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badele protokolüne göre Trabzon’a yerleþ-
tirilen Yunanistan doðumlu Türkler’dir.
Bunlardan þehir içine iskân edilenler da-
ha çok liman yakýnýndaki Çömlekçi mahal-
lesine yerleþtirildi. Bunlarýn yerine Yuna-
nistan’a yollanan Rumlar’ýn büyük bir kýs-
mý da söz konusu mahalleden gönderil-
miþti. Ayný dönemdeki mekânsal düzen-
lemelere gelince, önemli þehir içi eksen-
leri doðu-batý doðrultusunda olan (Uzun
sokak, Maraþ caddesi, Kunduracýlar cad-
desi gibi) Trabzon þehrinin, topografya-
sýnýn özelliðinden dolayý ihmal edilen gü-
ney-kuzey doðrultulu yollarýn açýlmasýna
ve iyileþtirilmesine özen gösterilmesi zik-
redilebilir (bu caddelerden biri olan Gazi
caddesinin temel atma merasimi, 15-18
Eylül 1924 tarihleri arasýnda Trabzon’a ge-
len Mustafa Kemal’in bizzat iþtirak ettiði
bir törende yapýlmýþtýr). Bu düzenlemeyle
ilgili olarak 1937’de telif edilen ve 1938’-
de yürürlüðe giren Lambert planýndan söz
edilebilir. Fransýz þehircilik mimarý Jacques
H. Lambert’in gerçekleþtirdiði bu planda
doðu-batý doðrultulu ana eksenlere yine
ayný doðrultuda paralel yollar açýlmasý tek-
lif edilmiþti. Bu tekliflerden hareketle son-
raki þehir planlarýndan kuzeydeki kýyý yo-
luna (günümüzde Akçaabat-Trabzon-Yom-
ra ekseninde yoðunlaþmaya sebep olan
yol) ve güneyde þehre teðet geçen Tan-
jant yola önem verildiði görülecektir.

Þehrin geliþmeye baþladýðý 1950 yýlýnda
540 hektarlýk bir alaný kaplayan, on yedi
mahalleli, 4575 hâneye sahip (1930’lu yýl-
larýn baþýnda on altý mahalle ve 3824 hâ-
ne vardý) Trabzon’da sanayi faaliyeti ola-
rak sadece bir balýk yaðý fabrikasý, on ye-
di adet fýndýk kýrma makinesi bulunuyor-
du. Tarihinin bütün dönemlerinde bir is-
kele þehri olmasýna raðmen henüz modern
liman tesislerine kavuþmamýþtý ve gemi-
ler açýkta demirliyordu (þehir modern lima-

nýna 1954 yýlýnda kavuþtu). El sanatlarý ara-
sýnda bakýrcýlýk, yorgancýlýk, dökmecilik,
tabaklýk, doðramacýlýk (bu arada tahta ka-
þýk üretimi) baþlýca türleri oluþturuyordu.
Nüfusun artma eðilimine geçmesi (1955’-
te 42.110, 1960’ta 53.039, 1965’te 65.516)
mekân açýsýndan tarihî merkezden (Çar-
þý, Ýskenderpaþa, Kemerkaya, Ortahisar ma-
halleleri gibi) çevreye doðru geniþleme-
sine yol açtý. Þehir doðuda Yomra, batýda
Akçaabat doðrultusunda büyümeye baþ-
ladý. Bu geniþleme, 1970 yýlýna yaklaþýlýr-
ken eski plan çalýþmalarýnýn yetersizliðini
ve yeni bir þehir planý tasarýsýný gündeme
getirdi. 1968’de telif edilen ve 1970’te onay-
lanan plan çalýþmasý 1937 tarihli Lambert
planýndan ilham alýp þehre güney kenarýn-
dan teðet geçen, bu sebeple halkýn da be-
nimsediði isimle Tanjant yol denilen, çeþitli
dönemlerde tartýþma ve dava konusu olan
(Gerçek, sy. 458 [1998], s. 35-37) yolu Trab-
zon’a kazandýrdý. Bu plan ayrýca þehrin çiz-
gisel þehir tipi formunu koruyarak baþlýca
geliþme alanlarýnýn güney sýrtlarý ile doðu
ve batýdaki alanlara doðru olmasýný öneri-
yordu. Geliþmeler sonucunda þehrin 1970’-
te nüfusu 80.000’i geçti (80.795), 1973’-
te þehrin alaný 1450 hektara ulaþtý; 1975
sayýmýnda nüfusu 100.000’e çok yaklaþtý
(97.210). Birçok defa yeniden tasarlanan,
fakat birbirinden pek farklý sayýlmayan imar
planlarý üzerinde etkili olan faktör Trabzon
þehrinin kurulduðu yerin coðrafî topogra-
fik özelliðidir. Esasen þehrin içindeki kýyý
taraçalarý da (Karadeniz’in jeolojik dönem-
lerdeki farklý seviyelerini gösteren kýyý ka-
demeleri) þehrin yayýlýþ þekli üzerinde (do-
ðu-batý doðrultusunda uzanan çizgisel þe-
hir tiplerine örnek oluþu), þehir içindeki
önemli eksenlerin istikametlerinin tayinin-
de (Maraþ caddesi, Uzun sokak, Kundura-
cýlar caddesi gibi þehir içi yollarýn doðu-
batý doðrultusunda uzanmasý) ve bazý ka-
mu kuruluþlarýnýn yerlerinin tayininde (ha-
vaalaný, Karadeniz Teknik Üniversitesi Kam-
püsü vb.) etkili olmuþtur.

Trabzon þehrinde mevcut kademeler-
den önemli olan üç kademeden denize en
yakýn olaný üzerinde (denizden 10-12 m. ka-
dar yükseklikte) havaalaný, Trabzon Teknik
Üniversitesi ana kampüsüne ait binalar;
denizden 20-30 metreler arasýnda yük-
seklikte bulunan ikinci kademe üzerinde
Taksim Meydaný (Gâvur Meydaný, XIX. yüz-
yýlda çok sayýda konsolosluðun bu yörede top-
lanmasýndan), Kunduracýlar caddesi, Uzun
sokak ve Maraþ caddesi vardýr. Ýþgal dö-
neminde þehrin tarihî dokusunda büyük
deðiþiklikler yapan Ruslar Maraþ cadde-

Bugünkü Trabzon. Kuruluþundan beri
Doðu Karadeniz kýyýlarýný iç kesimlere bað-
layan önemli bir liman ve ticaret þehri olan
Trabzon bu özelliðini Cumhuriyet döne-
mine yaklaþýldýðý yýllarda yitirmiþ bulunu-
yordu. Bilhassa liman faaliyetinde görülen
bu gerilemenin sebepleri arasýnda 1869’-
da Süveyþ Kanalý’nýn açýlmasýyla deniz ti-
caretinin baþka bir istikamete kaymasý,
1872 sonlarýnda Poti-Tiflis demiryolunun
tamamlanmasýyla Doðu Karadeniz’de Trab-
zon’a rakip bir baþka limanýn (Poti) par-
lamasý, 1883’te Batum-Tiflis-Bakü demir-
yolunun inþasýyla Batum Limaný’nýn eski-
den Trabzon Limaný’na yönelen ticarî faali-
yetin bir kýsmýný kendisine çekmesi, XIX.
yüzyýlýn baþlarýnda Çarlýk Rusyasý’nýn Ýran
ticaretini denetlemek için Batum Limaný
inþaatýna önem vermesi ve Tebriz-Culfa
demiryolunu Tiflis’e kadar uzatarak Teb-
riz-Culfa-Tiflis-Batum demiryolunu tamam-
lamýþ olmasý sayýlabilir. Trabzon’un ticarî
faaliyetine alternatif limanlarýn ortaya çýk-
masýnýn yanýnda I. Dünya Savaþý sýrasýn-
da yaklaþýk iki yýl süren Rus iþgalinin (18
Nisan 1916 – 24 Þubat 1918) sýkýntýlý gün-
leri dolayýsýyla Trabzon, Cumhuriyet döne-
mine eski ihtiþamýný kaybetmiþ küçük bir
þehir halinde girmiþti. Cumhuriyet’in baþla-
rýnda 1926 yýlý nüfus müdürlüðü kayýtlarýna
göre belediye sýnýrlarý içerisinde 30.080 nü-
fus yaþýyordu. Cumhuriyet’in ilk nüfus sa-
yýmýnda (1927) þehrin nüfusunun 25.000’i
henüz bulmadýðý görüldü (24.634). Trab-
zon’un nüfusu 1950 yýlýna kadar (1940 sa-
yýmýndaki istisna dýþýnda [32.789]) hep
30.000’in altýnda kaldý (1935’te 29.682,
1945’te 29.824). Þehir nüfusunun devam-
lý þekilde artma sürecine girmesi 1950
(33.990) yýlýndan sonra gerçekleþti. Cum-
huriyet’in bu ilk döneminde þehir nüfu-
sunda hareket açýsýndan kaydedilmesi ge-
reken bir olay, Lozan Antlaþmasý’nýn mü-
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faktörlerden biri 1988 yýlýnda Türkiye-Gür-
cistan sýnýrý üzerindeki Sarp Sýnýr Kapýsý’-
nýn açýlmasýdýr. Bu olay, Sovyetler Birliði’-
nin daðýlarak Baðýmsýz Devletler Toplulu-
ðu’na dönüþmesiyle Türkiye’nin baþta Rus-
ya Federasyonu ve Türk cumhuriyetleri
olmak üzere topluluk üyesi ülkelerle yeni
ticarî iliþkilerin kurulmasýna yol açtý. Bu ti-
caret öteki Doðu Karadeniz þehirlerini et-
kilese de en büyük payý Trabzon aldý. Ay-
rýca kýsa sürede baþka yörelerde de açýlan
ve Rus pazarý denilen pazarlarýn en büyü-
ðünün Trabzon’da kurulmasýný saðladý.
Þehir kýsa sürede tarihî geçmiþinde oldu-
ðu gibi yeniden canlý bir ticaret merkezi
durumuna geldi. Söz konusu ülkelere yö-
nelik ticaretin etkinliði arttýðý gibi yeni dýþ
ticaret firmalarý kurulmasý yoluna gidildi.
Sarp Sýnýr Kapýsý’nýn açýlýþýndan önce sa-
dece üç adet dýþ ticaret þirketinin bulun-
duðu Trabzon’da 2000’li yýllara gelirken
þirketlerin sayýsý 400’e yaklaþmýþtý (Hacý-
salihoðlu, sy. 32 [1997], s. 287).

Bu ticaret etkinlikleri þehrin faaliyet
merkezlerinin yerlerinde ve görünümle-
rinde de deðiþimlere yol açtý. Halkýn deyi-
miyle “bavul ticareti” faaliyetinin yoðun-
laþtýðý saha limanýn gerisinde yer alan Çöm-
lekçi mahallesinin kýyý kesimidir (Rus pa-
zarý da Çömlekçi caddesine paralel uzanýr). Bu-
radaki ticaret þehrin bu mahalleye yakýn
olan kesimlerine sýçrama eðilimi göster-
di. Meselâ þehirde eskiden beri ticaret et-
kinliðiyle tanýnan Kunduracýlar caddesinin
doðusunda deri giyim eþyalarý satan tica-
rethanelerin yoðunlaþtýðý görüldü. Ayný þe-
kilde liman civarýnda ve Çömlekçi cadde-

sine açýlan sokaklarda dýþ ticarete yönelik
yeni yerler açýldý. Deðirmendere ve Liman
caddeleri de Baðýmsýz Devletler Topluluðu
ülkelerine yönelik ticaretin etkisi altýna gir-
di. Ticarî faaliyete baðlý olarak konaklama
yerleri ihtiyacý Çömlekçi caddesinin görü-
nümünü deðiþtirdi. Birçok eski ev otel ve
pansiyon haline dönüþtürüldü; bu da ge-
leneksel bir eksenin yenilenerek ve ona-
rýlarak daha yeni bir görünüm almasýný
saðladý. 2000’li yýllardan sonra Rus paza-
rý etkinliði ilk yýllarýndaki canlýlýðýný yitirse
de þehre kazandýrdýðý dolaylý etki devam
ederek þehir büyümeye devam etti; 2007’-
de 228.926’ya çýkan nüfusu 2010 sayýmý-
na göre 234.063’e yükseldi. Þehirde gü-
nümüzde çimento, gýda ve tarým ürün-
leri, orman ürünleri sanayii ön plana çýk-
maktadýr. Trabzon bir sanayi þehri olarak
nitelendirilemese de önemli bir liman ve
ticaret þehri, 1963’te kavuþtuðu üniversi-
tesiyle ve turist çeken tarihî eserleriyle bir
kültür þehri hüviyetini kazanmýþ bulunmak-
tadýr.

Trabzon þehrinin merkez olduðu Trab-
zon ili Rize, Bayburt, Gümüþhane ve Gi-
resun illeri, kuzeyden de Karadeniz ile çev-
rilmiþtir. Merkez ilçeden baþka Akçaabat,
Araklý, Arsin, Beþikdüzü, Çarþýbaþý, Çayka-
ra, Dernekpazarý, Düzköy, Hayrat, Köprü-
baþý, Maçka, Of, Sürmene, Þalpazarý, Ton-
ya, Vakfýkebir ve Yomra adlý on yedi ilçe-
ye ayrýlýr. 4664 km² geniþliðindeki Trab-
zon ilinin sýnýrlarý içinde 2010 yýlý sayýmý-
na göre 763.714 kiþi yaþýyordu, nüfus yo-
ðunluðu 164 idi. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’-
na ait 2007 yýlý istatistiklerine göre Trab-

sini, Kunduracýlar caddesiyle Uzun sokak
arasýndaki birkaç Türk mahallesini yýka-
rak Trabzon’a getirdikleri savaþ malzeme-
sini kýyýya ve iç kesimlere nakledebilmek
için yer açmýþlardý. Önceleri Orta cadde
denilen bu caddeye 1920’de Trabzon Be-
lediye Encümeni’nin kararýyla Maraþlýlar’ýn
kurtuluþtaki üstün baþarýsýndan dolayý
Maraþ caddesi adý verilmiþ, buna karþýlýk
1966’da Kahramanmaraþ’taki bir cadde-
ye Trabzon caddesi denilmiþtir (DÝA, XXIV,
197). Bu kademe üzerinde ayrýca eski hü-
kümet konaðý (günümüzde kültür merkezi),
Ortahisar Camii ve Ortahisar mahallesi bu-
lunmaktadýr. Tabakhane ve Zaðnos dere-
lerinin derin yarýlmýþ vadileri dýþýnda bu
kademe bir düzlük halindedir ve þehrin
en canlý kesimlerini oluþturur. 60-90 m.
arasýnda deðiþen üçüncü kademe üzerin-
de Tekke mahallesi ve Tekke Camii, Bahçe-
cik mahallesi, Trabzon Ýmam-Hatip Lise-
si, Tekfurçayýrý mahalleleri yerleþtirilmiþ-
tir. Bu üç taraçayý birbirinden ayýran yü-
zeyler belirgin þekildeki diklikleriyle dikka-
ti çeker. Nitekim ikinci kademeden üçün-
cü kademeye çýkýlýrken karþýlaþýlan dik ke-
nar o kadar belirgindir ki bu kenara týr-
manan sokaklar merdivenli yapýlmýþtýr. Ay-
ný þekilde Tekfurçayýrý mahallesini kendi-
sinden daha aþaðý kademedeki Kavak Mey-
daný’ndan (Kabak Meydaný) ayýran dik ke-
nar daha da belirgindir. Bu diklikler jeolo-
jik devirlerde deniz seviyesinin gerisindeki
falezlere tekabül eder. Fakat bunlar coð-
rafyada “ölü falez” adý verilen, günümüz-
deki kýyý çizgisine göre epeyce içeride kal-
mýþ þekillerdir. Deniz seviyesinin kenarýn-
da Kale Gazinosu’nun eteðindeki dik ya-
maç ise “diri falez” örneðini oluþturur. Bu
yayýlýþ biçimiyle Trabzon, Türkiye’deki þe-
hir tipleri arasýnda az sayýda olan kýyý ta-
raçalarý üzerinde kurulan þehirlerin ilginç
bir örneðini teþkil etmektedir (bu tipin di-
ðer örnekleri Samsun, Tekirdað ve Fethi-
ye’dir).

Tarihî merkezden çevreye doðru geniþ-
leme 1980 yýlýna yaklaþýlýrken hýzlanmaya
baþladý. Buna paralel olarak þehir nüfusu
ilk defa 1980 sayýmýnda 100.000’i aþtý ki
(108.403 nüfus) o tarihte Türkiye’de nü-
fusu 100.000’i aþan þehirlerin sayýsý yir-
mi sekizdi. 1980-1990 arasýndaki dönem-
de ve özellikle 2000’e doðru þehrin hem
mekânsal geliþimi hem de bu nüfus ge-
liþimi hýzlandý (1985’te 142.009, 1990’da
143.941 olan nüfus 2000 yýlýnda 200.000’i
aþarak 214.949’u buldu). Bu devirdeki geliþ-
me þehrin ticarî hayatýndaki geliþme ile de
yakýndan ilgilidir. Ticareti geliþtiren önemli
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leymaniye Ktp., Süleymaniye, nr. 1071, vr.
96a); 1170’te (1757) Muhammed b. Hasan
b. Himmât’tan el-Muva¹¹aß, Kütüb-i Sit-
te, Dârimî’nin es-Sünen’i ve Delâßilü’l-
Åayrât (a.g.e., vr. 98a-b); Mescid-i Harâm
müderrislerinden Yahyâ b. Sâlih’ten hadis
ve fýkýh tedrîsi için (a.g.e., vr. 100a-101b)
genel icâzet aldý. Hicaz’dan Ýstanbul’a dö-
nünce Süleymaniye Medresesi’nde mü-
derris ve hâfýz-ý kütüb olarak görevlendi-
rildi. Süleymaniye Kütüphanesi’nde onun
tarafýndan istinsah veya mukabele edil-
diði bilinen pek çok kitap bulunmaktadýr.
Vefatýndan kýsa bir süre önce 5 Cemâzi-
yelâhir 1199’da (15 Nisan 1785) 226 kita-
býný Süleymaniye Camii’ndeki kütüphane-
ye vakfetti (DÝA, XXIII, 282). Ayný zaman-
da bir Kadirî þeyhi olan Trabzonî yaþadýðý
dönemin dinî, ahlâkî ve sosyal meselele-
riyle yakýndan ilgilendi, özellikle bir müs-
lümaný tekfir etmenin tehlikeleri üzerin-
de durdu, o yýllarda buna öncülük eden Ne-
cidli bir þeyhe (muhtemelen Muhammed
b. Abdülvehhâb) reddiyeler yazdý (aþ.bk.).
Bursalý Mehmed Tâhir 1123 (1711) yýlýnda
Medine’de öldüðünü zikretmekteyse de
(Osmanlý Müellifleri, I, 167) Mehmed Sü-
reyyâ 15 Ramazan 1200’de (12 Temmuz
1786) Ýstanbul’da vefat ettiðini ve Kara-
caahmet Mezarlýðý’nda defnedildiðini be-
lirtir (Sicill-i Osmânî, IV, 262-263).

Eserleri. 1. Tertîbü evâßili âyâti’l-
Æurßân £alâ ¼urûfi’l-hicâß (Süleymaniye
Ktp., Hacý Mahmud Efendi, nr. 389). 2.
Risâle fî fe²âßili’s-süver ve’l-âyât (ed-
Dürerü’¦-¦emîne fî fe²âßili’l-âyât ve’s-süve-
ri’l-£a¾îme) (Süleymaniye Ktp., Süleymani-
ye, nr. 1041, vr. 202a-244a; Fâtih, nr. 754).
3. Risâle fi’t-tecvîd ma£a ×elleti’l-šårî
(Câlibü’l-ferec ve sâlibü’l-¼arec). Kur’ân-ý
Kerîm’i kolay öðretmekle ilgili hadisleri,
tecvidle ilgili bilgileri ve fakihlerin Kur’an
tilâvetiyle ilgili görüþlerini ihtiva etmek-
tedir (Süleymaniye Ktp., Süleymaniye, nr.
1041, vr. 109a-161a). 4. el-Ýt¼âfâtü’s-se-
niyye fi’l-e¼âdî¦i’l-šudsiyye. Baþta Sü-
yûtî’nin Cem£u’l-cevâmi£i olmak üzere al-
fabetik hadis kitaplarýndan faydalanýlarak
üç bölüm halinde düzenlenmiþtir. Birinci
bölümde “���”, ikinci bölümde “����” lafzýy-
la baþlayan kutsî hadisler, üçüncü bölümde
diðer kutsî hadisler alfabetik olarak sýra-
lanmýþ, bunlarýn kaynaklarý zikredilmiþtir
(Ýstanbul 1293; Haydarâbâd 1323/1905,
1358/1939). 5. el-Câmi£u’l-a£¾am fî es-
mâßi nebiyyine’l-mu£a¾¾am. Þemseddin
eþ-Þâmî’nin Sübülü’l-hüdâ ve’r-reþâd’ý
esas alýnarak yazýlan eserde Hz. Peygam-

ber’e nisbet edilen 783 isim ve sýfat açýk-
lanmaktadýr (Süleymaniye Ktp., Süleyma-
niye, nr. 1032, vr. 11a-56a). 6. Þer¼u es-
mâßi ehli Bedr (Süleymaniye Ktp., Süley-
maniye, nr. 1032, vr. 64a-171a; Hacý Selim
Aða Ktp., nr. 810). 7. Temyîzü’l-fâ²ýl £ani’l-
mef²ûl. Eserde peygamberlerin, melek-
lerin, ashabýn, tâbiînin, kadýnlarýn ve sa-
hâbe evlâdýnýn birbirlerine üstünlüðü ko-
nu edilmektedir (Süleymaniye Ktp., Sü-
leymaniye, nr. 1032, vr. 58a-63a). 8. Tu¼-
fetü’l-iÅvân fi’l-¼arâm ve’l-¼elâl mi-
ne’l-¼ayevân. Ali el-Karî’nin Behcetü’l-
insân fî ma¼icceti’l-¼ayevân adlý kita-
býnýn muhtasarýdýr. Eserde garîb kelime-
ler açýklanmýþ, hayvanlarla ilgili çeþitli hü-
kümler zikredilmiþ ve hayvan isimleri al-
fabetik olarak sýralanmýþtýr (Süleymaniye
Ktp., Süleymaniye, nr. 402). 9. MuÅta½a-
ru øunyeti’l-mütemellî fî þer¼i Mün-
yeti’l-mu½allî ve ¼âþiyetü Mu¼ammed
e¹-ªrabzonî. Ýbrâhim el-Halebî’nin ¥alebî
Øa³¢r adýyla da bilinen eserine yazýlmýþ
bir hâþiyedir (Süleymaniye Ktp., Süleyma-
niye, nr. 437). 10. Risâle fi’d-duÅân Hâ-
di’l-£umâ ilâ câddeti’¹-¹arîš. Yaþadýðý dö-
nemde tartýþma konusu olan tütün içme-
nin hükmü konusundaki bu eserinde mü-
ellif tütünün helâl veya haram oluþuna
dair bir hüküm bulunmadýðýný belirtmiþ,
bununla birlikte sultan tarafýndan yasak-
landýðýný ve bu emre uyulmasý gerektiði-
ni vurgulamýþtýr (Süleymaniye Ktp., Süley-
maniye, nr. 1041, vr. 169b-186b). 11. Risâ-
le fî beyâni mâ vaša£a mine’l-evhâm
fî Øý¼â¼i’l-Cevherî. Eserde Cevherî’nin
e½-Øý¼â¼’ta yaptýðý hatalardan Fîrûzâbâ-
dî’nin tesbit ettikleri bir araya getirilmiþ-
tir (Süleymaniye Ktp., Süleymaniye, nr.
1041, vr. 78a-92b). 12. Risâle fî beyâni’l-
e²dâd. Müellif, el-Æåmûsü’l-mu¼î¹’i esas
alarak karþýt anlamlý kelimeleri bir araya
getirmiþ, risâlenin sonuna ezdâd hakkýn-
da nakledilen farklý görüþleri eklemiþtir
(Süleymaniye Ktp., Süleymaniye, nr. 1041,
vr. 92b-97b). 13. Risâle fî beyâni müsel-
lesâti’l-lu³aviyye (Süleymaniye Ktp., Sü-
leymaniye, nr. 1041, vr. 98a-107b). Nihal De-
ðer eseri tahkik ederek yüksek lisans tezi
olarak sunmuþtur (2000, MÜ Sosyal Bi-
limler Enstitüsü). 14. £Ucâletü’z-zâd fî
þer¼i ¬uÅri’l-me£âd fî mu£âra²ati Bâ-
net Sü£âd. Ýbn Hacer el-Askalânî’ye ait
¬uÅrü’l-me£âd fî mu£âra²ati Bânet
Sü£âd adlý kasidenin Muhammed b. Ab-
dülmelik b. Anîn el-Yemenî tarafýndan
el-Ý£dâd ve’z-zâd adýyla yapýlan þerhinin
muhtasarýdýr (Süleymaniye Ktp., Süley-
maniye, nr. 1050, vr. 79a-256b). 15. Rusey-

zon’da il ve ilçe merkezlerinde 309, kasa-
balarda 417 ve köylerde 1087 olmak üzere
toplam 1813 cami bulunmaktadýr. Ýl mer-
kezindeki cami sayýsý doksan üçtür.
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ÿMetin Tuncel

– —
TRABZONÎ, Mehmed

(ö. 1200/1786)

Osmanlý âlimi.
˜ ™

XVII. yüzyýlýn sonlarýnda Trabzon’da doð-
duðu anlaþýlmaktadýr. Babasýnýn adý Mah-
mud, dedesinin adý Sâlih’tir. Bir süre Me-
dine’de ikamet ettiði için Medenî Meh-
med Efendi diye tanýnýr. Ýstanbul’da öðre-
nim gördükten sonra Þam, Kudüs, Mek-
ke ve Medine gibi merkezlerde tahsiline
devam etti. Hicaz’da iken 1157’de (1744)
Muhammed b. Tayyib el-Fâsî el-Mâlikî’den
Buhârî ve Müslim’in el-Câmi£u’½-½a¼î¼’-
leri ile Tirmizî’nin eþ-Þemâßil’i, Zeynüd-
din el-Irâký’nin el-Elfiyye’si ve Fîrûzâbâdî’-
nin el-Æåmûsü’l-mu¼î¹’i (Mecmû£a, Sü-


