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nuyordu. Dokuma tezgâhlarýnda imal edi-
len kuþak ve çarþaflýk kumaþlar çok meþ-
hurdu.

Trablusþam 1918 Ekiminde Fransýzlar
tarafýndan iþgal edildi. 1920 Aðustosun-
da Lübnan’a baðlandý. 1941’de Ýngiliz ve
Fransýzlar tarafýndan tekrar iþgale uðra-
dý. Bugün Lübnan’ýn Beyrut’tan sonra ikin-
ci büyük ticaret ve liman þehridir. Liman
olarak fonksiyonu Suriye’nin Osmanlý Dev-
leti’nden kopmasý üzerine daha da arttý.
Zira o zamana kadar Suriye ticaretinin bir
kýsmýný Ýskenderun Limaný yükleniyordu.
Bu etkinlik de Ýskenderun Limaný’nýn aley-
hine olarak Trablus’a kaydý (DÝA, XXII, 581).
1961’de 115.000 olan nüfusu 240.000’e
yükselmiþtir. Günümüzde Lübnan’ý mey-
dana getiren altý idarî bölümden (muha-
faza) biri durumundaki Þimâl valiliðinin
merkezi olan þehirde sabun ve pamuklu
kumaþ sanayii geliþmiþtir. Ayný zamanda
petrol depolama ve iþleme merkezi fonk-
siyonu vardýr.
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Osmanlý döneminde günümüzdeki
Lübnan’ýn kuzeybatý kesimini

içine alan idarî birim.
˜ ™

Osmanlý hâkimiyetine girdikten sonra
Yavuz Sultan Selim Trablusþam’ý bir san-
cak haline getirip idaresini Ýskender Paþa
oðlu Mustafa Bey’e verdi ve Þam beyler-
beyiliðine baðladý. XVI. yüzyýlda Þam bey-
lerbeyinin Dürzîler ve Bedevîler’in ayaklan-
malarýný bastýramamasý ve asayiþi saðla-
yamamasý üzerine Trablusþam ve etrafýn-
daki bölge 987’de (1579) müstakil beyler-
beyilik yapýldý. Ancak bu idarî düzenleme-
ye raðmen karýþýklýklar yer yer sürdü. Di-
ðer eyaletlerde olduðu gibi Trablusþam’-
da da mahallî güçler sivrilmeye baþlayýn-
ca Osmanlýlar istikrarýn temini için bunla-
rý kontrol altýnda tutmaya çalýþtýlar. Bun-
lardan Âl Assâf, Arap menþeli bir aile idi ve
Trablus bölgelerine hâkimdi. Ailenin Os-
manlý Devleti ile iliþkilerinde her zaman
problem yaþanýyordu, çünkü bunlar çok
defa malî yükümlülüklerini vaktinde yeri-
ne getirmiyorlardý.

Âl Sîfe (Seyifoðullarý) ailesi Maraþ Türk-
menleri’ndendi ve bu aileden Yûsuf b. Sî-
fe (Seyfoðlu Yûsuf Paþa) öne çýkmýþtý. Yûsuf
Paþa bölgede uzun süre valilik yaptý, bir
ara baðýmsýz hareket ettiyse de daha son-
ra Osmanlýlar ile anlaþtý ve ölümüne ka-
dar (1625) idaresini sürdürdü. Onun ardýn-
dan ailenin bölgedeki nüfuzu azalmadý. Ýki
oðlu Ali ve Assâf, kabileleri hükümleri al-
týna aldýlar, Osmanlý Devleti’ne karþý isya-
na kalkýþtýlar ve kendilerinden istenen ver-
gileri ödemeyi reddettiler. Trablusþam va-
liliðine getirilen Þâhin Paþa, Seyfoðullarý’-
nýn cezalandýrýlmasýyla görevlendirildi. Þâ-
hin Paþa, Trablus’a ulaþtýðýnda önce gö-
nüllerini alarak itaat etmelerini saðlamak
istediyse de Seyfoðullarý bunu kabul etme-
di. Bunun üzerine Þâhin Paþa, Assâf’ý kat-

uygun deðildir. Evliya Çelebi gemilerin an-
cak demir atarak limanda yatabileceðini
belirtir. Yine ona göre mâmur kalesinin on
dokuz kapýsý vardýr, varoþunda 600 hâne
mevcuttur. Þehirde Sultan Kalavun, Sul-
tan Îsâ, Câmiu’t-tevbe, Câmi-i Atâ, Câmi-i
Tohân / Tahhân, Câmi-i Mahmûdiyye, Va-
siyye, Tesiyye, Mahmud Bey, Tuffâhiye, Ar-
gun Þah, Taylûne ve Ýskele camilerinin bu-
lunduðunu yazar; birçok mahalle mescidi
yanýnda yedi medrese, üç dârülhadis, on
yedi sýbyan mektebi, yedi tekke, on sekiz
hamam, on iki han olduðunu, içinden akan
Kadîsâ üzerinde iki köprü, ayrýca yetmiþ
çeþme, 2700 dükkân ve bir bedesten bu-
lunduðunu belirtir. Özellikle limanda 150
odalý bir han, yakýnýnda gümrük binasý,
200 depo, 200 tüccar evi mevcuttu (Seya-
hatnâme, IX, 407-412). Evliya Çelebi’nin an-
lattýklarýndan limanýn son derece hareket-
li olduðu neticesi çýkarýlabilir. XVII. yüzyýlýn
sonlarýnda da þehrin ticarî hareketliliðini
koruduðu anlaþýlýr.

XVII. yüzyýlda ipek ticaretiyle öne çýkan
Trablusþam XVIII. yüzyýl baþlarýnda Ýngil-
tere ile ipek ticareti yapýyordu. Ayrýca bir
miktar pamuk ihraç ediliyordu. Þehirdeki
gayri müslim sayýsý ticarî hareketlilik se-
bebiyle çok artmýþtý (BA, KK, nr. 3820). Ya-
bancý tâcirlerin birçoðu Fransýz ve Ýngiliz’-
di, bunlarýn birer ticaret merkezi bulunu-
yordu. XIX. yüzyýlda þehrin fizikî yapýsýnda
önemli geliþmeler oldu. Nüfusu nisbî bir
artýþ gösterdi. 1893-1894’te 17.027 kiþi-
nin yaþadýðý þehirde on yedi cami, mes-
cid, otuz sekiz medrese ve kütüphane,
on beþ tekke, yirmi iki mektep, on iki ki-
lise ve manastýr vardý. Limon ve portakal
bahçeleri arasýnda çeþitli ipek dokuma
fabrikalarý, çiçek suyu taktirhâneleri bulu-
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XVIII. yüzyýlda Cebele livâsý Halep eyale-
tine baðlandý. Selemiye livâsý da mahallî
olarak Deyrürahbe ile birleþtirildi. 1840’ta
Sayda ve Beyrut’un ilâvesiyle oluþturulan
Akkâ eyaletine dahil edilen Trablusþam
1864 Vilâyet Nizamnâmesi’ne göre Suriye
vilâyetine tâbi bir sancaktý. 1869’da mu-
tasarrýflýk oldu. XIX. yüzyýlýn sonlarýnda bu-
rasý Beyrut’a baðlý bir sancak konumuna
getirildi. Trablusþam sancaðý XVI. yüzyýl-
da iki kasaba, 437 köy, 785 mezraadan
meydana geliyordu. Ayrýca burada on üç
göçebe grubu kaydedilmiþti. Bunlar ara-
sýnda Türkmen oymaklarý da vardý (Bayýn-
dýr, Salur / Selluriye, Avþar). Salur ve Ço-
ðun oymaklarý Trablusþam daðlarýnda yay-
lamakta, kýþýn Tedmür’e inmekteydi. Bu
Türkmen kabilelerinin ekserisi Hýsnülekrâd
nahiyesinde toplanmýþtý; Çoðunlular ise
Lazkiye nahiyesindeydi.
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Karadeniz bölgesinin
Doðu Karadeniz bölümünde þehir

ve bu þehrin merkez olduðu il.˜ ™

Doðu Karadeniz’in önemli bir liman þeh-
ri olup Deðirmendere vadisinin Karadeniz’e
ulaþtýðý yerin batýsýnda Boztepe’nin etek-
lerinde kurulmuþtur. Denizden itibaren ba-
samaklý þekilde yükselen yerleþme Zaða-
nosdere ve Kuzgundere vadileriyle kesile-
rek üç parçaya bölünmüþtür. Trabzon’un
ne zaman ve kimler tarafýndan kurulduðu
hususunda kesin bilgi yoktur. Milâttan ön-
ce 756’da bir Milet kolonisi olarak ortaya
çýktýðý ifade edilmekle birlikte doðrudan
þehir ve þehrin adýndan söz eden ilk kay-
nak milâttan önce 400 yýlýna ait Anabasis’-
tir. Burada verilen bilgilere göre þehir Si-
nop’a baðlýydý ve ona belli bir vergi ödü-
yordu. Bu bakýmdan þehri Sinoplular’ýn
kurduðu ve buraya Trapezus, Trapeza de-
dikleri zikredilir. Kelime Batý dillerinde Tra-
pezunte, Trebizonde, Trebizond; Ýslâm kay-

naklarýnda Atrabazunde, Tarabazunde bi-
çiminde geçer. “Masa” anlamýna gelen Tra-
pezus adý muhtemelen þehrin ilk kurul-
duðu dik yamaçlar üzerindeki Aþaðýhisar
kesiminin coðrafî özellikleriyle ilgilidir.

Bir liman þehri olarak Ýlkçað’lardan iti-
baren hayli hareketli bir siyasî çekiþmeye
sahne olan Trabzon bir süre Persler’in nü-
fuz sahasý içinde kaldý. Bir ara baðýmsýz-
lýðýný elde ettiyse de milâttan önce 331’-
de Büyük Ýskender’in idaresi altýna girdi.
Onun ölümünden sonra kumandanlarýn-
dan Eumenes’in payýna düþtü. Milâttan
önce III. yüzyýlýn baþýnda I. Mithridates’in
kurduðu Pontus Krallýðý kýsa zaman için-
de bu bölgeye doðru nüfuzunu yaydý. VI.
Mithridates Eupatos, Trabzon’un da için-
de bulunduðu sahil kesimini kontrolü al-
týna aldý. Bu sýrada Pontus Devleti’nin ma-
den, kereste ve gemi ihtiyacýný karþýlayan
önemli bir liman þehri haline dönüþtü. Mi-
lâttan önce 64-63’te Romalý Pompeius bu-
rayý ele geçirdiyse de VI. Mithridates’in oð-
lu II. Farnakes Trabzon’a yeniden hâkim
oldu. Ardýndan Roma idaresi tekrar kurul-
du. Marcus Antonius, milâttan önce 39’-
da Roma ile Partlar arasýndaki sýnýr hat-
týnda tampon durumunda vasal krallýklar
teþkil edince Pontus bölgesini II. Farna-
kes’in oðlu Dareios’a verdi. Milâttan önce
26’da Polemon vasal kral sýfatýyla tanýn-
dý. Ardýndan burasý serbest þehir statüsü-
nü elde etti, ayrýca askerî bir ikmal üssü
olarak da önemi arttý. Ýmparator Nero za-
manýnda 63 yýlýnda bölgede yeniden Ro-
ma idaresi kuruldu. I. yüzyýlýn ortalarýndan
itibaren iç kesimlerle ulaþýmýn iyileþtiril-
mesiyle þehir Ýran, Doðu Anadolu ve Me-
zopotamya’ya baðlandý, ticarî hareketlilik
çok arttý; bir Roma eyaleti haline geldi, Ým-
parator Hadrianus burayý iki defa ziyaret
etti ve çeþitli imar faaliyetlerinde bulun-
du; kendi adýna izâfe edilen bir liman yap-
týrdý (130-131). Ayrýca hipodrom, anfiteatr
ve su kemerleri inþa edildi. Þehrin Ortahi-
sar kýsmýnýn bu dönemde þekillendiði be-
lirtilir. Böylece Trabzon’un bir þehir ve li-
man halinde fiziksel özellikleri tam anla-
mýyla belirlenmiþ oldu; askerî ikmal üssü
niteliði taþýmasý da önemini arttýrýyordu.
257’de þehir Got saldýrýsýna uðradý, yað-
ma ve tahribata mâruz kaldý, eski parlak
görünümünü yitirdi. Fakat Ýmparator Di-
okleianos (284-305) burayý yeniden mâmur
hale getirdi. Ardýndan Doðu Roma’nýn ku-
rucusu Ýmparator I. Konstantinos döne-
minde piskoposluk merkezi yapýldý ve yö-
redeki yerli halkýn hýristiyanlaþma süreci
de baþladý. Doðu Roma Ýmparatorluðu za-
manýnda Trabzon’un liman þehri ve aske-

letti, Trablus içinde ve dýþýndaki Seyfoðul-
larý’ný destekleyenleri tasfiye etmeyi ba-
þardý (1048/1638).

Trablus’ta bunlardan baþka Âl Serhân
(Serhanoðullarý) ailesi de nüfuz kazanmýþ-
tý. Trablusþam yakýnlarýndaki yüksek dað-
lýk bölgelerde yaþayan aþiretlerden oluþan
bu grup Þiî temayüllü idi ve Sayda ile Bey-
rut’ta hüküm süren Ma‘noðullarý ile iyi iliþ-
kileri vardý. XVII. yüzyýlýn sonlarýnda Ser-
hanoðullarý’nýn gücü çok arttý. Serhanoð-
lu Hüseyin bölgenin büyük bir kýsmýna hâ-
kim olmaya baþladý, devlet gelirlerini ele
geçirdi. Osmanlý Devleti bu bölgeleri onlara
iltizam yoluyla vermiþti. Fakat Serhanoðul-
larý topladýklarý vergileri devlet hazinesine
göndermediler; Trablus’taki diðer bölge
hâkimleri üzerinde de otorite kurdular.
Hâkimiyet alanlarýný Cübeyl, Betrûn, Kora,
Zâviye, Akar, Hýsnülekrâd, Hermel ve Zan-
niye’ye yaydýlar. Trablusþam’a vali tayin
edilen Sürmeli Ali Paþa (1103/1692) Ser-
hanoðullarý’na karþý harekete geçerek on-
larý bertaraf etti ve Trablus eyaletine bað-
lý bütün bölgelerde yeniden kontrolü sað-
ladý.

Tarih boyunca Osmanlý Devleti’nin Trab-
lusþam eyaletinin tamamýnda valiler ara-
cýlýðýyla saðladýðý emniyet bu yoldan ge-
çen hac kafilelerinin güvenliði için büyük
önem arzediyordu. Dolayýsýyla Trablusþam
valileri zaman zaman hac emirliði görevini
de üstlendiler. Eyalet XIX. yüzyýlýn ilk yarý-
sýnda Mehmed Ali Paþa’nýn nüfuzu altýna
girdi. 16 Haziran 1832’de Þam, Ýbrâhim
Paþa tarafýndan iþgal edilince Trablusþam
Valisi Halebî Mehmed Paþa’ya Mehmed
Ali Paþa’nýn ordusuna karþý savaþma tâli-
matý verildi. Ancak Humus yakýnlarýnda
yapýlan savaþta (8 Temmuz 1832) Meh-
med Paþa büyük yenilgiye uðradý. Daha
sonra burada yeniden Osmanlý kontrolü
saðlandý. 1918’de Fransýz iþgaliyle bu böl-
geler Osmanlýlar’ýn elinden çýktý.

Osmanlý idaresi altýna girdikten sonra
Trablusþam sancaðý 1537’de yirmi sekiz
nahiyeden (Kora, Enfe, Cübeyl, Betrûn, Fü-
tûh Benî Rihâl, Müneytýra, Zanniye, Arka,
Menâsýf, Sâfitâ, Biþrî, Akar, Zâviye, Hýs-
nülekrâd, Mîâd, Tartûs [Antartus], Havâbî,
Kadmûs, Uleyka, Müneyka, Kehf, Kuley‘a,
Merkab, Blatnis, Sahyûn, Berziye, Lazkiye,
Vâdîkandîl) oluþmaktaydý. 1579’da eyalet
oluþturulduðunda buraya dört livâ baðlan-
mýþtý (Trablusþam, Cibille / Cebele, Humus,
Hama); ardýndan bunlara Halep eyaletin-
den ayrýlan Silmiye / Selemiye livâsý eklen-
diyse de XVII. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda tek-
rar Halep’e nakledildi. Trablusþam XVIII.
yüzyýla kadar idarî durumunu korudu.


