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Ham t ŞAFAKCI *

Öz
Sal h Bey Cam , Artv n l n n Çayağzı Mahalles 'nded r. Bu mahallen n esk adı
Korzul'dur. Cam y 1790 yılında Sal h Bey yaptırmıştır. Cam n n lk mam ve hat b
de cam y yaptıran Sal h Bey'd r. Onun ölümü üzer ne oğlu Süleyman atanmıştır.
Sonrak tar hlerdek atamalarda babadan oğla nt kal etm şt r. Artv n' n şgal altında
olduğu yıllarda yakılan cam , ahal tarafından tam r ett r lm şt r. G r ş kapısının
üzer nde sek z satırlık k tabes vardır. Çeş tl tar hlerde tam r ett r len cam , halen
badete açıktır. Cam n n yanında Sa t Bey' n yaptırdığı b r çeşme vardır. K tabes ne
göre çeşme 1810 yılında yapılmıştır.
Çalışmada, Osmanlı dönem ndek yapılan cam lerden Artv n merkezde bulunan
Çarşı Cam , Orta Cam ve Hasan Beşe Cam hakkında da b lg ver lm şt r. 1862
yılında yaptırılan Çarşı Cam , 1953 yılından sonra temeller ndek çökme neden yle
yıktırılmış yer ne 1954-1956 arasında yen den yapılmıştır. Orta Cam se 1783'ten
sonra yaptırılmıştır. Adını bulunduğu mahalleden almıştır. Hasan Beşe Cam , Hasan
Beşe tarafından yapılmıştır. Cam , Dere Mahalles 'ndeyd . Bu cam ler n bazıları
onarılmış, bazıları yıkılmış ya da yanmıştı. Bu nedenlerden ötürü tam r ed lerek ya
da yen den yapılarak badete açılmışlardır.
Anahtar Kel meler: Osmanlı, Artv n, Sal h Bey Cam , Çarşı Cam , Orta Cam .
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The C ty Center Mosques of Artv n Dur ng the Ottoman
Era
Abstract
The Sal h Bey Mosque s n Çayağzı Street n Artv n. Th s street's old name was
Korzul. The mosque was bu lt by Sal h Bey n 1790. The f rst Imam and preacher of
the mosque was Sal h Bey, too.. After h s death, h s son Süleyman was atta ned as
Imam and preacher. Later, the Imam system was passed from the father to the son.
Dur ng the nvas on per od of Artv n, the mosque was set on f re. Later, the local
people restorated the mosque. There s an e ght sentenced wr tten scr pture on the
the door of entrance. Nowadays, people worsh p n the mosque that was repa red on
var ous prev ous dates. Next to the mosque, there s a founta n bu lt by Sa t Bey. The
founta n was bu lt n 1810.
In th s study, also the nformat on about The Çarşı Mosque, The Orta Mosque and
The Hasan Beşe Mosque bu lt dur mg the Ottoman Era has been g ven . The Çarşı
Mosque was bu lt n 1862. Due to the collapse of the ground-work of the mosque
after 1953, t was demol shed and rebu lt between 1953-1956. The Orta Mosque was
bu lt after 1783. It took ts name from the street. The Hasan Beşe Mosque was bu lt
by Hasan Beşe. It was n Dere Street. Some of these mosques were repa red, some
demol shed or burned-out. Because of these reasons they were restorated or rebu lt
for people's worsh pp ng.
Keywords: Ottoman, Artv n, Sal h Bey Mosque, Çarşı Mosque, Orta Mosque.
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Grş
Artv n merkezde bulunan cam lere değ nmeden önce Artv n' n
Osmanlı dönem ndek dar durumuna kısaca değ nmek gerekt ğ nden
Artv n' n Osmanlılar tarafından feth nden 1918 yılına kadar geçen süreç
kısaca şöyle özetleneb l r: 16. yüzyılın lk yarısında Çıldır yöres nde
Osmanlı-Safev mücadeles hız kazandı. 1536'da, Başıaçık (İmeret ) mel k
II. Bagrat'ın I. Şah Tahmasb le tt fak yaparak Çıldır ve yöres n de ç ne
alan atabegl k araz s n zapt etmes ve atabegl k mel k n öldürmes üzer ne
mel k n oğlu II. Keyhüsrev, Osmanlılardan yardım sted . Aynı yıl Erzurum
beylerbey Dulkadırlı Mehmed Han bölgeye doğru akınlarda bulunarak Oltu
ve Penek g b kaleler ele geç rd (Emecen, 1993, s. 300). Erzurum
beylerbey n n 1536-1537 harekâtı sırasında Artv n ve çevres de alındı.
İsp r'den Maçakhalet'e kadar Çoruk boyuna L vana sancağı den ld ve
merkez ş md Yusufel 'de bulunan Pert-Ekrek1 H sarı oldu. Artv n le
Yusufel 'n ç ne alan L vane sancağı kurularak 1538 -1539 yılında Erzurum
eyalet ne bağlandı. L vane, 16. yüzyıl arş v belgeler le kaynaklarda
Yusufel ve Artv n mıntıkalarının genel adı olarak z kred lmekted r. 7 N san
1538'de Kullar Ağası Murat Bey'e sancak olarak ver ld . Murat Bey' n
haslarının tevc h ed ld ğ 10 Şubat 1539 tar hl tezk rede köyler
göster lmem ş hâsılı toptan yazılmıştı. Sonrak yıllarda sancağa da r b r b lg
yoktur. Bu nedenle buranın Gürcüler n el ne geçt ğ söyleneb l r. N tek m
1549 Gürc stan sefer sırasında L vane'de pek çok kale ve köy tahr p ed ld .
Etraftak yerleş m yerler n n Osmanlıların el ne geçmes üzer ne L vane'n n
Gürcü beyler de Osmanlı hâk m yet n tanıdı. Bölge, 1549'da k nc vez r
Ahmet Paşa'nın gayret yle zapt ed ld . Pertekrek, 1549 yılından t baren
L vane sancağının merkez oldu.2 1578 yılındak Osmanlı-Safev
mücadeles nde hâk m yet sağlamlaştırıldı. Çıldır ve yöres tamamen
Osmanlıların el ne geçt . İlk kuruluşu sırasında Arpalı, İm rhev, Pertekrek,
Ardanuç, Çeçerek, Asp nze ve Ude sancaklarından oluşan Çıldır eyalet ne
L vane sancağı da lave ed ld . 1581 yılında se L vane sancağı k sancağa

1

Pertekrek, bugünkü Yusufel mıntıkasında b r kaleyd . Bölgen n 16. yüzyılda genel adı, L vane Vad s
d (Aydın, 1998, s. 262).
2
10 Ek m 1549 tar h nde, L vâ- Kal'a - L vâne-Başkapan ve Üşküftor ve Recîk adıyla Erzurum gılman
ağası Ferhad Bey'e 200.000 akçe yazıldı (Emecen -Şah n, 1999, s. 78).
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ayrıldı (Tuncel, 1991, s. 420; Aydın, 1998, s. 269-271; Kırzıoğlu, 1992, s.
167; Kırzıoğlu, 1993, s. 162-163, 202; Emecen, 1993, s. 300).
1609 yılında bölge, L vane ve Nısf-ı L vane adlarıyla Çıldır
eyalet ne bağlıdır. 17. yüzyılın başlarında Ayn Al 'ye göre eyalette 14
sancak vardı. Bu sancaklar arasındak Pertekrek, L vane, Nısf-ı L vane ve
Şavşat yurtluk, ocaklık ve mülk yet statüsündeyd 3 (Ayn Al Efend , 1280, s.
27-28). 30 Kasım 1653 tar hl kanunnameye göre Çıldır eyalet 13 sancaktan
oluşmaktaydı. Kanunnamen n faks m le metn nde görülen sancaklardan
b r s de L vane'd r ( Sofyalı Al Çavuş Kanunnames , 1992, s. 10). 16821702 yılları arasında Çıldır eyalet ne bağlı Nısf-ı L vane ve Pertekrek h ssel
ocaklıktı. Aynı zamanda ocaklık olan Pertekrek ve Nısf-ı L vane de
yazılmıştı. 1717-1730 yıllarında Çıldır eyalet sancakları arasında Nısf-ı
L vane ve Pertek sancağı le Nısf-ı L vane sancağı vardı. Her k sancakta
ocaklıktı. 1721-1740 yıllarında Nısf-ı L vane ve Pertekrek le Pertekrek
h ssel ocaklık sancaklardı4 (Kılıç, 1997, s. 66; Başar, 1997, s. 22). Ocaklık
suret yle tasarruf ed len sancaklar bazen h sselere bölünerek tevc h ed lm şt .
Bu t barla L vane ve Pertekrek sancakları k ye bölünerek her k sancağın
yarısı b r sancak, d ğer yarım kalan kısımları se ayrı sancaklar hal nde
teşk latlandırıldı. Sancakların k ye bölünmes veya h sseler hal nde
müştereken tasarruf ed lmes , Osmanlı Devlet 'n n mahall beylere aynı
3

1552'de Gürcü beyler nden Zuzende Bey'e L vane sancağı oc aklık olarak ver lm şt . Aynı k ş , 1566
yılında hala sancakta görevl yd . Müslüman olan ve Mehmet adını alan bu bey, Pertekrek Kales 'n n
kuzey nde b r kalede otururdu (Aydın, 1998, s. 270-271). 1631'de L va- L vane tab Gürc stan, der
tasarruf-ı Ferhad Paşa ve Sefer Paşa oğlu. Ocaklık H sse 2 H sse 1 kaydı sancağın ortak olarak tasarruf
ed ld ğ n göstermekted r (Turan, 1963, s. 223). Ferhat ve Sefer Beyler, L vane sancağının ½ h sses n
müştereken ocaklık suret yle tasarruf ett ler. Cülus sebeb yle beratları, 30 N san 1698 tar h nde, yen lend .
Sancaktak h sseler n tasarrufa devam ett r ld ler (Kılıç, 1997, s. 178). Al Bey' n Nısf -ı L vane ve
Pertekrek sancaklarında yurtluk ve ocaklık suret yle h sses vardı. 20 N san 1698 tar h nde, Çıldır
beylerbey İshak Paşa'nın arzıyla Al Bey'e kad m h sses yen den ver ld . İshak Paşa, Sal h Paşa ve Al
Bey, L vane ve Pertek sancağının ½ h sses n müştereken tasarruf ett ler (Kılıç, 1997, s. 175-176).
Mehmet ve Osman Bey, 19 Mart 1734 tar h nde, önce yurtluk-ocaklık ve mülk yet suret yle L vane ve
Pertek sancaklarının ½ h sses n müştereken tasarruf etmekteyd . Ancak z kred len tar hte Çıldır val s
Yusuf Paşa'nın arzıyla Osman Bey' n h sses de Mehmet Bey'e tevc h ed ld (Kılıç, 1997, s. 176). Arslan
Mehmet Paşa, Mustafa Bey ve Abdullah Bey, 12 Ek m 1737 tar h nden önce adı geçen sancakların ½
h sses n yurtluk, ocaklık ve mülk yet suret yle tasarruf etmekteyd . Ancak Abdullah Bey' n ölümü
üzer ne h sses oğlu Kemal'e ver ld . Kemal Bey' n de çocuksuz ölmes nden sonra Çıldır val s Yusuf
Paşa'nın arzıyla, 12 Ek m 1737 tar h nde, Kemal Bey' n h sses de Arslan Mehmet Paşa ve Mustafa
Bey'e ver ld (Kılıç, 1997, s. 176).
4
18. yüzyılda Çıldır eyalet n n dar yapısı ve eyalette görev yapan val ler ç n bkz. Mehmet İnbaşı,
XVIII. Yüzyılın İk nc Yarısında Çıldır Eyâlet ve İdarec ler , Atatürk Ün vers tes Sosyal B l mler
Enst tüsü Derg s , C. 7/1, s. 77-94.
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bölgeden büyük çapta toprak vererek b rer mahall güç olarak ortaya
çıkmalarını önlemeye yönel k kad m s yaset n b r tezahürüdür (Kılıç, 1997,
s. 67).
1790'da bahse konu yerleş m yer L vane kazası Artv n köyü olarak
z kred l rken (VGMA, HD 558, s. 184) 1835'te se Ç ıldır eyalet L vane
kazasına bağlı Artv n den lm şt r (BOA, NFS.d 2766, s. 70). Ancak 19.
yüzyılda Çıldır, Trabzon ve Erzurum'a bağlandığı tesp t ed len bölgen n
dar yapısındak bu değ ş m, toprak kayıplarıyla lg l olmalıdır. 19.
yüzyılda Trabzon eyalet Laz stan l vasına bağlı L vane- Süfla nam-ı d ğer
Vartın s ml b r kaza varken aynı tar hte Erzurum eyalet ne bağlı Çıldır
sancağı çer s nde nah ye- L vane- Ulya sm d kkat çekmekted r (Baykara,
1988, s. 251). 1856 yılında L vane kazası, Laz stan sancağı çer s ndeyd
(BOA, MVL 302/34). Ancak 1865'te Erzurum v layet ne bağlanan L vane
kazasının müdürlük merkez Artv n kasabasıydı (BOA, A.MKT.MHM
345/31). 1869 yılında Artv n, yen den Laz stan sancağına bağlandı (Yurt
Ans kloped s , 1982, s. 905). İdar olarak bu değ ş kl kler gören Artv n, 1878
yılından t baren 1918 yılına kadar Rus şgal nde kaldı (Tuncel, 1991, s.
421). İşte sayılan bütün bu değ ş kl klerden dolayı cam lerden bahsed l rken
bu dar düzen de göz önüne alınmalıdır. Özell kle Rusların ve daha sonra
kısa sürede olsa Gürcüler n bölgeye hak m olduğu unutulmamalıdır. 1835
yılında Artv n; Çarşı, Korzul, Dere ve Orta Cam mahalleler nden
oluşuyordu. Aşağıda bu mahallelerde bulunan cam lere değ n lm şt r. Bu
mahallelerde b rer cam n n olması, devlet n her mahallede badethane
olmasını destekled ğ n de göstermekted r.
Sal h Bey Cam (Çayağzı Cam )'n n Tar hçes
Sal h Bey Cam , Çayağzı Mahalles , Öğretmen Okulu Sokak'ta yer
almaktadır. Cam n n, H. 1207/M. 1792 yılında L vane sancakbeyler nden
Sal h Bey tarafından yaptırıldığı fade ed lmekted r. Ana mekana g r ş
kapısının üzer nde taştan, sek z satırlık k tabes şöyled r:
1.Sâh bü'l -hayrât Sal h Beg makamı huld ola
2.Hasbeten l llâh h dmet f kr düb vâlâsına
3.Malını sarf td amma yapdı dâr-ı ah ret
4.Saʻy n meşkûr de Hak cennet- aʻlâsına
5.Böyle âsâr-ı cem le td mazhar müsteʻan
6.Olduğıçün h mmet hlâs le ʻukbasına
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7.B r lat f tar h d d nev- mücevher harf le
8.Âfer n Sal h Beg n bu câm -ʻ garrâsına
Sene 1207 (Türk ye'de Vakıf Ab deler ve Esk Eserler (Artv n İl ),
1984, s. 10).
29 Ağustos 1790 tar h nde L vane kazası Artv n köyündek Korzul
adlı mahalde bulunan Sal h Bey' n yaptırdığı cam ye mam ve hat p olarak
bân Sal h Bey atandı5 (VGMA, HD 558, s. 184). Bu b lg , cam n n 1790
yılında var olduğunu ve cam de badet yapıldığını göstermekted r. Ayrıca
b l nen n aks ne Sal h Bey' n lm ye sınıfına mensup olduğu da buradan
anlaşılmaktadır. Bey unvanını kullanması se babası ya da dedes nden
kaynaklanmış olmalıdır.
21 Haz ran 1792 tar h nde, ücrets z olarak cam n n mam ve hat b
olan Sal h' n ölümü üzer ne oğlu Süleyman'a berat ver lm şt 6 (VGMA, HD
558, s. 185). O halde görevler babadan oğla nt kal etm şt r. Yukarıda ver len
tar h, k taben n tar h olmalıdır. Z ra ban s öldükten sonra yazılmıştır. Bu se
cam badete açılmasına rağmen cam de düzenlemeler n devam ett ğ ne
şaret etmekted r.
23 Ek m-1 Kasım 1835 tar hl nüfus defter nde, Çıldır eyalet L vane
kazasına bağlı Artv n' n Korzul Mahalles 'n n 2 numaralı hanes nde orta
boylu ak sakallı 90 yaşındak Süleyman Efend b n Mahmud, Sal h Cam
mamı olarak yazılmıştı. A les yle Orta Mahalle'de kamet ett ğ bel rt len
mamın 5 Ağustos 1836'da öldüğü de eklenm şt . Oğlu kara sakallı uzun
boylu 45 yaşındak Molla Ragıb se mam vek l yd 7 (BOA, NFS.d 2766, s.
70).
İmam vek l olan şahsın babasının ölümü üzer ne cam de görev
aldığı anlaşılmaktadır. N tek m L vane kazası na b Ahmet arzında; L vane
kazası Artv n kasabasında Korzul adlı mahaldek cam n n ücrets z mam ve
hat b es-Seyy d Süleyman b n el-Hac Mahmut Hal fe ölünce yer boş
kaldığından erbab-ı st hkâk ve kâr -' kırâ'et ve mücevv z - Kur'ân zühd 5

L vane kazasında Artv n karyes nde Korzul nâm mahalde Sal h Beg ba- zn- hümayun b nası cam n n
mamet ve h tabet bân - mezbur Sal h'e nayet 18 Z lh cce 1204 (VGMA, HD 558, s. 184). Belgen n
or j nal ç n bkz. Belge 2.
6
Belgede köyün sm Korzıl olarak yazılmıştır.
7
Aynı defterde sancak darec ler ne da r şu kayıtlar düşülmüştür: 15 yaşındak orta boylu şab-ı emred M r
Yusuf Tayyar b n M r Süleyman L vane m rl vası ve mütesell m ken 35 yaşındak M r Süleyman San b n
M r Süleyman se esk m rl va d (BOA, NFS.d 2766, s. 70, 73).
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veraʻ-ı takvâ le meşhûr ve câm ʻ cemaʻat-ı müsl m n n münteh bler
merhumun oğlu es-Seyy d Ragıb Mehmet Hal fe her yönüyle mamet ve
h tabete uygun olduğundan bu görevler n ona tevc h ed lerek berat ver lmes
stenm şt (BOA, HAT 1600/54). Nezarete bağlı olmadığı da bel rt len vakfın
nezarete bağlanmasının n zamname gereğ olduğu fade ed lm şt . Bu
tevc hler n Evkaf-ı Hümayun Nazırı'nın arz ve lamıyla olmasının
n zamından olduğu, 17 Ağustos 1836 tar h nde, bel rt lm şt . Aynı tar hte
görevler n Süleyman b n Hacı Mahmut'un üzer nde olduğunun ruznamçe
defter nde kayıtlı olduğu da çıkarılarak Evkaf Nazırı'na havale ed lm şt .
Yazılan telh s üzer ne, 20 Ağustos 1836 tar h nde, atama gerçekleşm şt
(BOA, HAT 1600/54).
1927 yılında cam ye da r şu b lg ler ver lm şt r: Korzul
Mahalles 'nde ufak b r cam vardı. Ermen ler bu cam y yakmışlar se de
kurtuluşun ardından ahal tarafından yen den tam r ed lm şt (Muvahh d
Zek , 2010, s. 152-153). Burada bahsed len cam , Sal h Bey Cam olup
halen badete açıktır.
Cam n n m mar yapısı hakkında se şunlar söyleneb l r: Cam
d kdörtgen planlı, ahşap tavanlı, dıştan k rem t çatıyla örtülüdür. Son cemaat
yer yapıya sonradan eklenm şt r. Duvarlarla üç taraftan kapatılmış ve üzer
ahşap tavanla örtülmüştür. Buraya kuzeyden b r kapı le g r lmekted r. Son
cemaat yer toplam üç pencere le aydınlatılmaktadır (Türk ye'de Vakıf
Ab deler ve Esk Eserler (Artv n İl ), 1984, s. 10).
Kare planlı ana
mekana, son cemaat yer nden basık kemerl b r kapıdan g r lmekted r.
Kapının alınlığında k tabe, söveler nde kalem ş süslemeler bulunmaktadır.
Ana mekanın üzer n örten ahşap tavanı, dört ahşap sütun taşımaktadır.
Mahfel katına çıkış, g r ş kapısının solundak penceren n ç nden çıkılan taş
basamaklarla sağlanmaktadır. Batı duvarındak pencereler, sonradan cam ye
b t ş k olarak nşa ed len b na neden yle kapatılmıştır. Ana mekan üstte beş,
altta se altı pencere le aydınlatılmaktadır. İç çe d kdörtgen beş s lme ç ne
alınan m hrap; kesme taştan ve üzer boyalıdır. M nber se ahşaptan ve
oldukça bas tt r. Yapının duvarları moloz taşından nşa ed lm şt r. M nare,
son cemaat yer n n ç nde, yapıya b t ş kt r. Kare ka des taştan, s l nd r k
gövdes tuğladandır. Şerefen n altında k rp saçak mot f oluşturulmuştur.
Petek rüzgardan yıkıldığından, sonradan yen den nşa ed lm şt r. Külah se
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taştandır8 (Türk ye'de Vakıf Ab deler ve Esk Eserler (Artv n İl ) , 1984, s.
11).
Çarşı Cam (Merkez Cam )
Çarşı Cam , kasabanın en büyük cam d r. İnşa tar h nden ber
yalnız b r defa 1903 yılında ahal tarafından tam r ed lm ş ve boyanmıştı. Bu
tar hten t baren tam r görmed ğ nden b rçok yer tahr p olmuştu. Bu nedenle
yapılan keş f üzer ne gönder len k b n l ra para ve cam n n gel r nden b r
m ktar lave ed lerek halkın yardımıyla tam r ne başlanmıştı (Muvahh d
Zek , 2010, s. 153). 1927 yılında ver len bu b lg lere ek olarak cam le lg l
şunlar b l nmekteyd : Çarşı (Merkez) Cam , Çarşı Mahalles D rekd b
Sokak'ta yer almaktadır. Temeller ndek çökme sonucu çatlayıp, 1953
yılından sonra yıktırılan esk Çarşı Cam , 1862-1863'te yaptırılmıştır.
Yer nde 1954-1956 yılları arasında yen den yaptırılan ş md k cam n n
m nares , esk cam den kalmıştır. M nare son cemaat yer n n batısında yer
almaktadır. M nareye mahfel katından b r kapı le çıkılmaktadır. Esk
cam n n k tabes şöyled r:
Bu cam b na ett umum sancak ahal yle
Hak Taala mesrur ede cennet yle cemal yla
H. 1278 (Türk ye'de Vakıf Ab deler ve E sk Eserler (Artv n İl ),
1984, s. 8). Ancak yapılan ncelemeler, bu cam n n tar h n n daha ger lere
g tt ğ n göstermekted r. N tek m Mehmet Hal fe arzında; L vane kazasına
bağlı Artv n köyündek Arslan Paşa'nın yaptırdığı cam n n ücrets z mam ve
hat b Osman Hal fe el nden bana Şavşat ve L vane kadısı olan es-Seyy d
Hasan arzıyla tevc h olunmuştu. 1715 yılında D van-ı Hümayun tarafından
kend s ne berat ver lm şt ve şler ne karışılmaması gerek rd . Ancak har çten
Al Hal fe berat aldı. Kayıtlı olduğu üzere tarafıma berat ver lerek
müdahalen n önlenmes ç n ferman sultanımındır, dem şt . Bu arz üzer ne
yapılan ncelemede mahall ndek derkenara göre; mam ve hat p Al
Hal fe'ye, 24 Mayıs 1724 tar h nde zay den berat ver ld ğ asker ruznamçe
defter nde kayıtlıydı. Ücrets z mam ve hat b Osman kend rızasıyla
görevler bıraktığından mücevv d- Kur'ân 9 ve muhtar-ı cemaʻat ve mahal ve
müstehakdır den lerek tevc h olunmuştu. 13 Haz ran 1715 tar h nde, Şavşat
8
9
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ve L vane kadısı Mevlana es-Seyy d Hasan arzı üzer ne ʻözr- şerʻ s
olmadıkça na' b st hdâm tmeyüb b 'n -nefs eda-yı h dmet etmek şartıyla
ahar üzer nde olmayub üzer nde ken rızâsıyla kasr-ı yed eyledügü vâk ʻ se
ve muhâsebes nde kaydı olmayub muhtar-ı cemaʻat se tevc h olunub n şan-ı
hümayûn yazılmışdır (BOA, İE.EV 7789). Bu belgeden Artv n merkezde 18.
yüzyılın başında b r cam olduğu anlaşılmaktadır. Y ne cam n n Arslan Paşa
tarafından yapıldığı ortaya çıkmaktadır. Ama cam n n hang mahallede
olduğu anlaşılmamaktadır.
23 Ek m-1 Kasım 1835 tar h nde, Çıldır eyalet L vane sancağına
bağlı Artv n kasabasının Çarşı Mahalles 'nde 42 yaşındak Ahmet b n
Mehmet mahalle mamı vek l d r. 32 yaşındak Tursun b n Kemal se beratla
mahalledek cam n n mamıdır (BOA, NFS.d 2766, s. 4). Bu b lg lerden
mahallede b r cam olduğu anlaşılsa da ban s hakkında b r b lg elde etmek
mümkün değ ld r. Ancak Artv n kazası na b , Çarşı Cam 'nde ya da Hacı
Paşa merhumun b na eyled ğ cam de mamet ve h tabet görevler nde
bulunan İmam Osman b n Kemal görevler yaparken gevşekl k
gösterd ğ nden ve görev terk ett ğ nden Mustafa bn Mustafa Efend layık
olduğundan bu görevler n ona ver lmes n ahal n n de şah tl ğ le 4 Temmuz
1835 tar h nde talep etm şt (BOA, HAT 1597/32-1). 10 Temmuz 1835'te
se Mustafa b n Mustafa da görevler n kend s ne ver lmes n arz etm şt .
Cam n n kayıtlarının olmadığı bel rt lerek b r mahalde cuma ve bayram
namazları kılacak cam yoksa hayır sah pler n n yaptırdığı mesc de z n
alınarak m nber konulduğu ve cam ye çevr ld ğ anlatılmıştır (BOA, HAT
1597/32-2). Cam den bahsed l rken merhum Hacı Paşa'nın yaptırdığı Çarşı
Cam den lm şt r. Bu fade, Çarşı Cam le Hacı Paşa Cam 'n n aynı
cam ler olduğunu göstermekted r. Bunun yanında cam y Hacı Paşa'nın
yaptırdığı ortaya çıkmaktadır. Hacı Paşa'nın y aptırdığı badethane, ahal
tarafından onarıldığı ya da m nber konulduğu ç n Çarşı Cam g b umum
b r s mle anılmış olmalıdır. Hacı Paşa'nın k m olduğu da tam bell değ ld r.
Ama daha sonrak yıllara a t belgeler bu şahsın adının Hasan Paşa olduğunu
göstermekted r. Cam n n 1856 yılında bu s mle anılması, bu k ş n n cam y
tam r ett rmes ya da cam ye vakıflar bırakmasıyla lg l olmalıdır. 1862
yılında gönder len keş f defter nde cam n n adının Arslan Paşa olarak
geçmes , bu cam ler n aynı cam ler olab leceğ n akla get rmekted r.
Dolayısıyla cam , lk olarak Arslan Paşa tarafından yaptırılmış. Daha sonra
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Hasan Paşa tarafından ve son olarak halk tarafından tam r ett r ld ğ nden
dolayı cam n n adında değ ş kl kler olmuştur. Bu varsayım doğru kabul
ed ld ğ nde cam n n 17. yüzyılda yaptırıldığı söyleneb l r. Z ra Arslan
Mehmet Paşa, Kars muhafızı Sefer Paşa'nın oğludur. Amcasının val
olmasına karşı çıktı hatta Gürcü Neb 'ye bağlandı. 1662 -1663 yılında
amcasının oğlu Rüstem Paşa'nın vefatı üzer ne vez rl kl e Kars muhafızı
oldu. 1680'de rüşvetle tham ed lerek katled ld (Mehmed Süreyya, 1996, s.
323). Ancak b r arş v ves kasına göre babası Yusuf Paşa'dır. Yusuf Paşa,
Pertekrek ve Nısf-ı L vane m rl vasıdır. Buraları yurtluk ve ocaklık olarak
tasarruf ederd . Ölünce burası, oğlu Arslan Paşa'ya, 31 Temmuz 1652
tar h nde, ver lm şt (BOA, İE.HAT 3/252).
19. yüzyılda Artv n'de büyük b r yangın çıkmıştır. 27 Eylül 1856
tar h nde, çıkan yangında harap olan dükkan, medrese, cam ve d ğer
b naların tam r ç n Laz stan sancağı mutasarrıfı Mahmut tarafından yardım
taleb let lm şt r (BOA, MVL 302/34). Laz stan sancağı L vane kazası
Artv n kasabasında çarşı ç nde Ahısha muhac rler nden debbağ Ahmet' n
oğlu Em n adlı k ş n n k raladığı dükkandan 28 Ağustos 1856 tar h geces
saat beş sularında kazayla çıkan yangına engel olunamamış ve yangın etrafa
yayılmıştır. 240 dükkan ve mağaza, 11 kahvehane ve fırın, çarşı ortasındak
müteveffa Hasan Paşa'nın b na eyled ğ ve vakfett ğ cam le etrafındak 27
bâb medrese, çarşı c varındak 11 hane ve k han le hamam yanmış ve
harap olmuştu. Yangın söndürülmes ne rağmen hasar çok büyüktü. Cam ,
çarşıda olduğu ç n beş vak t namaz le cuma namazı ve bayram namazları
burada eda ed l rd . Y ne medresedek müderr s ve talebeler n eğ t mden
mahrum kalacakları b l nd ğ nden ve bunları yaptırmaya güçler
olmadığından bah sle medrese ve cam n n yapılması ç n 400.000 kuruşa
ht yaç duyulduğu, 31 Ağustos 1856 tar h nde, fade ed lm şt (BOA, MVL
302/34 lef 2).
Bahsed len yangında zarar gören yerler şunlardı: 248 dükkan ve
mağaza le bekar odaları, dört ekmek fırını, yed kahvehane, Hasan Paşa'nın
yaptırdığı cam ve vakfett ğ 27 bab medrese, vakfed len b r esk hamam,
yetm ş seksen hayvan bağlanacak gen şl kte b r han ve çarşı çevres ndek 11
hane yanmıştı. Dolayısıyla yangın neden yle çarşı tamamen yanmış
den leb l r. Ahal s fak r olduğundan, savaşta arada kalmıştı. Namazlar bu
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cam de kılınırdı. Bu yüzden L vane kazası müdürü, müftü, na b ve azalarının
mühürler n çeren 17 Eylül 1856 tar hl arz gönder lm şt (BOA, MVL
302/34 lef 3). 29 Eylül 1856 tar h nde Trabzon val s bu evrakları merkeze
letm şt (BOA, MVL 302/34 lef 4). Evkaf-ı Hümayun Nezaret ' ne, Laz stan
sancağı L vane kazasında çıkan yangında yanan cam le d ğerler n n
nşasına kudretler olmadığından mahall nden gönder len yardım taleb
Trabzon val s tarafından Mecl s- Vala' ya ver lm şt . Bu cam n n ve
d ğerler n n vakfı var mıdır? Varsa ne kadardır? Mahall nden gel rse de
ekler nde bunların da gönder leceğ , 3 Kasım 1856 tar h nde, fade ed lm şt
(BOA, A.MKT.NZD 199/67). Gönder len bu evrak üzer ne Evkaf-ı Hümayun
Nezaret le haberleş lm ş ve kayıtlar ncelenm şt . Ancak bu b naları
yaptıranların s mler b l nemed ğ nden durum tam olarak bell olmamıştı.
Gereğ n n yapılması ç n gel rler , masrafları, ban ler , tam ratları hakkında
araştırma yapılması gerekt ğ nezaret tarafından beyan ed lm ş, Mecl s
Vala'da bu konuda tezkere kılınmıştı. Bu nedenle, 5 N san 1857 tar h nde,
durumun araştırılması stenm şt (BOA, A.MKT.UM 277/41).
30 Kasım 1862 tar hl , Laz stan sancağındak L vane kazası Artv n
kasabası çarşısındak Arslan Paşa vakfından olan ve yanan cam n n ahal
tarafından ver len paralarla yapılan yerler n n keş f defter ne göre: Cam dört
adet taş d rekler üzer ne kurulup dokuz kubbel k kapılı 32 penceres olup
d rek taşları üç saat mesafeden get r l p nak l masrafı 3.000 kuruş; dört
duvarı yapılmış olan cam n n köşe taşları üç saat mesafeden
nakled ld ğ nden nakl ye masrafı 10.000 kuruş; bu duvarlar ç n kullanılacak
yapağı taşı yarım saat mesafeden ahal ce nakled lecek; duvarlara kullanılan
kum ve k reç badanası le nakl ye masrafı 14.000 kuruş; skeleler n kereste
ücret 2.800 kuruş; cam n n tuğladan m nares ne ş md ye kadar harcanan
4.000 kuruş; cam n n yapılan yerler ç n ustalara ahal tarafından ver len
75.000 kuruş olmak üzere toplam 109.300 kuruştu. Bu, ş md ye kadar ahal
ve hayır sah pler n n verd ğ paralarla cam ye yapılan masraflardı. Keş f
defter n n altında kaza müdürü, müftü, na b ve azanın mühürler vardır
(BOA, MVL 649/101 lef 1). Cam n n yapılacak yerler le masrafları se
şöyleyd : Cam dört adet taş d rek üzer ne kurulup dokuz kubbel olup
kubbeler yapılmayıp açıkta kaldığından masrafı 40.000 kuruş; k adet
dem r kapısı ve pencereler n n masrafı 3.000 kuruş; cam n n havlusu üç
kubbe ve dört d rekl olmak üzere masrafı 24.000 kuruş; cam n n ç
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düzenlemes ne 20.000 kuruş; cam n n tuğladan m nares n n kalan masrafı
8.000 kuruş; sek z bab medrese ve mekteb n tahtadan olmak üzere yen den
nşa masrafı 15.500 kuruş k toplam 110.500 kuruştu. Y ne mecl s azalarının,
müftü na b ve müdürün mühürler vardı10 (BOA, MVL 649/101 lef 2). 14
Aralık 1862 tar h nde val , nezaret tarafından sorulan bunların vakfı ya da
gel r var mı sorusuna gel r olmadığını bel rtm şt r (BOA, MVL 649/101 lef
4).
2 Ocak 1864 tar hl şeyhül slam tezkeres nde cam n n ve d ğer
b naların tamamlanması ç n sten len paranın nerelere harcanacağının hang
özell kte malzeme kullanılacağının ayrıntılı olarak yazıldığı b r keş f
defter yle gönder lmes stenm şt . Bunun val ye b ld r leceğ ve gelecek
cevaba göre hareket ed leceğ de fade ed lm şt (BOA, MVL 664/2). Cam ,
medrese ve mekteb n yapımı ç n tekrar keş f yapılması stenm şt . Bunlara
yapılacak masrafın 30-40 b n kuruş olması ve buna göre tekrar gözden
geç r lmes talep ed lm şt . Laz stan mutasarrıfı bunun ç n b zzat L vane'ye
g deceğ n , 8 N san 1864 tar h nde, arz etm şt r (BOA, MVL 678/40 lef 1, 3).
18 N san 1864 tar h nde, haz nede para olmadığından mahall nde sandıktan
almak üzere 30 ya da 40 b n kuruş masrafla tamamlanacak şek lde yen den
masrafların gözden geç r lmes stenm şt (BOA, MVL 665/66).
Cam n n tamamlanamadığı ve ne kadar masraf g deceğ , 21 Şubat
1865'te, sorulmuştu (BOA, MVL 695/75). Tamamlanamayan cam n n son
cemaat mahall n n masraflarının da, 24.000 kuruşun, ahal tarafından
karşılanacağı ve 40.115 kuruşun haz neden ver lmes , 4 Mayıs 1865'te,
stenm şt (BOA, MVL 709/2). Erzurum v layet ne bağlanan L vane
kazasının müdürlük merkez olan Artv n kasabasında ahal n n yardımıyla
yapılan karg r cam n n tamamlanması ç n toplanan para yetmed ğ nden
haz neden gönder len 40.000 kuruş le tamamlanacağı, 7 Kasım 1865'te,
bel rt lm şt (BOA, A.MKT.MHM 345/31).
L vane kazası Artv n kasabasında daha önceden nşa ed len cam n n
son cemaat mahall n n yapılmasına da r, 19 Mayıs 1871 tar hl belgede,
10

Yapılacak masraflara da r keş f defter n n b r örneğ nde şu b lg ler ver lm şt r: Artv n kasabası
çarsısındak Arslan Paşa vakfından olup yanan cam , medrese ve mekteb n yapımına ahal tarafından
başlanmıştı. Buraya toplam 109.300 kuruş harcanmıştı. Ş md ye kadar mamet ve h tabet ahal yardımıyla
dare olunup b r akçe vakıf cares olmadığı fade ed lerek 110.500 kuruşa ht yaç duyulduğu
bel rt lm şt r. Gönder len k adet keş f defter n n altında azalar, müftü, na b ve kaza müdürünün mührü
vardır (BOA, MVL 649/101 lef 3).
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Trabzon Mecl s- Umum mazbatası le Trabzon'a yazılan tahr rat olmak
üzere k evrak vardır (BOA, ŞD 1826-37). Mazbatada son cemaat
mahall n n yapılmasının gerekl l ğ anlatılırken, Trabzon'a gönder len
tahr ratta se cemaat çoğalan cam n n son cemaat mahall n n yapılması
gerekt ğ ancak ne kadar masraf ed leceğ n n b ld r lmes stenm şt (BOA,
ŞD 1826-37).
Orta Mahalle Cam
Orta Cam ; Orta Mahalle Cam Sokak'ta yer almaktadır. K tabes
bulunmayan cam n n yanındak 1783 tar hl çeşmeden sonra yapıldığı
düşünülmekted r (Türk ye'de Vakıf Ab deler ve Esk Eserler (Artv n İl ) ,
1984, s. 11). Artv n mahalleler nden Orta Mahalle'n n adı Mahalle- Cam Evsat11 olarak da z kred lm şt r. Bu cam de mam ve hat p olan Mehmet' n
ölümü üzer ne kardeş Abdülhal m, bu görevlere 19 Haz ran 1792 tar h nde
atanmıştı (VGMA, HD 558, s. 185). Bu fade 18. yüzyılda mahallede b r
cam olduğunu ortaya koymaktadır. 23 Ek m-1 Kasım 1835 tar h nde se
cam n n mamı 32 yaşındak Sa d Efend b n Al Efend d (BOA, NFS.d
2766, s. 26). Dolayısıyla cam 19. yüzyılda da badete açıktı.12
Bu badethanen n m mar s şöyleyd : Cam ; kare planlı, ahşap
tavanlıdır. Dıştan üzer k rem t çatıyla örtülüdür. Son cemaat yer
bulunmamaktadır. Cam n n bulunduğu yer mey ll olduğundan, araz ye
uymak ç n altta b r bodrum kat oluşturulmuştur (Türk ye'de Vakıf Ab deler
ve Esk Eserler (Artv n İl ), 1984, s. 12). Cam ye kuzeyden basık kemerl
kapıdan g r lmekted r. Ahşap tavanı taşıyan dört ahşap sütundan k tanes
aynı zamanda ahşap mahfel katını da taşımaktadır. Taş m hrabı le ahşap
m nber oldukça bas t ve h çb r özell kler bulunmamaktadır. Her k s n n de
üzer boyanmıştır. Duvarları kesme taştan nşa olunmuş ve sonradan dıştan
sıva le örtülmüştür. Cam n n kuzeybatı köşes nde yer alan m nare,
rüzgardan yıkılan ahşap m naren n yer ne 1960 yılında kesme taştan yen den
yapılmıştır (Türk ye'de Vakıf Ab deler ve Esk Eserler (Artv n İl ) , 1984, s.
13).

11

Mahallede kamet edenlerden b r de L vane kazası müftüsü Mustafa Efend b n Süleyman d (BOA,
NFS.d 2766, s. 26).
12
Cam n n görünümü ve planı ç n bkz. Fotoğraf 2; Plan 2.
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Hasan Beşe Cam
Artv n mahalleler nden Dere Mahalles 'nde Hasan Beşe'n n
yaptırdığı b r cam vardı. 22 Ağustos 1793 tar h nde, cam n n mam ve hat b
olan Ahmet b n Hal l ama ve özür sah b olduğundan görevler
yapılamamıştı. Bu nedenle görevden uzaklaştırılarak Hafız Hasan, Çıldır
val s Mehmet Paşa arzıyla atanmıştı (VGMA, HD 558, s. 185). 23 Ek m-1
Kasım 1835 tar h nde se 55 yaşındak Hafız Hasan Efend b n Sal h Efend
mahalle mamıydı (BOA, NFS.d 2766, s. 50). Bu k ş ler aynı olmalıdır.
Kusuru olmadıkça aynı k ş n n uzun süre cam lerde görev alab leceğ de bu
kayıtlardan anlaşılmaktadır. Dere Mahalles 'ndek Balcıoğlu Cam , 1921
yılında yıktırılan esk cam n n yer ne yapılmıştır (Türk ye'de Vakıf Ab deler
ve Esk Eserler (Artv n İl ), 1984, s. 7). Dolayısıyla Balcıoğlu Cam , Hasan
Beşe Cam 'n n yer ndeyd .
1870 ve 1873 tar hler nde L vane kazasında b r hükümet konağı, beş
cam , dokuz İslam mekteb , b r medrese, 12 çeşme, dört Ermen K l ses , b r
hamam ve sek z fırın bulunmaktaydı (Yurt Ans kloped s , 1982, s. 905;
Trabzon V layet Salnames , 1290, s. 88-91).

Sonuç
16. yüzyılda bölgeye hak m olmak ç n Osmanlı-Safev mücadeles
başladı. 1536 yılında ele geç r len Artv n, b r süre sonra elden çıktı. 1549
yılında yen den ele geç r len Artv n, Çıldır eyalet kurulana kadar Erzurum
eyalet ne bağlı L vane sancağı çer s ndeyd . 1579'da Çıldır eyalet n n
kurulmasından sonra buraya bağlandı. Ama Nısf-ı L vane ve L vane
adlarıyla k sancak z kred lmeye başladı. Z ra ocaklık olarak tasarruf ed len
sancaklar bazen h sselere bölünerek tevc h ed l rd . Bu nedenle L vane ve
Pertekrek sancakları k ye bölünerek her k sancağın b rer yarısı b r sancak
olarak teşk latlandırıldı. Bu, mahall beyler n büyük b r güç olarak ortaya
çıkmasını engellemek ç n alınan b r önlemd .
19. yüzyılda Artv n; Çarşı, Korzul, Dere ve Orta Cam
mahalleler nden oluşuyordu. Sal h Bey Cam , günümüzdek adı Çayağzı
Mahalles olan Korzul'da d . Cam y yaptıran Sal h Bey'd . Muhtemelen
bey unvanına bakılarak L vane sancakbeyler nden b r zanned lm şt . Ancak
cam n n lk mam ve hat b n n de kend s olması onun lm ye sınıfına
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mensup olduğunu göstermekted r. 1790 yılında yapılan cam , Ermen ler
tarafından yakılınca halk tarafından tam r ett r lm şt . Cam halen badete
açıktır.
Artv n merkezdek b r d ğer cam , Çarşı Cam 'd r. Aynı s ml
mahalledek cam n n 1862-1863 yılında yaptırıldığı, 1903'te tam r gördüğü
ve 1953'te yıktırıldığı b l n yordu. Ancak arş v kayıtları ncelen nce cam n n
yapım tar h n n daha esk olduğu anlaşılmaktadır. N tek m Artv n' de 18.
yüzyılın başlarında Arslan Paşa Cam adıyla b r cam den söz ed lse de
cam n n nerede olduğu anlaşılmamaktadır. Y ne 1835'te z kred len ve Hacı
Paşa'nın tam r ett rd ğ cam le Çarşı Cam 'n n aynı olduğu ortaya
çıkmaktadır. N tek m cam , Hasan Paşa'nın adıyla da anılmıştır. Artv n'de
çıkan büyük yangın anlatılırken hem Hasan Paşa hem de Arslan Paşa Cam
s mler n n kullanılması bu cam ler n aynı olduğunu göstermekted r. O halde
Çarşı Cam , Hasan Paşa Cam ve Arslan Paşa Cam aynı badethanelerd r.
Muhtemelen 17. yüzyılda Arslan Paşa tarafından yaptırılan cam , 19.
yüzyılda Hasan Paşa tarafından tam r ett r lm şt . 1856 yılındak yangında
sonra se cam , ahal tarafından yen den yaptırılınca Çarşı Cam sm n
almıştır. K tabes ne göre 1862-1863'te yaptırılan cam n n 1871'de son
cemaat mahall hala yaptırılmamıştı. 1953 yılında se cam n n bulunduğu
yere yen s aynı s mle yapılmıştı.
Artv n'dek d ğer cam ler se şunlardı: Orta Mahalle Cam , aynı
s ml mahalleded r. 18. yüzyılda yaptırılan cam , 19. yüzyılda da faal yet ne
devam etm şt r. Hasan Beşe Cam se Dere Mahalles 'ndeyd . Muhtemelen
18. yüzyılda yaptırılmıştır. 1921 yılında mahalledek cam yıkılarak yer ne
Balcıoğlu Cam nşa ed lm şt r. 1873 yılında kazada beş cam n n olduğu
z kred lm şt r.
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Ekler
Belge 1: Sal h Bey Cam 'ne Atamanın Uygun Görülmes (BOA, HAT
1600/54).
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Belge 2: Sal h Bey Cam 'n n Bân s n n Atama Kaydı (VGMA, HD 558, s.
184).

Plan 1: Çayağzı (Sal h Bey) Cam (Türk ye'de Vakıf Ab deler ve Esk Eserler
(Artv n İl ), 1984, s. 10).
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Plan 2: Orta Mahalle Cam (Türk ye'de Vakıf Ab deler ve Esk Eserler
(Artv n İl ), 1984, s. 12).
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Fotoğraf 1: Çayağzı (Sal h Bey) Cam
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Fotoğraf 2: Orta Mahalle Cam
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