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TRABLUSÞAM EYALETÝ

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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TRABZON

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.
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önemli bir noktasý haline geldi. Marco Po-
lo da 1295’te Tebriz-Trabzon yoluyla ülke-
sine dönmüþtü. Trabzon’da ayrýca Cene-
viz ve Venedik ticarî kolonisi meydana gel-
di. Özellikle Cenevizliler II. Aleksios zama-
nýnda (1297-1330) büyük ticarî haklar el-
de ettiler. Bunlarýn Dapnus’ta (Güzelsa-
ray) antrepolarý mevcuttu; Aleksios onlar-
dan gelebilecek bir tehdidi göz önüne alýp
kale ile deniz arasýnda sur inþa ettirdi. Bu
sýralarda Ýlhan nüfuzu altýna giren Trab-
zon, 1320’li yýllardan itibaren giderek yö-
rede etkili olmaya baþlayan Türkmenler’in
hedefi haline geldi. Trabzon’un civarý ve
özellikle batý ve güneydeki daðlýk alanlar
Türkmenler’in eline geçti. Bayram Bey,
Trabzon’a yürüyüp Assemeta mevkiine
kadar ilerledi. Akkoyunlular da Trabzon’a
yönelik faaliyetlerini arttýrdýlar. 1346’da bir
Türkmen grubu Trabzon önlerine kadar
geldi. Bunlarýn baþýnda bulunan Yûsuf Bey
yaptýðý savaþta hayatýný kaybetti, kardeþle-
ri esir düþtü. Onun intikamýný Tur Ali Bey
aldý, imparatorun kýzý Despina’yý esir etti.
1348’de Erzincan ve Bayburt emîrleriyle
birlikte hareket ederek kaleyi kuþattý, fa-
kat bir sonuç alamadý. III. Aleksios etrafýný
saran Türkmenler’le iyi geçinmek amacýy-
la siyasî evliliklere baþvurdu ve kýz kardeþi-
ni Tur Ali Bey’in oðlu Kutlu Bey’e, diðer kýz
kardeþini Ordu-Bayramlý Beyi Hacý Emîr’e
ve kýzýný Kelkit havzasýnýn güçlü Türkmen
emîri Tâceddin Bey’e verdi. Trabzon Kom-
nenoslarý ile Akkoyunlular arasýndaki iliþ-
kiler giderek iyileþti. Bu sýrada Venedikli-
ler de Trabzon’da ticarî faaliyetlerini arttýr-
mýþlardý. Yýldýrým Bayezid nüfuzu Samsun-
Canik bölgesine kadar yayýldýðýnda Trab-
zon’la da ilgilendi. Fakat Ankara Savaþý’n-
da uðranýlan maðlûbiyet bu ilgi ve etkinin
sona ermesine yol açtý. Osmanlýlar’ýn Trab-
zon’u hedef alan doðrudan ilk harekâtý II.
Murad döneminde gerçekleþti. 1442’de ge-

milerle Trabzon’a ulaþan bir Osmanlý bir-
liði yaðma ve tahribatta bulundu.

Ýstanbul’un fethinin ardýndan Trabzon
Ýmparatoru Kalo Ioannes, Fâtih Sultan
Mehmed’e vergi vermeye baþladý. Fakat
tam bu sýrada Canik bölgesine gelip bu-
radaki Türkmenler’i kendisine katan Þeyh
Cüneyd, Trabzon’a yürüyerek þehri ele ge-
çirmeyi ve Komnenoslar’a son vermeyi he-
defledi. Trabzon merkezli yeni bir devlet
kurmak istediði anlaþýlan Þeyh Cüneyd ve
Türkmenler, Trabzon önlerine kadar gel-
dilerse de þehri alamadýlar (1456). Þehir
bundan beþ yýl sonra, Ýstanbul’u aldýðýn-
dan Bizans’ýn eski topraklarýnda hak iddia
etmeye baþlayan Fâtih Sultan Mehmed’in
hedefi haline geldi. Önce Hýzýr Bey’i donan-
mayla Trabzon’a gönderip bir keþif ha-
rekâtý yaptýrdý, ardýndan Trabzon üzerine
yürüdü. Gelibolu sancak beyi Kasým Bey
donanma ile bu askerî harekâta destek
verdi. Karadan çetin ve zorlu yollarý aþa-
rak Trabzon’a ulaþan Fâtih þehri kuþattý.
Bazý kaynaklara göre altý, bazýlarýna göre
dört hafta süren kuþatmanýn ardýndan þe-
hir teslim oldu (Aðustos veya Eylül 1461).
Þehre giren Fâtih birkaç gün burada kaldý
ve idaresini Gelibolu sancak beyi Kasým’a
býraktý.

Trabzon Osmanlý idaresine girdikten son-
ra hýzla bir Türk-Ýslâm þehri haline dönüþ-
tü. Kale surlarý tamir edildi, kiliselerin bir
bölümü camiye çevrildi, halkýn bir kýsmý
baþka bölgelere sürüldü, yerlerine Türk-
ler yerleþtirilmeye baþlandý. Trabzon’un
önemi dolayýsýyla burada hânedana men-
sup þehzadeler idarecilik görevi yaptý. II.
Bayezid’in oðullarý Abdullah ve ardýndan
Selim sancak beyi olarak Trabzon’da bu-
lundu. Özellikle Selim yirmi dört yýl kadar
burayý yönetti, oðlu Süleyman Trabzon’-
da doðdu. Selim, idareciliði sýrasýnda Os-
manlý nüfuzunu Gürcistan’a doðru yaydý-
ðý gibi Safevîler’le de mücadele etti. Çal-
dýran seferinde Trabzon bölgede önemli
bir askerî üs konumuna geldi. Özellikle
XVI. yüzyýlýn sonlarýndan baþlayýp 1639’a
kadar devam edecek olan Osmanlý-Safevî
mücadelesinde Trabzon büyük bir askerî
ikmal merkezi oldu. Bu durumunu XVIII.
yüzyýlda da sürdürdü. Osmanlý idaresinde
Trabzon’da bazý küçük hadiseler dýþýnda
önemli bir olay meydana gelmedi. XVIII.
yüzyýlda giderek güçlenen âyanlar bazý ka-
rýþýklýklara yol açtý. Bunlardan bir kýsmý dev-
letin desteðiyle güçlendi ve Trabzon’a vali
tayin edildi. Bilhassa Canikli sülâlesi ma-
hallî derebeyleri bertaraf ederek kuvvet
ve nüfuz kazandý. Canikli Ali Paþa, Trabzon
valiliði sýrasýnda bazý önemli askerî hare-

rî üs fonksiyonuyla önemi arttý. I. Iustini-
anos burayý yeni surlarla takviye etti, su
kemerleriyle su getirtti ve bunlarý þehrin
mânevî kurucusu Hagios Evgenios’a ithaf
etti. Ortahisar Kilisesi’nin (Ortahisar Ca-
mii) bu dönemde yapýldýðý zikredilir. Müs-
lüman Araplar’ýn Anadolu’ya yönelik akýn-
larýna hedef olmayan yerler arasýnda bu-
lunan Trabzon müslüman tâcirler için Ka-
radeniz ticaretinde önemli bir liman ha-
line geldi. 1021-1022’de Ýmparator Basi-
leios, Ani ve Vaspurakan krallarýna karþý
giriþtiði harekâtta buradan askerî üs ola-
rak faydalandý.

Trabzon, Anadolu’ya hâkim olan Selçuk-
lular döneminde Türk akýnlarýna hedef teþ-
kil etti. Tarihî kayýtlar 1081’de Melikþah za-
manýnda þehrin Türkler’in idaresi altýna gir-
diðine iþaret eder. Fakat bu uzun sürme-
di ve Theodoros Gabras þehri geri aldý. Bi-
zans döneminde Trabzon’a tayin edilen va-
liler genellikle imparator ailesinden seçil-
diðinden burada zaman zaman müstakil
idareler kuruyorlardý. 1104’te Trabzon du-
kasý Gregorios Taronites ve Konstantin
Gabras þehri âdeta baðýmsýz bir þekilde
idare ettiler. Anadolu Selçuklularý devrin-
de Trabzon daha sýký biçimde baský altýna
alýndý. 1204’te Ýstanbul’da Latin idaresinin
kurulmasý üzerine Trabzon’a kaçan Alek-
sios Komnenos kendini imparator ilân
edince þehir bu yeni devletin merkezi ha-
line geldi. Pontus adý da bu tarihten iti-
baren söz konusu devlet için kullanýlma-
ya baþlandý. Daha sonra I. Alâeddin Keyku-
bad, oðlu Gýyâseddin Keyhüsrev’i Trabzon
üzerine sevketti. Denizden ve karadan ku-
þatýlan Trabzon ele geçirilemedi; Gýyâsed-
din Keyhusrev esir düþtü, ardýndan ant-
laþma yapýldý ve serbest býrakýldý (625/
1228). Anadolu’nun Moðollar’ýn vesâyeti
altýna girdiði XIII. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda
Trabzon, Karadeniz-Ýran ticaret yolunun

TRABZON

XX. yüzyýlýn

baþýnda

Trabzon Kalesi

ve Efrenciyan

mahallesini

gösteren

fotoðraf
(ÝÜ Ktp.,
Albüm,
nr. 90441)
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TRABZON

1180) yapýlan Saint Sophia Manastýrý, 1291’-
de inþa edilen Saint Eugenios Kilisesi (1500’-
lerde Câmi-i Cedîd / Yeni Cuma Camii), Vir-
gin Chrysokephalos Katedrali (1214’te ye-
niden inþa edilen, imparatorun taç giydi-
rildiði kilise olup 1461’deki Osmanlý fet-
hinin hâtýrasýna Câmi-i Atîk’e çevrildi) ve
þehirdeki en eski hýristiyan mâbedi olan,
885’te yeniden onarýlan Saint Anne Þapeli
zikredilebilir. Þekilleri ve inþa tarihleri göz
önüne alýndýðýnda þehrin ayakta kalan kili-
selerinin çoðunun XV. yüzyýlýn ilk yarýsýna
kadar gittiði görülür. Komnenoslar’ýn sa-
rayý da sur içinde bulunmaktadýr ve hem
Clavijo hem de Bessarion tarafýndan tas-
vir edilmiþtir.

Komnenoslar döneminde baþþehir Trab-
zon 250 yýllýk sürede varlýðýný ve merkez
olma özelliðini korumuþtur (1204-1461).
Bunun sebebi Doðu Karadeniz daðlarýnýn
doðal bir engel teþkil edip geçit verme-
mesi ve þehrinin saðlam surlarýydý. Ayrý-
ca þehrin geliþen ticarî hareketliliði (hem
Venedik hem Ceneviz kolonilerinin mevcu-
diyeti bunu doðrular) ve Komnenoslar’ýn
yürüttüðü siyasî evlilik diplomasisi impa-
ratorlarýn güçlü yönetimlerin altýnda vasal
statüsünü kabul etme arzularý da (Selçuk-
lular 1214-1243, 1243’ten sonra Moðollar,
1402’de Timur ve 1456’dan sonra Osmanlý-
lar) imparatorluðun uzun sürmesinde rol
oynamýþtýr. Trabzon 1461’de Osmanlýlar’a
teslim olunca antlaþma þartlarý gereði Ým-
parator David Komnenos ve ailesinin bü-
tün fertleri taþýnabilir eþyalarýyla birlikte
gemilerle Ýstanbul’a gönderildi. Ýmparato-
run hizmetindeki devlet görevlileri, þehrin
diðer asilleriyle varlýklý kiþileri de aileleri
ve eþyalarýyla Ýstanbul’a sevkedildi. Ýmpa-
ratora Makedonya’nýn Serez bölgesinde
geniþ topraklar verilirken asilzadelerinin
çoðuna timar tahsis edilmiþtir. Fâtih Sul-
tan Mehmed, þehir ve çevresinden 1500
kadar genç erkek ve kadýn seçerek erkek-
lerden 800’ünü Yeniçeri Ocaðý’nda eðit-
mek üzere Ýstanbul’a yolladý. Geri kalan-
lar da padiþahýn özel hizmetine ayrýldý ve
saraya getirildi. Þehirde býrakýlan halkýn
mülkiyeti onaylandý ve çeþitli vergilere tâ-
bi tutuldu. Trabzon’da yeni bir idare ku-
ruldu, bir dizi kanun yürürlüðe girdi. 400
kiþilik bir yeniçeri birliðiyle bir azeb askerî
grubu þehirde býrakýldý. Mescidler açýldý,
Ýstanbul’a gönderilen hýristiyanlarýn boþalt-
týðý evlere Türkler yerleþtirildi.

Selânik ve Ýstanbul’un yeniden iskânýn-
da uygulanan yolu takip eden Fâtih Sultan
Mehmed nüfusa müslüman unsuru ek-
lemek için sürgün politikasýna baþvurdu,
gelenlere mülk verileceðini bildirdi. 1486

tahrir kayýtlarý aralarýnda Niksar, Amas-
ya, Ladik, Bafra, Çorum, Merzifon, Tokat
ve Samsun’un da bulunduðu yirmi Ana-
dolu þehrinden sürgün edilerek gelmiþ
olanlarla (201 hâne) kendi istekleriyle þeh-
re yerleþmiþ bulunan elli altý hâneden söz
eder. Yeni müslüman yerleþimcilerin sa-
yýsý toplamda þehir nüfusunun % 19,22’-
sini oluþturmaktaydý. Bunlar deftere gel-
dikleri yerler belirtilerek ayrý topluluklar
halinde yazýlmýþtý. Müslüman mahallesi
olarak Azebler ve Amasya Mescidi adlý iki
birimin adýna rastlanmaktadýr. Ayný tah-
rire göre þehirde fetihten sonra ikamet-
lerini sürdüren üç gayri müslim topluluðu
bulunuyordu. Bunlarýn % 65,16’sýný Rum-
lar, % 12,49’unu Ermeniler, % 3,13’ünü
Latin Katolikler (Ceneviz ve Venedikliler) teþ-
kil ediyordu. Dâimî vergi ödeyen nüfus
1385 hâne idi. Bu da 6700-6800 dolayýn-
da nüfusa tekabül eder. Bunlara þehirde-
ki askerler (400 yeniçeri, 203 kale muhafýzý)
ve idareci grup da katýlmalýdýr (2000-3000
kiþi). Gayri müslim nüfus bu tarihte on beþ
mahallede ikamet etmekteydi. Bu mahal-
leler Trabzon’un fetih öncesi fizikî duru-
munun da belirleyicisidir (Pikþid, Dafnun-
da, Meydan, Zoðraf, Aya Yani, Aya Ayas,
Kokorilu, Aya Preskevi, Meso Kastro, Aya
Sofya, Tokari, Mandarun, Efrenciyân-ý Ve-
nedik, Efrenciyân-ý Ceneviz, Ermeniyân).

Maiyetinde kalabalýk saray eþrafý ve mu-
hafýz bulunan Þehzade Selim’in idaresi es-
nasýnda (1487-1510) geçici bir nüfus artý-
þý olan Trabzon’un 1523 tarihli ikinci tah-
rir kayýtlarý müslüman nüfusun sayýsýnda
bir azalmayý gösterir ve bu durumun Se-
lim’in þehirden ayrýlmasýnýn ardýndan ger-
çekleþtiðine iþaret edilir. Muhtemelen baþ-
langýçta sürgün yoluyla gelen ailelerin bir
bölümü memleketlerine dönmüþtü. 1523
dolayýnda þehirdeki müslüman unsuru top-
lam nüfusun % 14,32’si olarak hesaplan-
mýþtýr ve þehirde sürekli kalan en yüksek
nüfus miktarý sadece 300 kadar artmýþ
olup toplam nüfus 7000 kiþi civarýna ulaþ-
mýþtýr. 1523 vergi kayýtlarýndan sonra otuz
yýllýk bir zaman diliminde þehirde meydana
gelen demografik deðiþiklikler 1553 tarih-
li defterde yer alýr; buna göre Trabzon’un
genel nüfusu % 13 gerilemiþ (6100 kiþi),
bunun içinde müslümanlarýn sayýsý bir ön-
cekine nisbetle iki katýna ulaþmýþtýr. So-
nuç itibariyle müslüman cemaati ilk defa
þehrin en büyük grubunu oluþturmuþtur
(genel nüfusun % 47’si). Rum nüfusu %
42’ye gerilemiþtir. Daha küçük sayýda Er-
meni ve Latin Katolik cemaatleri de ben-
zer þekilde sýrasýyla % 40 ve % 35,5 ora-
nýnda düþmüþtür. Þehrin nüfus yapýsý hak-

kâtlara katýldý. Fakat daha sonra devlet
merkeziyle anlaþmazlýða düþüp Kýrým’a
kaçtý, ardýndan affedilerek yeniden Trab-
zon’a döndü (1781). Trabzon, özellikle Ba-
tum taraflarýnda üslenen bazý eþkýyanýn
önemsiz baskýnlarýna uðramasýnýn dýþýn-
da ilk ciddi dýþ tehlikeyi Osmanlý-Rus sa-
vaþý sýrasýnda yaþadý. 1810’da Ruslar sa-
hillere asker çýkarýp büyük endiþeye yol aç-
týlar. Mahallî âyandan Tuzcuoðullarý Trab-
zon’u da nüfuzlarý altýna aldý. Memiþ Aða’-
nýn Trabzon’u iþgale kalkýþmasý üzerine
merkezden buraya yardým için küçük bir
filo yollandý. Bölgedeki âyanlarý kendi yan-
larýna alan Tuzcuoðullarý Trabzon’u kuþa-
tarak ele geçirdi, þehir yaðma ve tahriba-
ta uðradý (18 Aðustos 1816). Devlet güç-
leri az sonra duruma hâkim oldu ve Tuz-
cuoðullarý’ný þehirden çekilmeye mecbur
býraktý. Trabzon I. Dünya Savaþý’nda Rus-
lar tarafýndan iþgal edildi. Rus birlikleri 14
Nisan 1916’da Karadere’deki savunma hat-
týný yarýp 16 Nisan’da Yomra’ya ulaþmýþ,
ayný günün gecesi Trabzon’un Türk nüfu-
su þehri boþaltmýþtý. 18 Nisan’da þehre gi-
ren Ruslar 24 Þubat 1918’de çekilene ka-
dar burayý iþgalleri altýnda tuttular. Rus-
lar’ýn þehri boþaltmasýnýn ardýndan Pon-
tusçuluk faaliyetleri hýz kazandý. Trabzon’-
da Ermeni-Rum çetelerine karþý örgütlen-
meler baþladý. Bölgedeki sosyal çalkantýlar
Millî Mücadele’nin ardýndan yatýþtý.

Fizikî, Sosyal ve Ekonomik Yapý. Trab-
zon fizikî açýdan asýl þeklini 1204’ten son-
raki dönemde kazanmýþtýr. Karadeniz’e
yukarýdan bakan, kuzeyde bir pazar yeri
ve limanla doðu ve batýsýnda varoþlarý bu-
lunan, sarp kayalýklar üzerinde yer alan þe-
hir surlarla çevrili bir yerleþim alanýydý. Sü-
reklilik kazanan Türk akýnlarýndan sonra
Ýmparator Aleksios Komnenos hem lima-
ný hem aþaðý þehri içine alan yeni bir sur
inþa ettirmiþti. Pek çok kilisesiyle birlikte
ticarî saha ve birbirinden ayrý Venedik ile
Ceneviz kolonileri doðu varoþlarý boyunca
uzanmaktaydý. Þehrin o dönemden kalan
pek çok mahallesinin adý daha sonraki Türk
belgelerinde geçmektedir. XIII. yüzyýldan
XV. yüzyýlýn ortalarýna kadarki mimari ka-
lýntýlar nüfusun az olduðuna iþaret eder.
1437-1438’de Ýspanyol seyyahý Pero Tafur
þehri ziyaret ettiðinde buranýn 4000 civa-
rýnda bir nüfusu olduðunu yazmýþtýr.

Bu dönemlerden kalan eserler içinde
birçoðu XIII ve XIV. yüzyýla kadar giden
surlar ve pek çok kilise bulunmaktadýr. Ki-
liselerin en önemlileri arasýnda XV. yüzyý-
lýn baþlarýnda yeniden inþa edilen ve 1572’-
de camiye çevrilen Ayasofya, muhtemelen
I. Manuel Komnenos zamanýnda (1143-
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nin yollarýnýn bakýmýyla görevlendirilmiþti.
Avârýz hâne sayýsý 158’i müslüman, 219’u
hýristiyan toplam 377 kadardý. Bu rakam
gerçek nüfusu yansýtmamaktadýr (BA, KK,
nr. 2297). Þehrin XVII-XVIII. yüzyýllardaki
nüfus durumu hakkýnda seyyahlarýn verdi-
ði bilgilerin çoðu abartýlýdýr. Fakat bu yüz-
yýllarda Trabzon’un özellikle Ýran’a yönelik
savaþlar dolayýsýyla hayli hareketli bir sos-
yal yapý kazandýðý düþünülürse 15.000 do-
layýnda bir nüfusa sahip bulunduðu söyle-
nebilir.

XX. yüzyýlýn ilk dönemlerindeki nüfus is-
tatistikleri 1583 tarihindekiyle açýk benzer-
lik taþýr. 1834 nüfus sayýmýnýn müslüman-
lara ait kýsmýnda otuz iki mahalle, 6700
dolayýnda erkek nüfus tesbit edilmiþti. Bu-
nun yanýnda Trabzon sancaðý mutasarrýfý
Haznedarzâde Osman Paþa’nýn maiyetin-
de 452 kiþi bulunuyordu. En kalabalýk ma-
halleler Tabakhane, Ýskenderpaþa, Faroz,
Çarþý, Zeytinlik, Teke, Boztepe idi; bunlar
200-480 arasýnda erkek nüfusa sahipti (BA,
NFS, nr. 1149). Gayri müslimler millet-i
Rûm, millet-i Ermeni ve millet-i Katolik
þeklinde üç grup halinde zikredilmiþti.
Rumlar biri müslümanlarla müþterek se-
kiz mahallede, Ermeniler yedi mahallede,
Katolikler ise bir mahallede ikamet ediyor-
du. Rumlar 1586, Ermeniler 882, Katolik-
ler ise 305 olmak üzere toplam 2773 hý-
ristiyan erkek nüfus mevcuttu. Katolikler
Ýskenderpaþa mahallesinden baþka diðer
mahallelere de daðýlmýþlardý. Ýskenderpa-
þa mahallesinde ayrýca Ermeni nüfus mes-
kûndu. Bu durumda Ýskenderpaþa mahal-
lesinin þehrin bütün sosyal profilini göste-
ren bir özellik kazandýðý söylenebilir. Rum-
lar ise daha çok Tozluçeþme, Kemerkaya,
Çömlekçi mahallelerinde toplanmýþtý (BA,
NFS, nr. 1152-1153). Bu tarihlerde müs-
lüman ve gayri müslim toplam nüfusun
20.000’i biraz geçtiði tahmin edilebilir.
1847’de nüfusun 33.000 þeklinde göste-
rilmesi tam olarak doðru olmamalýdýr. Fe-
ruhan Bey þehirde 5000 ev bulunduðunu

yazar (3000 Türk, 1000 Rum, 588 Ermeni,
140 Katolik, dokuz Protestan Ermeni). Bu
rakamlar þehir büyüklüðünün üçe katlan-
dýðýna iþaret eder. Son nüfus tahminleri
dört dinî cemaatin oranýnýn hâlâ XVI. yüz-
yýldaki oranlara yakýn olduðunu ortaya ko-
yar. Nitekim müslümanlarýn oraný 1583
Tahrir Defteri’nde % 53,62 hesaplanmýþ-
tý, þimdi ise bu oran % 56,08 kadardý. Rum
Ortodokslar’ýn oraný % 38,34 iken þimdi
% 26,25, % 5,82 olan Ermeni Ortodoks-
lar’ýn nüfus oraný % 14,52 ve XVI. yüzyýlýn
sonunda toplam nüfusun % 2,62’sini oluþ-
turan Latin Katolikleri’nin oraný ise 1902’-
de % 3,15’e çýkmýþtý. 1881 yýlý salnâmesi
þehirde otuz altý mahalle ve 10.383 erkek
nüfusu (6450 Türk, 1799 Rum, 1609 Erme-
ni) kaydeder. Tarih boyunca Trabzon þeh-
rinin nüfusunu etkileyen çeþitli etkenler
içinde veba ve diðer salgýn hastalýklar öne
çýkar. Trabzon þer‘iyye sicillerindeki kayýt-
lardan 1565-1566 ve 1633’te veba salgýný
çýktýðý ve þehrin nüfusu üzerinde yýkýcý bir
etki yaptýðý tesbit edilmektedir. Nitekim
þehirden ayrýlmayý arzu ettikleri için ha-
mamlara ödedikleri kiralardan muaf ol-
mak isteyen þahýslarla ilgili mahkeme vak-
‘alarý dikkati çeker (Jennings, s. 27-36).

Trabzon’un fizikî yapýsýnda yeni inþa edi-
len camiler önemli yer tutar. Camiye dö-
nüþtürülen pek çok Bizans kilisesinin ya-
nýnda Trabzon’da Osmanlý döneminde de
mimari eserler meydana getirilmiþtir. Bun-
lardan Ýskender Paþa Camii ve Hatuniye Ca-
mii (Ýmaret Külliyesi) dikkat çekicidir. Hatu-
niye Camii zengin vakýflarýyla þehrin sos-
yal ve ekonomik hayatýnda önemli rol oy-
namýþtýr. Hatuniye Medresesi’nden daðý-
týlan baðýþlar, 1050 (1640) yýlýndaki seya-
hatinde þehri “emsalsiz” diye anlatan Ev-
liya Çelebi’yi de etkilemiþ, þehrin misafir-
perverliðinin talebelere ve fakirlere oldu-
ðu kadar deniz yolculuðuna çýkanlara ve
denizcilere de gösterildiðini belirtmiþtir.
Bütün ziyaretçilere gün içerisinde iki de-
fa birer kâse çorba ve beyaz ekmek hazýr-
lanýyor, cuma akþamlarý ise buna zerde
pilâvý ve yahni ekleniyordu (Seyahatnâme,
II, 49-55). Ancak Evliya Çelebi, Trabzon’la
ilgili bilgileri kendisi de bir Trabzonlu olan
Âþýk Mehmed’in eserinden almýþtýr. Dola-
yýsýyla tasvirini yaptýðý Trabzon’u bir baký-
ma þehri ziyaret ettiði 1640 yýlýndan çok
Âþýk Mehmed’in çocukluk yýllarýný geçirdiði
1555-1575 tarihlerindeki durumunu nak-
leder.

Karadeniz ticaretinde önemli bir liman
þehri olmasýnýn yanýnda Trabzon doðudan
gelen mallarý batýya ulaþtýran bir merkez
konumundaydý. Ortaçað’larda Ýran’dan yo-

kýndaki bu çarpýcý görünüþ hýristiyan di-
ninden dönüþlerin neticesinde ortaya çýk-
mýþtýr. Bu tarihlerde müslümanlara ait
yirmi beþ mahalle ve bir cemaat kaydedil-
miþtir. Bunlardan on ikisinin yeni kurul-
muþ olmasý da nüfus artýþýnýn bir yansý-
masýdýr. Hýristiyan mahallesi sayýsý on do-
kuzdur. Ýlginç olan husus hýristiyanlarýn
% 17’sinin þehir dýþýndan gelenlerden te-
þekkül etmesidir; on bir mahalle daha ön-
ce adlarý geçmeyen yeni mahallelerdir.

1583’te yapýlan tahrir Trabzon’un ara-
dan geçen otuz yýllýk sürede belirgin þekilde
büyüdüðüne iþaret eder. 1553 yýlýnda gö-
rülen yaklaþýk 6100 kiþilik nüfus 1583’te
10.500’ü aþmýþtýr (genel artýþ % 73,36). Bu
nüfus içinde müslümanlar % 53,62 ile ilk
defa çoðunluðu oluþtururken Rum ve Er-
meni Ortodokslar % 38,34 (% 5,82’si Er-
meni), küçük Katolik cemaati ise % 2,62’-
lik bir oranda kalmýþtýr. Müslüman nüfu-
sun artmasýnda dýþ göçlerin yanýnda kýs-
men din deðiþtirmelerin rol oynadýðý an-
laþýlmaktadýr. Ancak gayri müslim nüfus-
ta da 1553’e göre artýþ olduðu göz önüne
alýnýrsa þehre yönelik bir dýþ göçün varlýðý
söz konusudur. Bu tarihte müslüman nü-
fusun % 13,5’i Ortahisar, % 10,7’si Aþaðý-
hisar, % 29,5’i doðu varoþlarý, % 40,2’si
batý varoþlarý, % 1,4’ü güney varoþlarý ke-
siminde ikamet ediyordu. Toplam mahal-
le sayýsý yirmi sekizdi. Þehirde hýristiyan-
lar yirmi altý mahallede oturuyordu. Bun-
larýn on biri 1553’te adýna rastlanmayan
yeni yerleþim birimleriydi. Hýristiyanlar þeh-
rin doðu ve batý varoþlarýnda yoðunlaþmýþ-
tý. Trabzon’a ait 1092 (1681) tarihli Avâ-
rýz Defteri’nde eðer eksik deðilse toplam
on yedi mahallenin adý verilir. Bunlardan
sadece iki mahallede müslüman ve hýris-
tiyanlar müþterek oturmaktadýr. Müslü-
manlara ait mahallelerden Tabakhane ve
Boztepe dýþ mahalleleri teþkil eder. Bura-
nýn halký, Trabzon Kalesi’nin Tabakhane Ka-
pýsý karþýsýnda Fâtih Sultan Mehmed’in
yaptýrdýðý çeþmenin su yollarý ile Boztepe’-
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tüccarýn da bulunduðu, özellikle kumaþ
alým satýmýnýn öne çýktýðý bir ticarî mer-
kezdi. Bu ticarî hareketliliðin bir baþka
yansýmasý hanlardý. XVIII. yüzyýlda Yeni Han
yabancý tüccarýn tercih ettiði konaklama
yeriydi. Ayrýca Taþ Han, Hüseyin Efendizâ-
de Haný, Ýkizzâde Haný, Müftü Efendi Ha-
ný, Karaçengeloðlu Haný, Ýkilikapýlý Han,
Murathanzâde Mahzeni, Alaca Han, Hacý
Yahyâ Haný, Zincirli Han, Yalý Haný tücca-
rýn raðbet ettiði, mal depoladýðý binalar-
dý. Þehrin büyük limaný olan Çömlekçi ya-
nýnda Kanida, Tuzluçeþme, Taþdirek, Ke-
merkaya, Mumhane, Moloz adlý küçük li-
manlar ithalât ve ihracata açýktý. XIX. yüz-
yýlda yollarýn emniyetinin saðlanmasýyla
ticarî geliþme hýzlandý. 1830-1900 yýllarý
arasýnda Ýran’a yapýlan ihracat ve Ýran’-
dan ithalât açýsýndan Trabzon ana liman
olunca ekonomik açýdan önemi çok arttý.
Ýngiltere, Fransa, Avusturya, Rusya ve Os-
manlý Devleti bayraklarý taþýyan buharlý
gemiler büyüyen limanýn içinde ve dýþýnda
mal taþýdýlar; öyle ki Trabzon Limaný, Os-
manlý sýnýrlarý içerisinde aktif olan en bü-
yük ikinci ticarî liman haline geldi. 1900’-
lü yýllardan itibaren bu ticaret sayesinde
487 buharlý gemi ve mal taþýmacýlýðý ya-
pan sayýsýz küçük tekneyle birlikte Trab-
zon Limaný’ndan 522.000 ton mal taþýn-
mýþtýr. 1890’da Trabzon’un ekonomik ya-
þamýný tasvir eden V. Cuinet þehrin tica-
retinin fýndýk, tütün ve baklagillerin yanýn-
da ipek ve pamuktan ibaret olduðunu söy-
ler ( I, 3-84).

Osmanlý Devleti’nin çöküþüne yol açan
I. Dünya Savaþý þehre ve bölgeye toplu hal-
de demografik deðiþiklikler getirdi. 1915’-
te Ermeni tehciri, 1923’te Türkiye Cum-
huriyeti ile Yunanistan arasýndaki nüfus
mübadelesi hýristiyan nüfusun çekilme-
siyle sonuçlandý. Cumhuriyet döneminde
bölgenin ekonomisi çok ciddi yapýsal so-
runlarla uðraþtý. Tarým öncelikli önemini

korusa da Karadeniz’den güneye daðlara
doðru uzanan dik yamaçlý, vadilerle yarýl-
mýþ daðlýk alanlar artan nüfus için yeter-
li miktarda ekilebilir yer tedarikine imkân
tanýmýyordu. Küçük aile þirketleri çay, fýn-
dýk ve tütün üretimine devam ediyordu;
ancak uluslararasý pazarýn beklenmeyen
þartlarý göz önünde bulundurulduðunda
bu üretimleri sadece geçimlerini saðlama-
ya yetiyordu. Sonuç olarak yüksek nüfus
yoðunluðu sebebiyle ülkenin diðer bölge-
lerine dâimî bir göç zarureti ortaya çýk-
mýþtýr.

Tarihî Eserler. Trabzon bugüne ulaþan
tarihî eserleriyle de dikkat çeker. Trabzon
Kalesi’nin kalýntýlarý hâlâ mevcuttur. Kale
güneyden baþlayarak Yukarýhisar (Kulehi-
sar/Ýçkale), Ortahisar, Aþaðýhisar olmak üze-
re üç bölümdür. Ortahisar’da Fâtih Camii
manastýrdan çevrilmiþtir. Hatuniye (Ýma-
ret) Camii, Yavuz Sultan Selim’in annesi
Gülbahar Hatun adýna inþa edilmiþtir (911/
1505-1506). Bunun güneyinde Gülbahar
Hatun’un yattýðý türbe vardýr. Yeni Cuma
Camii, Aþaðýhisar karþýsýnda olup Saint
Eugenios’a ithafen yapýlan kiliseden boz-
madýr. Erdoðdu Bey Camii, Hatuniye’nin
güneyinde bir mescid þeklinde yapýlmýþ,
Erdoðdu Bey burayý 985’te (1577) cami
haline getirmiþtir. Ýskender Paþa Camii,
Gâvur Meydaný’nýn doðu tarafýnda 936’da
(1530) yapýlmýþtýr. Ayasofya Camii, batý va-
roþunda ayný adlý mahallede yüksek bir te-
pe üzerinde Iustinianos’un inþa ettirdiði
büyük kiliseden çevrilmiþtir. Burasý Trab-
zon âyanýndan Kürt Ali Bey tarafýndan
980’de (1572) camiye tahvil edilmiþtir. Ju-
lien Bordier 1610’da buranýn iþlek bir yer
olmadýðýna temas eder. Çarþý Camii de
Çarþý mevkiinde kiliseden çevrilmiþtir. Ta-
vanlý Cami, Boztepe mahallesindedir. Mû-
sâ Paþa Camii ayný adý taþýyan mahallede
1079’da (1668) yapýlmýþtýr. Diðer camiler
arasýnda Kasým Aða Konaklý Camii, Kabak

la çýkan kervanlarýn son duraðýydý ve Ký-
rým’la da baðlantýlýydý. Kuzeyden ve güney-
den gelen yollar burada kesiþiyor, yünlü
kumaþ, keten, ipekli mâmuller dýþarýya sa-
týlýyordu. Ortaçað coðrafyacýlarýndan Þe-
rîf el-Ýdrîsî’ye göre Trabzon halifeler dev-
rinden beri Rumlar’ýn ve müslümanlarýn
bir ticaret antreposuydu ve halký çok zen-
gindi. Þehrin ticarî önemini diðer bazý
Arap coðrafyacýlarý da tekrarlar. Hem Bi-
zans hem Osmanlý döneminde þehir tari-
hi boyunca ekonomik deðerini deniz tica-
retine borçluydu. Venedikliler ve Ceneviz-
liler, 1461 Osmanlý fethinin gerek öncesin-
de gerek sonrasýnda þehrin ekonomik ya-
þamýnýn önemli bir varlýðý oldu. XX. yüzyý-
lýn baþýna kadar da durumlarýný korudular.
Osmanlý devrinde þehirde alýþveriþ me-
kâný Çarþý adýyla anýlan mahallenin yer aldý-
ðý Aþaðýhisar’ýn doðu kýsmýnda, kuzeyde
denizden baþlayarak güneye doðru yük-
selen meyilli arazi üzerindeydi. Âþýk Meh-
med, Trabzon zanaat ehlinin çarþý ve be-
destenin Aþaðýhisar’ýn dört kapýsýndan bi-
ri olan Mumhane Kapýsý dýþýnda bulundu-
ðunu söyler. Bu çarþýlar topluluðu XVIII.
yüzyýlda bedesten, han ve çok sayýda dük-
kândan oluþmaktaydý. Ayrýca kalenin için-
de ve aþaðý kesiminde yer alan Pazarkapý
mahallesi, Ortahisar’ýn doðusundaki Ta-
bakhane mahallesi ve Ortahisar mahal-
lesiyle kale dýþýnda tarihî Trabzon-Tebriz
Ýpek yolunun baþlangýcýnda bulunan mey-
danlýk alanda ekonomik faaliyetler yoðun-
laþmýþtý.

XVII. yüzyýlýn baþlangýcýyla birlikte yýllýk
ticaret gelirlerinin azalmasý þehrin bir tica-
ret merkezi halinde oynadýðý rolün düþüþ-
te olduðunu gösterir. Þehrin doðu-batý
ticaret yolunu etkileyen ve süregiden Os-
manlý-Ýran savaþlarý bunun kýsmen sebe-
bidir. Ayrýca Celâlî isyanlarý da bunda pay
sahibidir. Trabzon’u 1610’da ziyaret eden
Fransýz seyyahý Julien Bordier 1608-1609
yýllarýnda Celâlîler’in þehri yaðmaladýðýný,
dýþ mahallelerdeki pek çok hýristiyan aha-
linin burnunu ve kulaklarýný kestiklerini ve
surlarýn içerisindeki þehre girmeden ay-
rýldýklarýný bildirir. Bordier’in Trabzon’da
Arap, Ýranlý ve Gürcü tüccarlarýn varlýðýn-
dan söz etmesi, Osmanlý-Ýran savaþýnýn et-
kisinin þehirdeki ticareti ve tüccarlýðý ta-
mamýyla sona erdirmediðini gösterir. An-
cak zaman içerisinde Karadeniz ticare-
tinde Batýlýlar’ýn giderek aðýrlýk kazanma-
sý þehrin geliþmesinde önemli rol oynadý.
XVIII. yüzyýlda Trabzon Bedesteni bu ti-
caretin mahiyeti açýsýndan belirleyicidir.
1632’de Kazak saldýrýlarýyla yýkýldýktan son-
ra yeniden inþa edilen bedesten yabancý

XX. yüzyýlýn

baþýnda
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fotoðraf
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cak Trabzon olup Gönye ve Batum baðlý
sancaklardý. XVIII. yüzyýlýn ortalarýnda Ba-
tum’un alaný Anapa’ya kadar geniþlerken
Trabzon’un batýsýndaki Canik sancaðý 1760
dolayýnda Trabzon eyaletine katýlmýþ, böy-
lece Doðu Karadeniz kýyýlarýnýn tamamý
Trabzon eyaletinin kapsamýna alýnmýþtýr.
XIX. yüzyýlda eyaletin güney sýnýrlarýnda
bazý yeni geliþmeler görüldüðü gibi farklý
idarî düzenlemeler de yapýlmýþtýr. 1860’ta
Trabzon vilâyeti Rize’nin tâbi olduðu Trab-
zon sancaðý, Giresun’un baðlý olduðu Or-
du sancaðý, Karahisar sancaðý, Batum ve
Acara’nýn içinde bulunduðu Lazistan san-
caðý ve Gümüþhane sancaðýndan oluþuyor-
du. 1871 salnâmesine göre Trabzon mer-
kez sancaðýna Ordu, Giresun, Tirebolu, Of
kazalarý baðlýydý. Eyalete tâbi diðer san-
caklar Lazistan, Canik ve Gümüþhane idi.

BÝBLÝYOGRAFYA:

BA, MAD, nr. 828; BA, TD, nr. 53, 210, 288,
387, 613; TK, TD, nr. 29; Trabzon Vilâyeti Salnâ-
mesi (haz. Kudret Emiroðlu), Ankara 1993-2008,
I-XXII; Trabzon Nüfus Kütüðü: 1834 (haz. Süley-
man Bilgin v.dðr.), Ýstanbul 2010, s. 22-23, 57-
196; Ducas, Decline and Fall of Byzantium to
the Ottoman Turks (trc. H. J. Magoulias), Detroit
1975, s. 259; Kritovulos, History of Mehmed the
Conqueror (trc. Charles T. Riggs), Princeton 1954,
s. 173-176; Tursun Bey, Târîh-i Ebü’l-Feth (nþr.
A. Mertol Tulum), Ýstanbul 1977, s. 105, 109, 111;
Ýbn Kemal, Tevârîh-i Âl-i Osmân, Ankara 1954,
VII, 197; Âþýk Mehmed, Menâzýrü’l-avâlim (haz.
Mahmut Ak), Ankara 2007, III, 1017-1027; Evliya
Çelebi, Seyahatnâme (Daðlý), II, 49-55; J. P. de
Tournefort, A Voyage into the Levant, Paris 1717,
II, 233-236; J. Philipp Fallmerayer, Geschichte des
Kaiserthums von Trapezunt, München 1827;
a.mlf., Fragmente aus dem Orient, Stuttgard-
Tügingen 1845, s. 141; L. Chalkokondyles, Cor-
pus Scriptorum Historiae Byzantinae, Bonn
1842, XXXII, 495-498; G. Finlay, The History of
Greece from its Conquest by the Crusaders to
its Conquest by the Turks, and of the Empire of
Trebizond: 1204-1461, Edinburgh 1851; Þakir
Þevket, Trabzon Tarihi, Ýstanbul 1294; Cuinet, I,
3-84; W. Miller, Trebizond: The Last Greek Em-
pire, London 1926; P. Tafur, Travels and Adven-
tures 1435-1439 (trc. M. Letts), London 1926, s.
131; R. G. de Clavijo, Embassy to Tamerlane:
1403-1406 (trc. G. le Strange), London 1928, s.
104; Ömer Akbulut, Trabzon Kitabeleri, Ýstanbul
1954; Said Bilâl Çakýroðlu, Tarihî, Ekonomik,
Sosyal Yönleriyle Trabzon, Ankara 1964; Mü-
kerrem Anabolu, Trabzon’daki Bizans Çaðý Ya-
pýlarý, Ýstanbul 1969; Mahmut Goloðlu, Trabzon
Tarihi: Fetihten Kurtuluþa Kadar, Ankara 1975;
M. Býjýþkyan, Karadeniz Kýyýlarý Tarih ve Coðraf-
yasý 1817-1819 (trc. H. D. Andreasyan), Ýstanbul
1969, s. 38-59, 71-76; A. Bryer, The Empire of
Trebizond and the Pontus, London 1980; a.mlf.,
Peoples and Settlement in Anatolia and the Ca-
ucasus, 800-1900, London 1988, tür.yer.; a.mlf. –
D. Winfield, The Byzantine Monuments and To-
pography of the Pontos, Washington 1985, I,
tür.yer.; A. Üner Turgay, “Ottoman-British Trade
Through Southeastern Black Sea Ports During
the Nineteenth Century”, Economie et societes

dans l’empire ottoman (fin du XVIII e -debut du
XXe siècle) (trc. J. L. Bacque - Grammont – P. Du-
mont), Paris 1983, s. 297-315; R. Jennings, “Pla-
gue in Trabzon and Reactions to it According to
Local Judicial Registers”, Humanist and Scho-
lar: Essays in Honor of Andreas Tietze (ed. H. W.
Lowry – D. Quataert), Ýstanbul-Washington 1993,
s. 27-36; H. W. Lowry, “Süleyman’s Formative
Years in the City of Trabzon: Their Impact on the
Future Sultan and the City”, Süleymân the Se-
cond and His Time (ed. Halil Ýnalcýk – Cemal Ka-
fadar), Ýstanbul 1993, s. 21-36; a.mlf., The Islami-
zation & Turkification of the City of Trabzon (Tre-
bizond), 1461-1583, Ýstanbul 2009 (Türkçe’si için
bk. Trabzon Þehrinin Ýslamlaþmasý ve Türkleþ-
mesi 1461-1583 [trc. Demet Lowry – H. W. Lowry],
Ýstanbul 2005); a.mlf., “The Question of Trab-
zon’s Efrenciyan Population: 1486-1583”, Bo-
ðaziçi Üniversitesi Dergisi, IV-V, Ýstanbul 1976-
77, s. 103-110; a.mlf., “From Trabzon to Istan-
bul: The Relationship Between Süleyman the
Lawgiver & His Foster Brother (Süt Karýndaþý)
Yahya Efendi”, Osm.Ar., sy. 10 (1990), s. 39-48;
R. Shukurov, “Eastern Ethnic Elements in the
Empire of Trebizond”, Acts: XVIII th International
Congress of Byzantine Studies: Selected Pa-
pers, Main and Communications (ed. I. Šev¸en-
ko – G. Litavrin), Shepherdstown 1996, II, 75-81;
Bir Tutkudur Trabzon (haz. Ý. Gündað Kayaoðlu
v.dðr.), Ýstanbul 1997; Trabzon Tarihi Ýlmî Toplan-
týsý (6-8 Kasým 1998), Bildiriler (haz. Kemal Çi-
çek v.dðr.), Trabzon 1999; Murat Yüksel, Trabzon’-
da Türk-Ýslâm Eserleri ve Kitabeler, Trabzon
2000, I-V; Öncesi ve Sonrasýyla Trabzon’un Fet-
hi (haz. Ýsmail Hacýfettahoðlu), Ankara 2001; M.
Hanefi Bostan, XV-XVI. Asýrlarda Trabzon San-
caðý’nda Sosyal ve Ýktisadî Hayat, Ankara 2002;
Trabzon ve Çevresi Uluslararasý Tarih-Dil-Ede-
biyat Sempozyumu Bildirileri (haz. Mithat Ke-
rim Arslan v.dðr.), Trabzon 2002, I-II; A. Bryer
v.dðr., The Post-Byzantine Monuments of the
Pontos, London 2002; Necmettin Aygün, Onse-
kizinci Yüzyýlda Trabzon’da Ticaret, Ýstanbul
2005; W. G. Palgrave, “A Tour in North-Eastern
Anatolia”, Proceedings of the Royal Geographi-
cal Society, XVI, London 1872, s. 222-224; J.
Bordier, “Relation d’un voyage en orient par Ju-
lien Bordier, écuyer de Jean Gontaut, baron de
Salignac, ambassadeur à Constantinople (1604-
1612)”, Archives historiques de la Gascogne,
XVI, Paris 1888, tür.yer.; F. W. Hasluck, “Genoese
Monuments at Trebizond”, The Annual of the
British School at Athens, XVIII, London 1910-
11, s. 141-142; Halil Edhem, “Trabzon’da Osman-
lý Kitâbeleri”, TOEM, VIII/48 (1334), s. 320-358;
F. Babinger, “La date de la prise de Trebizonde
par les turcs (1461)”, REB, VII (1950), s. 205-207;
S. Ballance, “The Byzantine Churches of Trebi-
zond”, Anatolian Studies, X, Ankara 1960, s.
141-175; M. Tayyib Gökbilgin, “XVI. Yüzyýl Baþ-
larýnda Trabzon Livâsý ve Doðu Karadeniz Böl-
gesi”, TTK Belleten, XXVI/102 (1962), s. 293-337;
C. Issawi, “The Tebriz-Trabzon Trade, 1830-
1900”, IJMES, I (1970), s. 18-27; H. Andreasyan,
“XIV ve XV. Yüzyýl Türk Tarihine Ait Ufak Kro-
nolojiler ve Kolofonlar”, TED, sy. 3 (1972), s. 83-
148; N. Beldiceanu, “Biens monastiques d’après
un register ottoman de Trébizonde”, REB, XXXV
(1977), s. 175-213; M. C. Þehabeddin Tekindað,
“Trabzon”, ÝA, XII/1, s. 455-477; Suraiya Faroq-
hi, “Tarabzun”, EI 2 (Ýng.), X, 216-219. 

ÿ Heath W. Lowry – Feridun Emecen

Meydan Camii (Süleyman Bey Camii), Kara-
baþ Camii (eski bir kilise olup Mumhane-
önü Ýskelesi’nde idi) sayýlabilir. Ayrýca pek
çok mescid kayýtlarda zikredilir. XVI. yüz-
yýlda þehirde altý zâviye kaydedilmiþtir. Bun-
larýn yaný sýra hýristiyanlara ait kilise ve
manastýrlar mevcuttur. 480’de yapýlan Aya
Vasil Kilisesi, Saint Anne Kilisesi, Asduad-
zadzin, Surp Stephanos, Surp Okstent (Su-
lu Manastýr), Saint George, Aya Gorgor (Rum
piskoposluk makamý idi), Aya Pondi, Aya
Yorgi gibi kiliseler yanýnda bazý manastýr-
lar da mevcuttu. Ayrýca pek çok han, ha-
mam, medresenin varlýðý bilinmektedir.

Ýdarî Yapý. Trabzon’un ele geçirildikten
sonra ilk olarak nereye baðlandýðý konu-
su kesinlik kazanmamýþtýr. Þehrin sancak
haline getirildiði ve ilk sancak beyinin Ka-
sým Bey olduðu kayýtlýdýr. Trabzon sanca-
ðýnýn nereye baðlý olduðu konusundaki
belirsizlik özellikle Yavuz Sultan Selim’in
sancak beyi sýfatýyla idareciliði dönemin-
de daha da öne çýkmýþtýr. Yavuz Sultan Se-
lim burayý âdeta müstakil bir sancak gibi
idare etmiþtir. Dönemin bazý kaynaklarýn-
da Trabzon’dan “Ermeniyye-i Suðrâ vilâye-
tinin merkezi” diye söz edilir. 1514’te Çal-
dýran Savaþý’ndan sonra stratejik açýdan
önemi dolayýsýyla Bayburt yöresine vali
tayin edilen Býyýklý Mehmed [Paþa], Trab-
zon’un kontrolünü de üstlenince yeni bir
idarî sistem teþekkül etti; Vilâyet-i Rûm-ý
Hadîs adlý yeni idarî birime baðlandý (1520).
Irakeyn Seferi sýrasýnda bu vilâyet yeni ku-
rulan Erzurum beylerbeyiliðine dahil edil-
di (1535). Sancak Trabzon, Giresun, Kür-
tün, Torul, Of, Rize, Pazar (Atina), Arhavi,
Hemþin adlý kazalardan oluþuyordu. Trab-
zon kazasý Akçaabat, Maçka, Yomra ve
Sürmene nahiyelerinden müteþekkildi.
1578 Osmanlý-Ýran seferi esnasýnda lojis-
tik destek bakýmýndan önemi arttýðý için
Batum’la birlikte müstakil beylerbeyilik
haline getirildi. XVII. yüzyýl baþlarýnda her
ikisi beylerbeyilik / eyalet olarak anýldý. Bu-
raya Batum ve Gönye sancaklarý dahildi.
1632-1641’de Trabzon’dan “Eyâlet-i Ba-
tum nâm-ý dîger Trabzon” þeklinde bahse-
dilir. Evliya Çelebi Trabzon eyaletine Gü-
müþhane, Aþaðý ve Yukarý Batum, Gönye
sancaklarýnýn baðlý olduðunu bildirir. Trab-
zon sancaðý ile birlikte beþ idarî birimden
meydana geldiði anlaþýlýr. 1653-1669 yýlý
kayýtlarý buraya sadece Batum ve Trabzon
sancaðýnýn baðlý olduðunu ifade eder. Ar-
týk burasý Trabzon eyaleti diye anýlmýþtýr.
XVIII. yüzyýldaki savaþlar döneminde Ba-
tum ve Trabzon sancaðý paþa sancaðý (ida-
reci valinin oturduðu sancak) diye belirlen-
miþtir. 1732-1740 yýllarýnda merkez san-
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