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SİNOP 

Karadeniz bölgesinde şehir 
ve bu şehrin merkezi olduğu il. 

_j 

Anadolu'nun kuzey yönünde uç noktası 
olan İnceburun'a doğu yönünden bağla
nan Boztepe Burnu berzahında bir kale
şehir olarak kurulmuş ve bir liman şehri ko
numunda tarih boyunca doğu yönünde ge
lişmiştir. Berzahın kuzeydoğusundaki dış 

liman fırtınalara açık olduğu ve denizcilik 
bakımından kullanışlı sayılmadığı halde An
tikçağ'da daha çok bu !imanın kullanıldığı 
bilinir. Yarımadanın güney yönündeki iç 
liman ise rüzgarlara kapalı konumuyla ve 
sakin deniziyle Karadeniz'in Anadolu kıyı
larının en önemli doğal limanı olup Akli
man ismini almıştır. Sinop'un eski adı Yu
nanca Sinopolli'dir. Müslüman yazarlar şeh
rin adını "Sanub" olarakyazmışlardır. Erken 
Osmanlı kroniklerinde ise bu ad "Sinab" ve
ya "Sinub" şeklinde geçer. Şehrin adının 
kökeni konusunda çeşitli görüşler vardır. 
Yunan efsanelerinde şehrin kurulması meş
hur Argonautlar'dan Tesalyalı Autolykos'a 
atfedilir ve adının da bir Amazan kraliçesi
nin isminden geldiği söylenir. Şehrin adı
nı Asur tanrılarından Sin'den, Hititçe Sino
va'dan geldiğini öne sürenler olduğu gibi 
milattan önce ı. yüzyıla ait bir kaynak, Ir
mak Tanrısı Osopas'un Apoila tarafından 
yakalanarak getirildiği yere (Sinop) adını 
veren Sinopi isimli kızından geldiğini yaz
mıştır. 

Sinop yöresinde Kalkolitik (m.ö. S SOO'ler
den itibaren). Tunç çağı ve Demir çağı yer
leşimleri tesbit edilmiştir. Gaşka , Hitit, 
Frig hakimiyeti sonrasında Kimmerter'in Si
nop'u denetimleri altına aldıkları, bu ara
da daha önce başlamış olan Grek koloni
zasyonunıin Kimmerter sayesinde kolay
laştiğı ileri sürülür. Esasen Sinop, milat
tan önce VIII. yüzyılda bir Grek kolonisi ha
line gelmeden çok önceleri Mezopotomya 
ve Kilikya'dan gelen kervan ticareti için 
önemli bir iskele durumundaydı. Strabon 
bu şehri Miletliler'in kurduğunu, uzun sü
re bağımsız kaldıktan sonra Pontus Kral
lığı, ardından Romalılar tarafından ele ge
çidldiğini belirtir. Milattan önce VIII. yüzyı
lın ortalarında Milet'ten gelen meirler bu
raya yerleştiler. Sinop, Mezopotomya ve 
Anadolu'nun iç kesimleriyle Karadeniz çev
resi arasındaki ticarette bir üs olarak kul
lanıldı. Miletliler yakıı:ı çevredeki oımanlar.c 
dan sağladıkları iyi kalitedeki Çam keres
tesini kullanıp dbnanmalarını güçlendirdie 
ler ve karadeniz l<ıyııarında Trapezus (Trab-

zon, m.ö. 757), Kerasus (Giresun) ve Kat
yara ( Ordu'nun batısında Bozukkale) gibi 
şehirleri kurdular. Sinop milattan önce IV. 
yüzyılda bir ara Persler'e, ardından Kapa
dokya Krallığı'na bağlandı. İskender döne
minde Makedonya egemenliği altına girdi. 
Meşhur Diogenes'in doğduğu şehir olarak 
ün kazanan Sinop milattan önce 220'de 
Pontus Kralı II. Mithridates tarafından zap
tedildi ve krallığın başşehirlerinden biri sa
yıldı. Sinop Kalesi'nin ilk defa bu dönem
de inşa edildiği anlaşılmaktadır. Milattan 
önce 69 yılında Lucullus tarafından alınan 
şehir Colonia Julia Felix Sinope diye adlan
dırıldı ve Roma egemenliği döneminde yak
laşık 350 yıl boyunca serbest ve özerk şe
hir statüsünü sürdürdü. 

Coğrafyacı Strabon'a göre balıkçılıkta 
önde olan Sinop'un etrafı bostantarla be
zenmişti. İyi tahkim edilmiş olan ve kara
dan surlarla, deniz kıyısında dik yamaçlar
la korunan Sinop'un Kırım kıyıları ile ticari 
ilişkileri sıkı idi. Şehrin civarının toprakları 
verimli olup zeytin ağaçları vardı. Fakat o 
döneme gelindiğinde kervan yolları Ami
sos'ta (Samsun) sona eriyordu; ticari faali
yet de Ege kıyılarına intikal etmişti. Bun
lara rağmen Sinop deniz ticareti bakımın
dan Bizans döneminde de önemini koru
du. 

İmparator Trajan zamanında (m.s. 98-
1 ı 7) başladığı anlaşılan Sinop'un hıristi
yantaşması şehrin ilk piskoposu olan Sa
int Phokas'a atfedilir. Aziz Phokas etra
fında oluşan kült bütün Karadeniz çevre
sinde yayıldı. Bizans döneminde Arıneni
ak "thema"sına bağlı olan Sinop dini ba
kımdan Amasya metropolitliğine dahildL 

Sinop Kalesi'nin kalıntıları 



Daha sonraki yüzyıllarda müslümanların 
Bizans'a yönelik faaliyetlerinin etkileri Si
nop'a da uzandı. Bizans kaynakları (Syme
on Magister ve Theophanes Conrinuatus) 
832'de Sarazenler'in (müslüman Araplar) 
Anadolu'ya akınları sırasında Bizans im
paratorunun İranlı yardımcı kuwetlerinin 
kumandanı olan Theophobos'un kısa bir 
süre için Sinop kralı ilan edildiğini yazar. 

Xl. yüzyılın son çeyreğinde Anadolu'
nun Türkler tarafından fethi sürecinin ilk 
döneminde diğer kıyı şehirleri gibi Sinop 
da Bizans egemenliğinde kaldı. Bu arada 
Çankırı, Kastamonu ve Sinop yörelerinin 
Kara Tegin tarafından fethedildiği Daniş
mendname ve Anna Komnena'ya da
yanılarak belirtilir. Süleyman Şah'a karşı 
Melikşah'ın Bizans ile anlaşması üzerine 
Kara Tegin sahillerden çekilmek durumun
da kaldı. XIII. yüzyıl başlarında Trabzon'
daki Komnenoslar'ın egemenliğine giren 
Sinop, 1. İzzeddin Keykavus tarafından fet
hedildi (26 Cemaziyelahir 611 1 2 Kasım 
1214) Sinop tekfuru Kir Aleksi, Canit (Ca
nik) bölgesi uhdesinde kalmak ve sultana 
vergi vermek şartıyla serbest bırakıldı. Ar
dından Selçuklular tarafından tahkim edi
len Sinop surlarında İzzeddin Keykavus'a 
ait 612 (1215) tarihli Arapça ve Grekçe bir 
kitabe bulunmaktadır. Selçuklu dönemin
de şehir bir yandan Kırım ile Anadolu ara
sındaki bir ihracat ve ithalat limanı rolü
nü aynarken öte yandan Bizans ve Trab
zon kuwetlerine karşı bir üs hizmeti gör
dü. Pisa, Ceneviz ve Venedik gibi İtalyan 
şehir devletleri buraya ilgi gösterdiler, an
cak büyük kolani kurmadılar. 

1. Alaeddin Keykubad devrinde Kasta
monu Emlri Hüsameddin Çoban'ın kuman
dasında yapılan Suğdak seferi Sinop'ta ku
rulan donanmanın gücü bakımından belir
leyicidir. Kösedağ Savaşı ( 1243) sonrasında 
başlayan Moğol vesayeti döneminde Batu 
Han'dan aldıkları yarlıklarla devletin çeşit
li görevlerine talip olanların tepkiler üzeri
ne merkezden ikta bölgelerine çekilmesi 
sırasında naiblik için yarlık almış olan Şü
caüddin Abdullah, Sinop'a donanma ku
mandanı olarak geldi. Yine aynı dönemde 
IV. Kılıcarslan - ll. İzzeddin Keykavus ara
sındaki rekabet sırasında Trabzon Rum
ları kısa bir süre Sinop'ta tekrar egemen
lik kurdu (657/1259) . Ancak şehir, Abaka 
Han'dan kaybedilen toprakları ele geçir
mek için izin alan Muinüddin Süleyman 
Pervan e tarafından geri alındı ( 664/ 1266). 
N. Kılıcarslan bir menşurla burayı ona tern
lik etti (İbn Blbl. ll, 165; Aksaray!, s. 62-
64 ı. Böylece Sinop'taki Pervaneoğulları Bey-

liği'nin temeli atılmış oldu. Pervaneoğulla
rı döneminde Sinop'ta önemli eserler ya
pıldı, Fahreddin-i lraki, Şeyh Müeyyedüd
din Mahmud ei-Cendl gibi bazı tanınmış bi
lim ve düşünce adamları buraya geldi. Da
ha sonra şehirde Kastamonu beylerinin et
kisi arttı. Bu arada Gazi Çelebi faaliyetle
riyle öne çıktı. Gazi Çelebi ölünce kızı bir 
ara yöreyi yönettiyse de (724/1324; bu yüz
den Sinop'a Hatun-ili denilmiştir) Sinop, 
Kastamonu Candaroğlu beyi Süleyman Pa
şa tarafından ele geçirildi. 

İbn Battuta'nın 1340'lara doğru şehri 
ziyaret ettiği sırada şehrin yöneticisi Sü
leyman Paşa'nın oğlu İbrahim Bey idi. Ka
radeniz ticaretinde önemli bir iskele şehri 
olan Sinop'un ticari hayatında Cenevizliler 
de kayda değer bir yer tutuyordu. İbn Bat
tüta, Sinop'ta denize doğru bel vermiş da
ğa çıkıldığında eteklerinde bağlar, bahçe
ler ve gürül gürül akan sular görüldüğünü 
kaydeder. Ona göre tam tepede kurulu za
viye Hızır-İlyas makamı olarak bilinir. Da
ğın eteklerinde ise Seyyid Bilal (Emir Tay
boğa) kabri mevcuttur. Bu dönemde bir 
Venedik ve Ceneviz filosuyla Sinop önlerin
de yapılan savaşta Candaroğulları donan
ması galip geldi (1341). 

Kötürüm Bayezid'in ölümü üzerine Can
daroğulları'nın yönetimi ikiye bölününce 
Kastamonu ll. Süleyman'ın, Sinop ise İs
fendiyar Bey'in yönetimine girdi. İlk Os
manlı kaynaklarında Kastamonu'yu alan 
Yıldırım Bayezid'in İsfendiyar Bey' e Sinop 
ve çevresini bıraktığı bilgisi yer alır (Neşrl, 
1, 323; Aşıkpaşazade, s. 140). Ankara Sa
vaşı (1402) sonrasında Timur Kastamonu
Çankırı yöresini de İsfendiyar Bey' e verdi. 
Şehzade kavgaları sırasında İsfendiyar Bey, 
Musa Çelebi'nin Sinop'ta gemiye binip Ru
meli'ye geçmesinde yardımcı oldu. Şeyh 
Bedreddin de İsfendiyar Bey'in yardımıyla 
Sinop Limanı'nı kullanarak Eflak tarafla
rına gitti. Fatih Sultan Mehmed, Karade
niz bölgesinin tamamında egemenlik kur
mak için harekete geçince 865'te ( 1461) 
Sinop ve çevresini savaşmadan ele geçir
di, dirlik verdiği Candaroğlu İsmail Bey ve 
sipahilerini Rumeli yakasına sürdü. Böy
lece Sinop'ta Osmanlı idaresi kurulmuş ol
du. Sinop Osmanlı döneminde Karadeniz'
de başlıca deniz üssü haline geldi. Yapılan 
gemi miktarı ve çeşidi bakımından Gala
ta ve Gelibolu tersanelerinden sonra ge
len Sinop Tersanesi, ihtiyaca göre özellik
le deniz savaşlarının önem kazandığı za
manlarda faal hale gelmekteydi. Mesela 
1 566'da on beş kadırga, 1 571'de Kıbrıs se
feri sırasında yirmi beş kadırga, 1656'da 
dört kalyon, üç kadırga inşa edildi. Sinop 
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ve çevresinden hem kereste hem gemi 
yapımında kullanılan kendir, zift, üstü
pü vb. malzeme Tersane-i Amire'nin ih
tiyaçları için de kullanılmaktaydı (Bostan, 
S. 17-19) 

Şehrin nüfusu ve fiziki yapısıyla ilgili en 
erken tarihli kayıtlar 892 (1487) yılına ka
dar iner. Buna göre şehirde 783 kayıtlı er
kek nüfus vardı ve bunun 604'ü (492 ha
ne, altmış bekar, elli iki muaf) müslüman, 
179'u ( 159 hane. yirmi bekar) hıristiyan
dı. Ayrıca 117 kişi "cemaat-i nöbetçiyan" 
olarak kalede görev yapmaktaydı. Kayıtlı 
nüfus on üç müslüman ve altı hıristiyan 
mahallesinde oturuyordu. Bu ilk bilgiler 
şehrin 2500'ü aşan bir nüfusa sahip ol
duğunu gösterir. 936 (1530) tarihli kayıt
larda iki cuma camisi, yirmi bir mahallesi 
ve bir medresesi olduğu görülen Sinop'ta 
378 müslüman, 233 hıristiyan hanesi ol
mak üzere toplam 611 hane vardı. Bu
nun dışında kayıtlı 327 bekar erkek nüfu
sun 236'sı müslüman, doksan biri hıristi
yandı. Tahmini nüfus bir önceki tarihe gö
re artarak 3000-3500 dalayına ulaşmıştı. 
Müslüman mahalleleri adlarını çoğunluk
la merkezlerindeki cami ve mescidlerden 
(Cami [Alaeddinj, Mescid-i Saray, Mes
cid-i Aslan, Mescid-i Sofu Bayezid, Mes
cid-i Ulubey, Mescid-i Hacı Aslan, Mes
cid-i Şükrane 1 Şekerhane, Mescid-i Ka
pan), hıristiyan mahalleleri ise kiliselerden 
(Büyük Kilise, Aya Petro, Aya Nikola, Aya 
Konstantin, Ayaklıca Kilise) almaktaydı 
(BA, TD, nr. 438, s. 679) 1530 tarihli def
terdeki diğer müslüman mahalleleri De
mirli, Meydan, Akdoğan, Serameddin (Si
raceddin), Tayboğa ve Balatlar'ın da aslın
da mescidleri vardı. Gayri müslim mahal
lelerinden Tersane mahallesi gemi yapımı 
işinde çalışanlarca meskun hale getirilmiş 
olmalıdır. 

968 ( 1560-61) tarihli Tahrir Defteri'ne 
göre Sinop şehrinde toplam 1 003 erkek 
nüfus (tahminen 3000 kişi) kayıtlıydı (BA, 
TD, nr. 327, vr. 454 vd ). En kalabalık müs
lüman mahallesi Sultan Alaeddin Camii ma
hallesiydi. Müslümanlar (377 hane. 318 be
kar) on dört, hıristiyanlar ( 198 hane, sek
sen sekiz bekar) yedi mahallede yaşamak
taydı. 990 (1582) tahririnde on üç kale mu
hafızı kaydedilmiş olmakla birlikte şehrin 
müslüman halkının bir bölümü kaleyi ko
rumakla görevliydi. Bu sebeple ll. Meh
med devrinden itibaren fevkalade vergi 
yükünden (avarız) muaf tutulmuşlardı. Mu
aflar (ll O nefer) ve kale görevlileri (ı 00 
kişi) dışındaki müslüman nüfus 400 ha
ne ve 644 bekardan, hıristiyanlar ise 226 
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hane ve 295 bekardan oluşmaktaydı. Tah
mini toplam nüfus 4000'i buluyordu. Bu 
veriler, Sinop'ta XV. yüzyıldan XVI. yüzyı
lın son çeyreğine kadar düzenli bir nüfus 
artışının olduğunu gösterir. Şehrin gelirle
ri arasında boyahane, dalyan ve gümrük 
vergileri dikkat çeker. Bunlar kale görev
lilerinin ücretlerine tahsis edilmiştir (Ünal, 
S . 107, 333-337) . 

Sinop'un 1051'deki (1641) gayri müslim 
mahalleleri Arap, Ayaklıca Kilise, Aya Kons
tantin, Aya Nikola ve Meryem Ana'ya XVIII. 
yüzyıl şer'iyye sicillerine göre Aya Todori, 
Balatlar ve Kumbaşı (Elekçiler) eklendi. 
Esasen bunlardan Aya Todori eskiden be
ri bir gayri müslim mahallesi olarak vardı; 
müslüman ve gayri müslimlerin karışık 
yaşadığı Balatlar ise XV-XVI. yüzyıllarda 
müslüman mahalleleri içerisindeydi. XVIII. 
yüzyıl şer'iyye sicillerinden tesbit edilen 
müslüman mahalleleri ise Arasta, Arslan, 
Bağçeler, Siraceddin, Cami-i Keblr, Kapan, 
Kaleyazısı, Kefevl Mahmud Efendi Camii, 
Küfli, Mehmed Ağa Mescidi, Meydankapı, 
Saray, Selamdalı, Şekerhane (Şükrane), Şeyh, 
Tayboğa, Demirli, Ulubey adlarını taşıyor
du. Ayrıca İçkale'de müslümanlar yaşa
maktaydı (Güler, s. 57-63). 

Sinop şehrinin kalesinde mevcut sivil 
müslüman ahali, kale muhafazasına hiz
meti dolayısıyla avarız türü vergilerden 
muaf olduğundan XVII. yüzyıla ait avarız 
defterlerinde yazılmamış (BA, KK, nr. 2722, 

s. 123), kalenin dışındaki gayri müslim ma
halleleriyle köyler ise kaydedilmiştir. Bu ka
yıtlara göre 1051 (1641) yılında altı gay
ri müslim mahallesinde toplam 202 ha
ne (kırk beş avarızhanesi) yazılıdır (köy
lerle birlikte toplam 21 o avarızhanesi var
dır; BA, KK, nr. 2589, s. 40-41; nr. 2593, vr. 
1oa·b ı. 1099 (1688) tarihli mufassal ava
rız defterine göre ise aynı altı mahallede 
yazılan toplam 177 nefer kırk iki avarızha
nesi olarak kaydedilmiştir. Bu tarihte en 
kalabalık gayri müslim mahallesi Arap ma
hallesidir (elli dokuz vergi mükellefi). 

XVI. yüzyılda suhte ve Celall karışıklık
larından etkilendiği anlaşılan Sinop XVII. 
yüzyıl başlarından itibaren birkaç defa Don 
Kazakian'nın saldırısına uğradı (ilki 16 ı 4'
te) . Bu saldırı esnasında , Naima'nın İbn 
Fazlullah el-Ömer!' den mülhem olarak "me
dlnetü'l-uşşak" ve "şehr-i dilara" olarak tav
sif ettiği Sinop'ta yetişkin erkekler kılıçtan 
geçirildi, çocuklar esir edildi (Tarih, II, 409) . 

1638'de Kazaklar'ın Sinop ve Anadolu sa
hillerine yönelik hazırlıkları zamanında ted
bir alınarak öniendi (a.g.e., Il , 905) . 1049 
(1639-40) tarihli bir belgede kalenin tami-

254 

rinden bahsedilmektedir ki bu muhteme
len Kazak akıniarına karşı alınan bir ted
birdir (BA, MD, nr. 90, s. 379). Kale dışında 
yaşayanlar Kazak saldırıları sırasında kale
ye alınmaktaydı . Bu saldırılar üzerine ka
lenin tamir edilip muhafazasına sıkı sıkıya 
özen gösterildiğini kaydeden Evliya Çele
bi'ye göre kalenin başlıca kapıları Kum Ka
pısı, Meydan Kapısı, Tersane Kapısı, Yeni
cekapı, Tabahane Kapısı, İçkale'nin Lonca 
Kapısı , Uğrunkapı ve aşağı kaledeki Deniz 
Kapısı'dır. Evliya Çelebi ayrıca 1050 (1640) 
yazında uğradığı Sinop'ta kale içinde ve 
dışında yirmi dört mahallenin var olduğu
nu bildirir. Sinop 300 akçe payesiyle kadı
sı, müftüsü, nakı"büleşraf kaymakamı, diz
dan, serdan ve kale neferleri olan, halkı
nın çoğu tüccar, marangoz, karaya ve de
nize tutkun bir şehirdir. Hıristiyan mahal
leleri ise deniz kıyısındadır. Gayri müslim
lerin 11 00 kadarı haraç verirken 1 00 gayri 
müslim kalenin tamiri karşılığında haraç 
vermemektedir. 

Bir liman şehri olarak Sinop'un hayli faal 
bir ticarete sahne olduğu söylenebilir. Ke
fe gümrük defterlerindeki veriler, 1486-
1490 yılları arasında bazıları Sinoplu olan 
pek çok gemi sahibinin Sinop'a gelip gitli
ğine işaret eder. Öte yandan aynı dönem
de Kefe'de ticaret yapan müslüman tüc
carlar arasında doğum yeri Sinop olan ki
şiler ön plandadır. Sinop Limanı'nın güm
rük gelirleri ise bir mukataa şeklinde iş
letilmekteydi. 1 560 ve 1 582 tarihli tahrir 
defterlerinde iskele mukataası geliri ola
rak yer alan rakam gerçeği aksettirmez. 
161 0-1616 yıllarında altı yıllık dönemde is
kele mukataası gelirinin 1.300.000 akçe di
ye kaydedilmiş olması da yıllık gelirin yak
laşık215.000 akçe civarında olduğunu gös
terir. Karadeniz'deki belli başlı dört güm
rük alanından biri Sinop'tan Trabzon'a uza
nan sahayıkapsayan Sinop Gümrüğü' dür. 
Dolayısıyla Sinop iskelesi Gümrüğü ve ona 
bağlı olanların mukataası içinde Karade
niz sahilinde daha küçük çaptaki iskele ve 

XVIII. yüzyılın 
başlarında 

Sinop' u 
gösteren 

bir gravür 
(T ournefort, 

Relation d'un 
vayage du Levant, 
Paris 1717, ll, 203) 

limanlar da bulunmaktaydı . XVIII. yüzyıla 
ait kayıtlar Amasra, Ereğli gibi Sinop'un 
batısında, Bafra, Samsun, Ünye, Giresun 
gibi doğusundaki yerlerde bulunan iske
Ieierin de bu mukataa alanı içinde bulun
duğunu, zamanla mukataanın adının Ka
radeniz gümrükleri mukataasma dönüş
tüğünü bildirir. 

Şer'iyye sicillerinden edinilen bilgilere gö
re XVIII. yüzyılda Sinop şehir merkezinde 
cuma pazarı, bir sGk-ı sultanl, birkaç han, 
beş çarşı (Kaleyaz1s1, Kazganc1lar, Kapan, Yalı 
ve Tersane çarşıları) , çeşitli dükkanlar (bak
kal , tuzcu, semerci, berber, ekmekçi, ayak
kabıcı vb.), iş yerleri (mumhane, fırın, de
ğirmen vb.) mevcuttu. Canlı bir iktisadi 
hayata sahip olan şehirde çeşitli meslek 
sahipleri arasında gemiciler ve tüccarlar 
büyük bir yer işgal etmekteydi. Sinop XVII. 
yüzyılda köle ticareti bakımından da eski 
önemini koruyordu. 

XVIII. yüzyılda ve XIX. yüzyılın başında 
Sinop'a uğrayan seyyahların yazdıkları ise 
ekonomik açıdan bir ölçüde gerilemiş bir 
şehrin portresini çizer. XVIII. yüzyıl sonu
na doğru şehri ziyaret eden Sestini nüfu
su 15.000 olarak yazar. Aynı sayı 1830-1833 
arasında seyahat eden Fontanier tarafın
dan da verilirken XIX. yüzyılın ikinci yarı
sına ait kaynaklarda 5000-9000 arasında 
rakamlar yer alır. Kadınların ve gayri müs
limlerin sayılmadığı 1831 nüfus sayımına 
göre Kastamonu vilayetinin bir kazası olan 
Sinop'ta 7137 müslüman erkek vardı. Bu
günkü Sinop'a dahil Gerze kazasında 2521 , 
Saray'da 4839, Boyabat'ta 7546, Ayan
don'da 2088 müslüman erkek kayıtlıdır. 

1854 yılı başlarında Sinop Limanı'ndaki 
Osmanlı donanmasının Rus baskınına uğ
ramasıyla meydana gelen Osmanlı-Rus 
donanma savaşında 2000'in üzerinde as
ker şehid düştü, on iki Türk gemisi battı. 
Askeri zayiatın dışında şehirde büyük ha
sar meydana geldi; resmi bir belgeye gö
re yedi mescid, iki mektep, 247 ev ve 170 
dükkan yandı, beş sivil müslüman şehid 



oldu, hıristiyanlardan da on altı kişi öldü. 
Bu tahribat şehirde derin iz bıraktı. Kırım 
savaşından sonra inebolu ve Samsun li
mantarının artan önemiyle birlikte Sinop'un 
deniz ticaretindeki rolü azaldı. Limanlarda 
yapılan ithalat-ihracat değerlerine dair ra
kamlar Sinop'ta 1.220.000 frank iken Sam
sun'da 15.000.000, Trabzon'da 86.000.000 
frank idi. Nisbeten tecrit edilmiş bir yer 
olması dolayısıyla ll. Abdülhamid tarafın
dan sürgün yeri olarak kullanılan Sinop'ta 
Cumhuriyet devrinde İçkale hapishaneye 
dönüştürülmüştür. 

Şemseddin Sami'nin verdiği bilgilere gö
re XX. yüzyıl başlarına doğru 9000 kişilik 
nüfusu olan Sinop şehrinin güney yönün
deki koyda geniş ve sağlam limanı, tersa
n esi, tophanesi, Bizans zamanından kal
ma suru, istihkamı, gemi imaline mahsus 
tezgahları, genel hapishanesi, frengi has
talarına mahsus hastahanesi, mekteb-i ida
disiyle rüşdiyesi ve birkaç cami ve medre
sesi vardı. Ticareti fazla işlek olmayıp baş
lıca ihracat malları kereste ve meyveden 
ibaretti. Arazisi oldukça verimliydi; tütün 
ve keten tohumundan epeyce bir miktar 
ihraç ediliyordu. 1. Dünya Savaşı sonrasın
daki işgal ve Milli Mücadele yıllarında Si
nop, Pontusçu çeteterin faaliyet alanı içi
ne girdi. Bunlara karşı Sinop Mutasarrıfı 
Mazhar Tevfik Bey önderliğinde Müdataa-i 
Hukuk örgütlenmesi gerçekleşti. Mustafa 
Kemal Paşa Samsun'a geçerken Sinop Li
manı'na da uğradı (18 Mayıs 1919). 

Sinop'tan bir görünüş 

XV-XVI. yüzyıl tahrir ve evkaf kayıtları
na göre Sinop şehrinin fiziki yapısının oluş
masında önemli rol oynayan Sultan Alaed
din (CamH Keblr 1 Ulucami, 666/1267-68). 
İbrahim Bey (Kale, 742/1341). Meydankapı 
camileri, Arslan (752/1351). Siraceddin, 
Ulubey (760/1359). Demirli, Kapan (771/ 
1369-70). Saray (Hoca Mukbil, 776/1374-
75). Şekerhane, SQfi Bayezid (Hoca Şahin). 
Akdoğan (Çarşı), Balatlar, Hıdırlık, Tayboğa 
(Seyyid Bilal) ve Unpazarı mescidleri bulun
maktadır. Şer'iyye sicillerinde ve Evliya Çe
lebi'nin Seyahatname'sinde bunlara ek 
olarak Süleymaniye, Yenicami , Ayasofya, 
Kefevi (XVI yüzyı l). Mehmed Ağa ( ı 040/ 
ı 631) camileriyle Şeyh, Debbağhane. Ku
bad Efendi, İskele, Boztepe Maksud Efen
di, Mustafa Efendi, Yenimahalle, Fetih Ba
ba (754/1353) mescidleri zikredilmekte
dir. Şehirde Seyyid Bilal olarak da anılan 
Tayboğa'nın (ö. 679/1280) türbesinin de 
bulunduğu bir zaviyesi, mescidi ve hama
rnı bulunmaktadır. Vakıf sistemi çerçeve
sinde içinde Pervaneoğulları'nın son hü
kümdarı Gazi Çelebi'nin (ö. 722/1322) tür
besi, XN-XV. yüzyıllarda vefat eden İsfen
diyaroğulları'na (Candaroğulları) mensup 
kişilere ait on dokuz sanduka bulunan İs
fendiyarlar (ibrahim Bey) Türbesi, Canda
roğulları'nın son beyi İsmail Bey'in Nesli 
Türbesi, muhtemelen Çaça Sultan Türbe 
ve Zaviyesi, Candaroğlu ailesine mensup 
iki hamının medfun olduğu Hatunlar Tür
besi, Mirza Baba, Kırklar, Sultan Hatun, 
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Devlet Hatun, Hacı Hamza, Pervane tür
beleri, Kırklar Mezarlığı, Bozacı Sultan Za
viye ve Türbesi, Sistani Zaviyesi, Hıdırlık 
Zaviyesi gibi eserler de vakıftarla destek
Ienmiştir. Sinop'ta bir kervansarayla çok 
sayıda çeşme ve üç hamam (Yukarıhamam, 
Yalı Hamarnı ve Tayboğa Hamamı) bulunmak
tadır. Şehrin tek medresesi olan. iki ey
vanlı, revaklı aviulu Sultan Alaeddin Med
resesi, Alaeddin Camii ile aynı vakfa da
hildir. 

Osmanlı idaresinde Kastamonu sancağı
na bağlı bir kaza merkezi statüsünde olan 
Sinop'a Gerze ve Saray nahiyeleri bağlı idi. 
XVII. yüzyılın ilk çeyreğinde toplam köy sa
yısı 180'di. Uzun süre bu durumunu koru
yan Sinop, Tanzimat sonrası Kastamonu 
vilayetine bağlı bir sancak merkezi haline 
geldi. Şemseddin Sami, kaza nüfusunu 
44.791 olarak verir ve Rum sayısını 4500 
diye yazar. Sinop sancağı merkez kaza dı
şında Boyabat ve Ayancık kazalarından olu
şuyordu. Cumhuriyet döneminde il mer
kezi durumuna gelen Sinop şehri bu de
virde yapılan kalkınma hareketleriyle be
lirli ölçüde gelişmişse de çeşitli sebepler 
yüzünden demografik ve ekonomik açıdan 
yeterli düzeyde bir ilerleme sağlayamadı. 
Şehrin kara yollarıyla Boyabat üzerinden 
Kastamonu ve İstanbul'a, doğu yönde de 
Alaçarn-Bafra üzerinden Samsun'a bağ
lanması, limana gelen gemilerin yanaşa
bileceği bir iskelenin 1959-1961 yılları için
de inşa edilmesi, eski eserlerin restoras
yonu ve planlama çerçevesinde yeni bina
ların yapılması nüfusun az da olsa artma
sını sağladı ( l927'de 5006, l950'de 5780, 
1965'te 13.354, 2000'de 30.502, 2007'de 
34.755) . Samsun Ondokuz Mayıs Üniver
sitesi'ne bağlı olarak kurulan Su Ürünle
ri Fakültesi ( 1982). Sinop Fen-Edebiyat 
Fakültesi ( 1998), Sinop Eğitim Fakültesi 
(2000), Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi ile (ı 997) Sinop Sağlık Yüksek 
Okulu ve Boyabat Meslek Yüksek Okulu'
nu bünyesinde barındıran Sinop üniversi
tesi açıldı (2007). 

Sinop şehrinin merkez olduğu Sinop ili 
Samsun, Çorum, Kastamonu ilieri ve ku
zeyden Karadeniz ile çevrilmiştir. Merkez 
ilçe dışında Ayancık, Boyabat, Diknnen, Du
rağan, Erfelek, Gerze, Saraydüzü ve Tür
keli adlı sekiz ilçeye ayrılmıştır. 5792 knn2 

genişliğindeki Sinop ilinin 2007 sayımına 
göre nüfusu 198.412, nüfus yoğunluğu 34 
idi. Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait 2007 
yılı istatistiklerine göre Sinop'ta il ve ilçe 
merkezlerinde seksen yedi, kasabalarda 
sekiz ve köylerde 932 olmak üzere top-
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lam 1 027 cami bulunmaktadır; il merke
zindeki cami sayısı yirmidir. 
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(bk. AIAEDDİN CAMİİ). 
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SİPAHİ 
(~~) 

Osmanlı askeri teşkilatında 
altı bölük halkı da denilen 

kapıkulu süvarilerinin 
en seçkin grubu. 

_j 

Sipatıl sözlükte "asker" manasma gelen 
Farsça sipatı kelimesine dayanır. Kapıkulu 
süvarileri içindeki gruba kaynaklarda si
pah da denmiştir. Kelime Osmanlı asker! 
teşkilatında çeşitli gruplar için kullanılmış
tır. Kapıkulu ocaklarının süvari kısmını teş
kil eden bu ocağın dışında tirnar tasarruf 
eden asker! zümrelere de sipahi adı veri
lir. Bu sonuncuları Osmanlı ordusunun en 
kalabalık asker! grubunu oluşturur ve dir
lik olarak kendilerine verilen arazilerden 
topladıkları vergiler karşılığında atı ve yar
dımcısıyla birlikte sefere katılır, "sahib-i 
arz" tabiriyle de anılırdı (bk. TİMAR) . Ay
rıca Anadolu'da mültezim hesabına har
man ölçeniere de muhtemelen timarlı si
pahilik teşkilatından dolayı sipahi denmiş

tir. Kelime Çağatayca'da "memur, eşraf, 
ayan" gibi anlamlara gelir. Hindistan ve 
Cezayir'de bir askeri sınıfın adıdır. Altı bö
lüğe ayrılan kapıkulu süvarilerinin en iti
bariısı olan sipahiler Osmanlı kaynakların
da ve belgelerinde "ebna-i sipahiyan" ola
rak da geçer. Bu tabir bazan bütün kapı
kulu süvarileri için kullanılmıştır. Sipahile
re ayrıca taşıdıkları alay bayrağının rengin
den dolayı "kırmızı bayrak" da denir. İlk 
Osmanlı kaynaklarında, kapıkulu süvarİ

lerinden ilk defa Kara Timurtaş Paşa'nın 
tavsiyesiyle ı. Murad döneminde silahdar 
bölüğünün teşkil edildiği, sipah bölüğünün 
ise Fatih Sultan Mehmed zamanında or
taya çıktığı ve silahdarların önüne geçip 
baş bölük olduğu zikredilir (bk. ALTI BÖ

LÜK). 

Kapıkulu Ocağı'nın tam teşekkül ettiği 
dönemlere ait genel bilgilerde kapıkulu si
pahilerine katılımın daha ziyade yeniçeri
lerden, saray ve saraya bağlı kurumlardan 
karşılandığı, bazan fevkalade hizmetlerine 
karşılık cebeciler, topçular gibi diğer ocak
larındaki efradın da sipah zümresine da
hil edildiği belirtilir. Ayrıca bir başka as
ker kaynağı enderun köğuşlarındakilerle 
Edirne, Galata ve İbrahim Paşa sarayların
daki iç oğlanlarıdır. Bunlar derecelerine 
göre muayyen zamanlarda altı bölükten 
birine kaydedilebiliyordu (çıkma). Bu tür · 
çıkmalardan en önemlisi saltanat değişik
likleri sırasındayapılaniardı ( cüh1s çıkma-

sı, um um çıkması veya büyük çıkma). Bu
nun yanında sünnet, nikah, viiadet-i hü
mayun gibi bazı önemli zamanlarda bu 
ocağa kayıt mümkün oluyordu. 

Kaynaklara göre ilk devirlerde nüfuz! u 
devlet adamlarının ve kumandanların oğul
ları sipah bölüğüne yazılmaktaydı. Savaş
larda yararlıkları görülenler, Bağdat, Ye
men ve Mısır bölüklerinden ya da önde ge
len birinin hizmetinden gelenler, devşir
me oğlanlarının eğitim görmüş olanları da 
kapıkulu süvarilerine alınabilmekteydi. Ye
niçerilerin aksine evlenmelerine müsaade 
edilen kapıkulu sipahilerinin oğulları (vele
deş) hizmet yapabilecek olgunluğa erişe
bilmişlerse babalarının sağlığında, yaşça 

küçükseler babalarının vefatından sonra 
kapıkulu sipahi bölüklerine dahil olabiliyor
du. Başlangıçta uygulanmamasına rağmen 
sonradan sipahilere hayattayken oğulları
nı ocağa dahil ettirme hakkı verildi (Uzun
çarşılı, Il, 142-144, 169-170). 

Kapıkulu sİpahilerinin yevmiyeleri bölük
lerine, derecelerine, yaptıkları hizmetlere 
göre değişirdi. Bunların maaşları önceleri 
üç ayda bir Topkapı Sarayı Hazine Daire
si'nden verilirken daha sonra bu usulden 
vazgeçilerek ulGfeleri sergili ve taşrab adıy
la iki şekilde verilmeye başlandı. Sergili olan
lar her ulGfe tevziinde vez!riazamın sarayı
na gidip vez!riazam, defterdar, bölük ağa
ları ve diğer hazır bulunması gerekenler 
huzurunda maaşlarını alırlardı. Taşradaki
ler ulGfe tevziinde İstanbul'a şahsen gel
mezler, belgelerini (ibtida veya ruGs) ar
kadaşlarına veya zabitlerine vererek ma
aşlarını onların aracılığıyla tahsil ederler
di (a .g.e., Il, 187-189) . Kapıkulu süvarİle

rinin her kısmının müstakil ağa ve zabit
leriyle kethüda, kethüda yeri ve başçavuş, 
çavuş, bir de katipleri vardı. Altı bölük ağa
larından derece itibariyle en üstte yer ala
nı sipah ağasıydı. Altı bölük ağalarının 1 00 
akçe ve üzerinde yevmiyeleri olup ayrıca 
arpalıkları mevcuttu. Bölük ağalarının ye
tişmiş oğullarının sipah ve silahdar bölük
lerine kaydedilmesi kanundu (BA, ibnü
lemin-Askeriye, nr. 205). Her bölük ağası
nın birer tuğu bulunurdu. 

. İstanbul'da kapıkulu süvarilerinin kendi
lerine-mahsus kışiaları yoktu. Hayvanları
nın mera ve yem ihtiyacı yüzünden daha 
ziyade İstanbul'a yakın yerlerde ve Ana
dolu ile Rumeli'nin çeşitli yerlerinde otu
rurlatdı. Kapıkulu süvarilerinin taşradaki 
ikamet yerleri ilk zamanlarda İstanbul yö
resi, Edirne, Bursa ve Kütahya civarıyla sı
nırlıyken XVII. yüzyılın başlarından itiba
ren Mora, Selanik, Bosna, Belgrad, Şam, 


