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TRABZON KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Trabzon

Kültür, Tarih ve
Medeniyet Şehri
Tarihin her döneminde önemli bir kent olma
özelliğini sürdüren Trabzon tarihi, doğası,
kültürel zenginliği ve girişimci insanıyla
her alanda olduğu gibi turizm alanında da
içinde yaşadığımız çağda önemli bir kent
ve coğrafya olmaya devam etmektedir.
Konumu, mavi ile yeşilin iç içe olduğu
doğal yapısı, kültür varlıklarının zenginliği
ve diğer fırsatlar ile her mevsim gezilip
görülmeye değer Trabzon; antik çağdan
20. Yüzyıla geniş bir dönemi temsil eden
tarihi eserleriyle, yeşilin her tonunu sergileyen bitki örtüsüyle ışıl ışıl parlayan
hazine gibidir. Uluslararası ticaret merkezi olarak artan önemi ile Avrupa ve Asya
arasında
kapı görevi gören Trabzon;
üniversiteleri, antik çağdan günümüze
etkin limanı, uluslararası havalimanı, serbest bölgesi ve artan turizm potansiyeli ile
bölgesinde, tarihte olduğu gibi bu günde
önemli bir güç ve cazibe merkezidir.

Kızlar Manastırı’ndan Trabzon
4
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Ali Fatih AKÇAY

Sumela Manastırı / Maçka
6
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Sumela Manastırı
Trabzon’un
Maçka
İlçesinin
Altındere Köyü sınırları içinde,
Altındere
vadisine
hakim
Karadağ’ın eteklerinde yaklaşık
300 m. yükseklikteki sarp bir
kayalık içinde bulunan bir mağara
ve düzlüğüne kurulmuş ve zamanla
büyütülmüş olan Sumela Manastırı,
halk arasında “Meryem Ana” adı
ile anılır. Sümela, Manastırların
yerleşim alanı dışında ormanlar,
mağara ve kutsal kabul edilen
suların yanında kurulma geleneğine
uygun bir konumda inşa edilmiştir.
tarafından tamir ettirilmiştir.
III. Alexios (1349-1390) zamanında
manastırın önemi artmış ve
fermanlarla
manastıra
gelir
sağlanmıştır. III. Alexios’un oğlu
III. Manuel ve sonraki prensler
döneminde de Sumela yeni
fermanlarla zenginleştirilmiştir.
Doğu
Karadeniz
kıyılarının
1461 sonrası Türk egemenliğine
girmesini
takiben,
Osmanlı
Padişahları pek çok manastırda
olduğu gibi Sumela’nın da haklarına
dokunmamış, bazı yeni imtiyazlar
dahi vermişlerdir. 18. yüzyılda
Sumela Manastırı’nın bir çok
bölümü yenilenmiş, kilise duvarları
yeni fresklerle süslenmiştir. 19.

yüzyılda büyük binaların ilave
edilmesiyle manastır muhteşem
bir görünüm kazanmış olup, bu
dönemde manastır en zengin ve
parlak dönemini yaşamıştır. 19161918 yılları arasındaki Trabzon’un
Rus işgali döneminde manastıra
el
konulmuş,
Müslüman-Rum
mübadelesinin
gerçekleştiği
1923’den sonra manastır tamamıyla
boşaltılmıştır.
Sumela
Manastırı’nın
başlıca
bölümleri; ana kaya kilisesi, birkaç
şapel, mutfak, öğrenci odaları,
misafirhane, kütüphane ile kutsal
ayazma’dır. Bu yapılar topluluğu
oldukça geniş bir alan üzerine inşa
edilmiştir.

Yüksel YAVUZ

İbrahim HOTAMAN

Meryem Ana adına kurulan
manastırın
“Sumela”
adını
“siyah”
anlamına
gelen
“melas”
sözcüğünden
aldığı
söylenmektedir. Bu ismin manastırın
kurulduğu koyu renkli Karadağlar’
dan geldiği düşünülmekte ise
de, Sumela kelimesi buradaki
Meryem tasvirinin siyah rengine
de bağlanabilmektedir. Rivayete
göre;
Bizans
İmparatoru
I.
Theodosius
zamanında
(375395) Atina’dan gelen Barnabas
ve Sophranios isimli iki rahip
tarafından kurulmuş olan manastır,
6.yüzyılda Doğu Roma İmparatoru
Justinianus’un
manastırın
onarılarak genişletilmesini istemesi
üzerine Generallerinden Belisarios
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Atatürk Köşkü

Köşk, 19. yüzyıl başlarında Trabzon’a
hakim Soğuksu Sırtlarında Banker
Konstantin Kabayanidis tarafından
yazlık olarak yaptırılmıştır. Avrupa
ve Batı Rönesans mimarisinin
etkilerini taşıyan binada, büyük
ve gösterişli Avrupa simgeleri
kullanılmıştır.
Atatürk
Köşkü,
bodrum katıyla birlikte 4 katlı
tescilli bir yapıdır. Zemin kattaki

Servet UYGUN

Köşk Soğuksu semtinde küçük
bir çam korusu içinde yer alır.
Yirminci yüzyılın hemen başında
bir banker tarafından yaptırılmış
1923’den sonra hazinenin uhdesine
geçmiş bir yapıdır. Atatürk 1924,
1930 ve 1937 yıllarındaki Trabzon
ziyaretlerinde, bu köşkte konuk
edilmiştir. O’nun ölümünden sonra
köşk Trabzon belediyesi tarafından
o dönemde kullanılan eşyalarla
dekore edilerek “Atatürk Müzesi”
olarak ziyarete açılmıştır.
mekanlara geçit veren giriş katı
salonunda Atatürk’ün 15 Eylül
1924 tarihinde Trabzon Belediyesi
tarafından verilen yemekte yaptığı
konuşmalar metin halinde asılıdır.
Birinci kattaki salon duvarlarında
Atatürk’ün değişik yurt gezilerine
ait fotoğrafları ve bizzat kendi
kurşun
kalem
işaretlerinin
bulunduğu
Türkiye
haritası
bulunmaktadır.

Atatürk Köşkü Trabzon’a gelen
ziyaretçiler tarafından ziyaret
edilen tarihi bir mekandır.

10
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İbrahim HOTAMAN

Büyük önder Atatürk Trabzon’u üç
kez ziyaret etmiştir. Atatürk Eylül
1924 tarihinde Trabzon’u ilk kez
ziyaret eder, 15 Eylülde Soğuksu’ya
gezi amaçlı götürülmüş ve
burada bir müddet dinlenmiştir.

Atatürk ikinci kez Kasım 1930
da Trabzon’a tekrar geldiğinde
Köşk’te ağırlanmış ve çok memnun
kalmıştır. Büyük Önder Haziran 1937
tarihinde Trabzon’u üçüncü kez
ziyaretinde kendisi için hazırlanan
Köşkte iki gece kalmıştır. 11 Haziran
gecesi Köşk’te bütün mal varlığını,
canından çok sevdiği Türk Ulusuna
armağan etme kararını almış olan
Atatürk, şöyle diyordu: “İnsanın
serveti manevi kişiliğinde olmalıdır.
Mal ve mülk bana ağırlık veriyor.
Bunları
milletime
vermekten
ferahlık duyuyorum.”
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Ayasofya

“Şüphesiz mescitler, Allah’ındır. O hâlde, Allah ile
birlikte hiç kimseye kulluk etmeyin.”

Geç Bizans Kiliselerinin en güzel
örneklerinden biri olan yapı yüksek
kasnaklı bir kubbeye sahiptir.
Kuzey, batı ve güneyinde revaklı üç
girişi bulunmaktadır. Yapının ana
kubbesinin üzeri değişik tonozlarla
örtülmüştür. Çatıya farklı yükseltiler
verilerek kiremitle kaplanmıştır.
Üstün bir taş işçiliğin görüldüğü
süslemelerde hristiyan sanatının
yanı sıra Selçuklu Dönemi İslam
sanatının da etkileri görülmektedir.

Fatih Sultan Mehmet tarafından
fethinden sonra 1511 yılında camiye
çevrilmiş ve vakıf eseri olmuştur.
Uzun yıllar cami olarak kullanılan
yapı 1864 yılında köklü bir onarım
geçirmiştir.
1.Dünya Savaşı yıllarında bir
süre depo ve askeri hastane
olarak kullanıldıktan sonra tekrar
cami olarak kullanılmıştır. 19581962 yılları arasında Vakıflar
Genel Müdürlüğü ve Edinburg
Üniversitesi’nin işbirliği ile restore
edilmiş, freskler temizlenerek 1964
yılından sonra müze olarak ziyarete
açılmıştır.

Müzenin 25 metre batısında
yer alan çan kulesinin yapımı
1426-27 yıllarına tarihlenmiştir.
Kulenin
yıldızları
gözlemek,
hatta astronomi dersleri vermek
amacıyla kullanıldığını, bunun
yanı sıra kulenin bir ihtimal deniz
feneri olarak da kullanıldığı
düşünülmektedir.
28 Haziran 2013 Cuma günü vakit
namazının kılınmasıyla, 52 yıl
sonra yeniden Cami olarak ibadete
açılmıştır. Cami olarak kullanılan
ve tarihi özellikleri korunmuş olan
yapı,yerli ve yabancıların ziyaretine
açıktır.

12
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Ömer KORKMAZ

Kentin
batı
girişinde
sahil
karayolunun üzerindedir. Anıt
müze olan yapı Trabzon’daki Bizans
devri yapılarının en önemlilerinden
biridir. 1238 – 1263 yılları arasında,
I. Manuel Komnenos zamanında,
Bizans taşra üslubunun, Gürcü
soğan
kubbe,
Selçuklu
taş
işlemeciliği ile bir harmoni içinde
kullanılmasıyla bir manastır kilisesi
olarak inşa edilmiştir. Trabzon’un
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İbrahim HOTAMAN

Tarihçiler, şehrin yaklaşık 4 bin yıl
önce kurulduğunu ve kurucularının
yerel
Kafkas
toplulukları
ve Orta Asya’dan Kafkasya
yolu ile Trabzon’a gelen Türk
kavimleri olduğunu kaydederler.
Tarihin eski çağlarından beri

Trabzon Surları

Metin ÖZTÜRK

12 Kasım 2012 tarihinde kabul
edilen büyükşehir yasa tasarısı
ile büyükşehir olan Trabzon’un
merkez ilçesinin adı Ortahisar
olarak belirlenmiştir. Kentin en
büyük ilçesi olan Ortahisar, aynı
zamanda tarihi ve kültürel mirası ile
ilin en eski yerleşim yeridir. Trabzon
ili merkez ilçesi Ortahisar ve sahil
boyunca, kıyıların, tarihi yollar ve
yerleşimlerin güvenliği için inşa
edilmiş çok sayıda kale kalıntısına
rastlamak mümkündür. Yüzlerce
hatta binlerce yıllık geçmişten
günümüze
kadar
ulaşabilme
direncini göstermiş olan bu kale
kalıntıları yörenin tarihsel geçmişi
ile birlikte önemini de ortaya
koyan açık kanıtlar olarak ayakta
durmaktadır.

insanoğlunu barındıran bu güzel
kent, Miletler, Persler, Romalılar,
Araplar, Bizanslılar, Selçuklular ve
Komnenoslar’ın egemenliğinden
sonra 26 Ekim 1461 tarihinde Fatih
Sultan Mehmet tarafından Osmanlı
topraklarına katılmıştır. Dünyaca
ünlü gezginlerden Marco Polo, Ruy
Gonzâles de Clavijo, Evliya Çelebi,
Charles Texier ve Fallmerayer
gibi pekçok seyyahın uğradığı,

Fatih Sultan Mehmet’in fethettiği,
Yavuz Sultan Selim’in şehzadelik
yaptığı, Kanuni Sultan Süleyman’ın
doğduğu,
Cumhuriyetimizin
kurucusu Atatürk’ün üç kez ziyaret
ettiği ve vasiyetinin bir bölümünü
yazdığı kent olan Trabzon, tarihi
ipek yolu üzerinde bulunması
nedeni ile eski çağlardan beri
önemli bir ticaret merkezidir.

Ortahisar

14
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Tarihçiler,
şehrin
bulunduğu
bölgede ilk yerleşimin, yaklaşık
4 bin yıl önce kurulduğunu ve
kurucularının
Orta
Asya’dan
Kafkasya yolu ile Trabzon’a
gelen Türk kavimleri olduğunu
kaydederler. Tarihin en eski
çağlarından
beri
insanoğlunu
barındıran bu güzel kent, Yerli
Kafkas toplulukları, Miletler, Persler,
Romalılar, Araplar, Bizanslılar,
Selçuklular ve Komnenoslar’ın
kısa veya uzun egemenliğinden
sonra 26 Ekim 1461 tarihinde
Fatih Sultan Mehmet tarafından
fethedilerek Osmanlı İmparatoru
Türk topraklarına katılmıştır.

www.homeoftrabzon.com

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN
OSMANLI KÜLTÜR EVİ
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Trabzon Müzesi

Servet UYGUN

Gravür / Cemal AKYILDIZ

Bina, konumu, mimarisi ve
muhteşem işçiliğiyle 19. yüzyıl
Trabzon’unun ihtişamını yansıtan
en önemli sivil mimari eserlerinden
biridir. Trabzonlu zenginlerden
banka sahibi (banker) Kostaki
Teohyplaktos
tarafından
19.
yüzyılın sonlarında yaptırılan bina,
zemin katla birlikte dört kattan
oluşmaktadır.
Devrin
Avrupa
mimari özelliklerini yansıtan binada
kullanılan
birçok
malzemenin
İtalya’dan getirildiği bilinmektedir.
İlimizdeki 19. yüzyıl sivil mimari
örneklerinin en önemlilerinden biri
olan binanın bodrum katı dışında
tüm katları alçı ve kalem işiyle
süslüdür.
Eylül 1924 tarihlerinde Trabzon’a
yaptığı ziyarette eşi Latife Hanım
ile burada kalmıştır. 15 Eylül’de
dönemin Belediye Başkanı Hüseyin
Kazaz tarafından onuruna verilen
yemekte Trabzon ve Trabzonlular’a
övgü dolu konuşmasını da burada
yapmıştır. Bodrum katı, arkeolojik
ve etnografik eserler bölümü olarak
düzenlenmiştir. Eski tunç, klasik
dönem, Roma ve Bizans dönemi
eserlerinin yanı sıra Osmanlı
dönemi eserleri ve yöresel özellik
arz eden eserler bulunmaktadır.

Ali Fatih AKÇAY

1916-1918 Rus işgali yıllarında
işgal kuvvetleri karargahı olarak
kullanılan bina, daha sonra
Nemlizadeler tarafından satın
alınmıştır. 1927’de kamulaştırılan
bina, Hükümet Konağı, Üçüncü
Genel Müfettişlik ve Kız Sanat
Okulu olarak kullanıldıktan sonra
müzeye dönüştürülmek amacıyla
Kültür Bakanlığına devredilmiştir.
Uzun yıllar süren yenileme
çalışmaları sonunda 22 Nisan
2001’de Trabzon Müzesi olarak
ziyarete açılmıştır. Atatürk, 15-17

16
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Trabzon Şehir Müzesi

Trabzon Tarih Müzesi

Trabzon Şehir Müzesini gezdiğinizde
Trabzon’a ait yönetim, eğitim,
spor, basın - yayın, sağlık, kültür
- sanat, sözlü ve ulaşım tarihinin
yanı sıra Trabzon’un coğrafi yapısı,
mimari ve kentsel dokusu, kültürel,

Dörtbin yılı aşkın tarihsel geçmişiyle
efsane ve romanlara konu olmuş,
adına operetler yazılmış Trabzon’un
kalbi Ortahisar’dır. Fetihten sonra
Osmanlı’nın yönetim merkezi olan
Ortahisar aynı zamanda Muhteşem
Süleyman olarak da bilinen
Kanuni Sultan Süleyman’ın doğup
büyüdüğü
yerdir.
Korunması
gerekli taşınmaz kültür varlıklarının
yoğun olarak bulunduğu bu tarihi
mekanda Ortahisar Belediyesi
tarafından kurulan Ortahisar Tarih
Müzesi zengin koleksiyonuyla
Trabzon’un
kültürel
kimliğine
önemli bir katkı sağlamaktadır.

ekonomik
yapısı,
geleneksel
zanaatları ve turizminin iki ve üç
boyutlu hallerini görebileceğiniz,
görmeden gitmemeniz gereken bir
müze.

Koleksiyonda,
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Trabzon’un

fotoğraflarından oluşan yüzlerce
kartpostal, gravür ve fotoğraf, 20.
Yüzyıl Trabzon’una ait dokümanter
filmler, Trabzon basınına ilişkin klişe
ve orjinal gazete ve dergiler, Milli
Mücadele ve erken Cumhuriyet
Dönemlerine dair binlerce tarihi
ve ticari belge yer almaktadır.
Trabzon’un yakın tarihine ışık
tutacak nitelikte görsel ve yazılı
belgeler arasında Gazi Mustafa
Kemal’in ıslak imzalı yazısı da
mevcuttur.

anıt

“G e ç m iş in Tu ğras ı, G e le ceğ i n İ m z a sı ”
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İpekyolu Müzesi

İbrahim HOTAMAN

İbrahim HOTAMAN

Trabzon, 4000 yıllık tarihi geçmişi
ile birçok uygarlığa ev sahipliği
yapmış
İpekyolunun
kadim
şehirlerinden
biridir.
Bununla
birlikte bölge için çok önemli
kültürel değerlere sahip Osmanlı ve
Selçuklu Dönemlerine ait 16. ve 18.
yüzyıldan kalan büyük çoğunluğu
Kur’an-ı Kerim, fıkıh kitapları,
icazetname, risalelerin yer aldığı
arşivden oluşmaktadır. Ayrıca el
yazmaları, hat levhaları yanında
Madeni Eserler, Gümüş ve işlemeli
Hokka ve Divitlerden oluşan,
Trabzon ve çevresindeki tarihi eski
eserler koleksiyonu koruma altına
alınmıştır.

Cevdet Sunay
Anı Evi

Trabzonspor
Şamil Ekinci Müzesi
sağlayan değerli yönetici,
teknik heyet ve sporcu
bilgilerinin
sergilendiği
müze her Trabzonsporlu
taraftarın görmesi gereken
bir atmosfere sahip.

Müze, ilimiz Çaykara ilçesine 21 km
uzaklıkta bulunan, Çaykara Sultan
Murat Yaylası yolu üzerindeki
Ataköy mahallesindedir.

Servet UYGUN

23 Eylül 1996’da hizmete açılan
Trabzonspor
Müzesi
Şubat
2011 tarihinden itibaren yeni
binasında Mustafa Şamil Ekinci
ismiyle hizmet vermeye devam
etmektedir. Müzede kupaların yan
sıra eski forma, krampon, lisans,
Avrupa Kupaları karşılaşmalarında
rakip kulüplerin verdiği hediyeler,
maç günü dergileri ve Trabzon
spor tarihine dair bir çok değerli
materyal de sergilenmektedir.

1900 yılında Ataköy’de doğan
Cevdet
Sunay,
Genelkurmay
Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin
5. Cumhurbaşkanlığı ve Kontenjan
Senatörlüğü gibi önemli görevlerde
bulunmuştur. 1982 yılında ölen
Cevdet Sunay’ın doğduğu ev
restore edilerek 2001 yılında
Cevdet Sunay Anı Müzesi olarak
ziyarete açılmıştır.

1967 yılında kurulan kulübümüzün
tüm başarılarının ve bu başarıları

20
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Alacahan
Tarih boyunca İpek Yolu başta
olmak üzere doğu-batı ticaretinin
kavşak
noktasında
bulunan
Trabzon’da konaklama ihtiyacını
karşılamak üzere çok sayıda tarihi
han mevcuttur. Bunlardan biri olan
Bakırcılar Çarşısın’daki Alaca Han,
avlulu üç katlı bir yapıdır. Yapım
tarihi net olarak bilinmemekle
birlikte yakınındaki Alaca Hamam ile
birlikte 18. yüzyıla tarihlenmektedir.
Bütünüyle dikdörtgen planlı han iyi
bir taş işçiliği gösterir.
İbrahim HOTAMAN

Ali Fatih AKÇAY

Bedesten
Ortamahalle Evleri

Arnavut kaldırımı taş döşeli yollar,
yüzyıllar boyu inen çıkanların
ayak izlerini barındırır. Sizi hoş
kokularını burnunuza çalan güller,
karanfiller, ortancalar, meyve
ağaçları ve Akçaabat’ın orta
yerine kurulup oturan, sevecen
gözlerle bakınan Orta Mahalleliler
karşılamıştır. Evleri ise bildiktir.

H OM E OF T RA BZON

Yüz yıl önce yapılmıştır. Şanslıdır
evler. Sahipleri ise şanssız! Neden
mi?
Akçaabat’ın diğer mahallelerinde
olduğu gibi Orta Mahalle’de
yaşayanlar, işgal dönemi gelmiş,
Müslüman oldukları için göç etmek
zorunda kalmıştır! O gelinen
zamanda, Müslüman evlerinin bir
kısmı yıkılmış, virane olmuştur!
Bombardıman sırasında gayri
Müslim oldukları için göç etme
gereği duymayanlar, Akçaabat’ın
orta mahallesindeki evlerinin
pencerelerine astıkları bayraklar
sayesinde top ateşinden, saldırı
ve yağmadan korunacaklardır.

Gün gelecek Gayri Müslimler
koruyup korundukları evlerini
terk etmek zorunda kalacaklardır!
Savaş bitmiş, istilâcılar çekilmiş,
Müslüman muhacirler dönmüş,
imzalanan mübadele anlaşması
bu defa Akçaabat’ın gayri Müslim
halkını göç ettirmiştir!

Trabzon çarşısının merkezinde yer
alan 16. yy Osmanlı eseri Bedesten,
şehrin en eski ticaret yapısıdır.
Dıştan 20.60 x 22.60 m boyutlarıyla
kareye yakın dikdörtgen planlıdır.
Türk Bedestenleri içerisinde tek
kubbeli olan tek örnektir. Ayrıca
yapı
Gülbaharhatun
Vakıfları
arasında gösterilmiştir.

Yıllara meydan okuyarak tarihi
evleri, sokakları, camisi, kilisesi,
okulu, çeşmeleri ve rengarenk
çiçeklerle bezeli bahçeleri ile
ayakta kalan Orta Mahalle için
Belediye meclisi karar almış ve
Akçaabat, Tarihi Kentler Birliği
üyesi olmuştur…

www.homeoftrabzon.com

İbrahim HOTAMAN

Karadeniz’de dağlar denize paralel
uzanır. Deniz kenarından dağlara
uzanan yolları vardır Trabzon’un. O
yollardan birinden, Akçaabat’tan
tırmandığınızda
Karadeniz’e
bakan bir yamaç üzerinde sizi
tarihe tanıklık eden muhteşem
konakları ile Orta Mahalle karşılar.

22

Günümüzde restoresi yapılmış olup
el sanatları merkezi olarak hizmete
sunulmuştur.
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Vazelon
Manastırı

Kızlar Manastırı

Manastır, Maçka ilçesinin kiremitli
köyünün 7 km batısında, Maçka’ya
14 km uzaklıkta çam ormanlarının
içerisinde bulunmaktadır. Üç nefli
kilisenin kuzey dış duvarlarında
yer alan cennet, cehennem ve son
hüküm tasvirlerinin konu edildiği
freskler, canlılık ve güzelliklerini
halen korumaktadır. Manastrı 1923
yılında terk edilmiştir.

Ali Fatih AKÇAY

Ali Fatih AKÇAY

Boztepe’nin yamacında şehre
hakim bir mevkide kurulmuştur. İki
teras üzerine inşa edilen manastır
kompleksi yüksek bir koruma duvarı
ile çevrilmiştir. Manastır III. Alexios
zamanında (1349-1390) kurulmuş
birkaç defa onarılmış son şeklini 19.
yüzyılda almıştır. Manastırın ilk hali,
güneyde içinde kutsal su bulunan
kaya kilisesi ve onun girişindeki
şapel ve birkaç hücreden ibarettir.
Kaya kilisesinin içerisinde kitabeler
ve III. Alexios’un karısı Theodora
ve annesi Eirene’nın portreleri yer
almaktadır.

Ayavarvara Manastırı
Ayavarvara Manastırı, Sumela Manastırı’nın hemen
yakınında bulunmaktadır. Kesin kuruluş tarihi
bilinmeyen eser, mimari ve süsleme özelliklerinden
dolayı 18 - 19 yüzyıllara tarihlenmektedir. Sumela
Manastırı ile bağlantılı olduğu düşünülen manastırın,
Sumela’nın mezarlık alanı olabileceği de ileri
sürülmektedir. Oldukça ufak boyutlu olan Manastır,
koruma duvarı ile çevrelenmiş bir kilise ile bugün
temelleri görülen çeşitli mekanlardan oluşmaktadır.
Manastırın merkezinde bulunan kilise, tek neflidir.
Güney cephede bulunan bir kapı ile girilen kilise, ufak
boyutlu mazgal pencereler ile aydınlatılmıştır.

Ali Fatih AKÇAY

Kuştul Manastırı

Kaymaklı Manastırı

H OM E OF T RA BZON
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Trabzon’un 3 km güneydoğusunda Boztepe’nin
Değirmendere vadisine bakan yakasında kurulmuştur.
1424 yılında inşa edilmiştir. Yapılar topluluğu
dikdörtgen alan içerisinde, ortada tek apsisli kilise,
kuzey batıda çan kulesi, güney doğuda ise küçük
bir şapel ve manastır hücrelerinden oluşmaktadır.
Manastır yapıları birçok defa onarım görmüştür. Kilise
içerisindeki freskler 18. yüzyıla tarihlenmektedir.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi

24

Peristera adıyla anılan manastır,
8. yüzyılın ortalarında Maçka’nın
Şimşirli-Kuştul Köyü yakınlarında,
ulaşılması güç bir kaya blogunun
üzerinde kurulmuş ve daha
sonra
yapılan
eklenti
ve
restorasyonlarla gelişmiştir. 1923’te
nüfus mübadelesi ile boşaltılan
manastırdan günümüze
ana
gövde ve yıkılmış yapı duvarları
ulaşabilmiştir.

“G e ç m iş in Tu ğras ı, G e le ceğ i n İ m z a sı ”
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Mehmet İNAN

Uzungöl / Çaykara
26
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Uzungöl

Trabzon’a 99 km ve Çaykara
ilçesine 19 km uzaklıkta, deniz
seviyesinden 1090 m yükseklikte
bulunan Uzungöl, Şerah köyünün
yerleştiği vadi yamaçlarından
heyalan sonucu kayan toprak ve
kayaların, haldizen deresinin önünü
kapatmasıyla
1600’lü
yıllarda
oluştuğu rivayet olunan doğal bir
göldür.
Çevresinde oluşmuş olan yerleşim
alanı da adını “Uzungöl” den

Yüksel YAVUZ

Gökyüzünün mavisi, bembeyaz
bulutlar ve yemyeşil ormandan
oluşan bir manzara karşılar sizi
uzungöl’de… Uzungöl’ün berrak
sularının karadeniz’e akışı gibi
gökyüzünü içinize çekersiniz her
nefeste.

alır. Yerli ve yabancı turistlerin
büyük ilgisini çeken Uzungöl’ün,
turistik potansiyeli çok yüksektir.
Göl ve Trabzon’un en yüksek
Haldizen vadisi doğa yürüyüşü, kuş
gözlemciliği, botanik amaçlı turların
yanı sıra, daha yükseklerdeki
dağların arasındaki göllere veya
yakınlardaki Şekersu, Demirkapı,
Yaylaönü gibi doğal güzelliği
yanında geleneksel Karadeniz
mimarisinin özgün ahşap
köy
evlerinin gezilebileceği yaylalara
geziler düzenleme olanağı vardır.
Haldizen Dağı 3.325 metre.

yamaçları kaplayan ladin ormanları
ile çekici bir peyzaj sergiler.
Uzungöl su seviyesi bakımından
mevsimsel olarak çok az farklılık
gösterir. 1090 m yükseklikteki
gölün yaklaşık olarak boyu 1000
metre, eni 500 metre ve derinliği
ise 15 metre cıvarındadır. Gölde
doğal alabalık yaşamaktadır.
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Ali Fatih AKÇAY

/ Servet UYGUN

Haldizen
vadisinde,
heyelan
sonucu dere yatağının tabii baraj
şeklinde kapanması sonucu oluşan
göl, çevresindeki dik yamaçları ve
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Ali Fatih AKÇAY
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Sera Gölü
en derin yeri 20 m. dir. Sera Gölü,
1950 yılında yamacında oluşan
toprak kayması sonucu sera
deresinin önünün kapanmasıyla
oluşmuş bir heyelan gölüdür. 2010
yılında Tabiat Parkı ilan edilen ve

kamuya açık bir park düzenlemesi
yapılan, etrafında yürüyüş, piknik
yapılabilen göl kenarında yerli ve
yabancı ziyaretçiler için günübirlik
dinlenme tesisleri bulunmaktadır.

Bölgemizin
coğrafi
yapısı
nedeniyle oluşan bir göldür. Balıklı
Göl Akçaabat’ın Balıklı yaylasında
bulunmaktadır. Hıdırnebi yaylası
yolu üzerindedir. Doğal güzelliği
muhteşem olan bu gölümüz yaz
ve kış aylarında birçok ziyaretçi
tarafından dinlenme ve piknik
alanı olarak kullanılır.

Ali Fatih AKÇAY

Sera Gölü, Trabzon ve Akçaabat’ın
önemli bir tabiat güzelliğidir.
Trabzon’a 12 km. Akçaabat’a 8 km
uzaklıkta Yıldızlı mahallesi sınırları
içinde yer alır. Uzunluğu 1200m.
genişliği ortalama 150 m. olup,

Balıklı Göl
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Çal Mağarası
Dünyanın en uzun mağaralarından
birisi
olarak da kabul edilen
mağaranın içinden yılın tamamında
aktif olan küçük bir dere akmakta
olup, mağaranın üzerinde de
mağara ve vadiye hakim bir kaya
bloğunun, Doğankaya üzerinde
tarihi bir kale bulunmaktadır.
Çal Mağarası, Trabzon İli Düzköy
İlçesi’nin 5 km. güneybatısında
denizden 1050 m. rakımda
bulunan Çal köy Mahallesinde yer
almaktadır. Yeraltı su kanalı çıkışı
üzerinde bulunan mağaranın girişi,
geniş olmakla birlikte içerisinde
ilerledikçe bu genişlik yer yer
değişmektedir.

32
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Onbinlerin Dönüşü (Anabasis)
Mağara girişten sonra 200.m.’de
iki kola ayrılmaktadır. Sola ayrılan
kol yaklaşık 150 m. uzunluktadır.
Bu kolun sonundaki odada
dolinden (çukur-çökme) gelen
suyun aktığı bir baca vardır. Sağ
kolun ulaşılabilen kısmı yaklaşık
400 m.’dir. Bu kolun yaklaşık
60.m.sinde küçük bir göl ve
çağlayan yer almaktadır.
Çal Mağarası kireçtaşı bloklar
içindeki kırık fay sistemlerine bağlı
olarak oluşmuştur. Düzenleme
yapılan ilk bir
kilometresi
gezilebilen Çalköy Mağarası, 4
kilometre uzunluğa sahiptir. 2003

yılında turizme açılan ve mağara içi
dere, şelale, göl, su bacaları, sarkıt,
dikitler ve travertenler bulunan
mağarayı yılda 30-50 bin turist
ziyaret ediyor. Çevresindeki karışık
ladin ormanları, Doğankayası,
Camili Tabiat Parkı ve günübirlik
dinlenme tesisleri bulunan Çal
Mağarası, içindeki
sarkıt ve
dikitlerden oluşan muhteşem
doğal şekilleri, zaman zaman 1,5
metre derinliğe ulaşan deresi,
şelaleleri ve gölleri ile her mevsim
turistlerin ilgisini çekiyor.
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Trabzon ve bölgeye ait ilk yazılı
kaynak Anabasistir. Anabasis
MÖ 401 yılında Roma Komutanı
Ksenephon’un 10 bin asker
ve
yardımcıları
ile
birlikte
Yunanistan’a ulaşmak için geçtiği
Onbinlerin
Dönüş
Yolu’nun
anlatıldığı kitaptır. Anabasis’e
göre ordunun Bayburt-Trabzon
arasındaki muhtemel güzergahı,
eldeki belge ve bilgilere dayalı
olarak
incelenerek yapılan
arazi çalışması ile belirlenerek
bölgenin Aydıntepe-Balahor’dan
Trabzon’a kadar olan kısmı
uluslararası standartlara uygun
işaretlenecek duruma getirilmiştir.
Tarihi yürüyüş rotası; güzergah,

kamp yerleri, su kaynakları,
fauna ve flora incelenmiş ve
yaklaşık bir haftalık kamplı yada
konaklamalı
doğa
yürüyüşü
yapılmaya uygundur. Gümüşhane
ve Trabzon’un en güzel yaylaları,
ormanları,mezraları ve doyumsuz
suları, yol boyunca hizmete hazır
tesisleri ile yakın gelecekte tüm
doğaseverlerin hizmetine açılması
planlanmaktadır.

“G e ç m iş in Tu ğras ı, G e le
leceğ
ceğ i n İ m z a sı ”
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Ağaçbaşı Turbalıkları

Kervanyolu

Ağaçbaşı
Turba
Bataklıkları
Trabzon ili Köprübaşı ve Sürmene
ilçeleri sınırlarında, Sürmene’den
67,
Köprübaşı’ndan
40km
uzaklıkta,
1950-2100
metre
yükseltilerde, dalgalı görünümlü
bir platoda yer alır. Yaklaşık 350
hektarlık alanı ile Türkiye’nin en
büyük ve tüm özelliklerini koruyan
yüksek rakım turbalığı, kuzey yarı
küre turbalıklarının güney sınırı
olması dolayısı ile dünya ölçeğinde
korunması gereken doğal bir
mirastır. Turbalığın sahip olduğu
zengin bitki ve hayvan varlığı
Türkiye’de nadir bulunan türlerden
oluşmaktadır. Turbalığı önemli
kılan özelliği, alansal büyüklüğü,

Trabzon ve bölgenin en önemli
tarihi yollarından birisi, tarihi
İpek Yolunun bir kolu olan Araklı(
Sürmene)-Bayburt
Kervan
Yoludur. Antik çağdan 20. Yüzyıla,
1970 e kadar aktif olarak kullanılan
tarihi yol,
günümüzde aynı
güzergahta açılan araç yolu ile
yayla yolu olarak kullanılmaktadır.
Trabzon turizmi için yeni ve
önemli bir güzergah olan KERVAN
YOLU’nun geçtiği havzada, 5 kale,
bir kısmı aktif kullanılan 7 tarihi
kervan hanı, 10’dan fazla tarihi
cami, 3 kilise, 100 den fazla tarihi
konak ve ev, köprüler, çeşmeler
bulunmaktadır. Yer yer tarihi taş
yolları mevcut olan Kervan Yolu,

H OM E OF T RA BZON

endemik
türleri
yanında,
bölgenin 10.000 yıllık ekolojik
ve iklimsel arşivini bünyesinde
barındırmasıdır. Ağaçbaşı, Doğu
Karadeniz’deki en önemli kuş göç
yollarından birisi olarak bilinen
Karadere havzası üzerindedir.
Bataklık ve içinden geçen Kervan
Yolu Dede Korkut Masalları’na ve
Evliya Çelebi Seyahatnamesi’ne
konu olmuştur. Mutlaka korunması
gereken Ağaçbaşı Bataklıkları ve
çevre yaylalar; doğa, kültür ve
eko-turizm, kuş gözlem, doğa
fotoğrafçılığı, bilimsel araştırmalar
için önemli potansiyeli ile Türkiye
ve bölge turizminde önemli bir
yere sahiptir.
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tarihi yapılar yanında çevresindeki
30 dan fazla yayla ve efsanevi
Madur dağı ile eko-turizm, kuş
gözlem,
doğa
fotoğrafçılığı,
bilim, atlı safari, doğa yürüyüşü,
kampçılık, karavan turizmi, kültür
turizmi potansiyeli ile Trabzon un
önemli bir turizm destinasyonudur.

“G e ç m iş in Tu ğras ı, G e le
leceğ
ceğ i n İ m z a sı ”
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Asmasu Şelalesi

Altındere Vadisi
Milli Parkı

Asmasu
Şelalesi
yüksekliği
itibariyle Karadeniz’in en yüksek
şelalelerinden biridir. Araklı ilçesi
Bayburt yolu Çatak mevkiinde
yer almaktadır. Asmasu Şelalesi
yakınında Aytaş köyüne ait
Karameşe Mezrası yerleşim yeri de
bulunmaktadır.

Hamsiköy

18. yüzyıla tarihlenen hanlar
Trabzon’dan
Bayburt
–
Gümüşhane illerine doğru ilerleyen
kervanların güvenli bir şekilde
konaklayabilecekleri bir ortam
görevini üstlenmekteydi. Goloşa
Hanları’nın bulunduğu bölgede
konaklama alanlarının dışında
ibadethane,
atların,
develerin
bakımlarının
yapıldığı
alanlar
mevcuttur. Günümüzde hala eski
dokusunu koruyan Hanlar Araklı
ilçesinde yer almaktadır.

Doğu
Karadeniz
ile
Doğu
Anadolu’yu birbirine bağlayan
heybetli
Zigana
dağlarının
eteklerindeki Hamsiköy, Trabzon
iline 48 km uzaklıkta ve sınırları
içerisinde olduğu Maçka ilçesine de
19 km uzaklıktadır.
Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’i
birbirine bağlayan bu güzergah
Osmanlı İmparatorluğu zamanında
ise Çin, Irak, İran gibi Asya
ülkelerinden gelen kervanların
soluklanma durağı idi. Günümüzde
birçok
kültürel
faaliyetlerin
yapıldığı bu köyde en belirgin
olarak, Hamsiköy’ün dünyaca ünlü
değeri olarak bilinen Hamsiköy
Sütlacı’nın adı ölümsüzleştirilerek,
her yazın Hamsiköy Sütlaç Festivali
de yapılmaktadır.

Ali Fatih AKÇAY

Goloşa Hanları

H OM E OF T RA BZON
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Metin ÖZTÜRK

Ali Fatih AKÇAY

Yüksel YAVUZ
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Doğu
Karadeniz
Bölgesinde,
Trabzon ili Maçka ilçesi sınırları
içerisinde yer almaktadır. Milli
Park alanına ulaşım; Trabzon
ili merkezinden, Maçka ilçesine
bağlantı sağlayan 48 km’lik
karayolu ile sağlanır. Milli Parkın
ana özelliğini Sümela Manastırı
ile Altındere Vadisinin bitki
zenginliği ve jeomorfolojik yapısı
teşkil etmektedir. Meryemana
adına kurulan Sümela Manastırı,
Altındere’nin
batı
yamacında
300 m. yükseltide kurulmuştur.
Milli Park, flora açısından da çok
zenginlik içermekte olup yörenin
hakim bitki örtüsünü doğu ladini
oluşturur.

“G e ç m iş in Tu ğras ı, G e le
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Turnalı Köyü Camii / Araklı
38
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Servet UYGUN

Ali Fatih AKÇAY

MÜZE VE TARİHİ YERLER
CAMİLER

Gülbaharhatun Camii ve Türbesi
Trabzon’daki İslam eserlerinin en
eskilerinden ve en özgün işçilikli
örneklerinden
biridir.
Yavuz
Sultan Selim’in, annesi Gülbahar
Hatun’un hatırası için Orta Hisar’ın
batısında, Zağnos Köprüsü’nün
yakınında ve bir külliye içerisinde
yapılmıştır. Külliyeden günümüze
yalnızca cami ve türbe ulaşabilmiş;
imaret, medrese, hamam ve
mektep yıkılmıştır. Kaynaklar bu
eserin, 1514 yılında yaptırıldığını
göstermektedir. Caminin inşa
kitabesi yoktur. Cami, erken devir
Osmanlı mimarisinde ayrı bir plan
tipi oluşturan Zaviyeli Camiler
grubuna girmektedir. Duvar işçiliği
özenlidir. Pencereler, son cemaat
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mahalli, kemerleri ve minarede
koyu gri ve sarımsı beyaz taş
kullanılmıştır. Mihrap, mermerden
yapılmıştır. Kenar bordürleri sade,
tepeliği
bitkisel
süslemelidir.

Ortahisar Fatih Büyük Camii
Beşgen niş mukarnaslı bir kavsara
ile son bulur. Köşeliklerinde ikişer
kabara (gül bezek) motifi yer
alır. Minberde mermer olup sade
bırakılmıştır.

Kuruluşu
914
yılına
kadar
inen yapı, Komnenos Krallığı
döneminde Altınbaşlı Meryem
Kilisesi adıyla baş kilise olarak
kullanılmıştır. Bazilika planlı olarak
yapıldığı sanılan ve 6 esas onarım
devri geçirdiği belirtilen yapının,
12. yüzyılda günümüzdeki şeklini
aldığı tahmin edilmektedir. Ana
planı üç nefli olan yapının apsisi
içten yuvarlak, dıştan çokgendir.
Bir iç ve bir dış narteksi vardır.
Kayıtlara göre, Fatih Sultan
Mehmet’in ilk cuma namazını
kıldırdığı yapı, fetihle birlikte
camiye çevrilmiş olup, bitişiğine
de Fatih Medresesi kurulmuştur.

www.homeoftrabzon.com
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Yenicuma Camii

İskenderpaşa Camii
Kanuni
döneminin
Trabzon
valilerinden olan İskender Paşa,
kentin imarına önemli katkılarda
bulunmuştur. Cami’nin H. 936,
M.1529 tarihli inşa kitabesi
cephedeki giriş kapısı üzerindedir.
Ayrıca burada yapının bugünkü
haline kavuştuğu 1882 yılı
onarımına
ait
kitabe
de
bulunmaktadır. Avlusunda yer
alan medresesi yıkılmış, batı
tarafındaki mezarlık kaldırılmıştır.
Burada sadece İskender Paşa’nın
mezarı bırakılmıştır.

orijinalitesi bozulmuştur. Çok iyi
bir taş işçiliğine sahiptir. Minare,
tuğla ve renkli taşlarla almaşık

tarzda yapılmıştır. Yapının esas
planı İznik’teki Yeşil Cami’ye
benzemektedir.

H OM E OF T RA BZON

Ahi Evren Dede
Camii
Trabzon’a
hakim
Boztepe
semtinde yapılmış olan caminin
tarihi bilinmemektedir. Şemsettin
Sami, Sultan Orhan döneminde
Ahi Evren’in bir derviş dergahı inşa
ettirdiği, bunun da bugünkü cami
ve türbenin yerinde olduğundan
bahsetmektedir.
Komplekse ait kesin bir bilgimiz
yoktur. Burada aynı isimli bir cami
inşa edildi. Ahi Evren Dede camisi
Hacı Hakkı Baba’nın katkılarıyla
tamir
ettirilerek
günümüze
ulaştırıldı.

Camiye
değişik
zamanlarda
ilaveler yapılmış ve onarımlarla
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Trabzon’un fethinden bir süre
sonra camiye çevrilen yapıya
kuzey giriş kısmı ile minare
ilave edilmiştir. Büyük apsisten
bir giriş daha açılmıştır. Taştan
yapılan mihrap barok karakterlidir.
Minberi ahşaptan yapılmış olup
sade bırakılmıştır. Mahfilde iyi
bir ahşap işçilik görülür. Ayrıca
caminin içinde çok değerli kalem
işi süslemeler vardır.

Ömer KORKMAZ

İbrahim HOTAMAN

Trabzon’un kurtarıcı ve koruyucu
azizi Eugenios’a ithaf edilmiştir.
İlk kilisenin ne zaman yapıldığı
bilinmemektedir. Araştırmacılar
ilk yapının bazilika olduğunu
belirtmektedir. Ayrıca 1291 yılına
ait bir kitabe bulunmuştur.
Yapının bugün narteksi yoktur.
Üç apsislidir. Orta apsisin dışında
kartal ve güvercin kabartmalarına
yer verilmiştir.

www.homeoftrabzon.com
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Kadıralak Yaylası / Tonya
44
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Sisdağı Yaylası
2182 m. yükseklikte bulunan
yaylaya Erikbeli Turizm Merkezi
yolundan 25 km geçerek varılabilir.
Burada çeşitli altyapı hizmetleri
mevcuttur.

Metin ÖZTÜRK

Her yıl temmuz ayının dördüncü
cumartesi günü geleneksel “Otçu/
Kaynak Sis”şenliklerine binlerce
insan katılır; davul - zurna kemençe etrafında halka oluşturur,
el ele tutuşur, horon oynar;
dostluğu, kardeşliği, barışı sergiler.

Kadıralak Yaylası

Tülay ÖNDER

Ali Fatih AKÇAY

Bölgedeki
köyler,
dağlardan
denize doğru inen akarsuların
vadileri üzerinde kurulmuşlardır.
Kış ayları, köylerde dinlenilerek
mevsimlik işler ve el sanatları
yaparak geçirilir. İlkbahar gelince
Mart ve Nisan aylarında tarlalar
bellenir, Mayısta ekinler ekilir.
Mezrası olan aileler buradaki
evlerine göç ederek bir ay kadar
otururlar. Özellikle sürüler mezraya
göçürülür. Haziran başından Eylül
sonlarına kadar yaylaya göç edilir.
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Haçka Yaylası

Tülay ÖNDER

1900m
yükseklikteki
yaylaya
Düzköy ilçesinden güneye 12 km
toprak yolla ulaşmak mümkündür.
Elektrik, PTT, çeşme, gibi altyapıya
sahip olan yaylada, kasap, manav,
fırın ve pansiyon mevcuttur.

Kayabaşı Yaylası

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi

Kayabaşı yaylası Trabzon Düzköy
ilçesine bağlıdır. Şehre fazla uzak
olmayan bu eşsiz güzellikteki
yaylaya aracınızla çok rahat bir
şekilde gidebilir, isterseniz de
konaklama yapabilirsiniz. Kayabaşı
yaylası, 1800 m rakımda, etrafı
ladin ağaçlarıyla çevrili eşsiz bir
manzaraya sahiptir.
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Çakırgöl

Ali Fatih AKÇAY

Maçka-Meryemana
(Sumela)
yolundan 13 km mesafede ve
denizden uzaklığı 2504 m olan
yayla
çevresinde
Armutluk,
Kırantaş, Akarsu, Aykarsa, Livayda,
Kurugöl,
Mesaraş,
Furnoba,
Kasapoğlu, Camiboğazı, Ortaoba,
ve Dereboyu yaylaları mevcuttur.

Sultan Murat
Yaylası
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Ali KAHVECİ

Hasan BAYKA

Trabzon İli Çaykara İlçesine 25 km
mesafede olan ve Aydıntepe’nin
54 km kuzeybatısında bulunan
Sultanmurat Yaylasında elektrik,
içme suyu, ve wc bulunmaktadır. 1.
Dünya Savaşından kalma siperler
ve şehit mezarlarını her yıl binlerce
insan ziyaret etmektedir.

H OM E OF T RA BZON
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Hıdırnebi
Yaylası

Ali Fatih AKÇAY

Akçaabat
ilçesinde
bulunan
hıdırnebi yaylası 1450 – 1500 m.
yükseklikte, doğal güzelliği, 1998
yılında yapılan Yayla Kent tesisleri,
ile Karadeniz Bölgesinde aranan
ve tercih edilen en önemli tatil
beldesi ve konaklama yerlerinden
biridir. Yolu Yaz - Kış açık olan
yaylaya ticari araçlar ve turlar ile
yolcu taşımacılığı yapılır. Yaylanın
Argalos Çimeni denilen yerinde
her yıl Temmuz ayının 19 – 20’sinde
Hıdırnebi Derneği diye bilinen
büyük bir kır şenliği yapılmaktadır.

Demirkapı
Yaylası Yedigöller

Ali Fatih AKÇAY

Eski adıyla Haldizen olarak bilinen
yayla, artık Demirkapı Yaylası
olarak biliniyor. Demirkapı Yaylası,
aynı zamanda Uzungöl’ün de
oluşma sebebi. 3,376 metreye
ulaşan zirvesinin çevresinde var
olan çeşitli buzul göllerinden
Haldizen Deresi’ne akan su,
sonrasında Uzungöl‘e varıyor.
Demirkapı Yaylası’na ulaşmak
için Uzungöl’den 12 kilometrelik
stabilize bir orman yolunu aşmanız
gerekiyor. Serin ve tertemiz
havası, sis çöktüğünde harika bir
görünüme kavuşuyor. Köpürerek
akan derelerin yanlarındaki ahşap
evlerde konaklayabilir ya da çadır
kurabilirsiniz.
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(Haldizen Yaylası)

Santa Yolu / Arsin
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Pazarcık
Yaylası

Mustafa IŞIK

Karadere Bayburt güzergahında
Araklı’nın 43 km güneyinde yer
alan yayla, Yağmurdere üzerinden
Gümüşhane’ye
Aydıntepe
üzerinden de Bayburt’a ulaşan
yolların geçtiği bir yayla köy
merkezidir. Çam ağaçlarıyla kaplı
bir alanda yer alan yayla serin
bir havaya sahiptir. Karaderesi,
Pamuğun Gölü Şelalesi, piknik
alanı ve buz gibi soğuk suları
özellikle yaz aylarında bölgemizi
ziyarete gelen turistlerin ilgisini
çekmektedir. Turizm Bakanlığı’nca
Turizm Merkezi olarak ilan edilen
Pazarcık’ın girişinde Pazarcık
Mağarası bulunmaktadır. 20 yılı
aşkın bir zamandır turizm merkezi
olarak ilan edilen Pazarcık Yaylası
doğal
güzelliğiyle
hayranlık
uyandırmaktadır.

Madur Yaylası
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İsmail İSMAİLOĞLU

Madur Dağı; Trabzon’un Köprübaşı
ilçesinde yer alan 2.742 rakımlı
en yüksek dağın adıdır. Madur
Dağı’nın çevresi yaylalarla kaplıdır.
Köşk yaylası, Taşlı yaylası, Sulak
Yaylası ve kalecik Yaylası vb. gibi
yaylalar Madur Dağının eteklerinde
yer alır. Bir plato görünümündeki
Polut dağı, Madur’dan yaklaşık 70
m yüksektir. Taşlı ve sulak ırmakları
itibariyle birden bire yükselmesi
ve zirvesindeki kayalar Madurun
bölgedeki farklılığını hissettirir.
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Çok Gözlü Mavi Kelebek
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Telkari

Trabzon Hasırı

Tel işi anlamına gelen telkarinin
kökeni
MÖ.3000’
lerde
Mezopotamya’ da 2500’ lerde
de Anadolu’ da kullanıldığı eski
Yunan ve Roma’ da yaygın olduğu
bilinmektedir.
15.
yüzyıldan
sonra Doğu ve Güneydoğu
Anadoluda yaygın olduğu ve
telkarinin Trabzon’a yerleşmesinde
Dağıstanlı ustaların etkisi olduğu
ustalarca dile getirilmektedir.
Trabzon işi telkariler likör ve kahve
takımı, çay tepsisi, takunya gibi
örnekler sayılabilir.

Orta
Asya’dan
Karadeniz
Bölgesine gelen ve Trabzon
çevresine yerleşen ilk Türkler olan
Turanlılara bağlı Tibarenler, taş
ve maden işlemeciliğini; Elizanlar
örmeciliği getirmiştir. Günümüze
kadar gelişim gösteren bu meslek
dalları Trabzon Kuyumculuğunun
temel taşlarındandır. Fatih Sultan
Mehmed’in 1461 yılında Trabzon’u
fethiyle, Gümüşhane’de bulunan
gümüş madenlerinin işletilmesi
ve çıkan ham gümüşün hayvanlar
sırtında
Trabzon
Limanı’na
getirilmesi, buradan da gemilerle
genelde İstanbul ve diğer liman
şehirlerine ulaştırılması, Trabzon
ticaretine ve kuyumcu mesleğine
önemli katkılar sağlamıştır.

Kazaziye
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inceltilemediği
dönemlerde,
hammadde olarak at kuyruğu
kılı veya ipek teller kullanılarak
hazırlanmış
zincirler,
toplar,

motifler, takıdan ziyade özel kadın
kıyafetlerinin
süslemelerinde,
atların
ve
at
arabalarının
süslemelerinde ve gelinliklerde
kullanılmıştır. Günümüzde ise
önce 24 ayar saf altın veya 1000
ayar saf gümüş, 0,08 mikron
kalınlığında ince tel haline getirilir.
Saç teli kalınlığındaki bu tel, bir
çıkrık yardımıyla ipek üzerine
sıkı bir yay gibi sarılarak belli bir
esneklik ve kalınlığa ulaşır. Bu
kalınlığa getirilen tel, kazaziye
sanatının ana hammaddesidir. Bu
telden, tamamen el örgü teknikleri
kullanılarak
değişik
parçalar
üretilir. Tasarlanan ürüne göre, bu
küçük parçacıklar birleştirilerek,
modern ve klasik kolyeler, küpeler,
bileklikler, kolye uçları, 33’lük
ve 99’luk tespihler ve kamçıları
üretilir.

www.homeoftrabzon.com

Tahta el tezgahlarında dokunan
keşanları yöre kadınları başlarına,
peştemalleri ise bellerine bağlarlar
Her yörenin birbirinden farklı
desenlere sahip peştemalleri
vardır. Kök boyalardan yapılan
keşan ve peştemaller, el dokuması
çarşaf ve kumaşlar hem günlük
yaşamda hem de dekoratif amaçlı
kullanılabilir.

Ertuğrul BAŞTAN

Kazaziye ipek işi anlamına gelir.
Bu işi yapan kişiye kazaz denilir.
Kazaziye sanatı Dağıstan kökenli
bir işçilik olup altın ve gümüşün

Keşan
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Sürmene Bıçağı

Sepetçilik

Sürmene’de bıçakçılık ve demir
madeni işletmeciliği bundan tam
3 000 yıl öncesine dayanmaktadır.
İlk Cenevizliler kullanmıştır bu
çalışmayı; sonrasında Kuman
Türkleri, Rumlar onlardan sonra
Türkler bu çalışmaları ve geleneği
devam ettirmişlerdir. Sürmene
bıçak çeşitleri, çifte kama, yunus
başlı bıçak, çakı çeşitleri, av
bıçakları, kurban bıçakları ve
meyve bıçakları genellikle gündelik
kullanılacak bıçaklardır.

İlimizde fındık çubuğu ile yapılan
örme sepetler hemen hemen her
ilçede yapılmaktadır. Karadeniz
insanı farklı işlevler için farklı farklı
sepet türleri geliştirmiştir. Genel
olarak sırta alma, kola takma ve
yere koyma amaçlarına hizmet
ederler. Örneğin ekmek selesi, arka
sepeti, üç dipli sepet, fındık sepeti
çay sepeti gibi türleri mevcuttur.

Çorap
Boyanmış yada boyanmamış
yünden örülürler. Boyanmamış
saf yünler beyaz ve kahverengi
doğal renklerdir. Trabzon el yapımı
çorapları, erkek çorapları, kadın
çorapları, çocuk çorapları olarak
örülürler. Çorap süsleri arasında
üçgen
motifler
Trabzon’un
özelliğidir. Ve nazara karşı bir
önlem olarak kullanılır.

Bakırcılık
Doğu Karadeniz Bölgesi jeolojik
açıdan Anadolu’nun en zengin
bakır yataklarına sahip olduğu
bilinmektedir. Bölgedeki bakır
yataklarından elde edilen bakır
hammaddesi Trabzon atölyelerinde Trabzonlu ustaların maharetli ellerinde işlenmektedir.
Trabzon da halen geleneksel olarak bakır, bronz ve pirinçten mutfak kaplarıyla çeşitli eşya yapımı
sürdürülmektedir.
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Şimşir Kaşık
Trabzon’da kaşıklar tür ve boyutlarına göre kaşık, büyük kaşık ve
kepçe gibi isimlerle bilinir. Şimşir
ağacı genellikle ilimizde Of ve
Yomra yörelerimizde yetişir. Şimşir
kaşık ise Köprübaşı İlçesinde ünlenmiştir.
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Akçaabat Köftesi
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Sürmene Pidesi

Karadeniz denince, deniz ürünleri
arasında ilk olarak akla hamsi
gelir. Bölgede en çok sevilen ve
bir çok yemeği yapılan hamsinin
Türk ve Karadeniz mutfağında ayrı
bir önemi vardır. Ayrıca dünyada
ilk kez adına türkü yazılan balık
türüdür.

Hamuru elle açılan, yöresel peynir
ve et ürünlerinin kullanıldığı
Sürmene pidesi, taş fırınlarda
pişirilip, Trabzon’a has tereyağı
konularak servis ediliyor. Hamurun
açılış ve pişiriliş şekli ile kullanılan
malzemeler Sürmene pidesini
lezzet olarak diğerlerinden farklı
yapıyor. Yolu buralara düşen
tüm
misafirlerimizin
güzel
Sürmene’mizde pide yemeden
geri
dönmemelerini
tavsiye
ediyoruz.

Vakfıkebir Ekmeği

Zamanının birçok köfte ustasının
elleriyle
yerel
tat
olarak
yaygınlaşan Akçaabat köftesi
günümüzde ünü ülke sınırlarını
aşmış, uluslararası talep gören bir
yiyecektir.

Vakfıkebir Taş Fırın Ekmeğinin,
özellikle taş fırınlarda pişirilmesi,
şekli, tadı ve bayatlamayan özelliği
ile yalnızca Türkiye’de değil
dünyada da eşi olmayan ve dilimle
satılan tek ekmektir.

Yörenin yayla otuyla beslenmiş
sığırların özenle seçilen; sinir ve
ekstra yağ bulunmayan etleri
kıyma haline getirilerek kullanılır.
Bu kıyma, bir gün dolapta bekletilir
ve köfte ızgarasında pişirildikten
sonra servis yapılır.

Taş fırın ekmeğini özel kılan
pişirildiği fırın başta olmak üzere,
suyu, odunu, unu, mayası, havası,
şekli, ağırlığı ve pişiren ustasıdır.
Bu nedenledir ki ülkemizin her
yanında üretilmesine rağmen
Vakfıkebir standardı hiçbir zaman
yakalanamamaktadır. Vakfıkebir
ekmeğinin en önemli özelliği
taş fırınlarda ve odun ateşi ile
pişirilmesidir. Yörede bu fırınları
yapan ustalar bulunmakta ve
geleneği devam ettirecek olan
çırakları yetiştirmektedir.
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İbrahim HOTAMAN

Akçaabat Köftesi

Akçaabat adıyla coğrafi işaret
tescili olan bu lezzeti tatmak için
hepinizi bekliyoruz.

İbrahim HOTAMAN

62

İbrahim HOTAMAN

Trabzon ilimiz sahil kesiminde
kurulmuş olması nedeniyle halkın
geçim kaynaklarından birisini
de balıkçılık oluşturmaktadır.
İlimiz deniz ürünleri ve balıkçılık
konusunda oldukça zengin bir
potansiyele sahiptir. Ticari ve
ekolojik anlamda Karadeniz’in
en temel türü olan hamsi
Türkiye üretiminde %91.01 paya
sahiptir ve bu üretimin büyük
çoğunluğu da Doğu Karadeniz’den
sağlanmaktadır.

İbrahim HOTAMAN

Hamsi
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Çay

Mısır ekmeği, mısır ununun
fırınlandıktan sonra un haline
getirilerek işlenmesi ile yapılan bir
ekmek çeşididir. Mısır unu içerisine
tuz ve az miktarda şeker eklenerek
mayalandıktan sonra pişirilir.

Bölgede çay tarımına 1930’ lu
yıllarda başlandı. Dikildikten beş yıl
sonra ve yılda 3 kez ürün verebilen
çay bitkisi asırlık bir bitkidir.
Özellikle Trabzon’un doğusundaki
ilçelerde çay tarımı yapılmaktadır.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi
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Mehmet KORKMAZ

Mısır Ekmeği

Tonya Tereyağı

Fındık

Tonya tereyağı, 1887 tarihli Trabzon
Vilayeti Salnamesi’nde geçmekte
olup, övülmüştür, bu nedenle
Tonya ilçesi tereyağının memleketi
sayılmaktadır. Tereyağı, yıllardır
tıp çevrelerince hep suçlandı.
Kolesterolü yükselttiği; dolayısıyla
hipertansiyon, enfarktüs, felç gibi
hastalıklara zemin hazırladığı iddia
ediliyordu. Halbuki atalarımızın
yaygın kullandığı yağ, tereyağıydı.

Fındık tarihe kutsal bir yemiş
olarak
geçmiştir.
Özellikle
Doğu Karadeniz’in büyük bir
bölümü fındık bahçesi olup yöre
ekonomisinin can damarıdır. Eski
Türklerin din hayatında pek önemli
yeri olan fındık, aynı zamanda
barış, esenlik sembolü sayılıyordu.
Türkler gibi bazı uluslarda da fındık
kutsal sayılır.

www.homeoftrabzon.com
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Karayemiş

1853 de Osmanlı-Rus savaşı
sonrasında en çok sıkıntı çekilen
şeylerin başında yiyecek ve
giyecek sıkıntısı geliyordu. Yiyecek
olarak askere her gün ancak pilavhoşaf ve ekmek verilebiliyordu.
1856’da günümüze terazi ile
tartılarak verilen pilav 5 (beş)
kuşaktır pazarkapı mevkiinde
kalkanoğlu pilavı adı altında pilav
yapımına nesiller boyu devam
ediyor.

Karayemiş meyvesi, ülkemizde
taflan, karamiş, kattak, laz üzümü,
laz-gürcü kirazı, Tçko, tanal olarak
da bilinir. Bitkinin tabi yayılma
alanı Karadeniz’in doğu bölgeleri,
Kafkaslar, Toroslar, Kuzey ve Doğu
Marmara’dır. Genel olarak ılıman
iklim bölgelerinin meyvesidir.
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Ömer KORKMAZ

Kalkanoğlu Pilavı

Trabzon Hurması

Ligarba

Halk arasında ‘Cennet Hurması’
olarak bilinen ve kışın eksi 12 ile 18
derece arasındaki soğukta ayakta
kalabilen Trabzon hurmasının
kanser başta olmak üzere birçok
hastalığı önlemesine, cilt güzelliği
ve ‘diyet’ açısından önemli bir yere
sahip olan ve sanayide aranılan
bir hammadde olmasına rağmen
kıymeti bilinmemektedir.

Ligarba
(yaban
mersini)
meyvesinin marmeladını ve reçelini
yoğun bir şekilde yapılmaktadır.
Böylelikle bu meyvenin hem
şifasından faydalanılmakta hem
de sabah kahvaltısında masalarını
süslemektedir.
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Kuymak
Trabzon’a özel bir lezzet olan
kuymak, özellikle çabuk hazırlanışı
ile sofralarda yerini alır.Mısır unu,
tereyağ, telli peynir, su ve tuz
ile hazırlanır. Peynir tellenmeye
başladığında servis edilir.

Kara Lahana
Sarması
Doğu Karadeniz bölgesine özel
kara lahana sarması özel günlerde
ve misafir ağırlanırken sofraların
olmazsa olmazıdır. Etli, yarma
mısırlı ve sade olmak üzere
çeşitlendirilir.

Turşu Kavurması
Pratik lezzetler ile oluşan yöresel
yemeklerimizden biride turşu
kavurmasıdır. Soğan ve taze
fasulye ile kurulan turşu, tereyağı
ile kavrularak hazırlanır ve mısır
ekmeği eşliğinde afiyetle yenir.

Kaygana
Pratik lezzetlerimizin en başında
gelen yöresel lezzetlerimizden
biride kaygana’dır. Un, yumurta,
maydanoz ve su ile hazırlanıp, sıvı
yağda kızartılarak afiyetle yenir.

Kuymak
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Yöresel Kıyafetler

Tülay ÖNDER

Giyim, kültürün en önemli
öğelerinden birisidir. Yörenin
iklimi, halkın yaşam şekli, dini
inançlar gibi pek çok konuda bilgi
verir. Trabzon - Şalpazarı (Ağasar)
İlçesi’nin geleneksel kültüründe
en önemli öğelerden birisi de
geleneksel kadın kıyafetidir. Pek
çok özelliğini kaybetmiş olmakla
beraber halen canlılığını korur.
Bu yönüyle Şalpazarı’nı temsil
ettiği gibi Trabzon ve hatta tüm
Karadeniz kadın kıyafetlerini de
temsil ettiği söylenebilir.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi

Horon kol kola dairesel şekilde
oynanan
bir
halkoyunudur.
Karadeniz’de yalnız başına iş
yapmak çok zor olduğundan
horon; Karadenizlinin her işte
elele verilmesini, birlikte çalışmaya
duyduğu ihtiyacı anlatmasıdır.
Karadeniz tüm görkemiyle, bütün
özelliklerini
yöreler
insanına
aksetmiş,
iklimi,
bulunduğu
coğrafyanın dağlık olması gibi
nedenler yaşayışları etkilemiş,
Karadenizlinin
tez
canlılığı,
hareketliliği, alışkanlıkları, bir
günde 4 mevsimi yaşayabilmesi
gibi unsurlar horonun alt yapısını
oluşturmuş,
zamanla
halk,
düğün ve eğlencelerde bu oyunu
sergilemeye başlamışdır.
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Horon

Horon
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Doğa Sporları
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Trekking ve
Dağcılık

Doğa Sporları

Trekking ve dağcılık Trabzon’un
en önemli etkinliklerindendir.
Kulin Dağı rotası en önemli
trekking rotasıdır. Trabzon’un
Maçka ilçesine bağlı Kulindağı
yaylasından başlayan trekking
rotası
Kulindağı
Yaylası
Figanoy Yaylası - Lişer Yaylası
ile
sonlanmaktadır.
Trekking
sonrası, Temmuz ayının ilk hafta
sonu ise, Lişer yaylası soğuksu
etkinliklerine
katılabilirsiniz.
Dağlarda yürüyüş sırasında kamp
kurabilirsiniz. Bununla birlikte çok
sayıda dağcılık stili uygulanabilir.
En önemli dağcılık rotası UzungölDemirkapı-Karakaya
(Çaykara)
parkurudur.

Yeşilin ve mavinin en bol olduğu
Trabzon doğal güzellikleriyle
insanı
büyüleyen
doğa
tutkunlarının
vazgeçilmez
adreslerinden biridir. Zengin bitki
örtüsü ve yemyeşil doğasıyla
temiz hava eşliğinde trekking
yapabilir. Dağcılık parkurlarında
tırmanabilirsiniz.
Eğer
ben
yürümek
istemiyorum
ama
doğal güzellikleri de keşfetmek
istiyorum derseniz Jeep Safari’ nin
tadını çıkarabilirsiniz. Bunun yanı
sıra yeşilin ve mavinin uyumu ve
güzelliklerini yüksekten görmek
isteyenler için yamaç paraşütü
yapabilirsiniz.
Adrenalin
ve
heyecanı sevenler için ise rafting
yapabileceğiniz akarsularımız da
mevcuttur.

Trekking
Güzergahları

Metin ÖZTÜRK

Maçka - Ocaklı - Kulindağı Yaylası
- Figanoy Yaylası - Lişer Yaylası
Lişer Yaylası - Kayabaşı Yaylası Haçka Yaylası - Düzköy
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(Yaylakent) Önünden / Düzköy
ilçesi Çalköy Beldesi Doğankaya
Çayırbağı’ dır. Özelikle Uzungöl
üzerinde
yapılan
yamaç
paraşütünde şahane manzaralar
görünmektedir.

Yamaç Paraşütü
Güzergahları
Uzungöl - Karastel Tepesi
Uzungöl - Karaçımah Tepesi
Akçaabat - Karadağ Hıdırnebi
( Yaylakent )
Düzköy
Çalköy
Beldesi
Doğankaya Çayırbağı

Yamaç Paraşütü

Off Road

Dik yamaçlara sahip Trabzon’da
dünyanın sayılı yamaç paraşütü
parkurları
yer
almaktadır.
Trabzon iline 10 km mesafede
bulunan Akyazı Uçuş Tepesi,
25km mesafede olan Akçakale
tepesi, 35 km mesafede Varoz
uçuş tepesi, Düzköy Haçka eğitim
tepesi ve Uzungöl uçuş tepesi
önemli parkurlardandır.
En sık tercih edilen uçuş parkuru
rotası: Uzungöl- Karastel Tepesi
/ Uzungöl-Karaçımah Tepesi
/ Akçaabat Karadağ Hıdırnebi

Çaykara-Karaçam-SoğanlıKuşmer
47,48 kilometre - Orta zorlukta
yer Ataköy, Trabzon (Türkiye
Cumhuriyeti)
Hamsiköy Civarı
12,16 kilometre - Orta zorlukta
yer Hamsiköy, Trabzon (Türkiye)
Sultan Murat Yaylası - Bayburt
Aydıntepe
39,26 kilometre - Kolay
yer Arpalı, Trabzon (Türkiye)
Uzungöl - Üzengili - Soğanlı Dağı
46,63 kilometre - Orta zorlukta

yer Uzungöl, Trabzon (Türkiye
Cumhuriyeti)
Hidirnebi - Akçaabat
27,17 kilometre - Orta zorlukta
yer Kuruçam, Trabzon (Türkiye)
Uzungöl-Galester Yayalası
11,28 kilometre - Orta zorlukta
yer Uzungöl, Trabzon (Türkiye
Cumhuriyeti)
Araklı - Karameşe Şelalesi Yağmurdere - Gumushhane
120,49 kilometre - Orta zorlukta
yer Araklı, Trabzon (Türkiye)
Beşikdüzü - İkisu
125,41 kilometre - Orta zorlukta
yer Beşikdüzü, Trabzon (Türkiye)
Ira 2009 leg C
677,93 kilometre - Orta zorlukta
yer Coşandere, Trabzon (Türkiye
Cumhuriyeti)
istali yolu 1. kısım 1,31 km
1,28 kilometre - Orta zorlukta
yer Civra, Trabzon (Türkiye
Cumhuriyeti)
4,44 kilometre - Orta zorlukta
yer Konaklar, Trabzon (Türkiye)
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Trabzon ve
Çevresinde
Gerçekleştirilen
Diğer Aktiviteler
Jeep Safari: 4X4 JEEP safari
Karadeniz’in stabilize yollarını
keşfetme adına önemli bir
etkinliktir. Her ilçeden bu etkinliğe
katkı gelmektedir.

Jeep Safari
Güzergahları
Akçaabat - Düzköy - Kayabaşı
Yaylası - Lişer Yaylası - Şolma
Turizm Merkezi Maçka Trabzon
- Araklı - Dağbaşı - Aydıntepe
Yeraltı Şehri - Demirkapı Gölleri
- Uzungöl - Çaykara - Of –
Trabzon’un önemli jeep safari
rotalarıdır.

Kano

Kuş ve Bitki
Gözlemciliği

Larhan
Deresi
ile
Değirmendere’nin kolları olan
Meryemana Deresi’nde ( Maçka )
gezinti yapılabilmektedir.

100’lerce endemik bitki türüne
ve çeşitli kuş türlerine sahip
Trabzon’da üniversite destekli
yaban hayatı koruma adına
gözlemler yapılmaktadır.

Avcılık
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Denetim kurallarına uyarak avcılık
yapılabilmektedir. Bu sayede
yaban
hayatı
dengelenmiş
olmaktadır.
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Oryantiring
Sporu
Oryantiring (yönbul, orienteering)
harita yardımıyla yön bulmayı
içeren, zamana karşı yapılan bir
spor. Farklı arazi koşullarında
yapılabilse
de
genellikle
ormanlık arazide yapılması tercih
edilmektedir. Trabzon’da bulunan
doğal zenginlikler Oryantiring
sporu için muhteşem bir altyapı
sunmaktadır.

Metin ÖZTÜRK

Trabzon’un
ilk
Oryantiring
Şampiyonası, 6 – 7 Mayıs 2017’de
Ortahisar ilçesindeki Mağmat
Boğazı ve Zağnos Vadisi-Atatürk
Alanı güzergâhında yapılmıştır.
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Turizm İşletme Belgeli Otelleri
öğrenmek için lütfen barkodu okutunuz

Turizm İşletme Belgeli Seyahat Acentalarını
öğrenmek için lütfen barkodu okutunuz

İşletme Belgeli Lokantaları
öğrenmek için lütfen barkodu okutunuz

www.trabzonkulturturizm.gov.tr
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İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Turizm Danışma Bürosu

Mimar Sinan Caddesi Eski Valilik Binası Ortahisar / TRABZON
Santral Tel: 0462 326 07 48 I Faks: 0462 326 05 20
Tourism Information ve Alo Turizm: 444 15 61
info@trabzonkulturturizm.gov.tr
www.trabzonkulturturizm.gov.tr
www.homeoftrabzon.com
/trabzoniktm
/homeoftrabzon

İskender Paşa Mah. Atatürk Alanı
Meydan Parkı No: 47 / TRABZON
Tel: 0 462 326 47 60
info@trabzonkulturturizm.gov.tr

