
naklarda "hankahu Baybars el-Çeşan

kir" veya kısaca el- Baybarsiyye adıyla 

anılan külliyenin hankah kısmı 707'de 
( 1307-1308) türbe, reva k ve minaresiy
le, diğer bazı kısımları da 709'da (1309-
1 O) inşa edilmiştir. 30 X 70 m. ebadın
da düzensiz bir yapı grubundan mey
dana gelen hankahın cümle kapısı dışa
rı doğru çıkıntı yapmakta olup yastık bi
çiminde bir kemer taşı bulunan büyük 
bir yuvarlak kemer vasıtasıyla, istalaktit
lerle oyulmuş iki pandantif üstüne otu
ran yarım kubbeli bir açıklığa ulaşmak

tadır. Bu kapının yanlarında açılan niş

ler doğan güneş motifı şeklinde tezyin 
edilmiş ve bir sıra siyah, bir sıra beyaz 
kesme taşla yapılmıştır. Gotik başlıklı 

geçmeli mermer sütuncuklar açıklığın 

köşelerini süslemektedir. Geometrik dü
zenli orüinal bronz kapının iki tarafında 
siyah mermer bir zemin üzerine beyaz 
mermer dolguyla yapılmış bir yazı ve 
eşikte pek çok Ortaçağ camiine has bir 
özellik gösteren eski anıtlardan devşi

riimiş hiyeroglif yazılı bir taş blok bu
lunmaktadır. Cephede banisinin ismini 
ve unvaniarını gösteren bir yazı şeridi 

vardır. Fakat Baybars'ın unvanları. tah
tını ele geçirerek kendisini idam ettiren 
Sultan el-Melikü'n-Nasır Muhammed b. 
Kalavun tarafından sildirildiği gibi han
kah da yirmi yıl süreyle kapatılmıştır. 

Önce hankah inşa edilmiş ve türbe 
kubbesi cümle kapısının sol tarafı üstü
ne sonradan eklenmiştir. Demir kafesli 
pencerelere sahip hücreleri ve istalak
titli süslemeleriyle çıkıntı yapan bir du
var, girişin sol tarafı arkasında türbeyi 
yoldan ayıran küçük bir oda meydana 
getirmektedir. 

Kahire'de dini binalarda görülen en 
erken örnek olan dönemeç giriş, han
kahın çapraz planlı avlusuna uzanmak
tadır. Kıble tarafındaki ana eyvanın yan
larında birbirine havalandırma kanalıy

la açılan daha küçük kemerli iki hücre 
mevcut olup üzeri tonazla örtülüdür. Bi
nanın tarikat yapısı olmasından gelen 
sadeliği sebebiyle mihrabı çerçeveleyen 
iki sütun müstesna bu duvarda tezyinat 
bulunmamaktadır. 

Tonozsuz daha küçük iki eyvan avlu
nun iki yanında bulunmaktadır. Dördün
cü eyvan tonozludur, fakat boyutları ana 
eyvandan daha küçüktür. Bu değişik bo
yutlardaki dört eyvan arasında üç sıra 
küçük odalar yerleştirilmiştir. Üst kat 
odalarının avluya bakan pencereleri ay
nı zamanda avlunun ana tezyinatını mey
dana getirir. Bunlar açıklıkları farklı bi-

çimlerdeki istalaktitler ve ışınsal dav
lumbazlı omurga veya sivri kemerli niş
lerle sona ermektedirler. Bazı pencere
ler ise yuvarlak çıkıntılı kemerler için
dedir. Bir zamanlar iki yüz safiyi barın
dıran hankah, günümüzde ortadan kalk
mış olan başka bölümlere de sahipti. 

Külliyenin minaresi "mebhare" diye 
adlandırılan şe~ildedir. ilk kısım, Nasır 
Muhammed Medresesi minaresine çok 
benzeyen istalaktit gruplarıyla sona eren 
ve omurga kemerli nişleri olan dikdört
gen bir gövdeye sahiptir. ikinci bölüm 
ilk defa silindir şeklinde yapılmış olup 
istalaktitlerle nihayete ermektedir. Mi
narenin üçüncü bölümü, açık yuvarlak 
bir pavyon üstüne oturtulmuş kaburga
lı bir miğfer biçimindedir. Üstünde bir 
zamanlar burayı kaplayan yeşil çinile
rio kalıntıları bulunmaktadır. Minarede 
mebhare üslQbunun genel özelliğini ve
ren sekizgen şeklindeki bölüm yoktur. 
Bu sebeple minare dikdörtgen ve daire
vi kısımlar arasında geçişi sağlayan se
kizgen bölümün bulunmadığı pek az ör
nekten biridir. 

Türbe. Hankahın ibadet mekanı beze
mesiz duvarlarıyla çok sadeyken banisi
nin türbesi, çoğu beyaz ve siyah olan 
zengin mermer kaplamalarıyla tam bir 
tezat oluşturmaktadır. Türbenin mihra
bı iki renkli mermer dolguludur. Mer
mer alt duvar kaplamaları Kalavun'un 
türbesindekilerden daha az göz alıcıysa 
da mihrabı çerçeveleyen ve duvarlar bo
yunca uzanan ahşap yazı şeridinde ol
duğu gibi onunla aynı üslQptadır. 

Ortaçağ Kahiresi 'ndeki diğer sultan 
türbelerine benzemeyen bu türbe doğ-
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rudan doğruya yola açılmamakta, dışarı 
doğru çıkıntı yapan giriş, büyük demir 
kafesli pencerelerinden görülen sokak 
ve kubbeli oda arasında yer almaktadır. 
Girişin geniş penceresinin, bir isyanla 
devriimiş olan Halife Kaim-Biemrillah'ın 
sarığıyla birlikte Bağdat'taki Abbasi ha
lifeleri sarayından sökülerek Fatımi dev
rinde Mısır'a getirildiği söylenmekteyse 
de aslında bu pencere Baybars'ın han
kahının yapıldığı yerde bulunan Fatımi 
genel valilik sarayına aittir. 
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Karadeniz bölgesinin 
doğu bölümünde şehir 

ve bu şehrin merkez olduğu il. 
_j 

Anadolu'nun kuzeydoğusunda, Çoruh 
vadisinde sarp bir tepenin üzerinde ku
rulmuş olup bugünkü yerleşim güneye 
doğru dar vadiyi de içine alacak şekilde 
yayılma göstermiştir. Denizden yüksek
liği 1150 metredir. Şehrin adı ve ne za
man kurulduğu hakkında kesin bilgi yok-
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tur. Ortaçağ Ermeni kaynaklarında Pay
berd ; Bizans kaynaklarında Payper. Ba
berd. Paypert ; XIII. yüzyıl sonlarında bu 
bölgeden geçen Marea Palo'nun Seya
hatname'sinde Paipurth. Baiburt; Arap 
kaynaklarında Babirt ( ü .r.~ ) ; ll. Mesud 
adına 1291 ·de basılan bir parada Bay
pırt; Akkoyunlu tarihinden bahseden çağ
daş eserlerde Papirt ( ü .r-<·4 ) şeklinde ge
çen kelimenin son hecesi berdin "yük
sek kale" anlamına geldiği bilinmektey
se de ilk hecesine bir mana verileme
mektedir. Osmanlı dönemine ait kaynak
lar bu ismi bugünkü söylenişine uygun 
olarak Bayburd ( ~.;~~ ) şeklinde kayde
derler. 

Bayburt'un kurulduğu mevki, Eskiçağ
lar'da Haldiler'in yaşadıkları bölgede yer 
almaktaydı. Burası daha sonra bir süre 
Roma hakimiyetine girdiyse de 39S'te 
imparatorluğun ikiye ayrılması üzerine 
Doğu Roma (Bizans) toprakları içinde kal
dı. Bizans döneminde Bayburt Haldia 
"tema"sına (eyalet) bağlıydı ve bu eyale
ti meydana getiren yedi piskoposluğun 
dördüncüsünü teşkil etmekteydi. impa
rator lustinianos tarafından kalesinin 
esaslı şekilde tahkim ve tamir edildiği 
bilinen şehir Arap fetihleri sırasında Bag
rat sülalesinin hakimiyeti altında bulun
maktaydı. 

Bayburt ve yöresi Türkler'in Anadolu'
da ilk yerleştikleri bölgelerdendir. Tuğ
ru l Bey'in Anadolu seferi (ı 054) sı rasın

da Bayburt. Çoruh nehri ve Karadeniz 
dağlarına (Parhar) kadar uzanan sahala
ra akınlarda bulunan Selçuklu kuwetle
rinin hücumlarına maruz kaldı ise de fet
hedilemedi. Kesin Türk hakimiyeti Ma
lazgirt Zaferi'nden sonra gerçekleşti. Şe-

Bayburt'tan bir görünüş 
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hir, 1072'den 1202'ye kadar bazan Er
zurum yöresinde hüküm süren Saltuk
lular'ın, bazan da Danişmendliler'in ha
kimiyetinde kaldı. Bir ara Trabzon im
paratoru I. Alexis Comnen'in kumanda
nı Theodore Gabras tarafından işgal edii
diyse de kısa süre sonra yeniden Daniş
mendli hakimiyetine girdi (ı 098). Selçuk
lular 1202'de Saltuklu Devleti'ne son ve
rince Bayburt'u da ele geçirdiler. Bay
burt'un asıl gelişmesi, Süleyman Şah'ın 
kardeşi Erzurum Meliki Muglsüddin Tuğ
rul Şah ve oğlu Cihan Şah ( 1202- 1230) dö
neminde oldu. Tuğrul Şah Bayburt Ka
lesi'ni Trabzon imparatorluğu 'ndan ge
lebilecek tehlikelere karşı yeniden inşa 
ve tahkim etti. ı. Alaeddin Keykubad za
manında Moğollar'a karşı sınırlar kuwet
lendirilir ve yeni kaleler yapılırken Bay
burt Erzurum ile birlikte Anadolu Sel
çuklu Devleti'nin merkezi olan Konya'
ya bağlandı. 1243 Kösedağ Savaşı 'nın 

ardından Moğollar'ın Anadolu'yu istilası 

sırasında şehir yapılan antlaşma gere
ği Selçuklu idaresinde kaldı. Bu durum, 
1291'de burada ll. Gıyaseddin Mesud 
adına para basılmasından anlaşılmak

tadır. 

iıhanlılar devrinde Tebriz -Trabzon yo
lu üzerinde bulunması dolayısıyla daha 
da gelişen Bayburt, Ceneviz ve Venedik 
kervanlarının konakladığı bir yerdi. Mo
ğolistan'a giderken buraya uğrayan Mar
co Polo şehirde zengin gümüş madenie
rinin bulunduğunu belirtir. Hatta İlhan
lılar buradan yüklü bir vergi geliri (yılda 
2 1.300 dinar) temin ediyorlardı. Bu dö
nemde Darülcelal unvanı ile anılan ve ik
tisadi bakımdan canlılık kazanan şehir 
aynı zamanda küçük bir kültür merkezi 

clurumundaydı. Burada Mahmudiye ve 
Yakutiye medreseleri kurulmuş, Mevle
vilik gelişme göstermiş, ayrıca ahilik teş

kilatı oldukça yayılmıştı. Son İlhanlı Hü
kümdarı Eb O Said Sahadır Han· ın ölü
münden sonra ( 1334) Bayburt Eretna
oğulları'nın eline geçti. Eretnalılar döne
minde zaman zaman Erzincan emirleri
nin hücumlarına maruz kalan ve onlar 
tarafından zaptedilen şehir daha sonra 
Mutahharten ·in idaresine girdi. Fakat 
çok geçmeden Kadı Burhaneddin zama
nında Akkoyunlu beylerinden Kutlu Bey 
oğlu Ahmed Bey'in yardımıyla alındı ve 
ardından Kadı Burhaneddin tarafından 
Ahmed Bey'e ikta* edildi. Bir ara Kara
koyunlu Hükümdan Kara Yusuf tarafın
dan zaptedildiyse de az sonra Akkoyun
lu Karayülük Osman Bey bu bölgeyi ye
niden ele geçirdi ve şehri kardeşinin oğ
lu Kutlu Bey'e verdi. Bundan sonra uzun 
süre Akkoyunlular'ın elinde kalan şehir 
ve yöresi 1 501'de Safeviler tarafından 
alındı. O sıralarda Trabzon sancak beyi 
olan Şehzade Selim (ı) bu bölgeye akın
larda bulundu (ı 507l. tahta çıktıktan son
ra da İran seferine giderken bir kısım 
kuwetleri Bayburt üzerine gönderdi. Van
ya sancak beyi Mustafa Bey ile Trabzon 
sancak beyi Bıyıklı Mehmed Bey (Paşa) 
idaresindeki Osmanlı kuwetleri, Şah is
mail'in emirlerinden Kara Maksud-i Sul
tani'nin müdafaa ettiği Bayburt' u aldı 

lar (Ekim 1514) Bayburt Erzincan ile bir
likte Trabzon Beyi Bıyıklı Mehmed Pa
şa'ya verildi ve bir sancak merkezi hali
ne getirildi. Osmanlı idaresinde Bayburt, 
doğu sınırına yakın bir kale- şehir olarak 
stratejik önemini bir süre korudu. KanO
ni'nin İran seferleri sırasında önemi daha 
da artan Bayburt Kalesi 1 541 'de esaslı 
bir tamir gördü. 1 553'te Şah Tahmasb'ın 
akıniarına maruz kalan şehir XIX. yüz
yıla kadar önemli bir olaya şahit olma
d ı. 1828-1829 Osmanlı-Rus savaşı sıra
sında Rus birliklerinin işgaline uğradı. 

1878 ve 1916'da da Ruslar tarafından 
işgal edilen Bayburt bu işgaller sırasın 

da geniş ölçüde tahrip edildi. istiklal 
Harbi başlarında Şeyh Eşref'in çıkardı
ğı isyan Halid Bey kuwetleri tarafından 
bastırıldı. 

Osmanlı hakimiyeti altında bir san
cak merkezi olan Bayburt. iran'a ulaşan 
yolun üzerinde bulunması ve stratejik 
mevkii dolayısıyla önemli bir yerleşim 
merkezi idi. XVI. yüzyıla ait tahrir def
terlerine göre şehirde on mahalle bulu
nuyordu. Bunlar Ciğerşin, Cami (Cami-i 
Kebfr). Şeyh Hayran, Kadıoğlu, Ferruhşad 



Bey Mescidi. Akkünbed. Şingah. Orta, Taş 
ve Tuzcuzade mahalleleriydi. Şehrin top
lam nüfusu 1516'da 2477, 1520'de ka 
le muhafızları dahil 4935, 1530'da 3231 
ve 1591'de 5630 olup XVI. yüzyıl boyun
ca gelişme göstermişti. Bu yüzyılda or
talama olarak nüfusun % 40'ını müslü
manlar. % 60'ını ise hıristiyan unsurlar 
oluşturuyordu. XVII. yüzyılda müslüman 
nüfusta artış görüldü ve bu nisbetler 
tersine dönmeye başladı. Nitekim 1642'
de şehirde toplam 3600 civarındaki nü
fusun % 6S'ini müslümanlar teşkil edi
yordu. Bu artışta muhtemelen XVII. yüz
yıldaki karışıklıklar sebebiyle kır kesimin
den müstahkem şehirlere doğru mey
dana gelen nüfus akışının da önemli ro
lü olmuştu. Şehir Osmanlı hakimiyeti 
döneminde de bir müddet iktisadi can
lılığını korudu. Fakat XVI. yüzyılın ikinci 
yarısında Erzurum ve Erzincan gibi şe

hirlerin önem kazanması Bayburt'u ikin
ci plana düşürdü. XVI. yüzyılda şehirde 
canlı bir ticaret hayatı hakimdi. pazar
lanan veya transit olarak buradan geçen 
ticari mallardan alınan vergiler önemli 
miktarlara ulaşıyordu. Ayrıca bu sıralar
da şehirde kumaş dokumacılığı ve tica
retine işaret eden bir boyahane yer alı
yordu. Evliya Çelebi şehri ziyareti sıra
sında burada her pazar günü Kadızade 
Mehmed Bey Camii önünde pazar kurul
duğunu. S -10.000 kişinin alışveriş etti
ğini. 300 dükkan ve bir bedestenin bu
lunduğunu. kıymetli seccade ve ki lim
Ierin başka yerlere ihraç edildiğini be
lirtir. Ayrıca şeh irde kale içinde 300 ev 
ile bir caminin. kalenin Nöbethane Ka
pıs ı 'ndan aşağı doğru uzanan asıl şehir

de 1000 evin yer aldığını ve on doku
zunda müslüman ahalinin oturduğu top
lam yirmi altı mahallenin bulunduğunu 

kaydeder. Halkının çoğunun vaktiyle Ti
re'den sürgün olarak getirtilen 3000 ki
şiden çağaldığını belirtmesi ise şüpheli
dir. Evliya Çelebi'nin verdiği rakamlar
dan Bayburt'un XVII. yüzyıl ortalarında 
6000'e ulaşan bir nüfusa sahip olduğu 
ve aşağıya, dar vadiye doğru yayılmış 
bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Bayburt kültürel gelişmesini Osman
lılar döneminde de sürdürdü. İlhanlılar 
zamanında inşa edilen Yakutiye ve Mah
mudiye medreselerinde Bayburtlu Ahi 
Mehmed ve Ekmeleddin el-Baberti gibi 
önemli şahsiyetler yetişmişti. Osmanlı 

dönemine ait kayıtlarda da Kadı Mah
mud, Bekir Çelebi. Hoca Ali. Şeyh Hay
ran, Şeyh Veysel, Şeyh Haydar, Seyyid 
Yakub, Sultan Fakih ve Abdülvehhab Ga
zi gibi birçok şahsın ilim ve kültür ha
yatında önemli roller aynadıkları görül
mektedir. Şehirde ayrıca başta kale ol
mak üzere birçok tarihi eser de meyda
na getirilmişti. XVI. yüzyıla ait defter
lere göre iki cami, dokuz mescid, dört 
medrese. beş zaviye. bir hankah. iki mu
allimhane. iki hamam vardı. Ancak bun
ların çoğu bakımsızlık ve tahribat sebe
biyle bugüne ulaşamamıştır. Bu eserler 
arasında, Selçuklu dönemine ait olan ve 
bugün tamamen yıkılıp eski planına gö
re yeniden yapılan Cami-i Kebir. Şeyh 
Veysel Camii. Ferecullah Mescidi, Bekir 
Çelebi Mescidi, Ahi Ahmed-i Zencani 
Mescid ve Zaviyesi, Kadızade Mescidi, 
Hoca Ali Mescidi, Hasaniye Mescidi, Şeyh 
Hayran Mescidi. Şingah Mescidi, Hayda
rihane Zaviyesi. Hoca Yakut (Yakutiye). 
Sultan Fakih, Seyyid Salih zaviyeleri sa
yılabilir. 

Osmanlılar zamanında bir sancak mer
kezi durumunda olan Bayburt fethedil
dikten hemen sonra Erzincan ile birlik-

Yakutiye 
Camii ve 
Anadolu 
Selçuklul arı 

dönemine ait 
Ulucami · 
Bayburt 
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te sancak statüsü kazanmıştı. Sancak 
beyi daima Bayburt'ta otururdu. San
cak, Erzurum beylerbeyiliği kurulana ka
dar zaman zaman Diyarbekir'e, zaman 
zaman da Rum beylerbeyiliğine bağlan
dı. lrakeyn Seferi sırasında (ı 5 34) Kemah 
ve Bayburt sancakları birleştirilerek Dul
kadıroğulları'ndan Alaüddevle'nin taru
nu ve Şahruh'un oğlu Mehmed Han'a ve
rildi. Sefer dönüşü Erzurum beylerbeyili
ği kurulup Mehmed Han'a verilince 1 ı 534) 

Bayburt ve Kemah sancakları da paşa 
sancağı haline geldi. Erzurum o sıralarda 
harap bir halde bulunduğu için 1548'e 
kadar buraya tayin edilen ilk beylerbe
yiler Bayburt'ta otururlardı. 1 SS1'den 
sonra sancak statüsünü kaybeden Bay
burt Erzurum'un bir kazası oldu. 1631'
de yeniden adı geçen eyaletin livası ha
line geldiyse de daha sonra yine bir ka
za olarak Erzurum'a bağlandı. 1878 Ber
lin Antiaşması ile Kars ve Ardahan Rus
lar'a verilince Çıldır sancağının merkezi 
oldu, fakat idari zorluk yüzünden san
cak merkezi 1888'de tekrar Erzurum'a 
nakl edildi. 

1516-1518 ·de Bayburt sancağı Bay
burt, Kelkit-Sadak, Kovans, Tercan - ı Ul
ya, Tercan-ı Süfla nahiyelerinden mey
dana geliyordu. 1520-1530 döneminde 
sancağın sınırları genişledi, bağlı kaza 
ve nahiye sayısı arttırıldı. Bu sırada san
cağa Şogayn, Erzurum, ispir. Tekman. 
Yağmurdere de bağlı bulunuyordu. An
cak muhtemelen 1 S3S'ten sonra Erzu
rum ve ispir'in ayrı sancak olması sınır
larının daraltılmasına yol açtı ve Bayburt 
Kelkit, Kovans ve Tercan nahiyelerinden 
oluşan küçük bir sancak haline geldi. 
1551'den sonra kaza durumuna getiri
lince Kelkit. Kovans ve Yağmurdere na
hiyeleri buraya bağlandı. XVI. yüzyılda 

geçirdiği bu idari değişiklikler sırasında 
sancağın toplam nüfusu 1516'da 21.976, 
1520'de 62.942, 1530'da 42.794'tü. XIX. 
yüzyıla ait kaynaklarda ise kazanın nü
fusu 53.000-58.000 arasında değişmek

tedir. Bu yüzyıl sonlarında kazada 11 O 
cami ve mescid, elli bir kilise, seksen üç 
medrese, otuz dört sıbyan mektebi, 481 
dükkan. kırk han, üç hamam. bir tabak
hane, sabun ve boya imalathaneleri bu
lunmakta olup 186 köy vardı. 1927'ye ka
dar Erzurum'a bağlı olan Bayburt bu ta
rihte Gümüşhane'ye bağlandı. 15.06.1989 
tarihinde kabul edilen 3578 sayılı kanun 
ile de il haline getirildi. 

XIX. yüzyılda iran'dan gelip Karadeniz 
sahillerine ulaşan yola yakınlığı sebebiyle 
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canlı bir ticarete sahip olan. ancak Rus 
işgalleri ve Ermeni saldırıları yüzünden 
iktisadi sarsıntıya uğrayan ve yüzyılın 

sonlarına doğru nüfusu SOOO'e düşen 
Bayburt Cumhuriyet döneminde geliş

me gösterdi. İktisadi kalkınma ve nüfus 
yönünden il merkezi Gümüşhane ile re
kabet eder hale geldi. Ekonomisi daha 
ziyade hayvancılık ve ziraata dayanan 
şehirde peynir, tereyağı üretimi önemli 
yer tutmaktadır. Cumhuriyet dönemin
de burada tuğla, kiremit, yem, un, ma
karna. irmik fabrikaları ve Et- Balık Kom
binası kuruldu. Ayrıca yabani hayvan 
postları da şehir ekonomisinde önemli 
bir yere sahipti. Bugün yeni bir il merkezi 
halinde teşkilatianmış olan Bayburt'ta 
Kale, Ulucami, Şehit Osman Türbesi, Taş
han, Künbed, Bent Hamamı, Paşaoğul

ları, Şingah ve Meydan hamamları baş
lıca tarihi eserler olarak dikkati çeker. 
1927 sayımında 7373 olan nüfusu 1 935'
te 10.339'a ulaşmış, fakat 194S'te tek
rar 10.000'in altına düşmüş (9473). 1955'
te 13.107 olmuş, 1960'ta ise yeniden 
azalmıştır (1 1.937) 1960'tan sonra dü
zenli bir şekilde artarak 1 970'te 20.14S'e, 
198S'te 28.068'e, 1990'da da 33.677'ye 
ulaşmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı'na 
ait 1 990 yılı istatistiklerine göre Bay
burt'ta il ve ilçe merkezlerinde yirmi, ka
saba ve köylerde 184 olmak üzere top
lam 204 cami bulunmaktadır. İl merke
zindeki cami sayısı ise on sekizdir. 

Bayburt şehrinin merkez olduğu Bay
burt ili Trabzon. Erzurum, Erzincan ve 
Gümüşhane ilieri ile kuşatılmıştır. Mer
kez ilçeden başka Aydıntepe ve Demirö
zü ilçelerine ve dört bucağa ayrılmıştır; 
sınırları içerisinde 177 köy bulunmakta
dır. 3652 km 2 genişliğindeki Bayburt ili-
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nin 1 990 sayımına göre nüfusu 107.330, 
nüfus yoğunluğu ise 30 idi. 
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liJ İsMET MiROGLU 

Bayburt 
Kalesi'n in 
şehirden 

görünüşü 

L 

BAYBURT KALESi 

Bayburt ilinde 
şehre hakim bir tepe üzerinde 

inşa edilen kale. 
_j 

Çoruh ırmağının yukarı havzasında ve 
bu ırmağın kenarında yer alan Bayburt 
iline hakim, şehrin kuzeyindeki kayalık 
bir tepe üzerinde inşa edilmiştir. Çoruh 
nehrinin, etrafını bir yarımada halinde 
dolaştığı sarp bir tepede ilk defa ne za
man ve kimler tarafından yaptınldığı ke
sin olarak tesbit edilemeyen bu kale
nin Bizans imparatoru ı. lustinianos dev
rinde (527-565) tahkim edildiği bilinmek
tedir. Türkler'in Anadolu'da ilk fethet
tikleri ve yerleştikleri sahalardan biri 
olan Bayburt ve civarı 1 054-1 055 'te Bü
yük Selçuklular'ın, Malazgirt Savaşı'n
dan sonra da Saltuklular' ın eline geç
miş, bir ara Danişmendliler'in elinde kal
mıştır. Bu devrelerde de onarılan kale
nin en geniş ve esaslı bir şekilde Sel
çuklular tarafından tamir edildiği kİta
belerinden anlaşılmaktadır. Buna göre 
Selçuklu hükümdan ll. Kılıcarslan'ın oğ
lu ve Erzurum meliki olan Tuğrul Şah 
(ö 622/ ı 225) özellikle Trabzon impara
torluğu'ndan gelecek saldırılara karşı 

müstahkem bir mevki olan bu kaleyi ade
ta yeniden inşa ettirmiştir. Bir müddet 
de Akkoyunlular'ın elinde kalan kale 
1 S 14 yılında Osmanlılar' a intikal ettik
ten sonra Kanüni Sultan Süleyman ve 
lll. Murad dönemlerinde de büyük ona
rımlar görmüştür. 

Müdafaa hendeği bulunmadığından 

iki kat sur ile çevrili olan kale beş veya 
altı cepheli olup çevresi 2 kilometreden 
uzun ve yüksekliği 30 m. kadar olan sur
larta kuşatılmıştır. İç ve dış surlar ara
sındaki mesafe 200 metredir. istinat du
varları ile takviye edilmiş bu surların kö
şeleriyle muhtelif yerlerinde yarım daire, 
dörtgen, üçgen şeklinde burçlar yer al
maktadır. Dış surlar, kaleye heybetli bir 
manzara veren yalçın kayalar üzerine 
yapılmıştır. 1647' de Bayburt' u ziyaret 
eden Evliya Çelebi kale içinde 300 evlik 
bir mahalle ile Ebü'I -Peth Camii'nin bu
lunduğunu yazmaktadır. Yine onun bil
dirdiğine göre kalenin doğu ve batıda iki 
büyük kapısı bulunmaktadır. Üç kat de
mirden yapılmış doğudakine Demirka
pı, diğerine ise Nöbethane Kapısı denil
mektedir. Asırlar boyunca Trabzon -iran 
transit yolu üzerindeki önemli bir ko
naklama yeri olan Bayburt' la bu yolun 


