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AKÇAABAT* 

Anadolu'nun Doğu Karadeniz bölgesinde yer alan Tr:ıb
zon'a bağlı !•üçük bir sahil kasabnsıdır. AKÇAABAT ... Yeni 
yeni gelişmekte olan bünyesi ile yakın bir gelecekte turizm 
açısındanda yerini alacaktır kanaatindeyim. 

Akçaabat coğrafi durumu ve günümüze çok az kalan eski 
eserleri ile yine de özünden fazla bir şey kaybetmemişıir. Ha
len bozulmamış bünyesine kapaltlığı ile ilginç yörelerden bi
ri olma özelliğini devam ettirmektedir. Cumhuriyet'in ilanın
dan kısa bir süre sonra Akçaabat adını alan ilçe aynı yıllar
da adım yapılan kültür çalışmaları ilede duyurdu. Özellikle 
spor ve bunlara bağlı olarak ta gerçekleştirilen yüzme yarış
maları uzun yıllar devam etti. 

Akçaabat, önceleri Pulathane, Polathane Bulatlıane ola
rak isimlendirilrnekte idi. Bu ise Farsça bir kelime olup, Pu
lat:Polat, Pulao:Bulad:Çelik, kılıç; mecazi olarak ta sağlam, 
kavi anlamlarını taşımaktadır. Öz olarak sağlam ev, güçlü 
yer ile kılıç evi demektir. Ancak burada ünlü olan demirci
lik konusu adının buradan gelebileceği görüşünü ortaya ge
tirmektedir. Fakat bir başka anlam ise Pulat'ın evi'dir. Pu
lat ise tran'lı bir kahraman ve Mazenderan'lı bir devin adı
dır. Akçaabat'ta Pers istilalarının etkinliklerini düşünecek 
olursak bu hipotezide göz ardı edemeyiz. Ancak Pulatlıane 
Farsça olmasına rağmen kelimenin kökeni daha eskilere da
yanmaktadır. pulatlıane aslında Platana'nın sürekli kullanıl
ması sonucu Türkçeleşmiş şeklinden başka bir şey değildir. 
Farsça'nın ise Türkçe içinde nasıl eridiğini bilmekteyiz. Bu 
erime aslında grekçeden direkt olarak değil ama dolaylı ve 
kuşak değişimi ile Türkçeye girmiş ancak Cumhuriyet ilan 
edildikten sonra da son şekli ile Akçaabat haline dönüşmüş
tür. Böylece Pulathane, Platana veya Pletana'nın değişmiş 
bir şekline bürünmüştür. Kelimenin hangi anlamı taşıdığı ko
nusunda ise Bıjışkıyan; Platona: Ağaç, çınar, çınar ağacı de-
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rnektir der ve halkın ağaca tapUğından dolayı bu isim ile anıl
dığını bildirir. Bu ise ilk bakışta mantıklı gelmesine rağmen 
aslında gerçeklerden oldukça uzak bir iddiadır. Eğer böyle 
ise halkın sürdürdüğü ~e asırlardan beri süregelen gelenek
leri arasında hiç olmazsa küçük bir izine rastlamış olurduk. 
Çünki biliyoruz ki İslam'ı seçmelerine rağmen halen Türk 
KUltürü içinde bir çok adetler süregelmektedir. (Taş inancı, 
çapul bağlamak, mu m yakmak, suya bir şey ·atmak gibi...) 
Halbuki Akçaabat'ta en küçük bir izi bile yoktur. Ayrıca Ak
çaabat'ta hiç te önemli Çınar ağaçları ve de özellikle Tanrı
laşma sayabileceğimiz anıt eser yo,~tur. Belki burada bahse
dilen inançsız döneme ait bir sözd~r. fakat buna rağmen ta
pılması bile yetiştirme açısından önemli olabilirdi. Halbuki 
bahsedilen Kelime Platanus olup Çınar demektir. Halbuki 
ilçenin adı Platena'dır. Platena ise nüansları ile; AsyaveOü
ney doğu Avrupa kökenli ve yunus balığı ile fa~la bir bağ
lantısı olmadığı düşünülürse en çok üzerinde du1rulan diğer 
bir açıklamaya önem kazandırmaktadır. Bu ise Elma'dır. 
Çünkü Platena elmanın atribusudhr. elma, plateı'ıa \ile sim
gelenir. Çınar ağacı ve ağaca tapma tezinin geçerli olamaya
cağı bir delil'de Akçaabat'ın şu an bile elma ağaçlarının faz
laca varlığıdır. Ayrıca önemli bir nokta Akça;i.bat'da yetişen · 
elma .ağaçlarının buraya has bir özellik taşımasıdır. Bu elma 
sulu, ekşi ve küçüktür. Buraya çok yakın bir ,bölge oran Gü
müşhane~de ise yine elma vardır, fakat büyük, ekşi· ve sulu
dur. Elma Doğu Karadeniz Bölgesinde çok önemiiibir mey
vadır. Değişik yörelerde değişik özelliklerde karşımı~ çıkar. 
İşte Akçaabat'ta gördüğümUz bu çeşit elma ve halen yetişti
rilen ağaçları ile konuya çözüm getirebilmekt~dir. Burası bir 
Elma şehridir. Ve şehirde Elmanın atribusu olarak onu sim
geler. Üstelik Akçaabat'ta yerleşen hiç bir uygarlık ağaca ta
pan olarak karşınuza çıkmaz. Bundan dolayı Akçaabat'ı. bir 
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E lma Şehri olarak görebiliriz. Bu arada, A.Bryer ve D.Win
field'in ileri sürdüğü 911 de Cretan seferine katılan Ermeni
lere ait 500 süvari bölüğünUn istasyonunu ima eder sözünü 
de kabul etmemiz imkansızdır. Platana, Trabzon'un batısın
da bir sahil şeridi olmasına rağmen Trabzon'dan daha iyi ko
runmuştur.Tarihi, Trabzon'la birlikte yaşayan·Akçaabat, Mi
letoslular tarafından kurulduğu kabul edfımesine rağmen da
ha önce burada başka bir yerleşmenin olduğu buluntular- · 
dan anlaşılmaktadır. Çünkü mağaralarda yapılan araştırma
lar sonucu ortaya çıkan izler yazılı tarih öncesine aittir. Ya
zılı tarihini ise koloni dönemi ile başlatmak doğru olacak
tır. Kimmer akınları ve Medler dönemi l.ö.7.yy. başlarına 
aittir. Fakat·güçlenen Pcrslerin akınları sonucu kendini gös
termeye başladı. Yunan Kolonileri bağlantısı ise Pontos Kral
lığı döneminde etkisini kaybetti. Günümüzde halen Roma 
Mimarisi özelliklerinin barındığı Akçaabat'ta Krallık etki
sini uzun süre korumuştur. M.S.64'te serbest bölge olan yerde 
M.S.395 de Bizans egemenliği görülmeye başladı. 705 de 
Araplar 715 de tekrar Bizanslılar ve arka arkaya BizanS-Arap 
kuşatmaları sonucu arada görülen Türkmen, Danişmentli 
akınlan da savrulunca 1204 tarihinde Trabzon gibi Akçaa
bat'ta Bizanslılar tarafından Kurulan Pontos Devletine da
hil olmuştur. Ancak 1461 de Osmanlıların eline geçti ve gü
nümüze değin de Türklerin elinde (değişik zamanlar elden 
çıkmasına rağmen) kaldı. 

Akçaabat'ın en büyük özelliklerinden biri de çok iyi ko
runan limandır. Trabzon timanına karşı alternatif olarak gö
rülür. 10-11 Nisan 1404'de Clavijo'nun gemisi şiddetli rüz
gar ve deniz dolayısı ile bu limana sığınmıştır. Ayrıca tek
rardan 17 Eylül 1405 de Trabzon'dan çıkan fındık kargosu 
yine şiddetli rüzgarlardan ·dolayı Akçaabat timanına sığın
mıştır. 1472 Ekim ayındaAthanasiasNikiti'nin Trabzon'dan· 
Caffa'ya götürdüğü gemi.geri dönmek ve Platana körfezine 
sığınmak zôrunda kalmıştır. Akçaabat bir hipoteze göre 
1285/97 de gömülen 274 akçeden dolayı " Piatana Hazinesi" 
şehri olarak ta tanınırdı. Fakat şehir ortaçağlarda önemli de
ğildi. 1432'de burası önemli Uç köyün en uçta kalanı idi. Bu 
üç köy şeridine Trikomia denir ve neredeyse Trabzon'un çı
kışından başlayarak Kalanima ve Akçaabat'a ulaşır ve gü
neye doğru uzanır. Bu Kalanima deresinin vadisi 25 km. bo
yunca uzanır. Yükseliği ise 1250 m.yi bulur. Bu vadi, Orta
çağlarda Grek yerleşmelerinin, iç kısırnlara sızdığı yer olan 
İmparatorluğun en batı kısmı idi. 

Her ne kadar güney ve batıdaki alanlar 14.yüzyıldan beri 
Türkmenlerin ellerindeyse de Kalenima Deresi, Türkmen 
ataklarından emin yerde idi. Philaboniler ve Pyxilerden far
lı olarak fol ve Malaka vadilerinden uzanan yüksek zor ve
tehlikeli yerler hariç güneyden işgalcilerin girmesi mümkün 
değildi. Doğal savunmalar ve bölgenin rahatı onu,Trabzon'
un soylu sarayının önemli ve barizekonomik bir kalesi yapı
yordu. Trabzon'a kıyasla büyük aile çiftlikleri ve sulanmış 
araziler yoktu. Gerçekten güvenilecek yerleşim yeri pek az
dı. Batıda "Trokomia 15 km. boyunca uzanan Karadağ en
geli ile korunmaktadır. Karadağın kuzey ucunda 1540 metre 
yüksekliğinde Metinkale denilen bir kale vardır. 1543 de bu 
kale Salarisos, salari, Kiraz Salayera adları ile bilinmekte
dir. Bugün sarıtaş ile bilinmektedir. Metin Kale ve Kalanima 
arasına yerleşik olan köy, Kastrophylax tarafından alınmış 
görülür. Chorion denilen köy Metinkale ve Kalenima Deresi 
arasındaki yerin gerisinde uzanır. Kaleye geçişi sağlayan yol
dur. Akçaabat'ın bugün köylerinde yer alan eserlerden bu
rada bahsetmeyeceğiz. Çünkü fazla sayıda bulunan eserleri 
anlatmak kısa bir makale içinde olmayacaktır. Akçaabat'ın 
tarihi hakkındaki araştırmaların az olmasının nedenini, in
sanların daha çok Trabzon'la ilgilenmelerine karşın Akçaa-

bat'afazla uğramamalarına bağlayabiliriz. Halbuki M.Ö.6-7 
yüzyıllara ait mimari tipierin değişik şekilde günümüze ka
dar aktarıldığını görmekteyiz. Bu özellikler genellikle ahşap 
yapılar topluluğunda ve genellikle köylUk arazide datia be
lirgin ola~k karşımıza çıkmaktadır. Araştırıcıların dış.ında 
seyyahların da fazla bir malzeme yayınlamadıktap yapılan 
ara.ştırmalarda ortaya çıkmaktadır. Halbuki Akçaabat, köy
leri il~ birlikte sahip olduğu tütün, zeytin ve bunun yanı.sıra 
eskiden yapılan şarapçılığı ile de en önemli merkezlerimzden 
biridir. Hatta Türkiye'de başka yörelerde pek bulunmayan 
"Ka~ayemiş" en önemli özetliklerden biri olarak karşımıza 
çıkar. Kendine has tabiaatı -.:e küçük te olsa tarihi ile bugüne 
kadar incelenmemiş olması esd vericidir. 

Cumhuriyet öncesi halkın Türk-Rum şeklindeki oluşumu
nun Akçaabat'taki oranlamasını bugün için göçler sebebi ile 
tesbit etmemiz imkansızdır. Ancak timanın sayesinde önem
li bir merkez olma yolunda yeniden ilerleyen Akçaabat'ta 
zaman zaman değişik ülkelerden gelen insanları izlemek 
mümkündür. Araştırma yaptığımız sıralarda tarihçe olarak 
fazla bir şey bulamamanın üzüntüsünü çektik. Ayrıca yapı
lan çalışmaların birbirinden aynen alındığını görmek bir baş
ka Ozü<:ü yön idi. Fakat Akçaabat hakkında belki de· en ge
niş seyyah bilgileri veren Harnilton ilk olarak ta buradaki Ki
liselerd!en bahseder. Burada bulunan Aziz Mikhaci Kilisesi:
nden bilgi verir. Yapıdaki fresko sUslerneler ve evlerin sayısı 
hakkında yaklaşık bilgiler vermektedir. Ancak unututmaması 
gereken şudur ki Akçaabat yalnız kendi değil, köyleri ile de 
bir bütün teşkil etmektedir. Bugün köylerindeki kaybolan ve 
kaybolmakta olan bir çok eser incelenmeden beklemektedir. 
Bugün Çatalzeytin adını alan eski İspandam köyünde bulu
nan, ismi ?nlaşılmayan bir kilise bugün'lıalen ev olarak kul
lanılmaktadır. Öyle ki bir süre sonra 70-80 yaşındaki kuşak 
gittiği zaman artık bir çok yapının da onunla birlikte bu gi
zem içinde tarihe karışacağını zannediyoruz. Akçakale ve 
Mersin 'de bulunan kaleler ise harap durumdadır. Ayrıca di
ğer köylerde bulunan çok fazla sayıdaki mimari ve küçük 
eserler ise ineelenmederi durmaktadır. 
Akçaab~t, eski yeser yön~ n~~~ - fakir gözükınesine rağmen, 
aslında bir çok yapıyı kendi içınde 
halen saklamaktadır. Bilinen ik.i eser, Orta mahalle denilen 
yerdeki kilise ve şapeldir. Ancak Akçaabat yerleşim düzeni 
olarak ankitiketeye olan bağlılığını sürdürmüştür. Sahilde de
ğil, Akropel gibi yüksek tepelere kurulmuş bir şehirciktir. 
Özellikle Orta Mahallenin tepede olması ve daha yukarılar
da bulunan yerleşim alanlan ile sahil arasında kopulluk mey
dana getirmiştir. Antikİteden gelen kültür üzerine kültür yer
leştirme geleneği, Akçaabat için de geçerliliğini korumuştur. 
İki Bizans yapısının yukarılarda olması bu açıdan bir işaret 
sayılabilir. tabii ki bu iki yapının bulunduğu yerin daha yu. 
karı bölümlerinde karşılaştığımız stisleme ve mimari küçük 
parçalar yerleşimin daha yukarılara kaydığını göstermekte
dir. Bugün artık halkın sahil kenannda yoğunlaştığı dönemde 
bile bir kısım halkın halen yukarı kesimindcryerleşim yerini 
terk etmeyişi dikkate değerdir. Ev mimarisi, Türk Evi üslu-· 
bu dışında gelişmiş ve Orta Mahalle de merkezi bir hale gel
miştir. Asıl yerleşmenin Orta Mahallede olduğunu anlamak 
bu açıdan pek zor değildir. Fakat özellikle Türk Yerleşmele
ri başladıktan sonra, Dürbinar Mahallesi gelişmiş, buradan 
sahile doğru bir iniş başlamıştır. Bugün çarşıdan Dürbinar 
Mahallesine çıkarken karşılaştığımız mezarlık ta bu gelişi
min bir halkasını meydana getirmektedir. Akçaabat'ta özel
likle son yüzyılda Türkler tarafından yapılan Camiler ile kar
şılaşırız. Ancak daha ön.ce inşa edilen camiler hakkında bil
gimiz yoktur. Tabii ki bu arada 93 har bi sırasındaki yıkıml~
rın neyi götürdüğü sorusuna da cevap vermek oldukça zor 
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Plan 2) Aziz Michael Kilisesi 

dur. Bir Müslüman-Türk yerleşiminin olduğu yerde bulun
ması gereken ilk şeylerden biri cami olması düşünülürse, yı
kılmış olabileceği manıığı pek yanlış olmasa gerekir. Özel
likle bir çok evin savaş sırasında Ruslar tarafından paylaşıl
ması ancak daha sonra Türklerin tekrar yurtları ile birlikte 
evlerini de geri almaları sırasında yıkılmış camiler olabilir. 
Çünki özellikle daha önceden varlığını bildiğimiz halde bu
gün olmayan bir çok yapı mevcuttur. Hata Komne'noslar dö
nemine ait olan ve bugün Akçakale adı ile tanınan bir kale 
de bir çok bölümü yıkık halde günümüze gelmiştir. Akçaa
bat 'ı sadece merkez olarak inceteyeceği miz için köylerde bu
lunan eseriere yer vermeyeceğiz. Trabzon'a bağlı bir mimari 
geleneğe sahip Akçaabat'ta da eyalet üslubu hakim görül
mektedir. Taşra Sanaıı olarak adlandırdığımız 1204-1261 ara
sındaki döneme ait bu Us! up, Bizans'tan ayrı bir kozmopo- • 
lit sanat olarak karşımıza çıkmaktadır. SUsleme unsurları ola
rakta Başkentten farklı bir görünüm arzeder. Trabzon yapı
ları gibi Akçaabat'taki yapılarda da Bizans Döneminde tek 
nefli veya Kapalı yunan haçı plan düzeninin uygulandığı gö
rüyoruz. Binaların apsis ekseni üzerinde uzaması ve kubbe 
kasnaklarının dışardan köşeli olması ortak bir mimari özel
lik olarak karşımıza çıkar. 

o 
1 uıalsqıl 

Plan 3) Orta Mahalle Şapeli 

3 4 5 m. 
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Akçaabat'ta en önemli yapı Onamahalle'de bugün ev ola
rak kullanılan H:ıgios Mikhaci Kilisesi'dir. Yanındaki ilko
kul ve evlerin sardığı bir mekan içinde olması görünür ol
masını da engellemiştir. İlk defa Harnilton tarafından tanı
tılan yapı 13-14 yüzyı llara ait tek nefli bir yapı olup, duvar 
içindeki ki tabeden 1846 yılında Rumlar tarafından tamir edil
diğini anlıyoruz. Naosun üzerinde bir kubbe vardır. Öncele
ri güney-batıda olan yapının girişi alışıığımız mimaride il
ginç bir varyanttır. Ikinci kata merdivenler geçit verir. An
cak günümüzde merdivenler kaldırılmıştır. Apsis içten yarım 
yuvarlak olup, örülü kısımdan anlaşıldığı üzere bir pencere
ye sahipti. Yapının doğu cephesinde çaprazlama ve geçmeli 
süslemeler yanında ikiz kemerli sağır nişltr yapıya özellikle 
Son Bizans Dönemine özgü olan mimari bir hareketlilik ge
tirmektedir. Batı cephesinde ise onarım ve yıpranma sonu
cunda ir çok özelliğini kaybetmiştir. Kuzey cephede ise do
ğu bölüm orjinal, batı bölüm onarım sonrasına aittir. Ayrı
ca yapı ev olarak kullanılmaya başlandığında batı cephesine 
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bir de pencere açılmıştır. Güney cephedeki nişlcr dikkat çe
ker. Batıda bulunan kapı, eve dönüştUğU sırada örülmüştür. 
Yapıda, nişlerle oluşturulan süsleme önemlidir. Yapıya 19. 
yüzyılda bir bölüm daha eklenmiştir. Bu ~klc:mı: yapıda u a
ma meydana getirmiştir. Kuzey yönündeki bir uzama yapıya 
değişik bir tarz getirmiştir. 

Kesme taşın kullanıldığı yapıda hava şanları sonucu renkli 
taş gibi bir imaj uyandırmaktadır. Örgü tekniği yine Bizans 
üslubundan ayrılık göstermektedir. Yapının döşemesinde mo
zaik süsleme bulunmaktadır. Çok harap vaziyette olmasına 
rağmen halen parçaları mevcuttur. Apsis kısmında olması ge
reken mozaiklerden bugün iz yoktur. Mozaikterin orjinal ol
duğundan kuşkumuz yoktur. Fakat D.T.Rice, bunların 

19.yüzy ılda imal edildiklerini yazar. Benzer örneklerini (ki 
bir tanesi Trabzon Ayasofya'sında) dikkate almadığı far-
kedilir. · 

Yapıda kubbeye geçiş pandatiner ilc sağlanmıştır. Kubbe 
kasnağında beyaz taş görtiltir ve bazılarına göre bu kasnak 
kafkas sıilidir. Ancak aynı kasnağı, Bizans'ta da bulmak 
mümkündür. Kanatimizce bugün ilkokul olarak kullanılan 
Fevzipaşa adı ile anılan okul eskiden bu yapı ile ilgili bir va
kıf malı idi. Yapıda kullanılan mozaikler opus-Alexandurm 
teknikıe yapılmıştır. Döşemedeki mozaik pano bütün alanı 

· kaplamakıadır. Ancak ev olarak kullanılmasına rağmen yi
ne de büyük bir Çöltim U temiz olarak barındırılmaktadır. Iyi 
bir işçiliğe sahip mozaikte kırmızırengin hakimiyeti dikkati 
çeker. Kare panonun ortasında siyah renket bir daire levha 
ile bunun etrafında bir çember halinde kırmızı taştan bir hal
ka vardır. Kare panonun köşelerine doğru merkezleriköşe
genler üzerinde olan birer daire levha daha vardır. Kare şekli, 
bir şema meydana getirir. Mozaik döşemedeki renk kiremit . 

r--· i ... 

A ; ·ıe . ~ .. 

Resim 1) Aziz Michael Kilisesi eski hali 

kırmızısıdır ve kalkerdendir. Mozaikte en ilgi çekici taraf, 
renklerin çok canlı olmasıdır. Tcklif edilen 19. yüzyıl mozai
ği fikrine karşılık kanaatimizce 13-14 yüzyıllardan kalmadır. 
yapıda hiç bir araştırıcının bahsetmediği freskolarda bulun
maktadır. Ancak çok zor farkedilmektedirler. Bunların, kub
be kasnağı içinde görmek mümkündür. Yapı etrafında rast
ladığımız mezar taşları, Rumiara aittir. Aslında bu yapının 
burada tek başına oiduğunu söylemenin yanlış oldu·ğu ka
naatindeyiz. Ve yapının büyük ihtimalle küçük bir komplex 
yapı olduğunu düşünmekıeyiz. Fakat günümüze sadece kili
se gelmiştir. Çevrede çıkan papaz mezarları, burasının bir 
merkez olduğunu gösteren bir delildir. Herhalde, burada Pa
pazlar için bir de ikametgah bulunuyor idi. 

Akçaabat'ta önemli olarak karşımıza çıkan ikinci y:ıpı Orta 
mahalle semtinde Hagios Mikhaci Kilisesinin doğusunda yer 
almaktadır. Bir şahsa ait arazide yer almakta olup, bugün 
depo olarak kullanılmaktadır. Yapı yaklaşık olarak hemen 
hemen Mikhaci Kilisesi ile aynı yıllara tarihlenir. Batıda yer 
alan ve yapının bittiğini gösteren bir kemer, yapının geç de
virde bir tamir gördüğünü belirtir. Yapının apsisinde pence
reler bulunur. Tuğla kullanımı pencere ve kemerlerde kendi
ni belli eder. Kilise tek neflidir. Apsis, genellikle Trabzon ve 
çevresinde çok görülen bir üslupta bUtUn doğu tarafı kapla
ma ktadır. Bu tarz planlar ilginçtir ki, Karadeniz bölgesinde 
seviterek kullanılmıştır. Apsiste bulunan üç pencereden ikisi 
kapatılınıştır. Ortadaki ise açıktır. Yapı bugün iki bölüm ha
line getirilmiştir. Güney cephede, iki girişe sahiptir. Yapının 
batı ve kuzey cephelerinin evlerle birleştiği görülür. Doğu cep
hesi önünden ise yol geçmektedir. Batı cephesinin dışardan 
görülmesi imkansızdır. içerden bakıtdığı zaman ise düz bir 
duvar ile örülmüş olduğu görülür. Kuzey kısmının saçak bö-

· Resim 2) Aziz Micha~esi eski hali 
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Resim 3) Aziz Michael Kilisesi bugünkü hali 

lümünde tüm yapının çevresini dolaşan tuğla dekorasyon bu
lunur. Güney cephesinde yapıya giriş bulunur. iki kapıya sa
hiptir. Yapının bu bölümündcde görülen geç tarihli kapı ve süs 
kuşağı, yapının iki farklı devire tarihleneo bölümlerinin ola
bileceğini göstermektedir. 

Orta mahallede bulunan yapının üstünü boydan boya kap
layan bir beşik tonoz örtmektedir. Yapıda kesme taş kulla
nılmışıır. Tuğla ise sadece süsleme unsuru olarak kullanıl
mıştır. Yapıda Apsisin yanında güney duvarının iç yüzünde 
bir deisis sahnesinin izleri vardır. Dürbinar Mahallesinin Ko
ıakiye alanın~a yapılan araştırmalar burada bir kilisenin var
lığını göstermiştir. Ancak bugün bunlardan bir iz yoktur. Ya
pıda fresko ve mozaikin kullanıldığı bilinmekte9ir. Yine ay
nı mahallede, Yaylacık mevkiinde bulunan denize açık ka
yaların ylnındaki mağara ile Kireçhane (Bugünkü Mezba
ha)mevkiindek~ mağar.ı .Tünelli geçitlerden ikisidir. Akçaa
bat'ta bunların yanında başka kiliselerio de varlığından ha
berdar olmaktayız. Ancak Bıjışkıyan'ın dediği gibi bunla
rın 365 tane olması da düşünülemez. Bu garip bir iddiadır. 
Akçaabat çevresinde ise yine bugün bile mimarisinin ayakta 
olduğu yapılar bulunmaktadır. Ancak Akçaabat'ın çevresi 
bir makale çerçevesine girmemektedir. Akçaabat'ta bulunan 
ve bir tarihe haiz Türk Devri yapısı bulmak oldukça zordur 

Resim 5) Aziz Michael Kilisesi üstten 

Resim 4) Aziz Michael Kilisesi üst örtüsü 

ve bu zorluğun sebepleri hakkında fikirlerinıizi de daha ön
ce söylemiştik. Bütün yapılar son yıllarda ycnilcnmiştir. 
J836/37'de Akçaabat'ta bilinen cami 5, medrese 2, sıbyan 
mcktebi 4, şadırvan 2. kargir çeşmc 5, hamam ı, meskcn ola
rak ta 329 yapı mevcuttu. Ancak bu yapıların tarihçeleri hak
kında bilgimi7. çok azdır. Rumi 1284 tarihli salnarnede ise 
5 adet camii, mekteb 3, medrese 2, çeşme 29, hane 464 ola
rak görülmektedir. Akçaabat'ın en eski canıilerinden biri , 
hicri 1070 (1659/60) tarihli Dürbinar Mezarlık Camii'dir. Yak
fiyesinden, Yapıyı Osman bin Sadullah'ın yaptırdığını anlı
yoruz. Yakfiyesi, ilçe seriye defterinin 423. sayfasında kayıt
lıdır. 1292'de Hacı Salihzade Ali Ağa tarafından tamir etti
rilen bir medresesi vardı. Ancak yıkılmıştır. Arsası da daha 
sonra saııldı. Yaklaşık 1750'1i yıllarda, Akçaabat'da Dürbi
nar Mahalle Camii adı ile anılan yapı inşa edilmiştir. Bugün 
tamamen yeniden yapılmış olan yapının, Molla Bekiroğlu Ha
fız Üzeyir Efendinin evraklarında görülen Hicri 1222 (1807/8) 
tarihli vakfiyesinde Hacı Mustafa bin Hacı Ali tarafından 
yaptırtldığı kayıtlıdır. Bu ise 1757/58 yıllarına denk düşmek
tedir. Bugünkü caminin ilk şekline benzeyip benzemediğini 
bugün için söylemek mümkün değildir. Sahilden az içeriler
de yer alan Eski Camii ise 18.yüzyıldan kalmıştır. Kitabesi 
olmayan yapının yanında bulunan bir çeşmeden 1784/85 ta-

Resim 6) Aziz Michael Kilisesi taban Mozaiği 
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Resim 7) Orta Mahalle Şapeli 

rihli okunıanıız yapıylabağlar.ıı olabileceği açısından önemli 
bir delildir. Bugün tamamen betondan, yeniden yapılmış olan 
camii duvarlar üzerinde tek kubbeden ibarettir. Minaresi 
ö;1emlidir. Barak usluptaki minarenin özenli işçiliği göze ça
rpar. Şerefesi sıalakıiklidir. Taş oyunları ile süsleme sağlan
mıştır. Yüzyılımızın başında halkın topladığı paratarla ya- . 
pılan Yeni Camii ise büyüklüğü ile dikkat çeker. Öyle anla
şılıyor ki halkın en önemli birleştiği noktada bu camii elden 
çıkmış ve insanları birleştirici bir rol oynamıştır. Çünkü de
ğişik müellifler bu camii hakkında bilgi verirken sürekli ca
mii için birleştirici kavramını kullanmışlardır. ilk şekli hakkında 
yeterli bilgiye sahip olmadığımız Müftü Camii ise bazı kı
sımlarında orjinal izler taşımaktadır. 

Türk Devrine ait Cami lerden, günümüzde yaşayan bir baş
ka camii ise Orta Mahalle Camiidi r. Ancak bu yapı çok ye
nidir. Mimari hiç bir özelliğe sahip değildir. Akçaabat'taki 
yapılar içinde hakkında bilgi alabildiğimiz önemli yapılar
dan biri de Lale Safa Çeşmesidir. Bülbül deresi kenarında 
931 (1524/25) tarihli çeşme Lalık çeşmesi olarak ta bilinmek
tedir. Ancak yapı bugün toprak altındadır. Akçaabaı içinde 
ayrı bir bölüm olarak incelenmesi gereken yapılar grubu hiç 

Resim 9) Orta Mahalle Evleri 

Resim 8) Orta Mahalle Şapeli 

şüphesiz Evlerdir. Akçaabat evleri, çoğunlukla Orta Maha
lede yoğunlaşmış olmakla beraber, Dürbinar Mahallesinede 
de ilginç evlerin olduğu gözlenebilir. Bundan 15-20 yıl ka
dar önce perişan haldeki evler Koruma Kanunu ile bir dere
ce yıkılınaktan kurtulmuşlardır. Fakat bunun da yetersiz gel
diği bütün Yurdumuzda olduğu gibi burada da kendini his
settirmiştir. Çevrenin ormanlık bir arazi olması ahşap ev ya
pımını kolaylaştırıyor idi. Fakat her nedense son yıllarda ah
şap ev yerini beton arınelere terk etmeye başladı. Köylerde 
dahi, inşaatlar ahşaptan çıkmaya başlamışlardır. Akçaabat'
taki evlerin yapımında kullanıtan metod, genellikle inşa edi
lecek yapıların dış yüzeylerini~ atkılar ile önce üçgen ve 
dörtgenlere ayırma, sonra da bu kısımların aralarını taşla dol
durma şeklinde idi. 

Bunun nedeni ise, evin hem sıcak olması hem de rutubeti 
korumasıdır. Akçaabat evlerinin ilginc yönlerinden biri de, 
ıiim evlerin dcııi:c hakim bir yamaca ve tepeye yapılmaları
dır. İlk bakışt<ı i'l·lki anlam~ı:r. gilıi gelen bu durumun aslın
da çözümlemc::si oldukça kolaydır. Çünkü denizden gelenler 
:.;.,nı:·ollüğü Trabzon gibi Akçaabat için de çok önemli idi. 

Resim 10) Orta Mahalle Evleri 
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Resim 11) Orta Mahalle Evleri 

Hem kendi ahalisinin denizden ne zaman döneceği, hem de 
düşmanlarının kontrolü açısından önemli idi. Zaten biliyo
ruz ki, Akçaabat limanı da, Trabzon'a alternatif bir liman 
durumunda idi. Bir selsebili andıran evler bir yerde de deni
ze hakim olma içgüdüsünü yansıtan bir düşünce olarak kar
şımıza çıkar, Yapılar çoğunlukla doğuya yöneltOmiştir.Bunun 
bir nedeni ise doğan güneş ile iç içe olabilmek ve sabahı kar
şılayabilmektedir. 2 katlı evlerin yaygın olduğu Akçaabat'ta 
büyük aileler için 3 katlı olarak yapılan evlerde mevcuttur. 
Taşın, daha çok temellerde ve zemin kat duvarlarında kulla
nıldığı görülür. l.Katlar iç bölmeler Karkas ve Bağdadi ola
rak yapılmışlardır. Fakat arada görülen ve gözdolma denen 
ıeknikıe hiç de az değildir. Ahşap, oda tavanları ve döşeme
ler ile, merdiven, kapı ve pencerelerde kullanılmıştır. Akçaa-

Resim 13) Orta Mahalle 

Resim 12) Orta Mahallede bir ev 

bat'ta yer alan evlerin çoğunda cumbalı denilen şahnişinli 
ev tipi görülür. Evlerin bir avlu içinde yer alması geleneği 
burada da görülür. Hepsi bir bahçeye sahiptirler. Temel du
varlarının yüksek tutulduğu evlerde iç sofa, cephenin orta
sından öne taşar ve bir cumba oluşturu. Bu so fa, iki sütunla 
taşınır. Evin giriş kapısı, bu cumbanın altındadır. Bu kısma 
iki yandan tek ko ll u merdivenle çıkılır. Zemin katın ekseninde 
yan mekaniara geçit)verenjhol bulunur." Odalar sofaya açılır. 
Sofa ise tüm evlerde olduğu gibi evin odak merkezidir. Mut
fak ise Akçaabat evlerinde alt katta önemli bir yer tutmak
tadır. Geç devirde ise avlu kenarında bulunan helalar evin 
içinde merdiven altına alınmıştır. Akçaabat'ta tanınmış ev
l~;den Hacı Ömer Ağa Evi, en ünlüsüdür. l859'dayaptırılan 
yapı bugün İnönü caddesi 106 no'lu evdir. 
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KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİNDEN 

7. ATAKÖY FOLKLOR FES TİV ALİNDE 

GÖRKEMLi 

Bakırköy Belediye Başkaru Dr. Kemal Naci Ekşi'nin himaye
sinde, Ataköy Folklor Kubübü tarafından düzenlenen ATAKÖY 
FOLKLOR FESTİVALİ bu yıl yedinci yaşını kutladı. 5-11 Ekim 
günleri arasında gerçekleştirilen festivale bu kez sekiz ülkeden 
dörtyüz civaonda folklorcu katıldı. -

Çekoslovakya, İspanya, Macaristan, Polonya, Sovyetler Bir
liği, Yugoslavya, Yunanistan ve Ülkemizden festivale katılan ekip
ler ilk günden itibaren birbirleriyle sıkı sıkıya kaynaşıp, dil ve 
kültür farlılıklarına rağmen insaniann bir ortak sanat diliyle na
sıl anlaşabileceklerini gösterdiler. Kız ve erkek oyuncular gerek 
birlikte, gerekse ayn ayn guruplar halinde yaptıklan gösteriler
de toplum yaşantılanndan çoşkulu örnekler verdiler. 

GÖSTERİLER 

Ataköy'den başlayan ve Bakırköy'de biten bir yürüyüş ile açılan 
festivalin folklor şöleni, Adile Naşit Kültür Merkezinde yapıldı. 
Ayrıca Bakırköy İstasyon Alanı ile Yeşilköyve Bağcılar Parkla
rında da birer gösteri düzenlendi. Bu arada Taksim Atatürk arn
tma çelenk kondu ve ekipler Bakırköy Belediye Başkaru tarafından 
kabul edildiler. 

Ekipler gösterilerini 9 ve 10 Ekim günleri de Bolu, Yalova ve 
Bursa Orhangazi'de de tekrarladılar. 

Ataköy Falklor Kulügü'nü bu faaliyetlerindeki başarılanndan 
ötürü kutlar ve devamını dileriz. 

Ziya Nur SEZEN 


