etmişt ir. Bu şekilde 'Tnıbzon'da I 583 yı lı 
l/ibarıyla toplam 5-ı mahalle ile iiç topluluğuı~ olduğunu .gönnekteyiz:13 

ra: . Şeriye sicillerindeki kayıtlardan hareket ederek Trabzon şehrindeki 
flPfusu Müslüman Ye Hristiyan maliailelerine ayırmak mümkün 
olmamaktadır. Sicil kayıtlarındaki mülk . sat ış ları , .e mülk ihtilaflarına 

·. 
~ Tnıbzon'u .:tkileyen \·eba !tılgınlan hakkıııda bilgi i\'in bakıııı~- IJostan. A.g.c .. s. J48: Ronald C. 
Jeıuıing.<. "Piagu~ in Trabzon and Reaı:tion$ to iL .-kı.~>rtling ıo ı.ıı.:al Jııdiı.'lll R~gisı~rs". !111manw 
ana Sch'olar. l::ı·says in Honor o[Andreas Tıet:e. 1~1anhul ı 99J. K 27-J7. \'dıa ı::ılgıııl:ınnın sonraki 
)\.ilzyıllarda Tnıh7.on'da \'ı! 0."11ıanh lıııpamıorhığunun gtrıdind~ki dururını hakkında bilgi io;iıı a~nı:a 
tı.ik'ınız. D:ınid Panzaı:. Osmanli imparatorlugu'nda 1 "o: ha. c;~ı·. Ser.ıp Y ılnıa~- t J-(J(J • 1 850i 
lsi~iıbuı ı '.197. 
J: Ozı:r Ergı:n.;. "Qıqnanlı Şdırindeki ccl\lahaiJ~.,nin lşleı· w ~iıı:lıl-lı:ri C'z~riıı~·. O.mıanh 
. .JrÇ~ştımwlan. 1\' j,1anbul 1984. s. 69-70 . .. . 
·; ijpsııın.A.,!( . <ı .. K IJ&-140. 
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bakıldığında trabzon şehrinin bazı istisnalar ile hemen· her mahallesinde 
Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında yapılan mülk satışlannı · gönnek 
mümkündür. Nüfus harekeli genellikle Müslümaniann Hristiyan 
mahallelerine doğru yayılınaları şeklinde gelişmektedir. Tabiatıyla fetihten 
uzun bir müddet sonra artık şehir halkı değişik diniere mensup olarak 
yanyana yaşamaya başlamıştır. 

Bütün bunlar. Os-ınanlı klasik döneminde dinsel ve ~tnik grupların 
şehirde birbirlerine tamamen kapalı. ayrı cemaatler halinde yaşamadıklannı 
gösteı-_ınektcdir. Ayn zimmi malıalicierin varlığı. doğal inanç ve gelenek 
birliğine sahip kişilerin . yanyana yaşamalarının daha rahat oluşuna \:e 
merkezi otoritenin zayıf bulunduğu Osmanlı öncesi dönemlerin şartlannın 
yerleşıneyc yaptığı etkilere bağlanabilir. Diğer yandan şehirlerin ticaret ve 
sanat kesimlerinde kendini gösteren gruplaşıriai:un. ınahallelere t_amamen 
yansıınadığı kayıtlardan anlaşılmaktadır. Bu · durUm Osmanlı şehirlerinin 
önemli bir özelliği olup, şehir ahalisinin ·parçalanmış birimlerden ziyade 
bütün oluşturduğunu böylece Osmanlı şehirciliğinin ileri durumda olduğunu 
kanıtlamaktadır. 3~ 

Aşağıda Müslüman. Hristiyan a)'mmına girilmeden 1643-1656 
yıllan arasında Trabzon Şer'iye sicillerinde .rastlanan malıailelerin isimleri 
verilmıştir. Malıailelerin isimlerine bakılarak Müslüman mahallelerinin daha 
fazla olduğunu söylemeıniz mümkündür. Fetihten itibaren şehirdeki nüfus 
hareketlerinin. iç ve dış iskanın sonucu olarak Müslüman nüfusun artınasıyla 
Müslüinan mahallelerinin sayısı da artnuştır. Bu ·meyanda Orta Hisar ve 
Aşağı Hisar mahalleteri yalnız başına anıldıkları gibi bünyelerinde oluşan 
değişik isimlerdeki malıallelerle de .kayıtlara geçmiştir. incelediğimiz dönem 
şeriye sicillerinde kaydedilmiş olan · malıaile isimleri topluca aşağıda 
verilmiştir. 

._ı :. Abacılar Mahallesi. Ahi Baba Mahallesi. Alaiddin Mahallesi. Aşağı 
H!sar Mahallesi. Aşağı Hisar- Moloz Mahallesi, Aşağı Hisar-Abdullalı Çelebi 
Mahallesi. Aşağı Hisar-Azebler Malıalle~i. Aşağı Hisar-Bab-ı Bazar 
r\.1ahallesi. Aşcığı Hisar-Hoca Abdullah Mahallesi, Aşağı Hisar-~oca Halil 
Mahallesi. Aşağı Hisar-Monla Siyah Malıallesi. Aşağı Hisar-Vera Mahallesi. 
Aya Lavis Mahallesi. Ayanane Mahallesi. Ayasofya Mahallesi. Ayo Oorgor 
Mahallesi. Avo Keraki Mahallesi. Ayo Marina Kebir Mahallesi. Avo Marina 

: ' *" • . • 

.ı:ı 6: Ergenç . . 4ym makale. s. 71-72. 
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Mahallesi. Ayo Ovin Mahallesi. Ayo Todori Mahallesi. Ayo Vasil Mahallesi, 
AyoYin Kebir Mahallesi. Ayovin-i Sagir Mahallesi. A}ur Mahallesi. Balhca 
Mahallesi. Boztepe Mahallesi. Cami-i Cedid Mahallesi. Çarkıyan Mahallesi. 
Çöhnekçi Mahallesi. Çukacı Malıallesi. Debbağhane Mahallesi. Dere 
Ma-hallesi. Den·iş Ali - Derviş Ali Tekkesi - Derviş Ali Zaviyesi Mahallesi 
\'eya Zaviye Mahallesi. Ebuisab Mahallesi. Eksotha veya Sotka Mahallesi. 
Elhac Hüseyin Mahallesi. Elhac Kasım Yeya Hacı Kasım Mahallesi. Evanis 
Mahallesi. Faroz Mahallesi. Frenk Hisan Mahallesi. Galimone Mahallesi. 
Gar Mahallesi. Havuzlu Çeşıne Mahallesi. Herketuz Mahallesi. Hızır İlyas 
Mahallesi. İç Kale Mahallesi. İmaret Mahallesi veya İmaret-i Hatuniye 
Mahallesi. İskender Paşa Mahallesi. Kabak Meydanı Mahallesi. Kanita 
Mahallesi. Karkannca Mahallesi. Kasım Beşe Mahallesi. Kemend Andon 
Mahallesi. Kemerkaya Mahallesi. Ketancı yeya Ketani Mahallesi. Kindinar 
Mahallesi. Köhne Hamam Mahallesi. Kule Mahallesi. Kule Yolu Mahallesi. 
Meristoz Mahallesi. Meydan Mahallesi. Meydan-ı Garbi Mahallesi. Meydan-ı 
Şarki Mahallesi. Mulıiddin Mahallesi. Nevac Baba Mahallesi. Nunılialı 

Çelebi Mahallesi. Orta Hisar Mahallesi. Orta Hisar-Amasya Mahallesi veya 
Zaviye Mahallesi. Orta Hisar-Bayram Bey Mahallesi. Orta Hisar-Eski Saray 
Mahallesi. Orta Hisar Şirin· Hatun Mahallesi. Ovin-i Kebir Mahallesi. Ovanis 
Mahallesi. Sannaşık Mahallesi. Susim Mahallesi. Tekfur Çayırı Mahallesi. 
Urgancı Mahallesi, Valedos Mahallesi. Van Mahallesi. Vaz Molaka 
Mahallesi. Yerıi Cuma Malıallesi. Zeytünlük Mahallesi. Zoğraf Mahallesi. 

Trabzon şehrinde bulunan mahallelerin isimlerini verdikten sonra 
j_i!ndi de maltalleleri oluşturan temel birim olan ev hakkında bazı bilgiler 
d'§nnek istiyoruz. Trabzon'u çeşitli vesilelerle ziyaret etmiş olan se_yyahlar 
~~el olar& şehrin yeşil bir örtüye sahip oldu~u bildirmektedirler. 3~ Biz de 
j:fiı bilgilerden hareketle sicil kayıtlannda Trabzon şehrinin fiziki yapısında 
yeşilin ne kadar yer kapladığını izlemeye _çalıştık. Sonuçta 17. yüzyılın 
ortalannda Trabzon şehrirıin bir yandan gelişınesine devam eunekle birlikte 
~~~şii örtüsünü de muhafaza ettiğini gördük . . Şehrin yönetim merkezi olan Orta 
:~J.isar ve ekonomik h~yatın merkezi durumunda olan Aşağı Hisar kısımında 
~çelerin olması, mülk sauşlannın bir ço~da incir, ceviz. zeytin gibi 
;~illi ağaçlarm zikredilmesi şehrin bu kısımında da yeşil örtünün 
.. ~wunduğunu. ekonomik faaliyetlerin yeşil alanlara engel olmadığını 
:~~ştem1ektedir. 

Ji Evliya Ç.:lebi. $. 458-460; CJa,ijo. s. 70: Bryer and Wintleld s. 178. 
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Evliya Çelebi'nin Trabzon şehrinin genel görünümüne ait ,·erdiği 

bilgilere göre şehirdeki eyler kuzey_ yıldız. batı tarafına bakınakla olup_ 
kırmızı kiremitic örtülüdür:1

" Sicillerdeki mülk satışlarına dair kayıtlarda 
bü~iik çoğunlukla evlerin . kiremiili olduğu ö7.elliklc nırgulanınakta ye 
kiremilin mülk satışında belirli bir payı_ ekonomik değeri olduğu 

görülmektedir. Mülk satışları ye mülk ihtilnflarına ait kayıtlara göre bu yıllar 
itibarıyla Trabzon'daki cdcriıı bü~1ik kısmı iki katlı "fe,·kmıi , .c ıahıani" olup_ 
bahçeye sahiptir. E,·ıerin bahçelerinde genellikle c\"in ihtiyacını karşılayacak 
şekilde meyYa ağaçları bulunımıktadır. Bu balıçelerden elde edilen ürünlerin 
saklanınası veya dışarıdan alınan tarım ürünlerinin muhafazası için hemen 
bütün ederin aııbarı ıncvcullur. Yine evlerin büyük kısıınıııın çardağı ve · 
havlusu bulunmaktadır. Şehirde ekmek fırınları bulunmasına rağmen evlerin 
kendi ihtiyacı olan ekmek Ye benzeri hamurltı gıdaları yapmak için birer 
fırına sahip olduğu sıkça rastlanan bir diğer Iıususiyeıtir. Bu özelliklerin yanı 
sıra bazı evlerin su ku~'Usuna_ ba7.tlannın da çeşıneye Ye lıanıza sahip olduğu 
ayrıca kaydedilmiştir_ Evlerin keneflerinin de balıçe içinde olduğu 
anlaşılmaktadır_ Özellikle sur içindeki e,·lerin bir kısmı kale duvarına bitişik 
olarak inşa cdilınektcydiler. Mesela Aşağı Hisar malıailelerinden Bab-ı Bazar 
malıallesi YC Azebler mahallesinde evlerin bir kısmı bu şekilde idi.-r 

Trabzon şehrindeki evlerin genel olarak fiziki görünümleri bu 
şekilde iken_ bu e\·lerin bir araya gelerek oluşturdukları mahallelerden_ misal 
olarak Çölmekçi Mahallesinin_ sicil ka~ıtlarına yansıdığı kadarıyla bir hayli 
yeşil alana sahip olduğunu anlamaktayız. Bu ıneyanda adı geçen mahalle için 
:Şunları söylemek mümkündür: 

Trabzon şehrinin doğusuna doğru gidip surların dışımı çıktığıınııda 
l6. ~iizyıla ait tııhrir Ye şeriye sicili kayıtlarında Hristiyan Mahallesi olarak 

.karşımıza çıkan Çölnıekçi Mahallesinin 17. yüzyılın ortalarına gelindiğinde 
Müslüman , .c Hristiyanların yaşadığı bir karına mahalle haline geldiğini 

_.görüyoruz: Bunun yanısıra Çöl ınekçi Mahallesi ekonomik değeri olan zeytin 
: tarımının yapıldığı bir yerleşim birimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Evalllr-i 
~ Zilhiccc 105g tarihli kayıtttı Çölmekçi Mahallesinde 1058 Zilhicce'sinin 
E\·ahirinde 25 dıpten oluşan t.eytinliğin satıldığı_ ·1ı< yine aynı mahallede bu 

·'• Evli ya <;d~hi. ~. -15-1. 
.•- ·T. Ş.S. ı ıcı ı. 25 1.1. fı 7 .ı 
·'»ı·1 .. 'i.S. ı K\ L 1 ı 7 
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defa 1059 Şcn·ali'nin Evahirindc başka- bir zc~1inliğin saııldığı:w 
zcytinliklcrin deniz kenanndan başlama!.. üzere geniş alanları kapladığı 
anlaşılmaktadır. Yine 1059 CeınaLi~clahircsi'nin E\·asıtında .aynı mahallede 
yapıhın bir mülk saıışında bir tm:ıfı dcııi/.C. bir tarafı sahile , .c bir tarııfı 

uın.uıni yola bakan :'i-ı dip ze~1in ağacmdaıı oluşmuş bir ~.:eytinliğin saııldığını 
görmekteyiz: '" 

Çölmckçi Malıallesinde /.Cytin tnrıım geniş çapta yapılırken. ticaret 
ınaksadı~ la olmasa da Trabzon'un diğer ınahallclcrindc de /.Cytin'iıı sadece c\· 
ihtiyacını karşılamak maksadıyla cdcrin bahçesinde yetiştirildiğini mülk 
satışlarından öğrenınektcyiz. Mülk · satış innnda /.cytinin adet olarak 
Likredilmesi ekonomik değerini ortaya koymaktadır. Buna misal olarak 
sicilde ·. rastladığımız kayıtlardan birkaç tanesini , ·erecek olursak Ayur 
Mahallesinde 105H Zilkadesi'ııiıı EYahirindc yapılan mülk satışında 5 zeytin 
ağacının. Van Mahallesinde yapılan bir ıniilk satışında mülklc beraber ze~ıin 
ağacının. 11 Vazınolaka Malıallesinde yapılan bir başka mülk sa ıışında yine iki 
dip zeytin ağaemın ayrıca /.ikredilıncsinden."ı: zeytinin Trabzon şehrindeki 
evlerin çoğumm balıçesinde c,· ihtiyacı için yetiştirildiğini göstermektedir. 
Bunların yanı sıra /.eytin kadar kaydedilıneıniş olsa da dut. incir. cc,·iz , .c 
turunç ağaçlarının da o zaman i t ibari~ Ic sahip olduğu ekonomik değerden 
ötürü mülk satışlarında venı mülk iht ilıiflarında adet olarak zikrcdildiğini 
görmekteyiz. 

Trabzon ederinin sahip olduğu balıçelere ,.c içindeki yeşil örtüye ek 
olarak şehirde büyük bahçelerin de olduğu kayıtlardan anlaşılmaktadır. Bu 
meyanda kayıtlanı geçmiş olan Faro1. Mahallesinde Ali Bey Bahçesi. 
Meydan-ı Şarki Mahallesinde dört tarafı taş dU\·arta çevrili bir bahçe. Aya 
Lavis Mahallesinde Ömer Paşa bahçesi. Kindinar Mahallesinde incir bahçesi. 
Dere Mahallesinde Tokuzlu Bahçesi adıyla . anılan Tokuzlu Hasan Bey'in 
bahçesi. Kctancı Mahallesinde mahalle ıncscidinc sınırı olan Ketani Mchıncd 
Efecidi'nin bahçesi bunlara misal teşkil etmcktedir..13 Trcıbzon şehri kumlduğu 
yer itibarıyla oldukça kayalık bir arazi üzerinde yer almaktadır. Bu özelliği 
itibarıyle şehirde inşa işlerinde kullanılacak t<ış ihtiyacı taşhanelerden 

karşılanıyordu. Bunlardcın bir ta nesinin Eksotha Mahallesinde olduğunu 

'" T.Ş.S. llO 1. 29 7 
•• T.Ş.S. ııo ı. 2-t ') 
11 f .. ~:S.IS.lı. 20 l~. 
ı: TS. S. llO 1. 2 1 5 
ı.: /:.'~. S. ıı>JI. 2 (ı. 21 2. ~2 1: ll02. 4:l 5: IK\J. J2 1..\-t :ı 
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burada yapılan bir mülk satışının boş arazi ve taşhaneyi kapsamasından 
anlaınaktayız . .ı.ı 

17. yüzyıldaki bütün Osmanlı şehirlerinde olduğu gibi Tmbzon'da da 
beylcrbeyi ve ~adı için ınüstakil bir ikamet yerinin olmayışı şaşırtıcı değildir. 
Valilerin oturdukları konak veya saray tabir edilen yerlerin kiralanıp. 
kirasının şehrin ileri gelenleri t~ırafından ödendiği. valinin görevinin sona 
cnnesi ilc beraber oturduğu ınekiının da . boşaltıldığını göstermektedir. 
Nitekim 1062 Ceına;.~iyülahircsi Evasıtına ait bir siciİ kaydına göre 
Trabzon'daki erbab-ı tırnar . ve ayan-ı eşrafın hazır bulunduğu şcr'iye 
meclisinde. bahsedilen tıınar _erbabı Ye eşraf Trabzon'daki Nasara taifesini 
mahkemeye izhar ve aleyillerinde t~krir ve dava edip."Trabzon Beylerbeyisi 
geldiğinde kadimden ınahsusen saray olmamakla züeına ve tıınar erbabı bir 
iki defa kale içinde saray kiralayıp. ınabeyniınizde kirasın saliyane edip 
vermiştik şu anda vali-i vilayet olan Osman Paşa'nın mütesellimi gelip, 
valinin gelmesi de yakın olduğundan valinin oturması için bir saray tahliye 
olunınası lazım ,.e ınühiındir" diye bildirdikten sonra konak tutmak için 
güçleri olmadığını bu defa kefere taifesinin bir saray tutup valiyi 
kondunnaları gerektiğini taleb ederler. Nasara taifesi cevaplarında "Vilayet-i 
ınezbure valilerini kondunnağa kadir deyiliz geldiğinde istediği yerde 
konsun" demeleri üzerine meseleni n Trabzon Müftüsü Hüseyin Efendi 'ye 
sorulduğunu görüyoruz. Müftü Hüseyin Efendi "Beylerbeyileri kondunnak 
cümle ahali-i viliiyete lazımdır yalnız züame .ve erbab-ı tımara malısus 
değildir" diye c~nıp verdiğinden valiye bir konak hazır etmek için taraflam 
tenbih edildiğini görüyoruz.4~ 

3. Ticari, Dini ve Sosyal Müeseseler 

Türk-Osmanlı şehri biir s~ntez olup, bu sentezde İslami ögelerin yanı 
sıra Ortaasya Türk uygarlığının etkileri değişık oranlarda bulunmaktadır. 
İslam üırihi üzerinde çalışanlar. İslam şehrinin cami, paiar ve hamamdan 
oluşan üç temel ögesinin olduğunu bildim1elçtedirler. Bunun yanı sıra 
Ortaasya Türk şehir tipi de üç asıl eleınandan oluşmuştur: İç K~le. şelıristan 

.., r .. ~.s. ı ın ı. ıs:13 
ı~ TıL~rada bir lıükıııııeı konağı ik nıalıkc:nıe binası olnıa~~şına nıeselii Ankara'da da ra~1Iarııaktayız. 3 
1\•lan 1605 12 Şt!\Yal ıoı:ı tarihli bir kayma Ankara'ya kadı olarak atanan Şt!nı~eddin Etendi'nin 
:\ııkara·ya gddiğiııde ınt!rhııın bir beyin e\·ini kiraladığı v~ nıalık.:nıe biııa~ı ularak kullandığı 
göriiliıynr. <)ur Ergc:ııı;:. "XVII. Yüzyılın Başlanııda Ankara'nın Yerleşint Dunınıu O;ı:eriııc: Bazı 
Bilgiler". Osmanlı Araşurmaları. 1. İstanbul 1980. s. 97. _.. · 
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ve rabad. İç Kale saray ve yönetim yapılannın toplandığı yer. şehrislan 
aristokrat ve sanatkarlann yaşadığı kısım. rabad da şehrin dış kısımını içine 
alan kesimdir. Bu şehir tipinin öi'.clliklerinin Anadolu Selçuklu DeYieti 
döneminde Anadolu şehirlerinde bazı küçük farklılıktarla yaşadığı tesbit 
edilınişl ir. Osmanlılar da Türk şehir mimarisine iınareı gibi yeni unsurları 
eklemek suretiyle onu zenginleştirınişlerdir. Bu şekilde Osmanlı şehir tipinde 
hakim unsurların ciiıni. bedesten ,.e imaretler olduğunu söylemek 
mümkündür. 41i 

incelediğimiz dönemdeki sicil kayıtlarında Trabzon şehrinde hatırı 
sayılır ölçüde sosyaL kültürel ,.e dini müesseselerin olduğunu gönnekteyiz. 
Trabzon şehri I 46 1 nitnda fethedildikten sonra zaman içerisinde. her 

· fetlledilen Osmanlı ş~hrirtde olduğu gibi. Türk-İslam karakteri alınaya 
başlamıştır. Bu meyanda fetlledenlerin ve şehire· dışarıdan gelen İslam 
toplumunun temel sosyaL kültürel ve dini ihtiyaçlannın karşılanması 

gayesiyle çeşitli müesseseler ihdas edilmiştir. Bunlar içerisinde çarşılar 

oldukça önemli bir yer tutmaktaydı. 

4. Çarş~lar 

Evliya Çelebi'nin verdiği bilgiler ile sicillerde çarşılar ile ilgili olarak 
yer alan bilgiler hemen hemen birbı rleri ile örtüşınektedir. Evliya Çelebi. 
Trabzon'un çarşılan hakkında şu bilgileri vermektedir: "Çarşılann en seçkini. 
Muınlıane kapısındaki taşra esnafınındır. Bunlar. kapının 
bizasında ve deniz kıyısında kat kat kalabalık dül<kanlardır. Kargir ·yapı 
Bedestanı vardır ki. içindeki tüccarlar zengin. eli açık~ vakarlı ve muhteşem 
bezirganlardır. Orta Hisar'da her esnafdan bulunur. Yetmiş seksen kadar 
dökkanlar vardır ki, · Küçük pazar derler.'147 Evliya Çelebi'nin Muıuhane 
kapısında olduğundan bahsettiği bu çarşı. sicil kayıtlannda "Suk-ı Sultani"48 

44 Özer Ergenç. "Osnı~nlı Şeluinde ESnaf örgütimnin Fizik Yapıya Eıkileri". Tıirkiye'nin Sosyo/l·e 
Ekonomik Tarıhi (lQ-1 · 19:!0). Ankara 1977. s. 105-106. Osmanlılann şehir aııl:ıyışlannı 

yansıtması açısından bir onıd .. olmak iız.::re istanbul'un fethi sonra.~ınd:ıki fa:ıliy~tll!r içiri h:ıkını7_ 
Halil İnnh:ık, "11ıe Re-bııilding of lstnııbul By Sultan Mchm<!d 11ıe Conqueror". Cu/111ro Turcica. 
Volum~n IV, 1967, Numerus · ı-2. s. 5-15. C:uııilerin lsl:im şehrindeki önemi. şehir mimarisindeki 
yeri hakkında bilgi için ayrıca bakınız. Oleg Grabıır. "11ıe ArchiteL1.ure of the Middle Eastımı City 
from Pası to Present: 11ıe ense of Mosque". Edisyonu Ira M. Lapidus. Middle F:astern Cil/es. Los 
Angeles 1969. s. 27-47 · 
47 Evli ya Çdebi s.457. 
"1::;.S. 1!01. 5l i J. .. Suk-ı Sulıani" (Sultan Çan;ısı) i.sıııinin .;arşılann biı~üııünl! '·erildiği yerlerden 
birisinin d~ Harput olduğu aıılaşılıııakt:ıdır. M .. -\. C'n:ıl. bu isınin XVI. yüı.yılcLıki talırir. ddl<!rlcrinde 
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olarak ad ,·crilıniş olan ve Aşağı Hisar'da yer alan çarşılar topluluğunun bir 
parçası olsa gerektir. 

Trabzon şehrinde ekonomik hayatın kalbi olarak. özellikle Aşağı 
Hisar kesiminin oldukça miihim bir yeri olduğu görülıncktcdir. Aşağı Hisarda 
"Suk-ı Sulıani" ismi ,·erilmek surcti~-Ie an ılan bu biiyük çarşı bölgesinin 
değişik çarşılardan ıııiirckkcp bir bütiiniin ismi olduğu anlaşılmaktadır. Bıı 
bölgede haıılar. değişik meslek g.rııpıarı·nııı isimlerini ,·erdiği çarşılar. cnınilcr 
,.c önemli Osmanlı şehirlerinde mc,·cuı olup. tıcari lıa~atı etrafında 
şekillendiren bcdcsıcn yer. alınakıa~dı:'·' incclcdiğinıit. döncmdeki sici l 
kayıtlarında Aşağı Hisar bölgesinde rastladığımız ticari birimler şunlardır: 
Suk-ı Sulıaııi'dc Küçük Han adı ilc bir han ıııc,·cut olup. bu hanın 
yakınlarında şchirdc .kunılınuş olan ,-akıflardan Elhac Kasım Vakfına ait bir 
dükk<in olduğunu anlanı~ıktayız.5" Yine Suk-ı Sultııni'nin bir çarşılar bütiinii 
olduğu yolundaki görüşümüzü destekleyen çarşıların isınıleri de şunlardır: 

·içinde bir bab tuz malızenini de ilıti,·a eden Abacı lar (arşısı .51 bünyesinde bir 
ekmek fırınının olduğu bildirilen Kazgancılar Çarşı sı. '~ bünyesinde iki bab 
boş saraç diikk;inının olduğu bildirilen Sanıç Çarşısı.~-; Bakiacılar Çıırşısı.""' 
Attar Çarşısı.~5 bünyesinde iki ınahzcıı ,-c iki diikkıin olduğu bildirilen 

ı:.:ı;m.:diJ;iııi ,·c :'\\"((. yii1.yıldaki \·c-sik:ılard;ı sık sık l.if...r.:dıld\giııi. dolnyısıylıı hu adın :'\\"11. 
~ı1zyıld:ı nriaya ı;ıkınış ıılahil.:.:..:ğini h.:lirtında.:dir. B;ıkını'l . . \"1"/. fıi=yildcı ihırpııt Sancuğt (/518-
15661 . .-\nl..;ır:ı ı<J!<1J. s. 221. .-\ıı.:ak hir ı;ıırşılar lnphıluğunn \".!rilıniş nlımıınasıııa r.ığm~ıı "Sıık" 
isminin daha iiıı.:dcri de Osıııaıılılarda kııll:ııııldığını görflyıınız. :-.iikkiııı Fıııih Sulımı 1\lduıı~d'.: ait 
. \rapı;a ,·al..liy.:d.: isıanhul rı~ıı.:sı~ni "S iık aı-ba:a<iziya" isıııi ilc zikudi lıni~tir. Bakınız. Osman 
Ergin. "lkd~st.:n". i . .-1. Ci lt ll. İstanhııl 1 <J4J. s. 440 
'" Trah:wıı A~d~st.:ni hakkında tal~ilatlı bilgi io;in bakınız.: Sdina Aa Ilan.·~. "Eurly Turkish Bııildings 
in Tnıhzoıı". Relleıen. X.'\1:'\ 1 ı :ı. s. 75 . .-\nkara ı%5: 1'. ~linus Aişikyaıı. J,:aradeni: Kıyılan Tarih 
ı•e ( ·agrc!{)"a.w 181--18/<J. T.:rciıın~ ,·c notlar. llrand D . . -\ııdrcıısyan. lstanhııl ı969. s. 53: ~enan 
İııaıı. "B~d.-,;t.:nlcrin Türk Ti.:nri :>.liınıırisimkki Yeri ,-.: Trııhzon liı:dest~ııi". 07>1.11 -. :\ııkarıı \996. 
s. 1 ı 9-133 lkd<!st.:ıılcr haiJwıda bilgi iı;iıı bakıııı7.: ~laııs 1\.r.:is.:r. --B.:dı!Sten-Bautcn im 
Osınanisdıcn R.:idı .. .fstanhııler .\111/ei/ıınJ!.en. ~:\1:'\ (Tubiııg.:n 1979). s.J67-400: ~ıusınf:ı Cez:ır. 
1)Jııcul Cnnmıeı-cıaiiJıaldtn,'-!,-' of The ( )1/(lmun ı '/assıc(l/ l't:rıod und The Ollaman <·onstruction 
Sptem.lstanhııl ı!JlO.s. 159-250: lialil imıkık. "·nıe Hııbofllıe City: ·nı.: Bed.-sıenofİstaııhul"". 
Sııı_dıc:s ın Ouu_mun Social and Economıc Hıstoıy. London 19!!5. s. ı -17: S.:ınuvi Eyicc. "B.:d~.:n". 
0.1..4. Cilt \ ". Istanbul ı992. s. 302-310 
-·~ 7:Ş.S. 1831. 51 1 
~ı T.Ş.S. 1 832. 89 · ı 
~: J:!j.S. ı 8J2. 26 1 
., 7:Ş.S. 1833. 35 ı<. 3 ı 7. 
·'-' J:Ş.S. ı8.l4 . .l7 2 
·" 1:ş.s. ı K3S~ 9: ı 
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Balıkçılar Çarşısı56 ve içinde mevcut birçok diikkfuıdan birisinin Hatuniye 
Evkafına ait olduğu sicilde kaydedilmiş olan Gazazlar Çarşısı. 57 

incelediğimiz dönemdeki kayıtlarda Suk-ı Sultani'de bir çarşı 
oluşturup oluşturamadıklan belli olmayan ancak belli bir esnaf kütlesine 
salıip olduklannı anladığırruz meslek dalianna ait bilgiler mevcuttur. 
Merkezinde Bedestenin yer aldığı etrafındc:ı hanlc:ırın. dükkaniann 
bulunduğu. her sanat dalının ayrı bir dükkan sırasına sahip olup. hepsinin bir 
pazarı yani çarşıyı meydana getirdiğini gördüğümüz ,.e Osmanlı De,·leti'nin 
geneline yayılrruş olan çarşı tipinin. Trabzon'da da mevcut olduğunu 
gönnekteyiz. Böylece her meslek grubu kendisine has çarşıda faaliyet 
gösteriyordu.58 Bu meyanda sicil kayıtlannda "Suk-ı Sultani"de olduğu 
bildirilen başlıca meslek grupları şunlardır: Bakkal taifesi. Derzi esnafı, 

Babuççiyan esnafı. Debbağ taifesi. 59 Semerci taifesi. Eskici taifesi. 
Ekınekçiyan. Kuyumcu esnafı ve Bedesten'de Dellal taifesidir.60 Bunların yanı 
sıra çarşılar bölgesinin denize yakın olan kesiminde bir Tahıl Bazan vardı. 
Yine Suk-ı Sultani'de bir Kasabhane ve bünyesinde bir Börekçi Fırını 
olduğunu kayıtlardan anlıyoruz.61 Suk-ı Sultani'de Arasta ve beraberinde 
dükkarılar ·mevcut olup6

:: ayrıca ekonomik hayatın kalbi olan Bezazistan'ın 
faaliyeti hakkında sicillerde önemli kayıtlar mevcuttur. Buna göre Hatuniye 
imareti Evkafı akarlanndan63 olan Bezazistan'da keten fiirulıat olup. 
Bedestenin bir Ağası olduğunu. bunun yanında ayrıca bir Bedesten 
Kethüdası'nın bulunduğunu kayıtlardan anlıyoruz. &ı 

Trabzon şehrinin ekonomik hayatında önemli rol oynadığı için Aşağı 
Hisar bölgesi. dışandan yapılan saldırılarda ana hedef olmuştur. Özellikle 
1630'lu y,llarla beraber Karadeniz'de kendisini gösteren Kazak tehlikesi ve bu 
telılikeye karşı Osmarılı Devleti'nin gerekli tedbirleri alarnayışı. Trabzon 

$
6 T.Ş.S. 1835. 40/7 
~· T.Ş. S. 1831. 3111 
~• B~dest~n v~ Çıı.rşı. :ır:ısıııd:ıki ilişki v~ çnrşılann bed~stenl~r ~ırnfınd:ı gelişın~si hakkında tnfsildtlı 
bilgi iı;:in bnkıııı7_ Osman Ergin. "Çarşı". i.A. Istanbul 1945. s. 360-362: Gönül Tanlcuı, "Osııınnlı 
~luind.: tic:ıri fonksiyoninmı nıekıiıısnl d:ıgılınıı". 17/. Tiirk Tarih Kongresi Ankara 25-29 Eylı1/ 
19-0 Kongreye Sunulan Bildiriler. 11.CiiL Ankara 1973. s. 773-779. 
3~ T.Ş.S. 1832.2214: 1831.48/8 
60 T.Ş.S. 1832. 7·1. 9'3. 1514. 2214, 41 ·5 
61 T.Ş.S. 1833.3514.4318.9212: 1834. 20.'2. 
6~ T.Ş.S. 183 ı. 57i8 
6~ 7:Ş.S. 1831. 9511 
,.. T.Ş.S. 1831. 16d 1. 83·5. 86d 
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şehrini Kazaklar açısından önemli bir saldın ve yağmalama alanı haline 
getirmiştir.65 Bu meyanda Gazazlar Çarşısında yer alan bir kısım 
dükkan.lann, sicilde Rus-ı menhus olarak tabir edilen, Kazaklar tarafindan 
yapdan bir saldında yandığı ve sonra tamir edildiği66 belirtilmektedir. Buna 
ek olarak yine Aşağı Hisar'da Moloz Kapısı yakınlarındaki haniann ya.nı:ruş 
olduğuna dair bilgiyi bir mülk satışına ait kayıttan anlamaktayız.67 Trabzon'a 
yöneltilen Kazak saldınlanrun · so~ucu olarak Suk-ı Sultani'de yanıp tekrar 
yapılan ve tekrar yanan dükkanıarın mevcut olduğunu başka bir kayıttan 
anlıyoruz. Bu meyanda börekçi. bozalıane, debbağ ve papuççu dükkanının 
yandiğını bilahare tekrar yapıldıktan sonra ikinci defa yandıklannı 
öğreniyoruz. Bu tahribatlara . rağmen Trabzon ekonomisinin can · damarı 
konumunda olan Aşağı Hisar'daki . çarşılar bölgesinin terk edilınediğini, 

bölgede ticari faaliyetin devam · ettirildiğine şahit olmaktayız. Trabzon 
şehrinin ve özellikle kalesinin yerleşimi göz önüne alındığında ticari 
faaliyetlerin güvenliği açısından, en müsait kesimin surlarla çevrilmiş olan 
Aşağı Hisar çevresi olduğu şüphesizdir. Bu kesim deniz kenannda olması, 
ithal ve ihraç faaliye~erinin yürütülmesi açısından vaz geçilmez bir konuma 
sahipti. Aşağı Hisar çevresi Osmanlı öncesi dönemde de Venedik ve 
Cenevizliler tarafından ticari faaliyetler için kullanılmıştı. Kazak 
saldınlanndan etkilenen bölgelerin sadece Aşağı Hisar olmayıp, şehir 
ekonomik hayatında önemli bir yere sahip olan deri işlemeciliğinin yapıldığı 
Debbağhane Mahallesinin de bu saldınlarcia taluip eaildiği en azından zarar 
ziyan meydana geldiğini. bu mahallede Tavaşi Mehmed Ağa'nın bina ettiği 
mescide vakıf olan dükkanlann Rus (Kazak) istilasında yandığı ve bu nedenle 
mescidin tamire muhtaç hale geldiği anlaşılıyor. 68 

Yukanda Evliya Çelebi'nin Trabzon çarşılanna ait verdiği bilgilere 
değinirken, Trabzon şehrinin Orta Hisar kesiminde de. Aşağı Hisar'daki 
kadar olmasa da, ticari faaliyetlerin yürütüldüğünü söylediğini nak.Ietmiştik. 
Biz her. ne IGıdar Evliya Çelebi'nin bahsettiği ve Orta Hisar'da olduğunu 
söylediği Küçük pazar ve yetmiş seksen kadar dükkan oiduğuna dair bir 

6~ Karadeniz'deki Kazak ~kiyasınm faaliyetleri v.: Osmanlı Devleti'nin buna karşı aldığı tedbirlere 
Ornek. olması açısından bakıruz. Nezihi Aykut vd.. Mı1himme Defteri 90. Istanbul 1993, sayfa 53 
(hOkQm no: 66), sayfa 198 (hiikOm no:255), sayfa 311 (hOkOm no:379): Ayrıca bakınız. l. Hakkı 
UzunMıh. Osmanlı Tarihi, Ili. Cilt, 2. Kısım. .A.nkara 1977. s. 156-160 
uT.Ş.S. 1831,3/11 
"T.Ş.S. ı 831. 15/ı ı 
" T.Ş.S. ı 83 ı. 8819. 
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biliiye rastlarnadıysak da. 69 incelediğimiz dönemdeki sicillerde Orta Hisar'da 
ticari faaliyetlerin olduğunu kayıtlardan tesbit etmekteyi7.. 70 Öte yandan 
Çölmekçi mahaJlesinin sahilinde küçük çapta da olsa donanma için gemilerin 
inşa edildiğini anlamaktayız. Ancak bu yıllarda Trabzon şehrinde neccar ve 
demirci açığı olduğu göıülmektedir. Nitekim Girit seferi sebebi ile Samsun'da 
inşa edilen bir kıta kalyon için Eyalet-i Trabzon'dan Samsun'a demirci ve 
neccar istenınesine ve istenen neccar ve dcınircinin yeteri kadar Trabzon'da 
bulunmaması sebebi ile etraf şehirlerden kiralanınası için göredi olan 
Kapudan Abdi Ağa'nın şehir alıalisinden 160 guruş alarak kiralama yoluna 
gittiği bir kayıttan anlaşılmaktadır.~• 

5. Camii, Mescid ve Medreseler 

Türk-İslam toplwnunun önemli müesseselerinden olan camiler. 
mescidler ve tekkeler ile bunlann varlıklarını uzun zamanlar devam 
ettirmeleri gayesiyle adianna vakıflar tesis edildiği bilinmektedir. Zamanla 
kurulan bu tür müesseseler Trabzon şehrini hızla bir Türk-İslam kenti haline 
getirmiştir. Trabzon'da kurulan çok sayıdaki cami. mescit ve tekketerden 
sicillerde. beraberinde bir vakı.fla veya tek başına anılanlan şunlardır: Monla 
Siyahi Mescidi. Ketani Mescidi, Debbağhane Camii, Orta Hisar Mahallesinde 
Derviş Ali Tekkesi. Kindinar Mescidi, Hoca Ali Mescidi. Cami-i Cedid -
Sultan Mchıned Han Cami-i Atik'i veya Cami-i Kebiri. İskender Paşa Camii, 
Hacı Kasım Camii. Kule Camii. Erdoğdu Bey Caıni-i Şerifı. Aşağı Hisar
Eazar Cami-i Şcrifi. Sukonda Cami-i Şeri.fi. Mwnhane önünde Elhac Osman 
Cami-i Şerifi. Tavaşi Mahmud Ağa Camii. Ayasofya Camii: Hatuniye Cami-i 
Şerifidir. 7: Si cil kayıtianna göre Hatuniye Cami-i Şerifi bir külliye özelliği 
göstermektedir. 73 Cami ile birlikte medrese. dersaneler. sakil. aşhane. fınn, 
mekteb. hamam ve bu birimlere ait su yollan bulunmaktadır. 74 Aynca Cami-i 
Şeritin yanında Haruniye Türbesi yer almaktadır. 75 Evliya Çelebi de sicilde 

69 Evliya Çelelii. s. 457. 
7
" T.Ş.S. 1831. 10•5: 1834, 8811 

'
1 T.Ş.S. 1831.87 10.94/3 

7
: T.Ş.S. 1834. 20.'5: 1832. 32!3: 1831, 8411 , 84f2: ııt31. 95/ 1; 1832, 97/6; 1R33. 8116: 1832, 

7416: 11!32. 106 9: 1834, 34i9: 1834, 45/4: 1831. 3113: 1833, 34/3; 1831. 6616: 1831. 7614; 
1831. 78/4:1831. 89.'2: 1831.. 80/8; 1831,81/2 
' J Hatuniye Camii hakkında tafsila~lı bilgi için bakmıı. Üzkıın Ertugrul, • "GOib:ıhar Hııtun Camii vee 
Türb.:si". DL4 . .:.14. İstanbul 1996. s. 231-232: A:vnca bakınız. &llance. s. 73-74: Malunuı 
Golo~ıı. Trab=on Tarihi. Ankara 1975. s. 31-34. 
7
• T.Ş.S. 1831. 5518 
'~ r.~:s. ı 831. 9614 
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verilen bu bilgileri desteldemekte ve Medrese'nin Hatuniye Camii'ne bitişik 
yüksek odatarla süslü güzel bir ilim evi olduğunu. hoca ve talebelerine aydan 
aya vakıf tarafından belirli bir miktar et ve muın parası verildiğini belirtiyor. 
Yine Camiinin batı tarafında kubbeli. yüksek bir mektep olup. zengin ve fakir 
herkesin çocuklannın burada okuduğunu. yetimlere vakıf tarafından günde iki 
defa yemek verildiğini bildirmektedir.76 Evliya Çelebi. Hatuniye Türbesini 
Trabzon'un büyük ziyaret yerleri ar~sında zikretıııckte. türbcdarları ve doksan 
kadar cüz okuyan olduğundan bahsetınektedir. 7- Hntuniye Türbesine yenni 
2,5 akçe ilc bir enamlıan tayin cdildiğinc dnir bir kayıt olduğunu 
belirtmeliyiz. "8 

Buna rağmen külliyenin harap olduğu ve vakıf gelirlerinin yetersiz 
kaldığı zamanlarda önemli ölçüde· sıkıntı çekildiği anlaşılmaktadır. Nitekim 
1060 Cemaziyülevveli Evaili'ne ait bir kayıtta Trabzon'daki Hatuniye Cami-i 
Şerifınin, medreşesinin; dersanelerinin, sakil ve aşhan~sinin. ve fınıunın, 
mektebinin ve hamaınının ve su yollannın ve diğer yerlerinin harabe hale 
geldiği ve taınire muhtaç olduğu görülerek Vali Mehmed Paşa tarafından 
tetkik edilip. harabe hali görülüp, vakfın mütevellisi olan İbrahim'den tantiri 
istenrniştir. Vakıf mütevellisi, zimrnetinde tamir için para· olmadığını 
söyleyince vakfa bağlı cibayetlerden toplam 690 kuruş alınınası ve tamir 
edilmesinin vali tarafından mütevelliye tenbih edildiği görülmektedir. 79 

Hatuniye Küıliyes.i'nin bu tesbitten sonra imar edilip edilmediği bılinmemekle 
beraber sonraki yıllarda durumunun pek iyi olmadığı Evasıt-ı Cemaziyülahire 
1066 tarihli bir başka kayıttan anlaşılmaktadır. Bu kayıta göre "Cami-i 
mezburun Şadırvanına ve Hamamma kadimden cari olan su yollannın harabe 
olduğu bu sebeple su gelmeyip ziyade muzayaka çekildiği su yollarının tamir 
ve tenniıninin lazım ve mültiın olduğu" önemle vurgularunaktadır. 80 

Bu arada içme suyu temini konusunun önemli bir problem teşkil 

ettiğini ilave etmeliyiz. Evabir-i Zilkaade 1063 tarihli bir sicil kaydına göre. 
Fatih Sultan Melımed Han'ın Camii'ine vakfettiği çeşmenin harab olması 
sebebiyle Orta Hisar halkının susuzluk çektiği ve bundan on yıl önce tamir 

76 Evliya Çelebi. s. 456. iınar~t-i Hatuniye Medr~esi hakkında tafsilatlı bilgi için bak.ınıı. H~im 
Karpuı. "Trabzon'da Yok Olan Tilrk Devri Eserleri" Sanat Tanhi rı//ığı XII Kunsthistarische 
Forschımgen.lsıuııbul 1983. s. 98-99. 
7

' Evliya Çelebi. s. 460. 
'
8 T.Ş.S. 1!!31. 96:4 

' • 1:Ş.S. ı 831. 55 ·8. 
an T.S.S. 1835. 40 1. 42 '9 
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edildiği bildirilmektedir.81 Yine aynı sicilde rasllanılan Evasıt-ı 
Cemaziyülahire l 066 tarihli bir başka kayıtla da Sultan Mehmed Han'ın 
vakfettiği çeşıneden izinsiz su alınarak evlere akıtılmasından ahalinin zahmet 
çektiği . ve çeşmelerin sulannın tekrar akıt2ılması için evlere döşenen 

künklerin kınlması gerektiği bildirilmektedir.82 Bu kayıtlar özellikle Orta 
Hisar Mahallesinin su ihtiyacında wnuına açık olan sokak çeşmelerinin büyük 
önemi oldu[,runu göstermektedir. 

6. Vakıflar 

Osıminlı şehirlerinde insan hayalını ilgilendiren hemen her salıaya 
ginniş olan vaPfların. şehirlerin ve tabiatıyla Trabzon şehrinin de fiziki . 
yapısı üzerinde etkisi olmaması mümkün değildir. incelediğimiz dönemdeki 

. sicil kayıtlannda rastladığımız vakıf isimleri şunlardır: İmaret-i Hatuniye 
Vakfı, Tavaşi Malunud Ağa Evkafı, Molla Hayri vakfı. Muhlddin Mahallesi 
Vakfı. Orta Hisar'da Fatih Sultan Mehmed Evkafı. yine Orta Hisar'da Hoca 
Ali Evkafı. Hoca Kasun Evkafı, Sinan Paşa Vakfı. Derviş Çelebi Vakfı. 
Hayreddin Bey Evkafı, Hacı Kasım Camii Evkafı. Gülşen Hatun Vakfı. 
Erdoğdu Bey Vakfı, Kule Camii Vakfı.83 Bu vakıflardan Trabzon şehri 
içerisinde ve çevresinde akan en fazla olan vakfın Haruniye Vakfı olduğu 
tesbit edilmiştir. Ancak çalışmamızda Trabzon şehri üzerinde 
durduğumuzdan şehir dışındaki vakfa bağlı akarlardan bahsediımeyecektir.84 

Osmanlı kentlerindeki birçok han ve hamamların yanısıra, esnaf 
çarşılarındaki dükkanıann biiyük kısmının. çoğunlukla da kimi çarşılann. 
tamamının vakıf yapılan olduğu bilinmektedir. Misal olarak Ankara'daki 92 
diikkandan oluşan Haffaflar Çarşusu, Çeleb~ Mehmed devri emirlerinden 
Bayezid Paşa'nın oğlu İsa Bey tarafından Bursa'daki medrese ve zaYiyesine 
gelir sağlamak gayesiyle, ve yine Tahtakale'den Atpazanna çıkan caddedeki 
Saraçlar Çarşusu, Fatih devri sadrazamlanndan Malımud Paşa tarafından 
inşa ettirilmiştir. Bu tür vakıf dükkaruar bir hayli fazladır.ıc~ 

aı T.Ş.S. 1833, s. 5 i/6.7 
82 T.Ş.S. 1833. s. 82/5 
s.ı T.Ş.S. 1835, 314; 1831,13/1,5716, 93!4: 1831, 17111; 1831.5117: 1831. 3112; 1831.4613, 7314; 
1831.46i3: 1831.8117: 1831.92/6; 1831.19/4: 1831,30/13; 1831.95•1: 1832.74/6:1833,415 
84 lmaret-i Hattıniye Evkafırun 16. yüzyıl başlannda Trabzon şehri içindeki ve dışındaki akarlan 
hakkında bilgi için bakınız.. M. Tayyib GOkbilgin. "XVI. YOzyıl Başlannda Trabzon Livası Ve Doğu 
Karadeniz Bölgesi". Belieren Cilt: XA'VI. Sayı 101-104. Ankara 1962. s. 308-309. 
•~ Ergenç. "Osmanlı Şehrinde Esnaförgütlerinin Fizik Yapıya Etkileri". s. 108. 



182 

Trabzon şehrinde de vakıflara ait gelir getiren diikkan, han, hamam 
ve bedesten gibi akarlann olduğunu ve bunlardan özellilde şehrin içinde 
olaniann şehir ticaretinin merkezi durumunda olan Aşağı Hisar ve Orta"Hisar 
kısımlannda yer aldığını görmekteyiz. Bu meyanda Trabzon'da mevcut 
vakıflardan en önemlisi olarak görülen İmaret:-i Hatuniye Evkafının şehİin 
ticari hayatında önemli yer tuttuğunu görmekteyiz. Trab7.on Bedesteni'nin 
Hatunh•e imareti c\·kafına dahil olması buna delil sanlabilir. Buna ek olarak 
hemen. Bedesten'in kapısınde aynı vakfa gelir gelire~ bir dükkAn olduğunu.86 
yine Aşağı Hisar'da yer alan Suk-ı SYltaniyede çeşitli vakıflara ait kira getiren 
dükkanıann yanısıra· Gazazlar Çarşısında Hatuniye Evkafına ait aylık 5 akçe 
ican olan bir dü.kl<an olduğunu gönne~teyiz.87 Hatuniye Evkafına ek olarak 
diğer isimleri verilen vakıfların gelir getiren akarlanndan bazı örnekler 
verecek olursak Trabzon şehrinin Aşağı Hisar'dan sonra ikinci merkezi 
durumunda olan Orta Hisar'da vakıflann akarlanna rastlıyoruz. Orta 
Hisar'daki Fatih Sultan Mehmed Camii çevresinin püradaki ticaret hayatınıı:ı 
merkezini teşkil ettiğini görüyoruz. Bu meyanda Orta Hisar Camii 
yakınlannda Sultan Mehmed Han Evkafına ajt. vakfa gelir getiren bir dükkan 
olduğunu,88 yine Orta Hisar'daki ticaret hayatının önemine ve getirdiği gelirin 
mikdanna binaen buradaki bir kısım dükkanıann vakıflar arasında ihtilM 
meydana getirdiği görülmektedir. Misal olarak Sultan Mehmed Han Vakfı ile 
Hoca Ali Vakfı arasında 7 biib dükkfuı üzerine anlaşmazlık çıktıgı ve dava 
sonucunda dükkanıann Hoca Ali vakfının olduğu sicil kayıtianna yansırnış 
durumdadır. 89 

. 

Vakıflann şehir hayatında aldığı rol .tabiatıyla sadece ticaret 
merkezleri ile sınırlı olmayıp şehir halkının ihtiyaç gösterdiği ve toplu 
kullanıma açık diğer müesseseleri de kapsarnaktaydı. Misal olarak Hattıniye 
Evkafının dükkanıanna ve bedestene ek olarak İmaret Hamanu, Hamam-ı 
Cedid a.dJı hamarnlann vakfın akan olduğunu söyleyebiliriz.Vakıflann 
oldukça değişik olan akarlanna misal olarak Elhac Kasım Mahallesinde 
umumi bir yol üzerinde Elhac Kasım Vakfına ait bir su kuyusunun 
olduğunu, 90 Sinan Paşa Evkafırun vakıf parasını murabahaya · vererek 

86 T.Ş.S. 1832, 22/5 
81 T.Ş.S. 1831, 3111 
88 T.Ş.S. 1832, 89/4 
89 T.Ş.S. 1832. 8313 
90 T.Ş.S. 1831. 5711 
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işlettiğini,91 Tavaşi Mahmud Ağa Vakfına bağlı Aşağı Hisar'da bir ~am, 
ve Değirmenderesinde değinnenlerin olduğunu, 92

. aynı vakfa ait Ayasofya'da 
boş bir arazi üzerinde yedi adet zeytin ağacı olduğunu anlamaktayız.93 Fatih 
Sultan Mehmed Han Evkafına ait ·.olmak üzere Orta Hisar'da Kule 
Hamamının94 olduğunu da yine kayıtlardan anlamaktayız. Çeşitli misallerde 
görüleceği üzere vakıfların camiler ve etrafında oluşturulmuş olan kültiyelerin 
tamir ,.c b:ıkımlannd~ yetkili oldukları görülmektedir. Vakfın izni olmadan 
Tavaşi Mahmud Ağa Camii'nin harabe ·haline gelmiş ve kabil-i sakin 
olmayan imam ve ıuüczzin evlerinin tamir edilemediği ve tamiri için ancak 
mimarların keşfinden sonra ve usta ve amelelerin ücretleri tesbit edildikten 
sonra tamire izin verildiği yolundaki bir sicil kaydı bu konuya açıklık 

getirmektedir. 95 

7. Hamamlar 

Sosyal ve kültürel müeseselere örnek olarak İslam toplumun~ 
önemli ·bir yeri olan hamarnlan da gösterebiliriz.. incelediğimiz dönem sicil 
kayıtlannda Trabzon şehrinde ki hamamların vakıfların birer akan olarak 
önemli bir yer aldığı görülmüştür. Sicillerdeki kayıtlara yansıdığı kadarıyla 
Trabzon şehrinde olan hamarnlar şunlardır:· Orta Hisar'da Fatih Sultan 
Mehmed Han Evıca.;ndan Kule · Hamaırıı,96 İmaret-i Hatuniye Vakıf 
Hamamı,97 · İmaret-i Hatuniye Vakfına bağlı Çifte Hamam,98 İmaret,-i 
Haruniye mukatalarından Hamarn-ı Cedid,99 Tavaşi Mahmud Ağa Yakfina 
bağlı Aşağı Hisar'da ismi belirtilmemiş bir hamam100 ve Kafır Hamamı. 
Evliya Çelebi'nin Trabzon'a ait olarak verdiği bilgilere göre· ise şehirde Aşağı 
Hisar yakınlarında Çifte Hamam, iç kalenin· ~uzeyinde Kule Hamarnı deiıilen 

91 T.Ş.S. 1832,3213, 104i8 
92 T.Ş.S. 1833, 1814, 1813 
91 T.Ş.S. 1835, 17110 
94 T.Ş.S. 1833,33/6,47/6,7 
9s T.Ş.S, 1834, 45/4. Osmanlı İmparatorluğunda vakıllnrın onanna konusunda takip ettikleri u.~l 
hakkında lafsilatlı bilgi için bakınız.. Emre Madran, "O!:manlı Devletinde "Eski Eser'' ve "On:ırun" 
Ozerin.e Gözlemler," Belleten, 49. ı.. 503-546: Nazif Öztürk. Trırk Yenıleşme TanhiÇerçevesinde 
VakıfMiiesesesi, Ankara 1995, s. 193-245. 
96 T.Ş.S. 1831, s. 2413. 
07 T.Ş.S. 1831, s. 51!6 
91 T.Ş.S. 1831, s. 8813 
99 T.Ş.S. 1834, s. 113 
100 T.Ş.S. 1833, s. 18/4 
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Hristiyanlardan kalma bir hamam. Hatuniye Camii'nin yakınında İmaret 
Hamanu, Aşağı Hi~r Hamamı, ki bu Hamam Tavaşi Mahmud Ağa evkafına 
bağlı olan hamam olabilir, İskender Paşa Ha:manu, Kafir Hamanu, 101 Tekfur 
Sarayı Hamamı gibi hamamlar yer almaktadır.102 

Trabzon şehrini zaman zaman etkileyen v~ba salgınlanndan 
hanı:ımlnrın d:ı 7.arar gördüğü n· · yer yer fıyat indirimine ycıl ::ıçtığın ı 

görmekteyi7.. 1
"-' Nitekim rastladığımız 'bir kayıtla Trabzon şehrinde veba 

salgınnun olduğu, bu salgından dqlayı halkın "kurra Ye nevalliye fırar 
ellikleri", bu scbe}lle hamandann boş kaldığı, Kule hamamcısı Elhac 
Muslu'nun şehir halkı yerine gelinceye kadar diğer hamamlarda olduğu üzere 
hamanun mukataasından ı 40 akçe düşürmeyi uygun gördüğü 

belirti lmektedir. 104 Orta Ilisar'daki Kule Hamamı'run ilerleyen yıllarda da iyi 
durumda olduğunu söylemek mümkün görünmüyor. Sicil kayıtlanna göre, 
Evabir-i Şaban 1063 tarihinde hamam, üç senesi 19.000 akçeden icarda iken, 
hamam taşı ~e bazı yerleri harabe olup, tamir izni olmadığından salıiplerinin 
bıraktığı ve Yeniçeri Çavuşu Ebubekir'in talip olarak tanıir müsaadesi aldığı 
anlaşılmaktadır. 1~5 Ayru şekilde Tavaşi Mahmud Ağa Yakfina bağlı olan 
Aşağı Ilisar'daki adı verilmeyen hamanun 14 Zilkade 1062 tarihli bir sicil 
kaydına göre tarnire muhtaç olduğunu, Ebubekir Çavuş'un hamanu yıllığı 90 
riyali guruşa isticar edip, kazgaru~, külhanını ve gereken diğer yerlerini 
tamir ettirdiğini anlamaktayız. Evasıt-ı ·cenıaziyülahire 1066 tarihli bir başka 
kayıttan anlaşılelığına göre Hatuniye Camii'nin şadırvanırıa ve hamamına 
kadimden cari olan su yollannın harabe olduğu bu sebeple su gelmeyip ziyade 
halkın büyük ölÇiide sıkıntı çektiğini . ve gerekli tamiratın mühim .işlerden 
olduğu önemle vurgulanmaktadır. ı~ 

101 T.Ş.S, ı833, s. 58/ıo 
101 Evliya Çelebi, s. 457. 
10

' Trabzonu etkileyen veba salgıplan hakkında bilgi için balonız. Bostan. A.g.e.. s. 348; Jennings,' 
"Piague in Trabzon and Reactions to it, According to Local Judical Registers", s. 27-37. Veba 
salguılarınuı sc:ınralci {'Ü.Zylllarda Trabzon'da ve <?smanlı lmparatorlutunun genelindeki durumu 
hakkında bilgi için ayrıca bakınız. Panzac. Osmanlı !nıparatorlugu'nda Veba (1700- 1850). 
ıe>ı T.Ş.S, ı831, 24/J.ı 
10

' T.Ş.S, ı 833, 4716;7 
106 T.Ş.S, ı 835. 40/1. ~219 ·' 
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8. Kiliseler 

Trabzon şehri yukanda izah edildiği gibi Türk-İslam eserleri ile 
tezyin edilerek bir Osmanlı şehri hü\·iyetini almıştır. Ancak şehrin bu yapısı 
ile birlikte. zamanla azalma gösterse de, bünyesinde Hristiyan nüfusu 
banndırdıği bir gerçek olup. Osmanlı idaresi fethelttiği her yerde olduğu gibi. 
Trabzon'da da gayriıniisliınlcrin dini ynşnntılarına dokıınınamış , .c 
gayriınüslimler her zaman dini veeibelerini yerine getirebilecekleri 
ibadethanclerine saltip olmuşlardır. K.arşılaşllğıınız kayıtlarda isimleri 
zikredilıneınekle beraber Trabzon'da ihtiyaca yetecek ölçüde kiliselerio 
mevcut olduğu görülmektedir. ıo7 Bu meyanda özellikle mülk satışları ve 
ihtilaflannı ihtiva eden kayıtlardan kilise olan mahalleleri tesbit etmek 
mümkün olmuştur. Buna g~re: 1058 Zilkadesi evabirinde Ayur Mahallesinde 
yapılan bir mülk satışında hudurllan belli olan· mülkün bir tarafının Enneni 
kilisesine, bir tarafının da Nasara kilisesine sınır olduğu kaydedilmiştir. ı os 
Trabzon'daki Ermeni nüfusu oldukça az olmasına rağmen bir kiliselerinin 
mevcut olduğu böylece anlaşılmaktadır. Trabzon'daki Enneni cemaatinin 
metrepoliti olduğu, bu şahsın Ermeni kilisesine sınır olan mülkünü sattığına 
dair 1060 Rebiyülevveli Evalıiri tarihli başka bir sicil kaydından 
anlaşıhnaktadır. ı 09 10Ş9 Safer'i Evabirinde Eksotha Mahallesinde yapılan 
mülk satışında satılan mülk menzil ve bahçenin bir tarafının yine bir kilise ile 
sınır olduğu belirtiliyor. 1 ı o Bunlara ek olarak 1059 Rebiülahiri Evasıtında 
Zoğraf Mahallesinde, 11 ı 1059 Rebiülahiri Evasıtında Van Mahallesinde, 112 

1059 Rebiyülahiri Evasıtında Vazmolaka Mahallesinde.113 1060 
Rebiyülevveli Evalıirinde Ayoyin-i sagir Mahallesinde, 114 1063 .Şevvali'nde 
Alaidelin Mahallesinde yapılan mülk satışlannda satıla.n · mülkierin birer 
taraflannın kiliseleri e . sırurdaş olduğu ifade edilmektedir. n 5 1060 Recebi 
Evasıunda Ayomarina Kebir mahallesinde yapılan 'bir mülk satışında mülkün 
kilise vakfına sınır olduğu.ıı 6 yazılıdır ki bu: suretle gayrimüsliin_llerin 

107 Trabzon'daki Bizans dönemi kiliseleri hakkında lafsilatlı bilgi için bakınız. Selina Ballance, "The 
Byı3Dtine Churches ofTrebiıond" Anato/ian Studies, C. X 1960, s. ~41-175: 
108 T.Ş.S, 1831, 916 .. 
ıOJ T.Ş.S, 1831, 4515 
110 T.Ş.S. 183 İ, 15/16 
111 T.Ş.S, 1831,20/8 
m T.Ş.S, 1831, 20/18 
113 T.Ş.S, 1831.21/5 
114 T.Ş.S,_ 1831. 49114 
ı u T.Ş.S, 1833, 4115 
116 T.Ş.S. 1831. 5914 
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ibadethanelerini yaşatmak için vakfa sahip olduklan da anlaşılmaktadır. 
Bunlann yanısıra 1059 Rebiyülevveli Evailinde Ketancı Mahallesiride yapılan 
bir mülk satışında da mülkün sının olan bu mahallede bir manastırdan 
bahsedilmektedir. 117 Yine Kindinar Mahallesinde 1062 Rebiyülahiresi 
Evasıtında yapılan bir mülk satışında da sınır olarak bir manastır kayıtlıdır. 118 

Böylece en azından Trabzon'da iki manastır ve yedi kilise bulunduğunu 
söylcyebiliri7. 

Trabzon şehri hakkında verdiğimiz bilgiler, fetihten yaklaşık iki asır 
sonra Trabzon'un artık lamamen bir Türk-Osmanlı şehrinin fizik özelliklerini 
yansıttığını göstermektedir. İslam şehrinin üç temel- ögesi oJan cfuni, pazar ve 
harnain Trabzon şehrinin de asıl elernanlan olmakla ·beraber, Osmanlılar bu 
plana kendi zenginlikleri olan imcreti de katrruşlardır. Bir çok verilere göre 
Trabzon'daki en eski tarihli Osmanlı ticari yapısı olan bedesten de etrafındaki 
çarşı ve hanlarla birlikte Trabzon ticaretinin merkezini oluşturmuştur. Öte 
yandan farklı elinlerde olmalan ahali açisından bir problem teşkil etmemiş, 
muhtelif mahallelerde ikamet edenler sosyal münasebetlerini kesintisiz 
biçimde sürdürmüşlerdir. Tabzon, on beşinci yüzyıl ortalanndaki Hristiyan 
kenti özelliğinden bir Türk-Osmanlı şehri haline gelirken, bunu; 
bünyesindeki gayrimüslim unsurlan incitmeden, onlara her türlü din ve 
vicdan hürriyetini bahşetmek suretiyle gerçekleştirmiştir. 

117 T.Ş.S, 1831, 19/4 
ı Lt T.Ş.S, 1832, 9818. 


