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Öz: Amaç: Osmanlı’nın son döneminde, öncelikli olarak 
yönetim sisteminin yenilenmesine odaklanan modernleşme 
düşüncesi ve beraberinde modern kentler oluşturma çabasını, 
dönemin iktisadi açıdan gelişmiş bir liman kenti olan Giresun 
ve kentte uzun yıllar belediye başkanlığı görevini üstlenmiş 
Belediye Başkanı Kaptan Yorgi’nin imar faaliyetleri üzerin-
den okumak ve kent kimliğine katkısını tartışmak çalışmanın 
amacıdır. Yöntem: Giresun’un 1885-1904 yılları arasındaki 
imar faaliyetlerine ilişkin tüm bilgiler; yazılı kaynaklardan, 
bugün varlığını sürdüren yapılardan, dönemle ilgili bilgiye 
sahip 3. ve  4. kuşak kişilerden, Başbakanlık Osmanlı arşivi 
belgelerinden elde edilmiştir. Bulgular: Kaptan Yorgi görev 
aldığı bu dönemde, Osmanlı’nın içinde bulunduğu batılılaşma 
sürecinin ön gördüğü reformların Giresun kent ölçeğinde 
hayata geçirilebilmesi için çaba harcamıştır. Nitekim bütün 
resmi dairelerin toplandığı Hükümet Konağı, Millet Bahçesi 
ve telgrafhane binası, Giresun’da merkezi otoritenin kontro-
lünde yerel idari bir merkezin mekânsal izleri olarak Yorgi 
döneminde inşa edilmiş yapılardır. Sonuç: Osmanlı’nın imar 
ve belediyecilik faaliyetleri açısından oldukça kritik bir sürece 
girdiği son döneminde bir liman kenti olan Giresun pek çok 
taşra kentinden farklılaşmış, kentin belediye başkanı olarak 
Kaptan Yorgi’nin kişisel çabaları, kentin imarında etkin rol 
oynamış ve bu dönemde inşa edilen pek çok yapı kent kimli-
ğine katkı sağlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Giresun, Kaptan Yorgi, Kent Kimliği, 
Belediyecilik

Abstract: Aim: It is the purpose of study to read the effect 
of the idea of modernization created in the final period of the 
Ottoman Empire and the accompanying effort to establish 
modern cities on the sub-province of Giresun, a port city 
of that period that was economically developed and on the 
zoning activities of longtime mayor Captain Yorgi and his 
contribution to the identity of the city. Method: All informa-
tion regarding the zoning activities of Giresun between the 
years of 1885-1904 were obtained from written sources, the 
buildings that exist today, third generation and fourth genera-
tion persons who have knowledge about the period, and the 
Ottoman Archives of the Prime Ministry. Findings: During 
his time as mayor, Captain Yorgi put his effort into realizing 
the reforms foreseen by westernization process in which the 
Ottoman Empire took part on the scale of the city of Gire-
sun. Government House, the Nation’s Garden, the telegraph 
building are the structures constructed in the period in which 
Yorgi left his mark on the local administrative center under the 
control of a central authority in Giresun. Conclusion: During 
its final years, when Ottoman Empire entered a critical period 
with respect to zoning and municipality activities, Giresun, as 
a port city, was differentiated from various other provincial 
cities, because of the personal efforts of Mayor Captain Yorgi, 
who played an important role in the construction of the city. 
Many structures that were built during this period contributed 
to the identity of the city. 
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GİRİŞ 

Günümüz Türkçesinde “Batılılaşma” keli-
mesi; genel olarak Batı ülkeleri dışında ka-
lan toplumlarda, özellikle de son döneminde 
Osmanlı İmparatorluğu’nda ve Cumhuriyet 
Türkiye’sinde Batı’nın gelişmişlik seviyesine 
ulaşabilmek için gerçekleştirilen siyasî, sos-
yal ve kültürel hareketleri ifade etmek üze-
re kullanılmaktadır (Hanioğlu, 1992:148). 
Osmanlı’nın son döneminde belediyecilik fa-
aliyetlerini de etkileyen Osmanlı batılılaşma-
sı, modernleşme, çağdaşlaşma, muhasırlaşma 
gibi çeşitli isimlerle adlandırılmış ise de te-
melinde Batı’nın ekonomik, askeri ve siyasi 
gücüne karşı ülkenin sosyal ve kültürel benli-
ğini korumak ve devamlılığını sağlamak ola-
rak değerlendirilebilir. 18.yy’da Osmanlı’nın 
toplum düzeni ve yönetim sistemindeki ak-
saklıkları fark etmesi ve 19.yy’da sorunlu 
gördüğü alanların düzeltilebilmesi amacıyla 
gerçekleştirdiği reform hareketleri batılılaşma 
düşüncesine mekânsal boyut kazandırmıştır. 
Batı’nın gelişiminin takip edildiği, mekânsal 
çözüm önerilerinin de aynı şekilde Batı kay-
naklı askeri, siyasi ve idari yapılar üzerinden 
gerçekleştiği bu süreçte alınan kararlar mer-
kezi otoritenin yerel otoriteye karşı güçlü bir 
denetim mekanizması oluşturmasını ve bu 
amaçla kentlerin fiziki yapısının yeniden dü-
zenlenmesini temel almıştır. 

Bu yeni düzenin en etkili hareketi 3 Kasım 
1839 Gülhane Hatt-ı Hûmayunu’nun ilanıy-

la başlayan ve 1876’ya kadar uzanan Tanzi-
mat Fermanı’dır. Geleneksel örgütlenmelerin 
“tanzim” edildiği, batılılaşma yönündeki re-
formların yapıldığı, Avrupa’nın üstünlüğünü 
esas alan değişmenin ifade edildiği dönemin 
de başlangıcıdır (Eryılmaz, 2006:92). Batı’da 
eğitim görmüş bürokratların yönetimde söz 
sahibi olmaya başladığı bu dönemde teme-
li yeniden yapılanma, merkezileşme, devlet 
otoritesini yeniden kurma ve böylece kamusal 
hayatın her alanında etkili olma çabası olan 
değişim ile amaç Batılı ülkelerdeki uygula-
malara benzer bir yönetim sistemini uygu-
lamaya koymak ve modern, düzenli, ulaşım 
sistemi çözümlenmiş kentlere sahip olmaktır 
(Avcı, 2017:37). Bu amaçla kanunlar çerçe-
vesinde adil bir idarenin oluşturulabilmesi 
için yapılan idari reformlar mahalli idarelerin 
doğuşu için gerekli ortamı hazırlamıştır (Or-
taylı, 1982:145). 

Bu kapsamda belediyeler taşradaki yerel yö-
netim ve merkezi hükümetin işlerinin yerel 
ölçekte yürütülebileceği idari araçlar olarak 
görülmüştür (Heper, 1974:15). Toplumsal, 
idari ve sosyal yapıdaki değişimlerin kentlere 
yansıması mekânsal sorunları da beraberinde 
getirmiş, kentlerin mekânsal büyümesiyle pa-
ralel temizlik, aydınlatma, imar işleri, kaldı-
rım, kanalizasyon gibi gereksinimleri farklı-
laşmış, temel ihtiyaçlarını ve fiziksel sorunları 
karşılayacak düzenli bir örgütlenmeye ihtiyaç 
duyulmuştur. Bu kapsamda kurulan modern 
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belediye teşkilatları farklı kurum ve kişiler 
tarafından yürütülmekte olan kent hizmetleri-
nin tek elde toplanması ve gerekli denetimle-
rin yürütülmesinin araçları olarak görülmüş-
tür. Modern belediyelerin kurulmasına yöne-
lik çalışmalar özellikle kıyı kentlerinde etkili 
olmuş, Osmanlı’nın toprak kaybetmesiyle bu 
kentlerdeki demografik yapının değişmesi ve 
geleneksel örgütlenmelerin kıyı kentlerine yı-
ğılan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayamaması 
sonucu yönetim tarzında yeni düzenlemelere 
ihtiyaç duyulmuştur (Göymen, 1997:15). İlk 
belediyeler liman kentlerinde kurulmuştur 
(Tural, 2005:121). Bu kentlerin ekonomik 
potansiyellerinin yüksek olması ve Batılı ül-
kelerle yoğun ticari ilişkiler içinde olmaları 
nedeniyle belediye örgütlenmeleri diğer kent-
lerin belediyelerine oranla daha avantajlı bir 
gelişim süreci izlemiştir (Oktay, 2005:267). 

Bu anlamda Osmanlı’nın son döneminde gü-
nümüzdekinden daha etkili ve stratejik bir 
konuma sahip olan Giresun; Batılı devletlere 
ihraç ettiği hammadde üzerinden ekonomi-
sini ve mekânsal örgütlenmesini dönüştüren 
bir kıyı kenti olarak batılılaşma reformları ve 
mahalli idare yönetimlerinin düzenlenmesi 
yönündeki uygulamalardan etkilenmiştir. Söz 
konusu dönemde Trabzon sancağına bağlı bir 
kaza olan kent, 19. yy. ikinci yarısından itiba-
ren güçlü ticaret hacmine sahip limanı ve bü-
yümesini destekleyen kurumlarıyla gelişmiş 
bir kent görünümüne kavuşmuştur (Yüksel, 

1997:178). Anadolu’nun iç kesimleri ile Şe-
binkarahisar yolu üzerinden kurduğu bağlantı 
her geçen gün kentin bölge içerisindeki öne-
mini arttırmış (Ortaylı, 1997:151), geleneksel 
lonca ilişkileriyle sürdürülen üretim eylemle-
rin dışında ekonomik yapıyı oluşturan öğe-
lerin gösterdiği değişim (Aktüre, 1985:891) 
Anadolu’nun genelinde olduğu gibi Giresun 
kentinin ticari hayatına hareket kazandırmış-
tır. Batılı devletlerle yerel hammadde ihra-
catı üzerinden kurulan ekonomik ilişki, kıyı 
kentlerini ekonomik ve sosyal hayata uyum 
sağlayacak şekilde yeniden teşkilatlandırıl-
mıştır. Diğer taraftan batılılaşma reformları 
sürecinde Gayri Müslimlere tanınan hakla-
rın genişletilmesi Giresun kent merkezindeki 
demografik yapıyı değiştiren unsurlardan bir 
diğeri olmuş, madencilikle uğraşan Ortodoks 
Rumlar, Gregoryen ve Katolik Ermeniler, 
güvenlik sorunlarının da etkisiyle kentin art 
alanlarından kent merkezine yerleşerek ken-
tin ticari hayatında etkin rol üstlenmiş, top-
lumsal ve sosyal hayatı değiştirirken kentin 
mekânsal ve fiziksel yapısını da şekillendir-
mişlerdir (Gültekin, 2015:11). Gayrimüslim-
lerin ağırlıkta olduğu ve güçlü bir mevcudiyet 
gösterdiği kentlerde, belediye ve idare mec-
lislerinde nüfusları oranında yer almaları ise 
bu süreçte olağan bir duruma dönüşmüştür. 

AMAÇ

Kaptan Yorgi Konstantinidis (1985-1904) 
Osmanlı’nın batılılaşma etkisinde şekillenen 
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son döneminde Giresun’da belediye başkanı 
olarak görev yapmış, hem gayrimüslimlerin 
hem de Müslümanların desteğini alarak 19 yıl 
boyunca görevini sürdürmüş, kentin mekânsal 
gelişimine önemli katkılar sağlamıştır. Ancak 
taşra kentlerindeki mahalli örgütlenmelerin 
ve imar faaliyetlerinin bireysel tercihlerin 
ötesinde merkezi yapının etkili olduğu bir 
temsil aracı olması, kent düzenlerinde coğra-
fi, topografik farklılıkların belirleyici olması 
ve kentlerin yerel ölçekte gösterdikleri fark-
lılıklar kentsel gelişimde yönlendirici rol oy-
namıştır. Bu anlamda Osmanlı’nın içinde bu-
lunduğu bu dönemin mekânsal yansımalarını 
bir liman kenti olan Giresun ve kentte uzun 
yıllar belediye başkanlığı görevini üstlenmiş 
Belediye Başkanı Kaptan Yorgi’nin imar faa-
liyetleri üzerinden okumak ve kent kimliğine 
katkısını tartışmak bu çalışmanın amacıdır.

KAPSAM

Osmanlı’nın son döneminde belediye baş-
kanlığı yapan Kaptan Yorgi’nin görevini 
sürdürdüğü 19 yılda (1885-1904) gerçekleş-
tirdiği inşa, yıkım, planlama çalışmaları gibi 
mekânsal yansımaları izlenebilen imar faa-
liyetlerine odaklanılmış, tüm bu faaliyetler 
devletin yeni yerel idare sistemi uygulama 
çabası üzerinden değerlendirilmiştir.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Osmanlı’nın son döneminde merkezde alınan 
mahalli idarelere ilişkin kararların, kentler 

üzerindeki etkilerinin, Osmanlı’nın kozmo-
polit bir kazası olan Giresun kenti üzerinden 
okunması çalışmanın odak noktasıdır. Kentin 
liman kenti kimliğine sahip olması, gayri-
müslim-Müslüman nüfus oranlarının birbiri-
ne yakın olması, söz konusu dönemde Rum-
ların gelir düzeyleri ve sosyal statülerinin 
artmasıyla kentleri kendi görüşleri doğrultu-
sunda şekillendirebilme gücüne kavuşmaları 
ve kentte uzun yıllar Rum bir belediye başka-
nının yöneticilik yapmış olması bu savları des-
teklemektedir. Ancak Kaptan Yorgi’nin Be-
lediye Başkanlığı döneminde Giresun’da inşa 
edilen yapıların yapım ve kullanım süreçleri-
ne ya da yapım amaçlarına ilişkin çok fazla 
bilgi ve dokümana sahip olmamakla beraber 
bu yapıların bir bölümü için dönemin şartları-
nın da gereği farklı inşaat süreçleri işlemiştir. 

Dolayısıyla Kaptan Yorgi Paşa’nın kent kim-
liğine katkısı belediye başkanlığı görevini 
yürüttüğü 1884-1904 aralığında kentte inşa 
edilen, inşası düşünülen ancak inşa edileme-
yen, inşası uzayan ya da yıkılan yapılar üze-
rinden değerlendirilmiş, bu yapılar kamu ya-
pıları ve kamusal açık alanlar,  (I. grup yapı-
lar), anıtsal ve dini yapılar (II. grup yapılar), 
konut yapıları (III. grup yapılar), kent mer-
kezi ticaret aksı  (IV. grup yapılar) şeklinde 
gruplandırılmış, her yapı bulunduğu grup ve 
yapı numarasına göre kodlandırılmış, görsel-
lerle desteklenerek tanımlanmıştır (Tablo 1, 
2, 3, 4). Ayrıca arşiv belgelerinde, yerel ya da 
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sözlü kaynaklarda varlığı tespit edilen ancak 
kent içerisindeki konumları tam olarak tespit 
edilemeyen yapıların kodları haritalara işlen-
memiştir.

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ 

Osmanlı’nın batılılaşması ve modernleşmesi 
konusunda gerçekleştirilen reformların, kar-
şılaşılan tüm sorunlara karşın taşra kentlerin-
deki uygulanabilirliği; söz konusu dönemde-
ki merkezi otoritenin kontrolünde oluşturulan 
Hükümet Konağı, Millet Bahçesi gibi yeni 
yapı türlerini de kapsayan idari merkezin 
hangi noktalarda modernleşme ile özdeşleş-
tirildiği ve kentin yeniden imarında dönemin 
belediye başkanı olarak Kaptan Yorgi’nin 
katkısının sorgulanması araştırmanın proble-
midir.

ARAŞTIRMANIN KISITLARI

Söz konusu bu yapılara ilişkin bilgiler olduk-
ça kısıtlı kaynaklardan elde edilebilmiştir. 
Kentteki yapıların bazıları günümüzde varlı-
ğını sürdürürken bazılarının ise varlığı ancak 
sözlü ya da görsel kaynaklar yoluyla anlaşıla-
bilmiştir. Diğer taraftan kentin Osmanlı döne-
mine ve Erken Cumhuriyet dönemine ait ilk 
imar haritalarına ulaşılamamış, döneme iliş-
kin Osmanlı arşivleri henüz yeterli düzeyde 
açıklığa kavuşturulmamıştır. Öte yandan tek 
bir yapı ya da yapı grubu üzerinden neredey-
se bir asır hüküm sürmüş bir imparatorluğun 

belli bir dönemine ait bütün tezlerini okuya-
bilmek mümkün değildir.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Osmanlı’nın Son Döneminde Belediyecilik 
Faaliyetleri ve Giresun

Osmanlı’da kent yönetiminde her yeniliğin 
ilk uygulandığı yer,  başkent İstanbul’dur ve 
İstanbul taşra kentleri için her zaman bir mo-
del niteliği taşımıştır (Aktüre, 1985:894). Bu 
nedenle batılı anlamda ilk belediye 1854’de 
İstanbul’da ‘Şehremaneti’ adıyla kurulmuştur 
(Dursun, 1998:101). Şehrin zorunlu ihtiyaç-
larını temin etmek, narh koymak ve uygu-
latmak, temizlik işleri ve esnafın kontrolünü 
sağlamak, yol ve kaldırım yaptırıp onarmak 
gibi görevleri bulunan ‘Şehremaneti’nde 
merkezi hükümet tarafından atanan şehremi-
ni ve şehir meclisi olmak üzere iki birim bu-
lunmaktaydı (Ortaylı, 2000:134). Şehremiri 
Bab-ı Ali tarafından seçilmekte ve padişahın 
onayı ile atanmakta, şehir meclisi ise karar 
birimi olarak şehremiri ve yardımcılarından 
oluşmaktaydı. Osmanlı’da ilk belediyecilik 
denemesi olan ‘Şehremaneti’ne kentle ilgili 
pek çok konuda yetki verilmiş ancak alınan 
her kararın merkezi yönetimin onayına tabi 
tutulması daha baştan işlerliliğini kaybetme-
sine neden olmuş, mali kaynakların yetersiz-
liğinin de eklenmesiyle kendisinden bekle-
nen görevleri teftişten öteye icra edememiştir 
(Ortaylı, 2000:134). Ancak 1869’da çıkarılan 
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Dersaadet İdare-i Belediye Nizamnamesi ile 
birlikte Şehremaneti yeniden yapılandırılarak 
İstanbul’un 14 farklı semtine kurulmuş ve 
Cumhuriyet dönemine kadar etkinliğini sür-
dürmüştür (Ortaylı, 1979:296).

Büyük şehirlerdeki uygulamaların belli bir 
hukuki çerçeve içerisine alınması ve taşra 
kentlerindeki modern belediyecilik örgüt-
lenmesinin sağlanabilmesi amacıyla ‘Vilayet 
Nizamnamesi’ (1864) çıkartılmıştır (Çadır-
cı, 1991:252-255). Bu nizamname ile eyalet 
sisteminden vilayet sistemine geçilmiş ve 
‘İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi’ 
(1871) ile teyit edilerek; vali, mutasarrıf ve 
kaymakam bulunan şehirlerde bir belediye 
meclisinin kurulacağı belirtilerek belediye-
nin görevleri, gelir ve gider kalemleri ay-
rıntılı belirlenmiştir (Avcı, 2017:35-36). Os-
manlı devlet geleneğinde önemli bir gelişim 
ve değişimin habercisi olarak idari yönetime 
belli kurallar çerçevesinde gayrimüslimler de 
dahil edilmiştir. Bu anlamda ilk yazılı ana-
yasa olarak çıkartılan ‘Kanun-i Esasi’(1876) 
belediyelerin seçimle oluşturulan meclisler 
tarafından yönetilmesini, örgütlenmesi ile 
kuruluş kararlarını, görevlerinin kapsamı ve 
seçim usulünün belirlenmesi konularını kap-
samaktadır (Aytaç, 1998:24). Bu kanunla 
belediyelerin görev ve sorumlulukları çeşit-
lendirilerek inşaat işlerini denetlemek, yol, 
kaldırım ve lağım inşa etmek, tehlikeli bina-
ları yıkmak, umumi ve hususi yolların inşa ve 

tamirini gerçekleştirmek, kamu yararı için is-
timlak yapmak, belediyeye ait emlak ve aka-
rı idare etmek, şehri aydınlatmak, temizlik 
işlerini yürütmek, nüfus sayımları yapmak, 
pazaryerleri kurmak, ölçüleri ayarlamak, ek-
meğe narh koymak, kamu sağlığını korumak 
için denetim yapmak ve önlem almak, itfaiye 
teşkilatları oluşturmak, hastane, gurabahane, 
ıslahhane ve sanat okulları açmak gibi görev-
ler yüklenmiştir (Avcı, 2017:36).

Yasal düzenlemeler Osmanlı vilayet örgütü 
içerisinde belediye teşkilatlarına idari bir var-
lık kazandırmış, kısa süre içerisinde Osmanlı 
topraklarında kurulan belediye teşkilatları-
nın sayısı artmıştır. Cumhuriyet döneminde 
dahi imar mevzuatının esasını teşkil ederek 
‘İmar Kanunu’na (1956) kadar yürürlükte ka-
lan ‘Ebniye Kanunu’ (1882) ise pek çok yeni 
düzenlemeye yer vermektedir. Bu kanun ile 
kentsel ulaşım sistemini oluşturan yolların 
genişlikleri kademelendirilmiş, sokak üze-
rine çıkma ve çıkıntıların yapılması yasak-
lamış, yol genişlikleri ile yapı yükseklikleri 
arasındaki oransal ilişki düzenlenmiştir. Böy-
lece kurumsallaşmasını bir ölçüde tamamla-
yabilmiş belediyelere imar denetimi konu-
sunda daha etkin görevler verilmiştir (Tekeli, 
1985:887). Ancak bu süreçte yerel yönetim-
ler merkezi yönetimle yetki ve kaynak payla-
şan özerk kuruluşlar olarak görülmeyip mer-
kezi yönetimin uzantısı olarak algılanmıştır 
(Bilgiç, 2005:209). Diğer taraftan reformlar 



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Yıl: 2019 Sayı: 16 Sonbahar Kış Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
January / February / March / April Year: 2019 Number: 16 Winter Spring Semester

ID:336 K:458
ISSN Print: 2148-4880 Online: 2148-8142 

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

119

ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880

ideolojik olarak yeni arayışları beraberinde 
getirmiş, ‘Osmanlıcılık’ kavramı üzerinden 
farklı etnik grupların birlikteliği sağlanmaya 
çalışılmıştır. Osmanlı vatandaşlığı, vergi ve 
medeni reformlarla inanç farkı gözetmeksi-
zin her bireye verilmiş, çeşitli imtiyazlara sa-
hip olan gayrimüslim vatandaşlar demografik 
olarak da en güçlü zamanlarını yaşayarak 
devlet örgütlenmesinde temsil düzeylerini 
arttırmışlardır (Akgönül, 2007:42). Özellik-
le idari meclislere gayrimüslim üyelerin ka-
tılımı Islahat Fermanı’nın (1856) öngördü-
ğü değişikliklerden biridir. Nitekim Islahat 
Fermanı’nı takiben çıkarılan yasalar ve be-

lediyecilik kanunları bu yönde yeni adımlar 
atılmasını sağlamış, gayrimüslimler vilayet 
meclislerinde yer alma hakkına sahip olmuş, 
sayıları az da olsa bazı kentlerde belediye 
başkanlığı bile yapmışlardır (Özil, 2016:86). 

Bu kentlerden birisi olarak Giresun (Şe-
kil 1), 19. yüzyıl boyunca stratejik öneme 
sahip Trabzon eyaletinin tanzimat uygula-
maları için pilot bölge seçilmesi sonucunda 
Osmanlı’nın gösterdiği toplumsal, askeri ve 
kentsel gelişmelerden etkilenmiş, artan gelir 
düzeyi ve yoğun imar faaliyetleri bakımından 
Trabzon vilayetinin en gelişmiş kazası haline 
gelmiştir (Sarıoğlan, 1997:189-190). 

Şekil 1. Osmanlı’nın Son Döneminde Kıyıdan Giresun (Işık, 2011:19)

Giresun’un 19.yy. içerisindeki genel durumu-
na bakıldığında; Akköy, Piraziz ve Keşap ol-
mak üzere 3 nahiyeden oluştuğu; kaza ve na-
hiyelerinde toplam 14 mahallesi bulunduğu 
(Emecen, 1996:83); kent merkezinde 3.906 
Rum, 946 Ermeni ve 3.588 Müslüman vatan-
daşın olduğu bilinmektedir (Cuinet, 1894:16). 

Kentin demografik yapısıyla paralel olarak, 
Müslüman ve gayrimüslim vatandaşlar ken-
tin yönetim organlarında birlikte görev yap-
mış, aralarında çoğunluğu alacak-verecek 
tartışması olan bazı anlaşmazlıklar da ise her 
iki taraf da ayrım yapılmaksızın eşit haklarla 
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savunulmuş, (Karaman, 2007:640) kentin ge-
lişimi için ortak hareket etmişlerdir. 

Ancak ilk olarak kapitülasyonlarla birlikte 
Rum vatandaşlara tanınan hakların 19.yy. 
ikinci yarısında artması Osmanlı’nın gene-
linde de gözlendiği gibi Giresun’da Rum 
vatandaşları etkin konuma yükseltmiş ve 
başta gelir düzeyi olmak üzere pek çok ko-
nuda vatandaşlar arasındaki denge bozul-
muştur. Özellikle Müslümanların zorunlu 
olarak askere alınması, savaşlardaki kayıplar, 
Karadeniz’in uluslararası ticarete açılması ve 
bölgede buharlı gemi seferlerinin başlaması, 
kentte serbest girişim ve ticari rekabete da-
yanan bir Rum burjuva sınıfını ortaya çıkart-
mış, Müslümanlara göre daha fazla hareket 
alanına sahip olmaları kent genelindeki tem-
sil düzeylerini arttırmıştır (Balcı, 2012:31). 

Ayrıca kentte bu dönemde, ticari kayıtlarına 
ulaşılamamakla birlikte,  İtalyan, Alman gibi 
Avrupalıların da yaşadığı, bu kişilerin ticaret, 
zanaat ve serbest meslek icra ettikleri, günü-
müzde çocuk kütüphanesi olarak kullanılan 
ve Katolik meshebine ait Kapusen Kilisesi’ne 
bağlı oldukları bilinmektedir. Akdeniz liman-
larına has gazino, lokanta gibi sosyal yaşam 
mekânlarının kentte görülmeye başlaması, 
Giresun’da yaşayan Avrupalıların Rum va-
tandaşları Avrupai bir hayat tarzı konusun-
da etkilediklerini göstermektedir (Ortaylı, 
1997:154). Bu anlamda kent genelinde göz-
lenen toplumsal, ekonomik ve sosyal değişim 
mekânsal olarak kenti dönüştürmüş, kentin 
odağı geleneksel yerleşim çekirdeği olan ta-
rihi surların dışına çıkarak liman ve çevresin-
de yoğunlaşmış, zamanla bu bölge yeni kent 
merkezi olmuştur (Şekil 2).

   

Şekil 2. 19.yy. Kent Merkezi ve Limanı (Işık, 2011:164,19)

Özetle 19. yüzyılın sonlarında Osmanlı’nın 
mahalli yönetimlerle ilgili kararları, lima-
nın gelişimi ve çevresinde binalarının inşa 

edilmesi, Gazi Caddesi’nin ticari bir aksa 
dönüşmesi; fındık hammaddesinin ihraca-
tı; yoğun dış ticaret faaliyetleri; kente gelen 
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konsolosluklar ve acentalar hem kente fizik-
sel ve mekânsal bir gelişim sağlamış, hem de 
Giresun Belediye Teşkilatı’nın kurulmasına 
zemin hazırlamıştır. Giresun’da belediyecilik 
teşkilatına ilişkin ilk yazılı belge 1869 tarihli 
Trabzon salnamesidir. Dolayısıyla belediye-
nin kuruluş tarihi olarak 1869 kabul edilmek-
tedir ve ilk belediye başkanının ‘Abdullah 
Bey’ olduğu bilinmektedir. Bu dönemde ma-
halli idare meclisi kent yönetiminin en üst or-
ganıdır ve beş üyesi bulunur. 

Kent merkezindeki nüfus dağılımına göre 
seçilen bu üyelerin arasında gayrimüslim-
leri temsilen ‘Kaptan Yorgi Paşa’nın yer al-
dığı görülmektedir (Yüksel, 1997:182). Bu 
dönemde belediye meclislerine seçilenlerin 
mülki amir tarafından tayin edilmesi ya da 
gayrimüslim cemaatin ileri gelenlerinin be-
lirlediği, yüksek rütbeli memurlar ile anlaşan 
yörenin ileri gelenlerinden seçilmesi (İnalcık, 
1985:1537) Kaptan Yorgi Paşa’nın (Şekil 3) 
her anlamda kentin hatırı sayılır kişilerinden 
olduğunu göstermektedir. 

Kaptan Yorgi belediye başkanı olarak seçildi-
ği 1885 tarihinden ölümüne kadar kentin yö-
netimindeki etkinliğini sürdürmüştür (Kılıç, 
Topal, 2004:64). Bu süreçte gerek içinde bu-
lunduğu dönemin şartlarını avantaja çevirme 
yönündeki algısı, gerekse kişisel çabası sonu-

cu kentte Hükümet Konağı gibi kamu yapı-
ları inşa ettirmiş, geniş ve düzgün caddeler 
açmış, Avrupai bir görünüme sahip bahçeler 
tanzim ettirmiş, ticari gelişimi mekânsal bo-
yutta desteklemiştir. Ayrıca bu dönemde Rum 
kültürü ile Türk kültürünün sentezi olarak ta-
nımlanabilecek, yöreye özgü yeni bir mimari 
tipoloji oluşmuş, bu tipoloji ile inşa edilmiş 
konutlar sayıca artmıştır. Tüm bu imar faali-
yetleri kent kimliğini belirleyici güçlü izler 
bırakmıştır. 

Giresun’da Belediye Başkanı Kaptan Yor-
gi ve Kent Kimliğine Katkısı

1862 tarihli arşiv belgelerine göre Giresun’un 
eski yerlilerinden olduğu belirtilen ‘Kaptan 
Yorgi’nin ailesinin aslen Gümüşhane’nin To-
rul ilçesine bağlı Topuz köyünden olduğu, 
ailenin 1830 tarihinde Gümüşhane’de ma-
dencilik yapan diğer Rumlarla birlikte kentin 
art alanından kent merkezine yerleştikleri ve 
deniz ticareti yapmaya başladıkları bilinmek-
tedir. Babasının ölümünün ardından önce tay-
fa sonrasında kaptan olarak gemilerde çalışan 
‘Kaptan Yorgi’ zamanla 5-6 gemiden oluşan 
bir filo kurmuştur. Ticari faaliyetlerini Kara-
deniz ve Giresun ile sınırlı bırakmayarak ge-
nişletmiş zamanla kentin en itibarlı tüccarla-
rından birisi olmuştur (Balcı, 2012:140). 
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Şekil 3. Kaptan Yorgi Konstantinidis ve İskelebaşı Mevkiinde Kaptan Yorgi Paşa (Işık, 
2011:230,251)

Kaptan Yorgi’nin ailesi de ticaretle uğraşan, 
ticarette söz sahibi olmuş ailelerden biridir. 
Kentin kalkınmasında en önemli hammadde 
olarak fındığın işlenebilmesini kolaylaştı-
ran fındık kırma makinası Kaptan Yorgi’nin 
Marsilya’da ticaretle uğraşan kardeşi Di-
vanis tarafından kente getirilmiştir (Balcı, 
2012:86). Dolayısıyla kendisi ve ailesi fındı-
ğın batılı ülkelere ihracatında ve işlenebilen 
bir hammadde olarak pazarlanmasında etkili 
olmuş kent ekonomisinin gelişimine katkı 
sağlamışlardır. 

Kaptan Yorgi Paşa belediye başkanlığı dö-
neminin öncesinde bile kente yol yaptırmak, 

su getirmek, okul açmak, farklı ülkelere göç 
etmek isteyen gayrimüslimlerin hicretlerine 
engellemek gibi çeşitli kamu hizmetlerinde 
bulunmuştur (Balcı, 2012:113). Dönemin 
sosyal, toplumsal, ekonomik ve demografik 
şartlarında kent mekânı için belirleyici rol üst-
lenmiş, dolayısıyla 1884’te belediye başkanı 
olarak seçilmesinden ölümüne dek bu görevi 
sürdürerek, kent belleğinin önemli bir parçası 
haline gelmiştir. Ramber’in “Giresun’da ha-
rikulade bir adam var. Bu adam Karadeniz 
sahilinde meşhur imiş” sözleriyle tanımladığı 
(Ramber, 2011:209)  Kaptan Yorgi Paşa’nın 
belediye başkanlığı döneminde bütün vaktini 
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hatta kişisel servetini kentin imarı ve düzeni 
için kullandığı çeşitli kaynaklarda belirtil-
mektedir.

Bu anlamda görev aldığı dönemde, her tür-
lü engele karşın, Osmanlı’nın batılılaşması 
ve modernleşmesi konusundaki reformların 
Giresun kent ölçeğinde hayata geçirilebilme-
si için çaba harcadığı söylenebilir. Belediye 
başkanlığı yaptığı 1889 yılında inşaat ve as-
keri sevkiyat işlemlerinde gösterdiği başarı 
nedeniyle (BOA Fon Kodu: İ.DH. Dosya No: 
1136, Gömlek No: 88654, 28 (N) Ramazan 
1306 (28 Mayıs 1889) sivil ve askerî bir ni-
şan olan ‘Nişan-ı Zişan-ı Osmani/Osmani-
ye Nişanı’ ile ödüllendirilmesi bu öngörüyü 
doğrulamaktadır. 1903 tarihli Trabzon vila-

yeti salnamesi Giresun kentinden ve onun 
deneyimli başkanı ‘Kaptan Yorgi Paşa’dan 
övgüyle bahsetmektedir (Salname-i Vilayeti 
Trabzon 1313/1896 s.226-230). Aynı şekilde 
“Belediye Reisi izzetli Kaptan Yorgi’nin 18 
yıl belediye riyaseti sırasında şehirde çok ge-
lişmiş caddeler açılmış, kaldırım döşenmiş, 
bahçeler, parklar, çeşmeler, kaleye iki yanın-
dan çıkılabilen yollar yaptırdığı” (Salname-i 
Vilayeti Trabzon 1313/1896 s.247) şeklinde 
ifadeler bulunmaktadır. Nitekim bütün resmi 
dairelerin bir arada toplandığı Hükümet Ko-
nağı, Millet Bahçesi, telgrafhane binası, ısla-
hevleri Giresun’da merkezi otoritenin kont-
rolündeki idari bir merkezin mekânsal izleri 
olarak Yorgi döneminde inşa edilmiş yapılar 
arasındadır (Şekil 4).

   

Şekil 4. İdari Merkez, Hükümet Konağı, Millet Bahçesi (Işık, 2011:216,217)

Özellikle gelir seviyesinin yükselmesiyle 
imar faaliyetleri artmış kent neredeyse yeni-
den inşa edilmiştir. Bu süreçte Rum nüfusun 
kentteki varlığı yöreye özgü bir mimarinin 
ortaya çıkmasını sağlamıştır (İltar, 2014:29). 

Karadeniz’in bu bölgesindeki farklı etnik 
kimliklere bağlı oluşan kültürel çeşitlilik özel-
likle konut mimarisini etkilemiş, eski mimari 
yeni kagir teknikleriyle birleştirmiştir (Ortay-
lı, 1997:154). Kentin mimari karakterinde be-
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lirleyici olan bu etmen genellikle Rum vatan-
daşların yaşadığı ve Zeytinlik Mahallesi’nde 

rastlanan ‘Giresun Evleri Tipolojisi’ni ortaya 
çıkartmıştır (Şekil 5). 

 

Şekil 5. Zeytinlik Evleri ve Lonca Mahallesi (Işık, 2011:49,72)

BULGULAR 

Belirli bir dönemi imar faaliyetleri üzerinden 
irdeleyen bu çalışmada elde edilen mekânsal 
veriler gruplandırılarak harita üzerine işlen-
miş, söz konusu dönemde ve günümüzde 
kent kimliğini belirleyen yapılar görselleriyle 
desteklenerek tablolaştırılmıştır. Arşiv kayıt-
larında söz konusu döneme ilişkin haritalara 
ulaşılamaması nedeniyle Kaptan Yorgi döne-
minde kentin kimliği ve gelişimi ancak 1960 
tarihli harita üzerinden tanımlanmıştır. 

Kaptan Yorgi Dönemi Kamu yapıları ve 
Kamusal Açık Alanlar (I. Grup) 

Osmanlı’nın son döneminde belediyelere et-
kinlik kazandıran en önemli imar faaliyeti yol, 
kanalizasyon, temiz su gibi altyapı hizmetleri 
ile desteklenen kamu kullanımına açık yapılar 
ya da mekânlar oluşturmak ve bunları merke-

zi yönetimin öngördüğü düzende biçimlen-
dirmektir. Bu anlamda Giresun’da inşa edilen 
Hükümet Konağı, telgrafhane, ıslahhane gibi 
ilk kamusal yapılar ya da Millet Bahçesi gibi 
kamusal açık alanlar Kaptan Yorgi’nin bele-
diye başkanlığı döneminde merkezi idarenin 
kentteki gücünü sembolleştiren mekânsal 
ürünlerdir.

1896’da Hükümet Konağı (yapı kodu:1.1.) 
olarak yaptırılan yapı günümüzde Giresun 
Üniversitesi Rektörlük binası olarak kulla-
nılmaktadır. Kaptan Yorgi’nin aynı zamanda 
müteahhitliğini de üstlendiği yapının inşa-
atına başlama tarihi net değildir ancak yapı 
planı ve vaziyet planının 1887’de çizildiği bi-
linmektedir (Karaman, İltar, 2008:21). 19.yy. 
Giresun kazasının demografik, toplumsal ve 
ticari yapısı üzerine gözlemlerini aktardığı 
metinde Ortaylı (1997) Hükümet Konağı’nı 
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“bu devirde kaza merkezinde rastlananlardan 
daha abidevi ve mükellef’ aynı zamanda ‘hü-
kümet dairesi iane ile yapılmış olup muazzam 
ve dilnişin bir bina’ şeklinde tasvir etmektedir 
(Ortaylı, 1997:152). 

Giresun Hükümet Konağı Anadolu kentleri-
nin pek çoğunda olduğu gibi genişleyen taşra 
bürokrasisi ve mekânsal ihtiyacını karşılaya-
cak büyüklükte, dikdörtgen şemalı, yatayda 
gelişim gösteren simetrik bir kütle olarak 
tasarlanmış kagir bir yapıdır ve günümüzde 
de kent kimliğinin belirleyici unsurlardan 
birisi olarak varlığını sürdürmektedir. Mer-
kezi yönetimin hüküm sürdüğü coğrafya ile 
anında iletişim kurma ve gerekli talimatları 
verebilmesinin aracı olarak gördüğü telgraf-
hanelerin Giresun’daki örneği önce Hükümet 
Konağı’nın hemen yanında ardından mer-
kezin taşradaki etkinliğini somutlaştıran bir 
yapı türü olarak İskelebaşı bölgesinde (yapı 
kodu:1.2.) inşa edilmiştir. Yapının yapımına 
1887’de izin verildiği ancak başlangıç ya da 
hizmete açılış tarihine ilişkin kesin bir bil-
gi bulunamadığı ve 1907’de meydana gelen 
yangından etkilendiği arşiv belgelerinden 
okunmaktadır (Mercan, 2009:163-164).

Kaptan Yorgi Paşa dönemde özellikle kamu 
binalarının yapımına ve onarımına önem 
verildiği, Hükümet Konağı’nın batı cephe-
si yönünde yer alan ‘kadın cezaevi’ (yapı 
kodu:1.3.) ve hemen karşısında yer alan “er-
kek cezaevi” nin (yapı kodu:1.4.) tadilatının 

bu dönemde gerçekleştirildiği bilinmektedir. 
Hükümet Konağı odaklı idari merkezin bir 
diğer yapısının İl Özel İdaresi olduğu (yapı 
kodu:1.5.) ve Valiliğin bürokratik işlemle-
rinin bu yapıda sürdürüldüğü ve Meclis-i 
Umumi’nin bu binada toplandığı bilinmekte-
dir (Tablo 1).

Kent merkezinde bulunan askeri kışla (yapı 
kodu:1.6.) ise Kaptan Yorgi’nin yapımı ve 
inşaat malzemelerinin temin edilmesinde 
yardımcı olduğu (Balcı, 2012:120) yapılar-
dan biridir. Ayrıca günümüzde İl Özel İdaresi 
Konservatuarı olarak kullanılan yapı da yine 
aynı dönemde Fransız ve Rus Konsolosluğu 
(yapı kodu:1.7.) olarak inşa edilmiştir. Söz 
konusu dönemde taşra kentlerinin genelinde 
inşa edilen gurabahane yani Giresun Memle-
ket Hastanesi’nin de (yapı kodu:1.8.) Zeytin-
lik Mahallesi’nde inşa edildiği bilinmektedir.

Gayrimüslimlerin tanzimat sonrasında bu-
lundukları şehirlerde kendi cemaat yapıları-
na uygun bir eğitim sisteminin uygulandığı 
okullar açmaları yönündeki eğilimin bir örne-
ği olarak Giresun’da Rum Erkek Okulu (yapı 
kodu:1.9.) inşa edilmiştir.  Yapımına Yorgi 
Paşa’nın son yıllarında (1904-1906) başla-
nan Rum Okulu vefatından sonra tamamla-
nabilmiştir.  Jandarma Er Okulu ve Topçu 
Taburu olarak kullanılan yapı günümüzde 
Giresun İmam Hatip Lisesi olarak hizmet 
vermektedir. Kaptan Yorgi Paşa’nın beledi-
ye başkanlığı döneminde yapımına başlanan 
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ancak Cumhuriyet döneminde tamamlanabi-
len (1903-1928) bir diğer kamu yapısı Gazi 
Paşa Okulu’dur (yapı kodu:1.10.). Ayrıca 
Kapu Camii yanında bulunan ve yol geçişini 
engellediği gerekçesiyle 1892 yılında yıkı-
lan Mehmet Ağa Medresesi (yapı kodu:1.11) 
bu yapılar arasındadır (Fatsa, Sarıtaş, 2012: 
143). Kumyalı Mahallesi’nde inşa edilmek is-
tenen yetimhane yapısı söz konusu dönemde 
yetimhane yapılarının mahalli önderlerin de-
ğil de valilerin girişimiyle gerçekleştiriliyor 
olması nedeniyle inşa edilmemiştir. Kumya-
lı Mahallesi’nde bir mezarlık yapılması için 
girişimlerde bulunulması ise kentin imarına 
ilişkin diğer imar faaliyetleridir.  

Kaptan Yorgi Paşa’nın katkılarıyla inşa edi-
len ‘Giresun Millet Bahçesi’ (yapı kodu:1.12) 
kamusal açık alan düzenlemesi ve rekreasyon 
biçimlerindeki yenileşmeyi temsil eden düze-
niyle kent kimliğinin yaratılmasında önemli 
araçlardan biridir (Gültekin, 2015:7). Taşra 
kentlerinde batıdaki parkların bir modeli ola-
rak düzenlenen millet bahçeleri genellikle 
kente hâkim bir noktada ve hükümet konak-
larının yakınına yerleştirilmiştir ki Giresun 
Millet Bahçesi, 1902 tarihinde, benzer bir an-
layış ile Hükümet Konağı’nın karşısında ve 
liman manzarasına hâkim bir alanda konum-
landırılmıştır (Tablo 1). 
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Tablo 1. Kaptan Yorgi Paşa Dönemi I. Grup Yapılar
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Kaptan Yorgi Dönemi; Anıtsal ve Dini Ya-
pılar (II. Grup)

Tarihçi Fallmerayer’in ‘kilise zengini’ bir 
kent olarak tanımladığı Giresun’da (Emecen, 
1998:28) kentin kozmopolit yapısına uygun 
olarak pek çok dini yapı bulunmaktadır. Fark-
lı inanışa sahip vatandaşların nüfusuna bağlı 
olarak da ibadet yapısı sayısı zamanla deği-
şim göstermiştir. Bu anlamda en eski yerle-
şim birimlerinden olan, Rum vatandaşların 
çoğunlukla yaşadığı, 1950’li yıllarda Ka-
radeniz sahil yolunun geçirilmesi sırasında 
tümüyle yok olan Lonca Mahallesi’nde Kap-
tan Yorgi’nin kendisi için inşa ettirdiği Anıt 

mezarı (yapı kodu:2.1.), adı halk arasında 
Metamorfoz olarak bilinen Transfigüration 
Kilisesi (yapı kodu:2.2.) ve Çan Kulesi (yapı 
kodu:2.3.) bulunmaktadır. Bazı kaynaklarda 
Kaptan Yorgi Paşa’nın yaptırdığı bir kilise-
den bahsedilmesi (Balcı, 2012:119) ve Kap-
tan Yorgi Paşa’nın Ayapanola Liyon adında-
ki bir ayazmanın yerine kilise inşa ettirmesi 
hakkında şikayetlerin bulunması (BOA Fon 
Kodu: DH.MKT. Dosya No: 2424, Gömlek 
No: 48, Tarihi: 10 (B) Receb 1318 (03 Kasım 
1900) bahsi geçen kilisenin kendi anıt meza-
rının da avlusunda bulunduğu Metamorfoz 
Kilisesi olabileceği kanısını güçlendirmekte-
dir (Tablo 2). 
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Tablo 2. Kaptan Yorgi Paşa Dönemi II.Grup Yapılar

Ayrıca Giresun İli İlk Öğretim Müfettişli-
ği tarafından hazırlanan bir raporda, Seyyid 
Vakkas Türbesi’nin (yapı kodu:2.4.) Kaptan 
Yorgi’nin belediye başkanlığı döneminde, 
tahminen 1888 tarihlerinde, yöre halkının yar-
dımlarıyla inşa edildiği ve günümüzdeki ha-

lini aldığı belirtilmektedir (Gökhan, 1954:1). 
Bu dönemde merkezi otoritenin ideolojik ve 
sembolik araçları olarak kent merkezlerinde 
sayıları az olmakla birlikte yeni dini yapıların 
inşa edildiği ya da erken dönem cami mimari-
sinin izlerini taşıyan bazı camilerin yıkılarak 
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19.yy. mimari anlayışına göre yeniden inşa 
edildiği izlenmektedir. Bu anlamda ‘Gemiler 
Çekeği’ (yapı kodu:2.5.) ‘Hacı Miktad’ (yapı 
kodu: 2.6.) ‘Kapu’ (yapı kodu:2.7.), ‘Çınarlar’ 
(yapı kodu:2.8.) ve ‘Soğuksu’ (yapı kodu:2.9.) 
camileri yeniden inşa edilmiştir. Gerek öl-
çek ve plan tipolojileri gerekse cephe ve iç 
mekânlarına kimlik kazandıran süslemeleriyle 
merkezdeki batılılaşma eğilimlerinin izlerini 
taşımaktadırlar (Tablo 2).

Kaptan Yorgi Dönemi; Zeytinlik Evleri ve 
Konut yapıları (III. Grup) 

Tanzimat’ın ilanıyla birlikte iskân kısıtlama-
larının büyük ölçüde ortadan kaldırılması ve 
kentleri modernleştirme çabası bu dönemdeki 
konut dokusunu etkileyen en önemli unsur-
lardır. Konut mekânlarının Avrupa standart-
larına göre düzenlenmeye başlaması aşamalı 
biçimde gerçekleşmiş, önce iç mekânda 
başlayan değişim zamanla cephe düzenine 
yansımış binalardaki çıkmalar ve cumbalar 
önce küçültülerek daraltılmış ardından uygu-
lanması yasaklanmıştır. Şehircilik ve planla-
ma anlayışıyla getirilen yasal düzenlemelerle 
balkon, konutlarda mimari bir öge olarak 
kullanılmaya başlanmıştır (Demirarslan, 
2007:216). Ayrıca gayrimüslimlere tanınan 
haklar kapsamında farklı grupların yaşam 
tarzları, birbirine karışarak gündelik hayatın 
dokusunu oluşturmuş ve konut mimarisini 
etkilemiştir. Bu bağlamda Giresun Zeytin-
lik Mahallesi’ndeki konut dokusu Osmanlı 

döneminin mimari özelliklerini taşımaktadır. 
Giresun kalesinin eteklerinde konumlanan 
Zeytinlik Mahallesi’ndeki konutlar (yapı 
kodu:3.1.) ‘Zeytinlik Evleri’ olarak adlan-
dırılmaktadır. Çoğunlukla Rum vatandaşlar 
tarafından 19.yy.sonu-20 yy. başlarında inşa 
edilmişlerdir (Tablo 3). 

Dönem özelliklerinin izlendiği evlerin büyük 
bir bölümünde balkon mimari bir öge olarak 
kullanılmış ve yapı karakteristiğinin oluşma-
sında etkili olmuştur. Bu mahallede bulunan 
Yurdanur Özdemir (1899) ve Fatma Aykutoğ-
lu (1901) evlerinin kitabeleri incelendiğinde, 
mahallede inşa edilen evlerin büyük bir kıs-
mının Kaptan Yorgi döneminde inşa edildiği 
netleşmektedir. Kitabesi bulunmayan evlerin 
tapu kayıtları ise bu evlerin tamamına yakının 
Kaptan Yorgi döneminde inşa edildiğini gös-
termektedir (İltar, 2016:26) 

Diğer taraftan Osmanlı’nın son dönemin-
de kentte mahalle düzeni de farklılaşmış, 
bu değişimde gayrimüslim vatandaşlar, ge-
lir düzeyi yüksek Müslüman vatandaşlar ve 
bürokratların oluşturduğu burjuva sınıfının 
önemli etkileri olmuştur. Dolayısıyla Kaptan 
Yorgi’nin evi (yapı kodu:3.2), konumu ve 
mimari karakteri ile kentteki diğer konutlara 
göre farklılaşmıştır. Ramber’in denize hâkim 
bir teras üzerine inşa edildiğini belirttiği Kap-
tan Yorgi evi (Ramber, 2011:208) hem boyut-
sal hem de mekânsal olarak merkez kentlerde 
örnekleriyle benzer mimari çözümlemelere 
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sahiptir. Ayrıca kentteki mahalle ve konut sa-
yısının artması mahalleler arası yeni bağlantı 
yollarını gerekli kılmış, Yorgi Paşa hem kendi 
evinin bulunduğu hem de Rum vatandaşların 
yoğunlukla yaşadığı Lonca Mahallesi’ni kale-

ye ve kent merkezine bağlayan günümüzde de 
kent belleğinin önemli bir parçası olan Fiyala 
Yolu’nun (yapı kodu:3.3) yapılmasını sağla-
mıştır (Tablo, 3).   

Tablo 3. Kaptan Yorgi Paşa Dönemi III. Grup Yapılar
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Kaptan Yorgi Paşa Dönemi; Kent merkezi 
Ticaret aksı ve yapılar (IV. Grup) 

Anadolu kentlerinde Osmanlı esnaf çarşıları-
nın 16. ve 17. yy’daki geleneksel konumları 
19.yy.’da da sürdürülürken 19.yy. sonlarında 
eski kent merkezlerinin uzantısında oluşturu-
lan yeni ulaşım aksı üzerinde yeni dükkânlar, 
mağazalar, hanlar inşa edilmiştir. Bu bölgeler 
genellikle gelir düzeyleri artan gayrimüslim 
vatandaşların ticari faaliyetlerini sürdürdük-
leri yeni ticaret odaklarına dönüşmüştür. Do-
layısıyla küçük üretim ve küçük ölçekte pera-
kende ticaretle uğraşan esnaf ve zanaatkârlar 
ile bölgenin ürünlerini düşük vergiler öde-
yerek dış pazarlara satan ve bu yolla gelir 
düzeylerini arttıran Rum tüccarlar Giresun 
kent merkezinde birbirinden ayrışarak ikili 
bir ticari merkez oluşturmuşlardır. Bunlardan 
biri Giresun’un çoğunlukla geleneksel esnaf 
ve zanaatkarlarının bulunduğu Kazancılar 
Yokuşu, (yapı kodu:4.1.) diğeri ise kentin o 
dönemki yeni ticari faaliyetlerinin yer aldığı 
‘Gazi Paşa Caddesi’dir (yapı kodu:4.2.). Bu 
dönemde kaldırım döşenen ve tanzim edi-
len caddelerin 100.000 metre murabbahında 
olduğu bilinmektedir (Ortaylı, 1997:152). 
Kaptan Yorgi tarafından genişletildiği, altya-
pı çalışmaları yapılarak Arnavut kaldırımla-
rıyla döşendiği bilinen ‘Gazi Paşa Caddesi’ 
Zeytinlik Mahalle’sini, han, restoran gibi 
fonksiyonların yer aldığı liman çevresine 
bağlamaktadır (Işık, 2011:134-137; Gültekin, 

2015:11). Bu yol Şebinkarahisar yolunun Gi-
resun limanı ile bağlantısını da sağlayarak 
hem kent merkezi hem de bölgedeki diğer 
yerleşim birimleri için de önem taşımaktadır. 
19.yy. sonunda bu yolun ıslahı için Alman, 
Fransız imtiyaz sahipleri rekabet etmişler, 
Fransız kökenli bir şirket Sivas-Giresun-Ka-
rahisar-Erzurum bağlantısının sağlanması 
amacıyla inşaat işini üstlenmiştir (Ortaylı, 
1997:155). 

Kentin 19.yy. ikinci yarısında batıdaki liman 
kentlerine eş değer bir görünüme ve yaşam 
pratiğine sahip olmasını sağlayan Gazi Paşa 
Caddesi boyunca manifatura, eczane gibi 
yeni ticari işlevlere sahip dükkânlar, batılı 
tarzda şık mağaza, lokanta ve bankalar yer 
almıştır. Bu yapıların oluşturduğu ticaret aksı 
kıyıya ulaştığı alandan doğu yönüne doğru 
bir gelişim göstererek kentin ana ticaret aksı-
nı oluşturacak şekilde konumlanmış, modern 
şehircilik ilkelerine göre oluşmuş bir merkezi 
iş alanı oluşturmuştur. Bu aks üzerinde yer 
alan pek çok yapının Kaptan Yorgi dönemin-
de inşa edildiği bilinmektedir. 

Günümüzde restore edilerek Ticaret Odası 
olarak kullanılan İskelebaşı Hanı (1887) (yapı 
kodu: 4.3.) bu aksın kuzey-güney yönünde 
uzanan bölümünün kıyı sınırında konumlan-
dırılmış, Kaptan Yorgi döneminde inşa edil-
miş bir diğer yapıdır. Kentte özellikle fındık 
hammaddesinin endüstrileşerek bir fabrika 
ürününe dönüşmesini sağlayan içhanelerin de 
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pek çoğu Kaptan Yorgi döneminde inşa edil-
miş ve liman çeperinde konumlandırılmıştır.

Tablo 4. Kaptan Yorgi Paşa dönemi IV. grup yapılar

SONUÇ

Osmanlı’nın son döneminde belediyecilik sis-
temi, bir özerklik ve yerel yönetim sistemine 
geçiş yerine, şehrin imarına ve hizmetlerinin 
yürütülmesine yönelik bir kurumlaşma olarak 
düşünülmüş ve uygulanmıştır. Merkeziyetçi 
devlet felsefesi ve geleneğinin hâkim olduğu 
bir ortamda sadece düzenli kent hizmetlerinin 

yürütülmesi için kurulan belediyeler özellikle 
taşrada bir birliktelik sağlayamamıştır. Ayrıca 
merkezde ve taşrada uygulanmaya çalışılan 
yeni idari sistem imparatorluğun her köşesinde 
aynı istek ve kararlılıkla karşılık bulamamıştır. 
Bu durum günümüzdeki şehirleşme, şehirleş-
menin de ötesinde kentli olma algısının tam 
olarak olgunlaşamamasının nedenlerindendir. 
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Ancak 19.yüzyılın son çeyreği liman kent-
lerinin dünya ekonomisinde oldukça etkin 
bir konuma yükseldiği bir dönemdir. Diğer 
Osmanlı kentlerine kıyasla İstanbul, İzmir, 
Trabzon, İskenderun, Mersin, Selanik gibi li-
man kentleri ve bu kentlerin yakın çevreleri 
tarımsal ürünler ya da sanayi hammaddeleri 
üzerinden batı ile ticari ilişkilerin geliştiril-
diği kozmopolit kentlere dönüşmüşlerdir. 
Dolayısıyla Osmanlı’nın imar ve belediye-
cilik faaliyetleri açısından oldukça kritik bir 
sürece girdiği son döneminde bir liman kenti 
olan Giresun pek çok taşra kentinden farklı-
laşmış, kentin belediye başkanı olarak Kap-
tan Yorgi’nin kişisel çabaları, kentin imarında 
etkin rol oynamış ve bu dönemde inşa edilen 
pek çok yapı kent kimliğine katkı sağlayarak 
günümüze değin varlığını sürdürmüştür. 

Kamuya yönelik inşa edilen yapıların büyük 
çoğunluğu yine Kaptan Yorgi döneminde 
inşa edilen Hükümet Konağı’nın çevresinde 
ve kentin ana ticaret aksı olan Şebinkarahisar 
bağlantısını sağlayan Gazi Paşa Caddesi çev-
resinde konumlandırılmıştır. Dolayısıyla ken-
tin idari merkezi ve ticaret aksı Kaptan Yorgi 
döneminde şekillenmeye başlanmıştır. Bu 
yapılardan özellikle bugün var olmayanların 
yapım süreçleri, ilk işlevleri ve konumlarına 
ilişkin bilgilere ulaşılması oldukça güçtür. 
Kentin imar faaliyetlerine ilişkin elde edilen 
tüm bilgiler ancak yazılı kaynaklardan, bu-
gün varlığını sürdüren yapılardan, dönemle 

ilgili bilgiye sahip 3.ve 4. kuşak kişilerden, 
Başbakanlık Osmanlı arşivi belgelerinden 
elde edilmiştir. Ancak Osmanlı’ya ilişkin ka-
yıtların henüz tamamen açıklığa kavuşturu-
lamamış ya da kent arşivlerinin gerekli özen 
ile korunamamış olması, farklı etnik grupları 
barındıran Osmanlı’ya ilişkin araştırmaları 
eksik bırakmakta, döneme ilişkin yargıların 
sağlam temeller üzerine oturtulmasını engel-
lemektedir. Oysa çalışmaya konu edilen dö-
nem Türkiye Cumhuriyeti’nin idari, sosyal ve 
mekânsal yapısını şekillendiren modernleşme 
düşüncesinin çekirdeğini oluşturmaktadır. Bu 
nedenle Osmanlı’ya ilişkin arşivlerin açıklığa 
kavuşturulması mahalli idareler ve kentlerin 
imarına ilişkin araştırmalara yol gösterici ola-
caktır.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Even though Ottoman westernization, which affected municipality activities in 
the last period of Ottoman Empire, was given different names like “modernization” and “be-
coming contemporary”. it can be evaluated on the basis of how the empire protected and ma-
intained the country’s social and cultural identity against the economic, military, and political 
power of the West. In the eighteenth century, the Ottoman Empire recognized disruptions in 
communal order and in traditional management systems. In the nineteenth century, they enac-
ted reform movements to correct these areas viewed as problematic, and some of these reforms 
gave a spatial dimension to the idea of westernization. Decisions that were taken during this 
process when western style development was pursued, and solutions that were proposed thro-
ugh military, political, and administrative structures that originated in the west provided a basis 
for the central authority to establish a strong inspection mechanism against local authority and 
for the spatial reorganization of cities for this purpose. Reflection of communal, administrative, 
and structural changes imposed on the cities brought spatial problems with it, and parallel to 
the spatial growth of cities, requirements such as cleaning, illumination, zoning work, and ca-
nalization were differentiated, and a need arose for a regular organization to meet the challenge 
of fundamental requirements and physical problems.  Modern municipality organizations that 
were established within this context were seen as the tools for gathering together the urban 
services carried out by different institutions and people under a single structure and to carry out 
the necessary inspections. Works aiming to establish of modern municipalities were especially 
influential in coastal cities, and, as the Ottoman Empire lost territory, and as the demographic 
make up of these cities changed and as traditional organizations could not meet the require-
ments of the population piling up in coastal cities, new arrangements were needed in manage-
ment style (Goymen, 1997:15). Therefore, the first municipalities were established in port cities 
(Tural, 2005:121), and, since the economic potential of these cities was high and since they had 
intense commercial relationships with Western countries, municipality organizations in port 
cities had more advantageous development processes when compared with the municipalities 
of other cities (Oktay, 2005:267). Giresun, in the nineteenth century, was a busy and important 
port even though it was a small sub-province and had a more important position than today with 
respect to the economy of Anatolia; its adoption of the new local administrative system and the 
assignment of a mayor, following western culture, helped to develop of the city. 
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Aim: The purpose of this study is to view western-style modernization through Giresun Mayor 
Captain Yorgi, who was assigned to this position in the final period of the Ottoman Empire and 
who was focused on efforts to renew the city as a modern entity, and to evaluate his contributi-
ons to the identity of the city in that respect. Giresun is a cosmopolitan city where dynamics of 
that period can be observed from the city’s spatial aspects. It was a city where a Greek person 
was assigned as mayor for many years, and it was an important provincial city due to the oppor-
tunities relating with its placement despite its being located far away from the center of the em-
pire.  Method: The general concept on which this study is based is that Ottoman westernization 
can be read through provincial cities other than the cities that are defined as central forms. The 
contribution of Captain Yorgi Pasha to the identity of the city Giresun was evaluated using the 
structures built during the years 1884-1904 during the time that he was mayor, structures that 
were considered but were not built, and structures whose construction was extended or which 
collapsed, and these structures were investigated with an integrated approach. They were grou-
ped as public structures and areas open to public, monumental and religious structures, residen-
tial structures, and structures composing the commercial axis of the city center. Each structure 
was coded with a group and structure number, they were marked on the map, and their spatial 
features were defined with the help of images. Findings and Conclusion: During his time as 
mayor, Captain Yorgi put his efforts into realizing the reforms he had foreseen could be brought 
about by the process of westernization in which Ottoman Empire was taking part on the scale 
of the city of Giresun, and he conducted various zoning activities. During this process, both as 
a result of his understanding of how to convert the conditions of that period into advantages 
and his own personal efforts, public structures like a government office were built in the city, 
wide, smooth main streets were opened, European-style gardens were arranged designed, and 
commercial development was supported in the spatial dimension. Furthermore, in this period, 
the number of houses increased that were designed with a new architectural style unique to the 
region. All these zoning activities left powerful traces that determined the city identity. Hence, 
in addition to the government office where all official departments were located, structures such 
as the Nation’s Garden, the telegraph building, and detention centers, being deemed the spatial 
traces of the local administrative center, were built in Giresun. Therefore Giresun, as a port 
city in that period, was differentiated from many other provincial cities, through the personal 
efforts of Captain Yorgi as the mayor and the effective role he played.  The various structures 
built in this period contributed to the city’s identity, and they still exist today. However, in an 
environment where centralist state philosophy and tradition were dominant, municipalities that 
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were only established to carry out regular urban services did not create unity, especially in pro-
vincial areas. The new administrative system that the empire was attempting to be implement 
in the center was not implemented with the same desire and determinism in each corner of the 
empire. This situation is one of the reasons that urbanization and, going beyond urbanization, 
the perception of being urbanized, has not been fully matured. Thus, it has been quite difficult 
and often impossible obtain detailed information related to the structures of that period and 
especially those related to structures no longer existing today. Since records related to the Ot-
toman Empire have not yet been completely clarified, and since urban archives have not been 
protected with the necessary attention, research related to the Ottoman Empire’s inclusion of 
different ethnic groups is missing and judgments relating to that period have not been based on 
solid foundations. However, the period that is the subject of this study forms the first particulars 
related to the idea of modernization and its shaping of the administrative, social, and spatial 
structures of the Turkish Republic. For this reason, detailed clarification of archives belonging 
to the Ottoman Empire will serve as a guide for future research related to the construction of 
local administrations and cities.


