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EGRİ 

1596-1687 yıllan arasında 
Osmanlı eyaJet merkezi olan 

bugün Macaristan'ın 
Heves iline bağlı şehir. 

Macarca Eger, Latince Agria, Almanca 
Erlau adlarıyla tanınan ve bazı Osmanlı 
kaynaklarında Macarca söylenişine ben
zer şekilde Eğre ( ._,51 ) olarak da geçen 
şehir, Eger çayının iki yakasında ovalık 
ve tepelik bölgelerin birleştiği yerde, Ma
carlar'ın bugünkü ülkelerine gelişlerin
d~n sonra kuruldu. 1009 yılına doğru 
piskoposluk merkezi haline geldiyse de 
1241 -1242 yıllarındaki Moğol istilası ge
lişmesini önemli ölçüde aksattı; nüfusu
nun bir kısmı katiedildiği gibi şehir de 
tahribata uğradı. Kral IV. Bela tarafından 
1261'de ihya edilen ve kalesinin inşaatı 
başlatılan Eger. daha sonra Hus'un mez
hebine bağlı olanlar tarafından 1442'de 
tekrar tahrip edildi. Kra l Matyas zama
nında { ı458 - ı 490) yeniden toparlandı , pis
kopos için yeni bir saray yaptırıldı. Kale
si bu dönemde yüksek fakat pek kalın 
olmayan duvartarla çevriliydi ve içinde 
300-350 kadar asker vardı. 

Mohaç Meydan Muharebesi'nden {ı 526) 

sonra kale birkaç defa el değiştirdiyse 
de 1 542 'ye kadar bazı eklentiler hariç 
önemli ölçüde tahkim edilmedi. Habsburg 
taraftarı olan Peter Perenyi'nin eline geç
tiğinde, Buda'nın (Budin) Osmanlı idare
sine girmesinden sonra maden kaynak
ları bakımından zengin kuzey bölgeleri
nin en önemli muhafaza yeri olarak ka
lan Eger Kalesi'ne Tamas Varkoch adlı 

bir asker tayin edildi ve geniş kapsamlı 
tahkim çalışmalarına başlandı. Perenyi 
Viyana'da hapse atıldığı zaman bile kale 
kumandanı. Alessandro da Vedano adlı 
bir İtalyan'ın planiarına göre tahkimatı 
ve tamiri sürdürdü. 

Eğri' den bir görünüş· Macaristan 

1 548'de Perenyi'nin ölümünden az son
ra kale doğrudan Kral Ferdinand'ın kont
rolü altına alındı. Kumandanlığına Kuzey 
Macaristan'ın başta gelen asilzadeterin
den ıstvan Dob6, yardımcılığına ise da
ha sonra Osmanlı Devleti'ne gönderilen 
bir elçilik heyetine katılacak olan Ferenc 
Zay, az sonra da ıstvan Mekcsey getiril
di. Ayrıca piskoposluk gelirlerinin bü
yük bir kısmı muhafaza işlerine ayrıldı. 

Dob6 gelirini yıldan yıla arttırmışsa da 
bütün masrafları karşılayamadığı için 
hazineden önemli meblağlar da tahsis 
edildi. Bununla birlikte kalede hizmet 
görenlerin sayısı bu yıllarda 400'ü pek 
aşmamıştır. Ancak muhtemel bir Osman
lı saldırısına karşı bazı yeni inşaatlar 

gerçekleştirildi ve savaş malzemelerinin 
miktarı arttırıldı. 

Eğri'ye yönelik ilk ciddi Osmanlı hücu
mu 1 552 yılında meydana geldi. İkinci 
vezir Ahmed Paşa ve Rumeli Beylerbeyi 
Sokullu Mehmed Paşa 'nın Budin beyler
beyiliğinin yerli askerleriyle birleşen kuv
vetleri önce Temesvar'ı (Tımışvar). sonra 
da Szolnok (Solnık) şehri ni alarak 9-11 
Eylül'de Budin Beylerbeyi Hadım Ali Pa
şa'nın teşvikiyle Eğri üzerine yürüdü. Ka
ledeki muhafıziarın sayısı 1800 civarın
da idi. Muzafferiyete alışmış Osmanlı 

kumandanları kaleyi kısa zamanda fet
hedebileceklerini sanırken kuşatma git
tikçe uzadı. Yaklaşık kırk gün süren ku
şatma, çoğunluğu Macar olan müdafile
r in manevi birliği. disiplini ve canla baş
la karşı koymaları üzerine kaldırıldı ve 
Osmanlı kuwetleri geri çekildi. Osman
lı kuwetlerinin başarısızlığında. başta 

Dob6, Mekcsey ve Gergely Bornemissza 
olmak üzere Macar kale kumandanları

nın büyük rolü olmuştur. Zamanla efsa
neleştirilen bu Macar zaferiyle ilgili ola
rak şehirdeki kadınların kahramanlığı 

sık sık dile getiriidiyse de bunların sayı
sı oldukça azdı. Özellikle bu kuşatmayı 
konu alan Geza Gardonyi'nin, arşiv kay
naklarını da kullanarak romantik ve duy
gusal vatanperverlik örneği verdiği Eger 
Yıldızlan adlı romanı . her okulda okun
ması zorunlu olduğu için yetişen nesil
lerin Türkler ' le ilgili menfi düşüncele
rinin şekillenmesinde oldukça etkili ol
muştur. Öte yandan Osmanlı kaynakla
rı, zaptı güç ve müstahkem olan kalenin 
kuşatma altına alınması gerekmediği 

halde Osmanlı kuwetlerini bu zor i şe Bu
din Beylerbeyi Hadım Ali Paşa' nın sü
rüklediğini kaydederler. Peçuylu İbrahim 
de bu muhasarayı , Kanuni Sultan Süley
man döneminin üç başarısız teşebbüsü 
arasında zikreder {Tarih, J, 295-296) 
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1552-1596 arasında Eğri sınır boyla
rındaki önemini korudu ve kale surlarının 
sağlamlaştırılma çalışmaları sürdürüldü. 
Fakat Ottavio Baldigara'nın geniş kap
samlı tahkim planları tamamıyla yerine 
getirilmediği gibi muhafızlarının bir kıs
mı yabancıtarla değiştirildi. Bu dönem
de karşılıklı saldırılar. irili ufaklı çarpış
malar birbirini takip etti ve iki taraf ara
daki barışın ihlalinde birbirlerini suçladı. 
Hem Osmanlılar'ın hem de Habsburglar'a 
tabi Macarlar'ın esas gayesi ise vergi
lendirilebilen bölgeleri genişletmek. bu
nun yanı sıra da ganimet ve esir elde 
etmekti. 

Osmanlılar'la Habsburglar arasında 

1 593'te başlayan "on beş yıl savaşları" 
veya "uzun harp dönemi" Eğri'nin tari
hi bakımından bir dönüm noktası oldu. 
1 596 yılında JII. Mehmed ordunun ba
şında Macar topraklarına doğru sefere 
çıktığında bu seferin ana hedefini Eğri 
teşkil etti. Bu sırada kalenin kumanda
nı Pal Nyary adlı bir Macar asilzadesiydi; 
yardımcılığına ise Claudio Cogonara adlı 
bir İtalyan askeri mühendis tayin edildi. 
Muhafıziarın sayısı 3400 civarındaydı; 

ayrıca Osmanlılar'ın kuşatmada kullan
dıkları 170 topa karşılık kalede yedi top 
bulunuyordu. Üç hafta süren mücadele. 
kısmen Osmanlı kuwetlerinin sayı ve si
lah üstünlüğü, kısmen de Türk lağımcı
larının bir burcu havaya uçurmaları so
nucunda kale muhafızlarının teslim ol
ması ile neticelendi {ı 2 Ekim ı 596) Kale
deki askerlerden Macarlar serbest bıra
kıldı, Valionlar esir alındı. Alman maaşlı 
askerleri ise daha önce Hatvan'da yaptık
ları vahşetin karşılığını gördüler. Az son
ra Viyana'da kale kumandanı Nyary'ye 
karşı bir dava açıldıysa da bu bir sonuç 
vermedi. Çünkü kalede daha fazla diren
menin bir faydası olmayacağını Habs
burglar da anlamışlardı. 

Bu yıllarda idari ve askeri açıdan Ma
car topraklarında uygulanmakta olan 
yeni sistem. yani Sigetvar (Szigetvar), Ya
nık (Gyor) ve Papa (Papa) gibi hemen he
men her önemli yerde bir eyalet kurma 
anlayışı Eğri'de de uygulandı ve burası 
bir beylerbeyilik haline getirildi. Diğer
leri birkaç yıl zarfında çeşitli sebepler
le kaldırıldığı halde Eğri eyaleti 1687'ye 
kadar devam etti. Buraya tayin edilen 
ilk beylerbeyi, daha önce Budin ve Tı

mışvar'da bulunan Sofu Sinan Paşa idi. 
Bu görevi iki yıl süren Sinan Paşa, 1604-
1605 arasında tekrar Eğri'ye gönderil
di ; böylece 1 598'den 1604'e kadar gö
revde kalan Bektaş Paşa ile bu yeni eya-
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letin kurucusu oldu. Osmanlı hakimiyeti 
altında eyaletin idari taksimatında ne 
gibi değişikliklerin meydana geldiği tam 
olarak bilinmemektedir. 1632-1641 yıl 

ları arasında tutulan bir deftere göre 
eyaJet Segedin (Szeged). Szolnok, Hatvan 
ve Pilek (Pülek) sancaklarından oluşmak

taydı. 1660'ta ise "'Eğre " başlığı altında 

sadece Segedin (Baçka), Solnık ve Hatvan 
livaları zikredilir (BA, KK, nr. 434, vr. 4b ). 

Aynı zamanda Novigrad (N6grad) sanca
ğının belirli bir süre için buraya bağ
lı olduğu Kasım 160S tarihli bir hüküm
den anlaşılmaktadır (BA, MD, nr. 77. s. 
79, hk. 267) 

Osmanlı hakimiyetinin sürdüğü dok
san bir yı l boyunca Eğri'de en az elli se
kiz altmış beylerbeyi görev yapmıştır. 
Bunların faaliyeti hakkında bilgiler ol
dukça kısıtlıdır. Jaszbereny ve Rimas
zombat (bugün Slovakya 'da Rimavska So
bota) şehirlerinin XVII. yüzyıla ait belge
lerine göre beylerbeyHer vergilendirme
deki problemler, reaya şikayetlerinin ÇÖ

zümü vb. meselelerle uğraşmışlar, ayrı
ca ıstvan Bocskai'ya yardım etmekle gö
revlendirilmişler ve ilk Uyvar '(Ojvar) se
ferine ( ı 605) kumandan tayin edilmiş
lerdi. 

Doğrudan Eğri şehrinin durumuyla il
gili bilgiler ise daha da az olup nüfusu 
t am olarak bilinmemektedir. Osmanlı 
idaresi öncesinde, 1 S48 yılından kalma 
bir vergi defterine göre sadece yirmi beş 
kişi hububat vergisi ödemekteydi. Bir 
yıl sonra yazılan başka bir kaynağa gö
re şehrin dört mahallesinde kırk bir "ka
pı " (hane, çift) vardı ; ayrıca otuz üç fakir 
(tam kapıdan daha küçük toprak parçası
na sahip olanlar), altı terkedilen ve dört 
yeniden kullanılmaya başlanan birim 
(çift / arsa, toprakl tesbit edildi. Aynı yıl
da hazırlanan ve ötekilerden daha tam 
görünen bir listede 232 aile reisiyle bun
ların verdikleri hububat ve üzüm vergi
ler i yer alır. 1 S77 yılında ise 27S vergi 
mükellefi bulunuyordu. Böylesine önem
li bir dini merkezde kaç papaz, rahip, 
asilzade ( ı 577'de şehrin dört mahallesin
de ı 23 ai le) ve başka muaf kişinin bulun
duğunu tesbit edip nisbetini belirlemek 
oldukça güçtür. Normal zamanlarda ka
le muhafızı askerlerin sayısı 400 civarın
da olup bu rakam 1 S83'e kadar 1 OOO'e 
ulaştı. Bütün bu bilgilere göre XVI. yüz
yılın ortalarında burada 3000 ile 4000 
kişinin yaşadığı tahmin edilebilir. Osmanlı 
döneminde bunlardan ne kadarının ye
rinde kaldığını ve kaç müslümanın bu
raya geldiğini tesbit etmek daha da zor-
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dur. Eğri'ye sevkedilen askerlerin sayısı 
hakkında da bilgi yoktur. Sadece 170S 
yılında Tımışvar Kalesi 'nde, daha önce 
Eğri'de hizmette bulunan ve o sıralarda 
isyan eden 1 SOO yeniçerinin yer aldığı 
bilinmekteyse de bu yüksek rakam bü
yük ihtimalle ancak savaşlar sırasında 
yani 1680'1i yıllar için geçerlidir. Verdiği 
rakamlar genellikle tahmini veya mü
balağalı olan Evliya Çelebi 'nin Seyahat
name 'sinde 1664'te aynı miktar yeniçe
riden bahsedilmesi dikkat çekicidir. Ay
rıca eyalette dokuz zaim ve 3S7 timarlı 
sipahinin bulunduğunu gerçeğe uygun 
şekilde belirten Evliya Çelebi'nin hisar 
eri olarak kaydettiği 12.000 kişi , şehir

deki ev, cami, zaviye, çeşme, dükkan, 
medrese ve sıbyan mektebi için belirtti
ği sayılarla birlikte mübalağalı olmalı

dır. Nitekim şehrin geri alınmasından 
sonra hazırlanan ev listelerinde 412, 
518 ve 810 gibi rakamlara rastlanması, 
XVII. yüzyılda şehirde S-6000 kişilik bir 
nüfusun bulunduğunu göstermektedir. 
Ayrıca burada belirtilen binaların büyük 
çoğunluğu da bir veya iki odalıktı. An
cak 1664'te şehri gören Evliya Çelebi'
nin kale ve varoşu hakkında uzun uza
dıya bilgi vermesi, bu dönemde şehrin 
fiziki kapasitesinin yeniden tahlilini ge
rektirmektedir. Bu seyyaha göre kale
dekilerden başka (Alem-i Şerif Camii ve 
Paşa Camii ) varoş kısmında kiliseden çev
rilmiş Sultan Mehmed (Fethiye) . Çarşı, 
Salih Efendi, Benli Ahmed Ağa , Memi 
Ağa , Alaybeyi. Yeni Zafm, Kasım Paşa 
adlarını taşıyan camiler de bulunmakta 
ve şehrin müslüman halkı Macarca ve 
"Nemçece" (Almanca) konuşabilen Boş

naklar'dan oluşmaktaydı (Seyahatname, 

VII, 160- 176). 

Şehrin coğrafi konumu bağcılık için 
son derece elverişli olup gayri müslim 
halkın büyük kısmı geçimini şarapçılık
tan sağlıyordu . Hatta Osmanlı idaresi 
öncesi 1577'de vergi mükellefi olarak 
kaydedilenlerin % 90 ' ı sadece bağcılıkla 
uğraşıyordu . Bu alanda Osmanlı döne
minde pek fazla değişiklik meydana gel
medi. Aynı zamanda Osmanlı devrinde 
gerek mahallf pazarların gerekse tran
sit ticaretin önemli ölçülere ulaştığına 

dair bazı ipuçları da vardır. Nitekim şe
hirde zengin bir müslüman tabakasının 

mevcut olduğu , yakın şehir ve kasaba
larla yaptıkları ticaret ve kredi işlemle
rinden anlaşılmaktadır. 

Eğri , 1683 Viyana bozgunundan son
raki mücadeleler sırasında Osmanlı ida
resinden çıktı. 1687 ortalarında Giovan-

ni Doria kumandasındaki müttefik Av
rupalı güçler tarafından şehir k,uşatıldı. 

Son vali Rüstem Paşa ' nın askerleri dört 
ay mukavemet ettiler ; fakat bütün yol
lar kapalı olduğundan kaleye erzak gi
remediği ve yardımcı kuwet gelmediği 
için 14 Aralık 1687 tarihinde kale mü
dafileri teslim oldu ve birkaç gün sonra 
ayrılmak isteyenler Varat'a (Nagyvarad) 
doğru yola çıktılar. Eğri'de kalmayı ter
cih edenler, General Caraffa'nın özel te
şebbüsü ve gayreti sonucunda imzala
nan ikinci teslim antlaşmasına göre baş
ka yerlerdeki uygulamalara aykırı ola
rak burada kalabildiler. Bunların çoğu 

zamanla Hıristiyanlığı kabul edip Macar
laştı. Nitekim Silahdar Mehmed Ağa 'nın 

kaydına göre şehir halkının 1 SOO kada
rı Varat'a gitmek üzere yola çıkmış, mev
simin kış olması sebebiyle yürüyemeye
cek durumda olanlar civar köy ve palan
kalara sığınıp bazıları esirliği, bazıları da 
Hıristiyanlığı kabul etmiş, şehirden ay
rılmak istemeyen kul kethüdası alay be
yi, iki imam ve bir kısım halk din değiş
tirmişti (Tarih, !, 315-316) XVIII. yüzyılın 
ilk yıllarında bu şekilde şehirde 400'e ya
kın kişinin yaşadığı bilinmektedir; bun
ların bir kısmı başka yerlerden gelmiş 
ve yeni hıristiyan olmuştu . Daha sonra 
bazıları Osmanlı topraklarına döndü, bir 
kısmı ise eski Türk adlarını Macar soya
dı yaparak bugüne kadar muhafaza et
tiler. 

1687 yılında Habsburglar şehri aldık

tan sonra sadece cami olarak biri ha
rap on milbed tesbit etmişlerdi. Bugün 
ise Eger şehrinde Osmanlı dönemini ha
tırlatan en belirgin yapı, üst kısmı XIX. 
yüzyıldaki tamirat sırasında ilave edilen, 
vaktiyle Kethüda Camii yanında duran 
zarif minaredi r. Ayrıca Vii iide Sultan Ha
mamı 'nın bazı kalıntıları da meydana 
çıkarılmıştır. Kalede ise "Barbakan " di
ye adlandırılan bir burcun duvarları ko
runmuştur. 

Eğri'deki 

Kethüda 
Camii'nin 

1841 y ıl ında 

adı bi linmeyen 
bir ressam 
tarafından 

yap ı lan 

gravürü 
(J. Molnar, 

levha XIX) 



XVIII. yüzyıldan bu yana hızla geli
şip değişen, fakat son yirmi yılda nüfus 
bakımından durgunluk gösteren Eger 
1990'da 62.000 kişilik bir nüfusa sahip
ti. Şehir, Heves ilinin ve Macaristan'ın 

üç başpiskoposluğundan birinin merke
zidir. Ziraata dayalı bir ekonomi ve özel
likle şarapçılık önemini korumaktadır. 

Kalesi. barak stildeki binaları ile turis
tik bir şehir durumundadır. 
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Yunanistan'ın doğusunda 
eski bir Osmanlı sancağı 

ve bu sancağın merkezi olan şehir. 
L ~ 

Bugün Khalkis adını taşımakta olup 
Yunan anakarasının doğusunda, kıyıya 

paralel olarak uzanan Eğriboz (Evvoia) 
adasında Euboea ilinin merkezidir. Ana
kara ile ada arasında bulunan Euripos 
(Evrfpos) adlı bağazın en dar yerinde ku
rulmuştur. Şehrin bulunduğu noktada 
ada anakaraya oldukça yaklaşır. Boğaz-

daki gelgit akıntıları sürekli yön değiş
tirerek eşine az rastlanır bir tabiat ola
yı meydana getirir. Tarih boyunca bura
yı anakaraya bağlayan birçok köprü ya
pılarak irtibat sağlanmıştır. Osmanlı ha
kimiyeti döneminde ( 14 70-1831) önemli 
bir deniz üssü olan şehir, Teselya ' nın gü
neyinde kalan bölgenin kalabalık müs
lüman nüfusa, birçok dini binaya sahip 
önde gelen İslami ve idari bir merkezi 
olarak dikkati çeker. 

Euboia adasındaki bir yarımadanın 
üzerinde bulunan şehrin kuruluşu Bizans 
devrinin ilk yıllarına rastlar. O dönemde 
Euripos Bağazı kıyısında, eski Khalkis 
şehrinin batısında küçük müstahkem bir 
yerleşim merkezi olarak kuruldu. Bura
ya Grekçe Egripos denildi: bu ad Yene
dik hakimiyeti sırasında Negroponte'ye, 
Osmanlı idaresi sırasında da aslına uy
gun bir şekilde Eğriboz'a çevrildi. XVI. 
yüzyıl başlarında burayı gören Piri Reis 
adanın ve şehrin adını Iğribos ( '-""Y. _}:.1 ) 
olarak kaydeder (Kitab-ı Bahriye, ı. 271 ). 

Fetihten hemen sonrasına ait tahrir def
teriyle XV. yüzyıl Osmanlı kaynakların

dan Umur Bey'in gazalarını anlatan En
veri, Aşıkpaşazade ve Neşri gibi tarih
çilerin eserlerinde bu ad Ağriboz, Ağri

bos (c!"'Y..):-1 • .JY._}:-1) şeklinde yazılıdır. 
Daha sonraki Osmanlı kaynakları ve res
mi belgelerinde Ağriboz ( .)~_}:. 1 ) imla
sı yerleşmiştir. Şehrin adının burayı ku
ran Ayagriboz'dan (.)~_}:.~1) geldiğini 
belirten Evliya Çelebi, halkın burayı Eğ

riboz (.J~_}I) şeklinde andığını, ancak 
resmi kayıtlarda Ağriboz ( .)~_}:.1 ) ola
rak geçtiğini belirtir (Seyahatname, vııı. 

236) . Antik dönemde oldukça gelişmiş 
bir şehir olan ve Aristo 'nun öldüğü yer 
olarak bilinen Khalkis şehri ise bu Bi
zans-Venedik şehrinin doğusunda bu
lunmaktadır. 

Eğriboz. Bizans İmparatorluğu'nun 
1204'te bölünmesinden sonra Venedik
Iiler'in kontrolü altına girdi. Venedikliler 
1304'te burayı müstahkem hale getir
diler ve 1470'e kadar Ege'deki en geliş
miş deniz üssü olarak kullandılar. Ve
nedikliler zamanında 1800 m. uzunlu
ğunda surlarla çevrilen Eğriboz 1 O hek
tarlık bir sahayı içine alıyordu. Dar so
kakları ve 1200- 1 SOO kadar yüksekçe 
evleri bulunmakta olup nüfusu yaklaşık 
S- 6000 civarındaydı. Bu haliyle Selanik'in 
güneyindeki en büyük şehir özelliği ta
şımaktaydı. Türkler'in Eğriboz'a ilk ge
lişleri , Aydınoğlu Umur Bey'in 1333'te-
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ki akınları sırasında gerçekleşti. Umur 
Bey'in buraya yönelik akınları daha son
ra da devam etti (Enveri, s. 69. 87, lll). 
141 S -1417 yıllarında Venedikliler savaş
Iarda ele geçirdikleri Türk esirleri de kul
lanarak şehir surlarını geniş ve derin bir 
hendekle çevirip tahkim ettiler. 

14S8'de Mora seferi dönüşünde Fatih 
Sultan Mehmed Venedikliler'in misafiri 
olarak Eğriboz' a geldi. Mora'nın Osmanlı 
topraklarına dahil edilmesinden sonra 
kara ve deniz ulaşımını tehdit eder bir 
özellik kazanan Eğriboz'un önemi arttı. 
1463 ile 1479 yılları arasında devam 
eden Osmanlı-V en edi k savaşı sırasında 
Fatih bizzat başında bulunduğu büyük 
bir orduyla şehri kuşattı (1470), kaptan
lığını Mahmud Paşa'nın yaptığı deniz gü
cü de bu kuşatmaya destek verdi. Şehir 
uzun bir muhasaradan ve şiddetli sokak 
çatışmalarından sonra ele geçirildi. Sa
vaş esnasında ve sonrasında SOOO kişi
nin öldürüldüğü ve 2SOO kişinin de İs
tanbul'a sürülerek yerleştirildiği belirti
lir. Aşıkpaşazade, Neşri, Dursun Bey ve 
Kemalpaşazade gibi Osmanlı müellifle
rinin eserlerinde şiddetli çatışmalardan, 
garnizonun yok edilişinden , kiliselerin 
camiye çevrilişinden ve hayatta kalan 
sivillerin (ibn Kemal'e göre 15.000, Teua

rfh-i Al-i Osman, Vll, 291) sürgüne gön
derilişinden bahsedilir. Aşıkpaşazade bu 
bilgilere, gönüllü olarak Eğriboz'a gelen 
müslümanların boşalan hıristiyan ev
lerine yerleştiklerini de ekler (Tarih, s. 
172). Osmanlılar'ın ele geçirdiği esirler
den biri olan Gian- Maria Angiolello İs
tanbul'a sürülenlerin karşılaştıkları güç
lükleri kaydetmiştir. 

Osmanlı idaresinin ilk yıllarında şehir 
sadece askeri öneme sahipti. Fatih Sul
tan Mehmed'in emriyle St. Mary Kilisesi 
buradaki askerlerin ibadetine ayrılarak 
camiye çevrildi, yakınına da bir hamam 
yaptırıldı. Caminin harcamalarına bu ha
mamın ve ayrıca altmış iki dükkanın kira 
gelirleri vakfedildi. Camiye çevrilen ki
lise. muhtemelen İmparator Justinyen 
tarafından VI. yüzyılda yaptınımıştı ve 
1204 'e kadar Ortodoks kilisesi, bu tarih
ten 1479'a kadar da Katalik katedrali 
olarak kullanılmıştı. 

Eğriboz'da yapılan 1474 tarihli ilk Os
manlı tahririne göre şehirde otuz iki müs
lüman ve altı hıristiyan evi vardı ve bun
ların tamamı vergiden muaf olan esnaf
tı (Tahrir Defteri, istanbul Belediyesi Ata
türk Kitaplığı, Muallim Cevdet yazmaları, 
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