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TRABZONDAKI YENÎ CUMA CAMM : NASIL VE NÎÇIN BU ADI ALMIÇTIR? 

Heath W. Lowrya 

Trabzon tarihi iizerinde bu son senelerde çikan en ônemli iki çalisma, 1461 sene-

sinde sehrin Osmanlilarm fethinden sonra St. Eugenios kilisesinin Yeni Cuma Camiine 

çevrilisine dair benzeri bilgiler verir. 

Emile Janssens1, 1969'da çikan kitabinda Fatih Sultan Mehmet'in sehrin fethinin 

ertesi giinu St. Eugenios kilisesinde ilk cuma namazmi kildigini yazar. Kilise hemen 

sonra camie çevrilmis ve Yeni Cuma Camii admi almistir.2 

1974 yihnda islam Ansiklopedisinde Trabzon'a ait çikan bir makalesinde, Seha-

beddin Tekindag,3 Fatih Sultan Mehmet'in sehri fethinden sonra ilk cuma namazmi St. 

a Hiimaniter Bilimler Subesi, tarih okutmam, Bogaziçi Universitesi. 

Bu makalenin arastirma ve çahçmalari, îstanbuldaki Basbakanhk Arsivinde, Ankara'da Tapu ve 
Kadastro Umum Mudurliigiinde, Istanbul Universitesi ve Siileymaniye Kutuphanelerinde yuriitul-
mustii. Yukanda adi geçen miiesseselerin miidur ve memurlarina, gostermis olduklari yardim-
lardan dolayi tesekkiir ederim. Arastirmam, American Research Institute In Tuurkey kurulu-
sundan aldigim burs ile desteklenmistir. 

1 Emile Janssens : Tréblzonde en Colchide. Bruxelles, 1969. (Buradan itibaren : Janssens, Tréblzonde). 

2 Janssens, Tréblzonde iki ayri boliimde bu çevirilisinden bahseder, ancak bir birinden biraz farkh 
anlatildigi için asagida bu iki bbliimii de gosteriyorum : 

s. 159 : "Ce n'est cependent pas dans l'église de la Chrysokephalos ainsi transformée que 
Mehmet rendit à Allah sa première oraison d'actions de grâces. Il choisit pour cela la 
Sanctuaire du patron de la cité, Saint Eugène, qui prit des ce moment le nom qu'il a gardé 
jusqu'à présent de Yeni Cuma Camii (La Nouvelle Mosquée du Vendredi)." 
s. 222 : "Consacrée au protecteur de la ville et de l 'Empire, l'église Saint-Eugène fut aussi 
convertie en mosquée au lendemain de la conquête et prit le nom de Yeni Cuma Camii ou 
'Mosquée du Nouveau Vendredi'." 

Janssens bu bilgilerin kaynagini belirtmemekle beraber Yeni Cuma Camii adim "La Nouvelle 
Mosquée du Vendredi" (Cuma Yeni Camii) ve "Mosquée du Nouveau Vendredi (Yeni Cuma'in 
Camii) olarak iki ayri sekilde tercume ediyor. Bu, yazarm, 'yeni' sifatimn 'Cuma' ismini mi 
yoksa 'cami' ismini mi tamamladigi hakkinda kararsiz oldugunu gôsterir. Bu kararsizlik, Turkçe-
de kullamlan (Yeni Cuma Camii) seklindeki muglâkhktan dogar. Ilerde de belirtecegim gibi, bu 
muglâkhk ismin tarihî gelismesinden meydana geliyor. 

3 Sehabettin Tekindag : "Trabzon." Islam Anslklopedisl, 125. ciiz (1974), s. 455-477. (Buradan iti
baren : Tekindag, Trabzon). 
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Eugenios kilisesinde kildigina dair bilgi verir. Bu olaydan sonra kilise Yeni Cuma Camii 
adini almiçtir.4 

Daha ônceleri basilan Anabolu (1969), Ballance (I960),6 Miller (1926),7 ve Lynch 
(1901),8 gibi eserler de benzeri bilgiler verir. Bu çaliçmalarda hikâyenin anlatiliçinda 

4 Tekindag, Trabzon, da bu olayi iki ayn bolumde farkh olarak asagidaki gibi anlatir : 

s. 462 : "Kritovulos'a gore, Fâtih, Trabzon'da hisar ve sarayi gezdikten sonra, ilk cuma na-
mazim Saint-Eugenius kilisesinde kildi. Sonra burasi Yeni-Cuma adiyla câmiye çevrildi." 

Yukanda ahnan bilginin kaynagi ise, "Tarihi Sultan Mehmed Han Sani" bashgi altmda çikan 
ve Tarih-i Osmani Enciimeni Mecmuasi'na ilâve olarak basilan, Karolidi'nin Kritovulos Tarihinin 
Tiirkçe tercumesi idi. Kritovulos'un adi geçen (Istanbul, 1328) terciimesinde yine adi geçen bo-
lumlerin (s. 153-6) dikkatle okunup incelenmesine ragmen yukanda verilen bilgiler bulunamamistir. 

s. 472 : "Yeni Cuma Câmii, sarkta, Asagi-hisar'm karsisinda ve Boztepe'nin cenubundaki 
diizliikte bulunup, imparator Aleksios'un St. Eugenios'a ithâien yaptirdigi bir kilise (Hagios 
Evgenios) idi. Fâtih, Trabzon'u fethettikten sonra ilk cuma namazim burada kilmis oldugun-
dan Yeni Cuma Câmii adini aldi (bk. Mehmed Âsik, var. 29b; Minas, s. 51; Orner Akbulut 
ayn. esr., s. 19.); yanmda yapilan mahalle de Yeni Cuma Mahallesi olarak isimlendirildi." 

Tekindag yukandaki bilgiler için su kaynaklan veriyor : 

1) Mehmet Àsik, Menazir ul-avâlim. Istanbul Universitesi Kutiiphanesi TY No. 916 (Yazma) 
Varak 29b. Yukanda adi geçen yazma niishamn kullanmamama ragmen Siileymaniye Kiitiip-
hanesinde aym eserin iki ayn niishasim kullandim : 

a) Halet Efendi Kiitiip. No. 616 muellifin kendi niishasidir. (Buradan itibaren : Asik, Halet 
Ef. Kt. No. 616). 

b) Esad Efendi Kiitiip. No. 2421 (bu niisha 1006/1599 olarak tarihlendirilmistir). (Buradan 
itibaren : Asik, Esad Ef. Kt. No. 2421). 

Her iki eserde de yukanda adi geçen bilgiler verilmemistir. 

2) P. Minas Bijiskyan, Karadeniz Kiyilari Tarih ve Cogratyasi. (Tercume eden : Hrand Aandreas-
yan) Istanbul, 1969. (Buradan itibaren : Bijiskyan, Karadeniz). 1817-19 seneleri arasinda Trab-
zonu ziyaret eden Bijiskyan asagidaki bilgileri verir : 

s. 51 : " S . Evgenios kilisesi, Asagikale'nin karsisinda doguda ve Boztepe'nin bati ucunda-
dir. Imparator Aleksios'un martir Evgenios'a ithafen yaptirdigi sbylenen bu kilise 
Fatih Sultan Mehmed, sehri feth ettikten sonra ilk cuma namazim burada kilmis oldu-
gundan kiliseye Yeni Cumaga Camii, mahalleye de Yenicumaga Mahallesi adlari verilmistir." 

3) Omer Akbulut, Trabzon Kitabeleri. Istanbul, 1954. Akbulut kitabmda St. Eugenios kilisesinin 
çevrilisinden bahsetmiyor. 

Tekindag'm ileriye surdiigii fikirlerin 19. asir seyyahi P. Minas Bijiskyan'in verdigi bilgilere da-
yandigi anlasihyor. 

5 Mukerrem Anabolu : Trabzon'daki Bizans Çagi Yapilan. Istanbul, 1969. Bu eserin 8ci sayfasinda 
Anabolu sôyle diyor : "AZlZ EUGENIOS KtLISESI ; Fatih Sultan Mehmed fetihten sonra ilk ola
rak dogu uçurumuna yakin bir yerde bulunan bu kilisede namaz kilmistir. Bundan otiirii burasi 
camie çevrildikten sonra 'Y'eni Cuma Camii' admi almistir ." 

6 Selina Ballance : "The Byzantine Chuches of Trebizond." Anatolian Studies, Vol. X (1960). S. 156 
da St. Eugeniosdan bahsederken Ballance sôyle diyor ; "When Mehmet II finally took Trebizond 
in 1461 he first said his prayers in this church, which is therefore known as Yeni Cuma Cami'i." 

7 William Miller : Trebizond, The Last Greek Empire. London, 1926. Bu eserin 124 ci sayfasinda 
Miller sôyle diyor : " In the church of St. Eugenios he (Fatih Mehmet II) said his first prayer - · 
hence its Turkish name, Jeni-djouma." 

8 H.F.D. Lynch : Armenin, Travels and Studies. London, 1901. Vol. I. (Buradan itibaren : Lynch, 
Armenia). 31. ci sayfada Lynch diyor ki : "Nor should a traveller omit a visit to the church of St. 
Eugenios... the church having been converted to the service of Islam by the Ottoman conqueror. 
It was here that Mohammed II . is said to have worshipped on the first Friday after the capture 
of the city by his troops. The event is commemorated by the name of New Friday (Yeni Juma), 
under which the mosque is known." 
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bazi ufak tefek farklar olmasina ragmen Janssens ve Tekindag gibi bu yazarlarm da 
asagidaki noktalarda birlestikleri anlasihyor : 

1) Fatih Sultan Mehmet, Trabzon sehrinin fethinden sonra, ilk cuma namazini St. 
Eugenios kilisesinde kilmis; 

2) Bu olay munasebetiyle kilise camie çevrilerek Yeni Cuma Camii adini almistir; 

3) Camiin isimlendirilmesi (yani isimdeki «Cuma» kelimesinin manasi), Fatih Sul
tan Mehmet'in cuma namazini orada kildigi iddiasma dayanir. 

Yeni Cuma camii'nin ismindeki 'Cuma'yi Fatih'in 'Cuma' namazlan ile bagdastiran 
ilmî tefsirlere ilâveten, ayni hikâye bugiin Trabzon'da mahalli bir gelenek olarak bilini-
yor. Bu gelenek, kisa bir sure once, Trabzon Turizm ve Tanitma Bolge Mudurii, Bay Ce-
vat Senturk tarafmdan asagidaki sekilde kaydedilmistir : 

"After taking Trabzon in 1461, Fatih Sultan Mehmet (Mohammed II) transformed 
the church (St. Eugenios) into a mosque. It was in St. Eugenios that Mehmet said his 
First Friday prayer after taking the city, thus naming the church Yeni Cuma Camii (New 
Friday Mosque)."9 

Bu yazida yukandaki tefsirlerin menselerini ve dogruluk derecelerini ortaya ko-
yabilmek amaciyla, bunlari 15. ve 16. asir Osmanh arsiv malzemesi ve muasir seyyah-
larin verdikleri malûmat isigmda inceleyecegim. 

Osmanhlarda, fethettikleri sehirlerdeki kiliseleri cami'e çevirme yaygin bir usul-
diir. Trabzon'a gelince, sehrin fethi dolayisiyle, sehir duvarlarinin içinde bulunan ve ο 
devirde sehrin en onernli kilisesi olan Panaghia Chrysokephalos kilisesinin camie çev-
rilisinin bu usule bir misai oldugunu hemen hemen kesinlikle sôyleyebiliriz. (BAK : Ha-
rita, s. 112) 

Bugun elimizde kalan Osmanh Tahrir Defterlerine 10 (vergileme gayesiyle hazirlanan 
Vilayet sayimlan) gore sehrin fethinden sonra altmis sene zarfmda, Panaghia Chryse-
kephalos kilisesi, yeni ismi ile Cami-i Atik, hem sehrin merkez cami olmus ayni zaman-
da en biiyuk musluman mahallesine adini vermisti.11 16. asnn sonuna kadar Cami-i Atîk 

9 Cevat Çentiirk : Trebizond. Istanbul, 1975. s. 20. (Buradan itibaren : Çentiirk, Trebizond). 

10 15. ve 16. asirlardan, dort Tahrir Defteri elimizde bulunuyor. tlk iiçii IstanbuI'daki Basbakanhk 
Arsivindedir : 

a) Maliyeden Mudevver Defter No. 828, 892/1486 senesinden. (Buradan itibaren : M.M. No. 828). 

b) Tapu-Tahrir Defteri No. 387, tarihsiz. Tahminen 1523 siralannda. (Buradan itibaren : T.T. No. 387). 

c) Tapu-Tahrir Defteri Defteri No. 288, 961/1553 senesinden. (Buradan itibaren : T.T. No. 288). 
Trabzona dair bilgi veren dordiincu ve son Tahrir Defteri Ankara'daki Tapu ve Kadastro Uraum 

MiidiirlUgU Arsivindedir : 

d) Kuyudu Kadimi Fihristi No. 29, 991/1583 senesinden. (Buradan itibaren : T. ve Kad. No. 29). 

11 Tahrir Defterlerinin birincisi (M.M, No. 828, s. 6-11) sehrin musluman nufusunu Mahalle olarak 
degil, Cemaat olarak gosterir. Bundan anhyoruz ki ilk musluman ahalisi, bu sehre siirgun olarak 
yerlestirilmisti. Bundan 25 sene sonra, halâ eski geldikleri yerlere gore belirtilir; Cemaat-i Nik-
sar, Ladik, Amasya, Bafra, vs. Ikinci Tahrir Defterinde (1523) ise ahalinin, sehrin asil yerlileri 
arasina katildiklan ve oturduklari mahallelere gore gbsterildikleri anlasihyor. Ο devirde Trab-
zonun en biiyuk musluman mahallesi Mahalle-i Cami-i Atik der Kale-i evsat idi (yani eski Pa
naghia Chrysokephalos kilisesinin bulundugu mahalle). (T.T. No. 387 s. 716). 
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adi ile tamnmasina ragmen bu camiin sonralan Orta Hisar Camii adi ile geçtigi go-
ruluyor.12 Bu gun ise Fatih Camii olarak biliniyor.13 Tahrir Defterlerinin verdigi malû-
matin dismda, elimizde, Trabzon asilli Mehmet Âsik tarafindan 16. asrm sonlarmda ya-
zilmis bir eserde daha genis ve tahrir defterlerini dogrulayan malûmat da vardir : 

"Ve bu Orta Hisarda kabl el-feth nasâra yedinde kenise olup; bad el-feth Sultan 
Mehmet Gazi (taba serâhu) içinde salavât-i cuma eda etmis bir cami-i atîk ve azimî 
vardir."14 

Yukardaki Panaghia Chrysokephalos kilisesinin çevrilisine dair rivayetle daha ev-
vel bahsettigimiz St. Eugenios kilisesine ait rivayet arasinda siiphe uyandinci bir ben-
zerlik vardir. Maalesef, ne Tahrir Defterlerinde, ne de seyahatnamelerde Fatih Sultan 
Mehmet'in St. Eugenios kilisesinde de cuma namazini kildigi fikrini destekleyen bir 
bilgi yoktur. Aksine, bu rivayete ilk defa 19. asirda Ermeni asilli Pir Minas Bijiskyan 
adh seyyahin seyahatnamesinde rasthyoruz : 

"St. Eugenios kilisesi, Asagikale'nin karsisinda doguda ve Boztepe'nin bati ucun-
dadir. imparator Aleksios'un martir Evgenios'a ithafen yaptirdigi sôylenen bu kilise... 
Fatih Sultan Mehmet, sehri feth ettikten sonra ilk cuma namazini burada kilmis oldu-
gundan kiliseye Yeni Cuma Camii, mahalleye de Yenicumaga Mahallesi adlan veril-
mistir." l s 

Bu rivayetin, aslen Trabzonlu olan Bijiskyan'm bildigi mahalli bir rivayet, ya da 
camiin bu acaip ismi almasina izah için1 6 kendisinin veya baska birinin ileri surdugu 
"ex post facto" bir fikir olup olmadigini bilemiyoruz. 

Ôte yandan, bu camiin ismini Yeni Cuma Camii oldugunu ilk tasrih eden de Bijisk
yan dir. Ondan once yazanlar, bilhassa 16. asirda Trabzon asilli Mehmet Âsik ve 1640 
siralannda sehri gezen seyyah Evliya Çelebi, Yeni Cuma Camii adinda bir camiden ba-
his etmiyorlardi. Evliya Çelebi'nin verdigi bilgiden, eski St. Eugenios kilisesinin Yeni 
Cuma Camii degil YENI CAMii adiyla tanmdigmi gôruruz.17 Bu iki eserin verdigi bil-
giler elimizdeki meselenin aydinlamasi için çok muhim oldugundan bunlardan bazi ki-
simlari asagida veriyorum : 

12 Bijiskyan, Karadeniz : s. 46; Lynch, Armenia : s. 23. 

13 Trabion il Yilligi/1967. Ankara, 1967, s. 123. Bugiin Fatih Camiinin bulundugu boîgeye Orta 
Hisar Mahallesi denmektedir. 

14 Asik, Halet Ef. Kt. No. 616. C. II, Varak 28b ve Asik, Esad Ef. Kt. No. 2421, V313b. 

15 Bijiskyan, Karadeniz : s. 51. 

16 Osmanh camiijeri umumiyetle adlarim banilerinin adlanndan veya bulunduklan mahallenin 
isimlerinden almislardt. Seyrek olarak da, insa edildikleri mahallelerde onde gelen ticarete ve 
ise dayanarak isimlendirilirlerdi. Kiliseden çevrilmis camilere gelince adlarim ya yukardaki 
sartlara gore ahrlardi ya da Trabzon'daki Saint Sophia/Aya Sofya Camii gibi asil isimleri Turk-
çelestiirlirdi. Binaenaleyh, Yeni Cuma Camii, yukandaki orneklerin hiç birine uymaz gibi go-
riindiigunden, adini nasil ve nereden aldigi ayrica açiklanmaga muhtaçtir. 

17 Bu çalismamda, Istanbul Universitesi Kiitiiphanesinin 5939 No.lu Evliya Çelebi Seyahatnamesi 
ntishasim (Buradan itibaren : Evliya, l.U. Kt. No. 5939) kullandim; Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 
Istanbul, 1314. C. I I , s. 80-94 baskisinda Evliya Çelebi'nin Trabzon'a ait bolumùnde sehrin gayri 
muslimlerine dair verdigi bazi bilgiler yoktur (sansiir nedeniyle). Bu bbliime ait yegâne ter-
ciime : Joseph von Hammer-Purgstall, Narratives Of Travel In Europe, Asia, and Africa, In The 
Seventeenth Century By Evliya Efendl. London, 1834-36. C. II . , s. 41-50, bir çok tercume hatalanyla 
doludur. 
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MEHMET ÂÇIK18 EVLIYA ÇELEBI » 

V27b: "Ve Orta Hisar dedikleri suru 
bir tulani surdur ve dort kapisi vardir. 
Evvel bu surun hayat-ι sarkisinden kule 
ile maruf kal'anm Orta Hisara meftuh 
olan kapisi kurbundadir ki buna Bab-i Ye· 
ni Cuma derler." 

V257b-258a: "Ve Orta Hisar bir tula
ni suru metin ve mustahkemdir. iptida 
bu kal'anm sark tarafi duvannda kule 
demekle maruf kal'anm Orta Hisara mef
tuh olan kapisi kurbmda Yeni Cuma kapi
si derler."20 

MEHMET ÂÇIK 

V29 b : "Ve Trabzonun canibi sarkisinde 
olan iki camiden ewel cami-i Mahalle-i 
Yeni Cumadir ki bu cami ile hayat-ι suru 
sarki Trabzon beyn-i suis mildir ve bu 
cami bir mekan-i murtefidedir ve bu ca
mi ebniye-i kâfiriyeden bir kenise-i azi-
me idi. Feth-i Trabzondan sonra bazi ey-
yamda bu kenise yedd-i nasâradan ahz 
olunup salavat-i cuma ikamet olunmak 
icin bir minber ve mahfel-i muezzin 
olundu ve bu cami bir tulani ve vasi bi-
nadir." 

V29b: "Gâvur hamami dir ki mahalle-i 
Yeni Cuma ile mahalle-i Gâvur Meydan 
beynindedir." 

EVLJYA ÇELEBI 

V258 b : "Ve Yeni Cami matakaddem ke
nise imis. Badehu mahalle-i muslimin 
içindedir kiiffar memnudur deyu emri 
padisahile desti kuffardan ahz edip (boy-
le ! olunup?) cami olmustur. Zemini bir 
miirtefi yerde vaki olmagila bir hava-
dar cami bir (bôyle! pur) envardir."21 

V259 a : "Ve kâfir hamami mahalle-i Ye
ni Cuma ile Gâvur meydani mabeyninde 
bir hamam-i hos-i havadar." 

Yukanda verilen izahlardan 16. asrm sonu ve 17. asrm ilk yansinda Trabzon seh-
rine ait bazi ipuclan elde edebiliriz : 

1) Trabzon'un Orta Hisar kalesinde, dogu duvarmdan açilan ve YENI CUMA KA
PISI namiyla bilinen bir kapi vardir. 

2) Sehrin 1/3 mil dogusunda yiiksek ve havadar bir yerde, eskiden kilise olup son-
radan camie çevrilmis YENI CAMI namiyla bilinen bir cami vardir. 

3) Yeni Cuma ve Gâvur Meydani mahalleleri arasinda gayri muslimlere ait bir 
hamam vardir .n 

18 Bu bôliimlerin alindiklan nushalar : Âsik, Halet Ef. Kt. No. 616, C. II. , V27b-29b, ve karsilastir-
mak için kullamlan niisha : Âçik, Esad Ef. Kt. No. 2421, V313a-314a. 

19 Evliya, t.U. Kt. No. 5939, V257b-259a. 

20 Her iki eserdeki bu ve diger bazi bblumlerin yakin benzerligi, Evliya Çelebi'nin Trabzon hakkin-
daki bilgilerinin menseinin Mehmet Âsik'in eseri olduguna isaret eder. Bu yakin benzerlik, bu sene 
sonunda Ankara'da 8. Turk Tarih Kurumu Kongresine sunacagim tebligin konusunu teskil ede-
cektir. 

21 J. von Hammer-Purgstail, Narratives Of Travels... C. II , s. 46 eserinde bu buliimu su çekilde 
çevirmistir : 

"The new mosque was formerly a church, and stands in a lofty situation." 
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Yukarida bahsedilen camiin, eski St. Eugenios kilisesi olduguna suphe yoktur. Hem 
sehrin 1/3 mil dogusunda bulunmasi, hem de yiiksek ve havadar bir yer olarak tarif 
edilmesi, bunun dogrudan dogruya St. Eugenios oldugunu gôsterir. (BAK : Harita, s. 112) 
Bu kaynaklardan faydalanarak ulastigimiz katî netice camie çevrilen St. Eugenios ki-
lisesinin 16. asir sonlari ve 17. asir baslannda YENI CAMI olarak bilindigidir. 

Bu izahati destekliyecek baska ipuçlan ise elimizdeki 16. asir Tahrir Defterlerinde 
mevcuttur. 1523, 1553 tarihii bu Defterlerde mahalleler ayn ayri gôsterilmis, her aile 
reisi oturdugu mahalleye gore yazilmistir; hiç birinde ne Yeni Cuma Camii'nin, hatta 
ne Yeni Cuma Camii Mahallesinin adlari geçmektedir. Buna karsilik, Mahalle-i Cami-i 
Cedid der birun-i sehir'in (sehir disindaki Yeni Cami Mahallesi) bahsi geçmekktedir.23 

1523 de nisbeten kuçuk bir mahalle iken (19 vergi veren hane ve iiç vergi vermiyen 
dindar kisili hane) 1583 de bu mahalle, 49 haneyi içine alarak buyumiistur. 

Evliya Çelebinin Yeni Cami ile Tahrir Defterlerinin bahsettigi Cami-i Cedid'in ay-
ni cami olmasim ispat eden unsur sadece ayni ismi tasimalan degil, 16. asirda sehir-
deki diger biitiin camilerin ayrica Tahrir Defterlerinde gôsterilmis olmasidir. 

Elde edilen bu yeni bilgilere dayanarak, daha evvelce belirttigimiz uç noktayi tek-
rar inceleyecegiz. Birincisi, Fatih Sultan Mehmed'in, sehri fetihten sonra Cuma na-
mazlanm St. Eugenios kilisesinde kildigi rivayetidir. Ônceden de gôrdugumuz gibi, bu 
rivayet 19. asir seyyahi Bijiskyan'm kitabinda goze çarpar, ve fetih siralanndaki olay-
lari ele alan daha ônceki kaynaklarda goriilmez, (buna karsi, Mehmet Âsik Panaghia 
Chrysokephalos adindakî diger bir kiliseden bahsederken, benzeri bilgi verir)25 bu ne-
denle nazan itibara alinmamalidir. 

ikinci nokta birincisine dayanmaktadir, çunkij eger Fatih Sultan Mehmet St. Eugenios 
kilisesinde namaz kilmamissa, kilisenin fetih siralannda camie çevrildigini dusunme-
mize sebep kalmaz. Aksine, St. Eugenios kilisesinin uzunca bir sure kilise olarak kul-
lanildigi fikrini destekliyen bir kaç kuvvetli delil verilebilir : 

1) Panaghia Chrysokephalos'm Cami-i Atik (Eski Cami), St. Eugenios'in Cami-i Cedid 
(Yeni Cami) olarak tammlanmasi, ikisinin arasindaki farki ortaya koyar. Her 
ikisi fetih sirasmda eski kiliseler oldugu için bu fark ο zamanlardaki durumlarin-
dan gelmemektedir. 

2) Panaghia Chrysokephalosinin fetih siralannda çevrildigini biliyoruz. Buna rag
men Evliya Çelebi26 ve Mehmet Âsik'in27 belirttiklerine gore, St. Eugenios fe
tihten sonra bilinmiyen bir zamanda çevrilmis. Bilhassa Evliya sunlari soylemis-
tir : "Ve'Yeni Cami matakaddem kenise imis. Badehu mahalle-i muslimin için-
dedir kuffar memnudur deyu emri padisahile desti kuffardan ahz edip (bôyle; 
olunup?) cami olmustur."28 

22 Bu yazida bahsettigim bu ve diger yerler için bak Harita, s. 112 

23 Bak : T.T. N o . 387 (1523) s. 716; T.T. N o . 288 (1553) s. 14; ve T. ve Kad. N o . 29 (1583) V l l a - b . 

24 Bi j içkyan, Karadeniz : s. 51. 

25 Âçik, Halet Ef. Kt. N o . 616. C. I I , V28a; Âçik, E s a d Ef. Kt. No . 2421. V313a. 

26 Evliya, ί. U. Kt. No. 5939, V258a. 
27 Àçik, Halet Ef. Kt. No. 616. C. II , V29b; Àçik, Esad Et. Kt. No. 2421, V314a. 

28 Evliya, i . U. Kt. N o . 5939, V258b. 
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3) Nihayet, 1486 da ilk Tahrir Defterlerinin verdigi bilgilere gore, 7 bive (dul kadin) 
ve iiç mucerred (bekâr) ile beraber, 48 haneli Aya Ayos (St. Eugenios) adh bir 
Hiristiyan mahallesi vardir :2 9 1523 e gelene kadar, bu mahalle Tahrir Defter-
lerinden silinip yerini mezkûr Cami-i Cedid (miislim mahallesi) almistir. 

1486 ve 1523 tarihleri arasmda bir kiime musluman ailesinin St. Eugenios kilisesi civa-
rinda yerlestigini bir derece kesinlikle soyliyebiliriz. Musluman ahalinin ihtiyaclannin 
karsilanabilmesi için, Hiristiyan ahali sehrin bir baska boliimune yerlestirilmis ve kilise 
de camie çevrilmis.30 Bu mahallenin çevrilmis kilise/camii'ni, Orta Hisardaki (Cami-i 
Atîk/Eski Cami) çevrilmis kilise/cami'den ayirdetmek için Cami-i Cedid (Yeni Cami) 
adi verilmistir. 31 

Fatih Sultan Mehmet'in St. Eugenios kilisesinde Cuma namazlarmi kildigi ve bunun 
neticesi kilisenin hemen camie çevrilisi ihtimali, fikrini reddettikten sonra, aldigi isimle 
ilgili uçuncij noktada, aslen isminin Yeni Cuma Camii olmayip Yeni Cami (Cami-i Cedid) 
oldugu seklinde cevaplandirihr. 

St. Eugenios kilisesinin çevrilisine dair yapilan geleneksel rivayetler asagi'daki se-
beplerle reddedilmistir : a) Fatih Sultan Mehmet ilk Cuma namazlarmi (veya bildigimiz 
kadar hiç birini) orada kilmamistir; b) fetih siralannda camie çevrilmemisti; c) ve de 
15. asir sonlannda veya 16. asir baslannda çevrildigi zaman Yeni Cami adi verilmisti. 
Fakat biz, 16. asir sonlannda Yeni Cami admin yerini 'halk agzmda' (resmî evraklarda 
degil) Yeni Cuma Camii admin aldigi hakikati ile karsi karsiyayiz.32 

Bu isim degisikligi sebebini daha iyi belirtmek için asagidaki zincirleme olaylan si-
raliyorum : 

1) Bir yandan musluman ahalinin niifusu sehrin duvarlan disinda dogusuna dogru 
genislerken, Yeni Cuma kapisi (Orta Hisardan açilan) ve doguya dogru iiçde bir 
mil uzakligindaki Yeni Cami arasindaki bôlgeyi içine aliyor. 

29 M. M. No. 828, s. 20. Aya Ayos ve St. Eugenios'in ayni oldugunun ispati, Birmingham Universi-
tesinden Bizans Çaginda Trabzon iizerinde ileri gelen ilim adamlanndan Prof. Anthony Bryer ile 
yapilan yazisma sonucu teyit edilmistir. 

30 Bu yeni musluman ahalinin yerlesme nedeni bilinmemektedir. Tahmin edilebilecegi gibi sehrin 
musluman ahalisinin niifusunun hizh bir niifus artismdan degildir. Aksine sehrin musluman nii-
fusunun 1486 (M.M. No. 828, s. 6-lle gore 258 musluman hanesi) ilâ 1523 (T.T. No. 387, s. 716e 
gore 201 musluman hanesi; esasen 179 hane ve 22 vergi disi kalan muhtemelen aileleri olanlar'in 
toplami; Ronald Jennings'in : "Urban Population In Anatolia In the Sixteenth Century : A Study 
Of Kayseri, Karaman, Amasya, Trabzon and Erzërum." Int. J. Middle East Studies. 7 (1976), 
s. 43 makalesinde yazdigi gibi 220 hane olmayip 201 hanedir) arasinda %22.1 dustugunii goste-
rir. Nufustaki bu azahsa ragmen. 1486 da ekseriyetle sehir duvarlan içinde yasiyan musluman 
halki 1523 de dogu ve bati varoslanna dogru genislemiye baslamisti. Bu yayilmanm Yavuz Sul
tan Selim'in bu iki sayim arasindaki zamanda Trabzon sehrinde sehzade olarak bulundugu 
(1491-1511) nedeninden dogdugu imkân dahilindedir. Eger sehzadenin maiyeti kalabahk idiyse bu 
durum musluman ahalinin sehir duvarlan disina çikip yayilmasina sebep olabilir. 1511 de seh
zade ve maiyetinin oradan ayrihsi, rnusliiman niifusun tekrar eski s inir lann dahiiine donme-
mekle beraber, azaldigmi gosteriyor. Bu izahat hem yeni bir musluman mahallesinin kurulusu-
nun sebebini, hem de neden 1523 Tahrir Defterinde bir niifus artisi olmadigim gdsterir. 

31 Ayni zamanda bu camiin 'yeni' sifatinin 1505 de sehrin bati varosunda yapilan Hatuniye Camii/ 
Imaret Camiinden ayird edebilmek nedeniyle kullamlmis olabilir. Eger bu fikir kabul edilirse 
St. Eugenios'un çevrilisi 1505 den sonraya rastlar. 

32 Âsik, Halet Ef. Kt. No. 616 C. II , V28a. 
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2) Mehmet Âsiga gôre, 16. asir sonlannda bu bôlgeye, oranin ahalisince Yeni Cuma 
Mahallesi33 denilirdi. Mamafih 1583'e kadar Tahrir Defterlerindeki resmî ismi 
Mahalle-i Cami-i Cedid der Birun-i sehir (yani, sehrin dismda Yeni Cuma Mahal
lesi)34 idi. 

3) Oranin ahalisince bilinen Yeni Cuma Mahallesi adi, zamanla resmen kabul edil-
misti. Buna karsihk, mahallenin Camii Yeni Cuma Camii yani, Yeni Cuma Mahal
lesi Camii ismini almisti.35 

4) Cami bu ismi aldiktan sonra, Fatih Sultan Mehmet'in bir kilisede cuma namaz-
lanni kildigina dair çikan mahalli rivayetlere gôre (daha evvelce gôrdugumiiz 
gibi Panaghia Chrysokephalos'ta), Yeni Cuma Camii admdaki 'Cuma' kelimesi 
de buna baglanmiçtir. Bu kansikligin sebebi ise, belki de sonraki nesillerin, 
mahallenin ismini camiden degil, camiin adini bulundugu mahallenin isminden 
aldigini unuttuklandir. ^ 

Bu izahat St. Eugenios kilisesinin nasil ônceleri Yeni Cami ve sonralan Yeni Cuma 
Camii adini aldigini gôsterirken, ortaya Yeni Cuma Mahallesi ve Yeni Cuma Kapisi isim-
lerinin nereden meydana geldigi sorunu çikiyor. 

Bu sorunun genis izahi yapilan bu çalismanin mevzuu disi olmasina ragmen, bu 
isimlerin menseini gôsterir bir izahat miimkundur. Yeni Cuma Mahallesi'ne dair su fa-
raziyeyi veriyorum. Heniiz fethedilmis bir sehirde isimlere " yen i " sifatim takma olayi-
hayret verici olmamalidir. Hakikaten 1946-7 de yapilan Turkçe yeradlan çalismasinda 
bu sifatla basliyan 598 kôy ve mahalle isimleri gorulur.37 Cuma (veya haftanin diger 
giinleri) ismine gelince, Turkçe yer isimlerinde sik sik geçmesi, umumiyetle kurulan 
mahallî pazarlarla ve bunlann kurulduklan gunlerle ilgilidir.38 Binaenaleyh, 15. asnn 
sonlannda ve 16. asnn baçlannda Trabzon'da giiney duvarlan dismda bôyle bir Cuma 
Pazannin kurulmus olmasi miimkundur. Bu yeni Cuma Pazari halk agzmda kuruldugu 
yere ismini vererek, Yeni Cuma Mahallesi denilmisti. Bundan baska sehir duvarlanndan 
bu bôlgeye açilan kapiya da Yeni Cuma Kapisi denilmisti. 

Sonuç olarak, Bijiskyan (1819), Lynch (1901), Miller (1926), Ballance (1960), Anabolu 
(1969), Janssens (1969), Tekindag (1974), ve Sentilrk (1975)39'un yazilarinda St. Eugenios 

33 Açik, Halet Ef. Kt. N o . 616. C. I I , V28a. 

34 T . ve Kad. N o . 29. s . 11. 

35 Evvelce de belirttigimiz gibi benzeri bir isim degisikligi, bulundugu mahallenin ismini tasiyan 
Cami-i Âtik misalinde de gorulmiistu. Sonralan mahallenin ismi Orta Hisar olarak degismis ve 
Camiine de Orta Hisar Camii denilmisti. 

36 Insanlarm 'kisa bmiirlu' hafizalari ile ilgili olarak Abdûlhamit'in 1887 senelerinde Trabzon'da 
yaptirdigi bir Cephaneligi, misai olarak verebiliriz. Bu Cephanelik a snn doneminde, infilâk ede· 
rek geriye enteresan, yuvarlak bir harabe birakti . Bugiin Trabzon'da bu harabe ya lustinien, 
ya Kommeni Imparatorlanndan, ya da Fatih Sultan Mehmet'in yapiti olarak tanimyor. (Trabzon 
II Yilhgl/1967, Ankara, 1967, s. 124 ve Çenturk, Trebizond. s. 38). 

37 TUrldye'de Meskun Yerler Kilavuzu. (T.C. Iç I s l e r i B a k a n h g i Y a y m l a r i n d a n : Ser i I I , Sayi 2) 
A n k a r a , C. I (1947). C. I I , s. 1132 - 1142. ( B u r a d a n i t i b a r e n : T. M. Y. Kilavuzu). 

38 T. M. Y. Kilavuzu, C. I, s. 215 - 6 Cuma adi tasiyan 15 yer adiari veriyor. Bu yazi bilhassa bu 
bôlum uuzerinde yaptigi faydaH tenkitlari için Prof. Andreas Tietze'ye buyiik bir tesekkiir borç-
luyum. 

39 Bijiskyan'm yazisindan alan Tekindag hariç, bu eserlerin arasmdaki miinasebet derecesini ta-
yin etmek çok giiçtur. Diisunceme gore, hepsinde, bugiin halà Trabzon'da inanilan kilisenin çev-
rilisine dair geleneksel rivayetin ana kaynak oldugu gozûkiiyor. 
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kilisesinin çevrilisine dair bahis edilen geleneksel rivayetleri kabul etmiyorum. Gôrdii-
gumijz gibi bu açiklama Yeni Cuma Camiindeki 'Cuma' kelimesi ile Fatih Sultan Meh-
met II, sehri 1461 de fethettikten sonra St. Eugenios kilisesinde ilk 'Cuma' namazini 
kilarak Yeni Cuma Camiine çevirme olayini aniatan, asli olmiyan bu rivayet arasindaki 
'sebepli miinasebete' dayaniyor. Bu yazi boyunca bôyle bir 'sebepli munasebetin' var 
olmadigmi gosterdim. Bu geleneksel rivayetin yerini alacak, Osmanh Devrinde St. 
Eugenios kilisesiyle ilgili asagidaki cetveli tarih sirasina gore veriyorum : 

1461 : Fatih Sultan Mehmet'in sehri fetih olayi, 1486 ya kadar Hiristiyan 
Mahalle-i Aya Ayos da (yani St. Eugenios Mahallesi) Hiristiyanlann 
ibadet merkezi olarak kullamlan St. Eugenios kilisesine tesir etmemis-
t i . 

1486-1523 : Bu siralarda, orada yerlesen musluman ahalisinin ihtiyaçlanni karsila· 
yabilmek uzere, Hiristiyanlar ο mahalleden uzaklastinlmis ve kilise ca-
mie çevrilerek Cami-i Cedid (Yeni Cami) ismi verilmisti. 

1523-1583 : Bu sure boyunca 16. asirdan mevcut Tahrir Defterlerine gore resmî is
mi Cami-i Cedid ve bulundugu mahallenin resmî ismi ise Mahalle-i 
Cami-i Cedid idi. 

1590 : Trabzon asilli Mehmet Âsik (dogum : 1550) 16. asir sonlanna dogru 
yazilannda Camiin bulundugu mahalleden, Mahalle-i Yeni Cuma ola
rak bahsediyordu. Bu, resmî adi Mahalle-i Cemi-i Cedid olmasina rag
men, halkin agzinda Yeni Cuma Mahallesi olarak tanindigini gôsterir. 

1640 : Evliya Çelebi camiiden Yeni Cami olarak bahsederken, bulundugu yeri 
de Mahalle-i Yeni Cuma olarak tanimhyordu. 

1600-1800: Halk agzinda bu yer için kullamlan Yeni Cuma Mahallesi 17. veya 
18. asirlar arasinda, resmî olarak kabul edilmisti. Bunun akabinde Ma-
halleye hizmet eden cami Yeni Cuma Camii olarak taninmisti. 

1817-1819: Trabzon asilli Bijiskyan, camii ve bulundugu yeri, Yeni Cuma Camii ve 
Yeni Cuma Mahallesi olarak bildigini açikça gôsteriyordu. 

1976: Bugiin eski St. Eugenios kilisesi Yeni Cuma Camii ve bulundugu yer 
ise Yeni Cuma Mahallesi olarak biliniyor. 

Bu yazinm basliginda ortaya atilan sorun, camiin bulundugu mahallenin yani Yeni 
Cuma Mahallesinin ismini almasiyla, cevaplandinlir. Binaenaleyh, Yeni Cuma Camii, 
YENI CUMA (MAHALLESI) CAMM anlamma gel i r . * 

•40 Janssens'm verdigi ikinci terciime sekii, «Mosquée du Nouveau Vendredi» (Yeni Cuma'm Camii) 
(Bak : Not 2.) ile ayni anlama gelmeyip, ancak du yerine de kullanmis olsaydi, anlamda uyum 
olacakti. 
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EXPLANATION: 

1.) P a n a g h i a C h r y s o k e p h a l o s / C a m i - i 
A t î k / O r t a H i s a r Cami. 

2 . ) Yeni Cuma K a p i s i / B a b - i Yeni Curaa. 
3 . ) S t . E u g e n i o s / C a m i - i C e d i d / Y e n i 

Cami/Yeni Cuma Cami. 
à,) Gâvur Hamami/Kâf i r Hamami. 
5 . ) Gâvur M e y d a m . 

( T h i s M a p i s a d a p t e d f r o m L y n c h ' s 

1898 p l a n of t h e c i t y . S e e : L y n c h , 

A r m e n i a . V o l . 1 1 , p , 4 0 ) 


