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 Özet 

19. yüzyıl hem dünya tarihi hem de Osmanlı İmparatorluğu tarihi açısından hızlı bir değişimin yaşandığı 

yüzyıldır. Osmanlı toplumu da bu değişim sürecine kendi iç dinamikleri doğrultusunda çeşitli tepkiler vererek 

katılmıştır. Osmanlı Rumelisi’nin ve tarihsel Makedonya bölgesinin metropol ve liman şehri Selanik’in gölgesinde 

ve art bölgesinde kalan Kavala’nın 19. yüzyılın ikinci yarısında geçirdiği toplumsal ve ekonomik değişiminin 

Selanik’e göre hızı ve niteliği çalışmanın esas konusunu oluşturmaktadır. Çalışmada ayrıca Kavala’nın art 

bölgesinde yer alan Drama ile arasındaki toplumsal ve ekonomik ilişkisi ve karşılıklı etkileşimi üzerinde 

durulacaktır. Özellikle, 19. yüzyıldaki değişim paradigmasını Selanik gibi kozmopolit ve değişimin etkilerini pek çok 

açıdan görmemize imkan sağlayan bir örneklem yerine, Kavala gibi daha marjinal fakat art bölgesiyle ilişkilerinde 

daha özgün ve samimi tepkiler veren bir liman şehri üzerinde durulması hiç şüphesiz mevcut literatüre önemli 

katkılar sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Değişim Süreci – Selanik – Kavala – Drama - Liman Şehri. 

 
Abstract 

19th century was a period in which rapid changes were taken place in the world as well as in the Ottoman 

Empire. Ottoman Society had participated in this transition period with its various reactions shaped according to 

their own internal dynamics. The main objective of this study to explore and compare the characteristics and the 

velocity of economic and social changes in the second half of 19th century of Cavalla located in the hinterland of 

Salonika which was a significant metropolis and port of the region of Ottoman Macedonia with the very same 

elements of Salonika. Moreover, social and economic relations of Cavalla with Drama located in the hinterland of 

Cavalla are also going to be touched upon. Instead of Salonika example a cosmopolitan city which enables us to see 

many aspects of the affects of the transition, no doubt examining a port city like Cavalla a more marginal one which 

was able to establish much more stable relations with its hinterland and more sincere with its reaction towards the 

changes will contribute the literature to a great extend. 

Keywords: Transition Period – Salonica – Cavalla – Drama - Port City. 

 

Giriş 

19. yüzyıl, hem dünya tarihi hem de Osmanlı İmparatorluğu tarihi açısından hızlı bir 
değişimin yaşandığı yüzyıldır. Gerçekte değişim, insanlığın yeryüzündeki tarihi kadar eskilere 
götürülebilecek bir kavramdır. Fakat 19. yüzyılda gerçekleşen değişim olgusu, önceki 
yüzyıllardan daha farklı bir paradigmayı içinde barındırmaktadır. Bu yüzyılda insanlık geçmiş 
yüzyıllardan gelen bilgi, teknoloji, servet, kültür, siyasi ve ekonomik güç gibi bütün birikimini 
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kullanarak hızlı bir değişim gerçekleştirmiştir. Osmanlı toplumu da bu değişim sürecine kendi 
iç dinamikleri içinde kabullenişleri ya da reddedişleriyle çeşitli tepkiler vererek katılmıştır. 
Bununla birlikte Osmanlı toplumunun geçirdiği tarihsel değişim süreci düz bir çizgi şeklinde 
değil de, çeşitli iç ve dış faktörleri içinde barındıran daha karmaşık bir süreç şeklinde 
gelişmiştir. İşte bu süreci anlamaya dönük bir çabanın ürünü olarak bu çalışmada, 19. yüzyılda 
Balkanlar’da bir liman şehri olan Kavala örneğinden yola çıkılarak toplumsal ve ekonomik 

değişim ele alınmıştır. Osmanlı Rumelisi’nin ve tarihsel Makedonya bölgesinin metropol ve 
liman şehri Selanik’in gölgesinde ve art bölgesinde kalan Kavala’nın 19. yüzyılın ikinci 
yarısında geçirdiği toplumsal ve ekonomik değişiminin Selanik’e göre hızı ve niteliği 
çalışmanın esas konusunu oluşturmaktadır. Çalışmada ayrıca Kavala’nın art bölgesinde yer 
alan Drama ile arasındaki toplumsal ve ekonomik ilişkisi ve karşılıklı etkileşimi üzerinde 
durulmuştur. Buna göre ilk önce Kavala’nın idari ve coğrafi yapısı ile tarihsel süreç içinde 

şehrin genel görünümü değerlendirilmiştir. Daha sonra 19. yüzyılda Kavala’nın demografik 
yapısında ve gündelik yaşamında meydana gelen değişim ve Kavala’daki şehirciliğin gelişimi 
incelenmiştir. 

Kavala’nın İdari Yapısı 

Osmanlı Rumelisi’ndeki idari teşkilatlanmada yüzyıllar önceden yapılmış olan yollar 
etkili olmuştur. Romalılardan Osmanlılara kadar askeri ve ticari amaçlı kullanılmakta olan Sol 

Kol (Canib-i Yesar-Via Egnatia) üzerinde bulunan Kavala, topraklarını aşağı yukarı tarihsel 
Doğu Makedonya sınırlarının oluşturduğu Drama Sancağı’na bağlı bir kazadır. Drama ve 
çevresi, 14. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetine girdikten sonra Rumeli Eyaleti’nin 
Paşa Sancağı’na bağlı bir kaza merkezi oldu ve 1864’e kadar kaza statüsünü korudu. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun Rumeli toprakları 1864 Vilayet Nizamnamesiyle birlikte; Edirne, Selanik, 
Manastır, Yanya, İşkodra ve Kosova şeklinde 6 vilayete bölününce Drama Sancağı da, Selanik 

Eyaleti’ne bağlı müstakil bir sancak hâline geldi. Bu dönemde sancak; Drama, Kavala, Yenice 
Karasu ve Darıdere olmak üzere dört kaza ve Drama’ya bağlı Pravişta ve Çeç ile Kavala’ya 
bağlı Sarışaban olmak üzere toplam üç nahiyeden oluşmaktadır. Sonraki idari düzenlemelerle 
Sarışaban kaza yapıldı. 19. yüzyılın ikinci yarısında devam eden idari değişiklikler sonrasında 
sancağın sınırları 1913 yılında son şeklini aldı. Buna göre sancak Drama, Kavala, Sarışaban, 
Pravişta, Rapçoz ve Taşoz kazalarından oluşmaktadır.

1
 19. yüzyılda Kavala, sancak merkezi 

olan Drama’dan sonra en büyük kazadır. 

Kavala’nın Coğrafi Yapısı 

 Kavala bölgesini de içine alan Drama Sancağı’nın coğrafi bakımdan; kuzeyinde Şarki 
Rumeli Vilayeti, doğusunda Edirne vilayeti, batısında Serez Sancağı ve güneyinde de Ege 
Denizi ile komşu olduğunu görülmektedir. Günümüzde ise Drama ve Kavala, Doğu 
Makedonya ve Trakya Genel Sekreterliği sınırları içinde kalan Kuzey Yunanistan’ın iki önemli 

şehridir. 19. yüzyıl ortalarında 250 bini bulan nüfusu içinde Kavala ve çevresinde geçimini 
tütün yetiştiriciliği ve ticaretinden sağlamayan aile neredeyse yok gibidir. Nüfusunun 
çoğunluğu Türklerden oluşan bölgenin topraklarının büyük bir kısmı verimli arazilerden 
meydana gelmektedir. 

  

                                                 
1 Bu konuda daha detaylı bilgi için bkz.: Feridun Emecen, “Drama”, DİA, C. 9, 1994, s. 525-528; Machiel Kiel, 

“Kavala”, DİA, C. 25, 2002, s. 60-65; Fikret Adanır, Makedonya Sorunu, (Çev.) İhsan Catay, TVYY, İstanbul 

1996; Bkz.: Binbaşı M. Nasrullah-Kolağası M. Rüşdü-Mülazım M. Eşref, Osmanlı Atlası XX. Yüzyıl Başları, 

(Yay. Haz. Rahmi Tekin/Yaşar Baş), OSAV Yayınları, İstanbul 2003, s. 23-24. 
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 Tarihî Süreç İçinde Kavala’nın Genel Görünümü 

Kavala, Ege Denizi’nin kuzey sahilinde, geçmişte “vahşi ormanın kuyruk sokumu 
kemiği”

2
 olarak tanımlanan Taşoz Adası’nın karşısında yer alan eski Pierre Körfezi’nin 

dibinde ve Penaje Dağı eteğinde kurulmuştur.
3
 Selanik ile Dedeağaç arasında, ıssız bir Ortaçağ 

yerleşim bölgesi olan Kavala; tarihi içerisinde zaman zaman yükseliş ve gözden düşüşlerle 
günümüze değin ayakta kalmayı başarmış ve tarihsel bir misyon ile sürekli iç bölgelerdeki 

kentleri denize kavuşturan bir liman şehri olma vazifesini Makedonya Krallığı’nın Philippi 
(Filippi) kentinden Osmanlı Drama’sına kadar sürdürmüştür. MÖ 7. yüzyılda Paros 
Adası’ndan gelerek Taşoz (Thasos) Adası’nda yerleşmiş olan koloniciler tarafından kurulan ve 
“yeni kent” anlamına gelen “Neapolis” adı ile tanınan bu yerleşim merkezinin gelişmesi, doğal 
konumu dolayısıyla ağır bir şekilde gerçekleşmiştir.

4
 Romalılar tarafından Kuzey Ege’yi 

kontrol etmeye yarayacak bir nokta olarak görülen şehir, milattan sonraki yıllarda Aziz Pavlus 

tarafından ziyaret edildiği için kısa süreliğine de olsa yeni bir dinin ilk mesajlarının verildiği 
mekânlardan biri de olmuştur.

5
 Roma’nın ikiye ayrılması ve bölgenin Bizans’ın denetimine 

geçmesinin ardından, tipik bir taşra şehri olarak varlığını sürdüren Kavala, 12. yüzyıla kadar 
devam eden süreçte başta Slavlar olmak üzere çeşitli kavimlerin istilalarına uğramıştır. Arap 
bilgin İdrisî’ye göre 12. yüzyılda şehir, bölgenin en önemli ticaret merkezidir. Daha sonraki 
tarihlerde sırası ile Normanların ve Latinlerin eline geçmiştir. 1387 yılında Batı Trakya 

kentlerinin Osmanlılar tarafından fethedildiği dönemde şehir de, Osmanlı hâkimiyetine 
girmiştir.

6
 Başlangıçta Osmanlılar, Kavala’da gevşek bir idare kurmuştur. 1390’da Bizans 

tahtında hak iddia eden Manuel Paleologos’un, Kavala birliklerinin de yardımıyla bir Osmanlı 
vasalı olan İmparator VII. Ioannes’i tahttan indirmesi üzerine Yıldırım Bayezid 1390’da 
Kavala’yı almış, kısa bir Bizans kroniğine göre de şehrin surlarını yıktırmış ve ahalisini de 
şehirden çıkarmıştır. Bizans dönemi hakkında kalesinin küçük olmasının dışında başka bilgi 

bulunmayan Kavala’da kalenin aşağısında ve limana bakan mevkide bir dış mahalle vardır. 
Şehrin içme suyu sıkıntısı çekilmesi sebebiyle nüfus bakımından gelişememiştir.

7
 

                                                 
2 G. F. Abbott, The Tale of A Tour in Macedonia, London 1903, s. 291. 
3 Şemseddin Sami, Kâmûsu’l-A’lâm, C. 5, Tıpkıbasım/Faksimile, Kaşgar Neşriyat, Ankara 1996, s. 3704; 

Annuaire Oriental Commerce De l’Industrie de l’administration et de la magistrature 1913, Constantinopol, s. 

1808–1809. 
4 Machiel Kiel, Kavala adının Franklar döneminden geldiğini ve bu yerde atların değiştirildiği bir posta 

istasyonunun bulunmasından kaynaklandığını iddia etmektedir. Bu konuda bkz.: Machiel Kiel, “Kavala”, DİA, C. 

25, 2002, s. 61. Heath W. Lowry ise Kavala adı konusunda; Antik Neopolis’in sonradan Bizans Christopolis’ine 

dönüştüğü, daha sonra da Osmanlı dönemi Kavala’sı olduğu yolundaki genellikle kabullenilen iddianın, buranın 

kendi başına kesintisiz bir yerleşim yeri olduğunu kanıtlamadığı ve daha çok incelemeye muhtaç bir tespit olduğu 

kanaatindedir. Bkz.: Heath W. Lowry, Osmanlı Döneminde Balkanların Şekillenmesi 1350-1550 Kuzey 

Yunanistan’ın Fethi, İskanı ve Altyapı Gelişmesi, (Çev.) Ahmet Cemal, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, 

İstanbul 2008, s. 228. 
5 Neapolis adıyla tanınan Kavala’ya, Aziz Pavlus’un Avrupa kıtasında ikamet ettiği ilk şehir olması hatırasına 

Cristopolis adı verilmiştir. Bkz.: Annuaire Oriental Commerce De l’Industrie de l’administration et de la 

magistrature 1881, Constantinopol, s. 461. 
6 İlk Osmanlı kronikleri, Drama ve Serez’in Deli Balaban ile Lala Şahin Paşa kumandasında (785/1383) tarihinde 

fethiyle bağlantılı olarak Kavala’nın barış yoluyla ele geçirildiğini kaydeder. Buranın (775/1373–74) tarihlerinde 

alındığı da ileri sürülmektedir. Bkz.: Mihael Kiel, agm., DİA, s. 61. Ayrıca Kuzey Yunanistan’da Osmanlı 

hakimiyetinin tesis edilmesi hakkında geniş bilgi için bkz: Heath W. Lowry, Osmanlı Döneminde Balkanların 

Şekillenmesi 1350-1550 Kuzey Yunanistan’ın Fethi, İskanı ve Altyapı Gelişmesi, İstanbul 2008. 
7 Kiel, agm, DİA, s. 61. 



19. Yüzyılda Balkanlar’da Bir Liman Şehri: Kavala                                                                                 28 

 

 

History Studies 
                                                                Volume 2 / 3 2010 

 

Osmanlı yönetiminin ilk zamanlarında fazla ön plana çıkmaksızın varlığını sürdüren 
Kavala, 16. yüzyıl başlarında canlı bir liman şehri olarak yeniden önem kazanmasını ve 
gelişimini bir Osmanlı veziri (Makbul ve Maktul) İbrahim Paşa ile iki sultana yani I. Selim ve 
Kanuni Sultan Süleyman’a borçludur. 1512-1520 yılları arasında tahtta kalan Sultan I. Selim, 
yarımadanın tepesinde, yaklaşık 1387 yılında tasfiye edilen eski Bizans müstahkem 
mevkilerinin yerindeki Kavala kalesinin inşaatını tamamlamıştır.

8
 Ayrıca Seyyah Pierre 

Belon’un da gözlemlerine göre şehrin yeniden canlandırılması için planlı ve köklü tedbirler 
alındığı anlaşılmaktadır.

9
 Şehre yerleştirilen Müslümanlar ve ticareti geliştirmek için getirilen 

Macar Yahudileri sayesinde nüfus yönünden büyük bir sıçrama gerçekleştiren Kavala, fiziksel 
olarak da gelişmiş ve ilk kez bu tarihlerde gösterişli Müslüman mabetleri ve eserleri ile 
donatılmaya başlanmıştır.

10
 Bu dönemde inşa edilen ve günümüzde de varlığını hâlâ sürdüren 

iki önemli eser, İbrahim Paşa Camii ve Kavala su kemeridir.
11

 Kentin siluetine hâkim olan ve 

günümüzdeki sembolü konumundaki su kemeri Kanuni tarafından yaptırılmıştır.
12

 
Muhtemelen daha önce aynı yerde var olan daha küçük boyutlardaki bir su kemerinin yerine 
daha büyük ve görkemli olarak yeniden yapılan bu kemer iki katlı olup bir Selanik 
Salnamesi’nin verdiği bilgilere göre büyüklü-küçüklü altmış yedi gözden meydana 

                                                 
8 Bu bilgiyi, kendisi de Kavala’nın doğusunda, 100 milden az bir mesafedeki Gelibolu’da doğmuş ve yetişmiş bir 

denizci olan ve Kitab-ı Bahriye (Denizcilik Kitabı)’nin yazarı Osmanlı kartografı Pirî Reis’e borçluyuz. Onun eseri 

Ege ve Akdeniz limanlarının detaylı bir rehberi niteliğindedir. Bkz.: Pirî Reis, Kitâb-ı Bahriye Denizcilik Kitabı, 

C. I, (Baskıya Hazırlayan: Yavuz Senemoğlu), Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul t.y., s. 127. Ayrıca bkz.: Pirî 

Reis: Kitab-ı Bahriye, C. I, TTT Vakfı Yayınları, Ankara 1988, s. 53a-55b ve 243-248. 
9 Belon’un Kavala’da planlanmış şehirleşme politikalarına ait gözlemler şöyledir: “[Kavala] artık çok güzel bir yer. 

Çok değil daha bir süre önce metruk ve virane bir yerdi burası. Ancak Türkler, Macaristan’la savaştan (1541) 

dönerken Alba Regal’deki Buda ile Peşte’de ne kadar Yahudi buldularsa toplayıp yerleşsinler diye Kavala, Trikkale 

ve Serez’e göndermişler. O gün bu gündür bunlar burada otururlar. Bugün Yunanlılar ve Türklerle birlikte 500’den 

fazla da Yahudi vardır.” Bkz.: M. Kiel, “Via Egnatia Üzerinde Osmanlı Bayındırlık Faaliyetleri; Pazargah, Kavala 

ve Ferecik Örnekleri”, Sol Kol Osmanlı Egemenliğinde Via Egnatia (1380–1699), TVYY, İstanbul 1999, s. 169. 
10 Heath W. Lowry, abartılı bir tespitle 1520-1530 yılları arasındaki on yılın Kavala’nın geçen beş yüz yıllık 

tarihinin en önemli dönemi olduğunu ve bu on yıllık süre içersinde meydana gelen değişikliklerin şehrin sonraki 

400 yıllık geleceğini şekillendirdiğini iddia etmektedir. Bu dönemde şehirdeki değişiklikler, aşağı bölgedeki surların 

yeniden inşası, su kemerinin yapılması ve İbrahim Paşa’nın muazzam külliyesinin kurulmasıdır. Bu külliye 

içerisinde ise bir kervansaray (büyük avlulu bir han), bir bezzâzistan (dükkânların bulunduğu bir çarşı), bir cami, bir 

imaret, bir medrese, bir mekteb (ilkokul), bir tekke/zaviye, bir hamam ve bir sebilhane (halk için ücretsiz olarak 

içme suyu dağıtım yeri) yer almaktadır. Bkz.: Heath W. Lowry, age, s. 234-235. 
11 Mehmet Ali Gökaçtı, Geographika Yeniden Keşfedilen Yunanistan, 2. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul 

2001, s. 286. Belon’un bu eserlere ait gözlemleri ise şöyledir: “Zamanında Makedonya Kralları tarafından 

yaptırılmış olup beş kilometre kadar ötedeki ulu dağlardan Kavala kentine su getiren kanal, İbrahim Paşa tarafından 

bir kere daha onartılmış. Bir vadiye ulaşana dek (yeraltı) yollarından geçiyor, bu sebeple paşa, suyun dağlardan 

kente gelebilmesi için yüksek kemerler yaptırmış. Sözünü ettiğim suyolunun kemerleri 30 yardan (27–28 m.) daha 

yüksek. Ve önceden kimselerin oturmadığı kente bu kaynaktan bol miktarda su geldiği için şimdi pek çok insan 

yerleşmiş.” İbrahim Paşa’nın Kavala’ya diktiği büyük binadan ise, Türkiye’de yolcular için pek fazla han 

bulunmadığını dikkate alarak bahsetmek lazım; Türkler buraya Karabaşara diyorlar. Bütün yolculara barınak ve 

yiyecek sağlayan bu hanların yanına bir de cami yaptırmış paşa. Biz sadece üç kişiydik, bir de atlar ve tek kuruş 

para ödemeden, hiçbir zorlukla da karşılaşmadan arka arkaya üç gün yemek verdiler bize. Yahudi, Hristiyan, 

putperest yahut Türk olsun hiç kimse geri çevrilmiyor burada.” Bkz.: M. Kiel, agm, Sol Kol…, s. 169. 
12 Bu muazzam mimari eser birçok ansiklopedi ve seyahat rehberinde Roma dönemine ait olarak gösterilir. Hâlbuki 

Osmanlı tahrirlerindeki kayıtları, Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi ve Fransız seyyahı Piere Bellon’un ifadeleri bu 

yapının Kanuni tarafından kendi döneminde yaptırıldığını ve Osmanlılara ait olduğunu kanıtlar. Bkz.: Kiel, agm, 

DİA, s. 61; Evliya Çelebi Seyahatnamesi, C. 8, Üçdal Neşriyat, İstanbul 1985, s. 61. 
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gelmektedir.
13

 Evliya Çelebi’nin edinilen bilgilere göre ise; kemer, bir konak uzaklıkta 
bulunan suyun şehre taşınması için çok büyük masraflarla inşa edilmiştir.

14
 

16. yüzyıl ortalarından itibaren Kavala, Makedonya ile Trakya bölgesinde üretilen 
çeşitli tarım ürünlerinin dış dünyaya gönderildiği bir liman konumuna gelmiştir. Osmanlı’nın 
Balkanlar’da uyguladığı iskân politikası sayesinde nefs-i Kavala’da Müslim ve gayrimüslim 
ahali avarız-ı divaniye ve tekâlif-i örfiyeden muaf tutulmak suretiyle Kavala’nın yeniden hayat 

bulması ve Osmanlı Sol Kolu üzerinde sağlam donanımlı bir menzilhaneye dönüşmesi 
sağlanmıştır.

15
 17. yüzyılda gelişmesini sürdüren kenti 1667 yılında ziyaret eden Evliya Çelebi, 

taştan yapılmış evleri, beş camisi, limanın yakınlarında yer alan depoları ve müstahkem kalesi 
ile adeta bir masal kenti gibi tanımlar. O yıllarda Kavala’nın hepsi 5 mahalleden meydana 
gelmekte olup 500’ü İbrahim Paşa Camii civarında bulunan Aşağı kalede ve 200’ü de küçük iç 
kalede olmak üzere toplam 700 hanenin varlığından söz eder.

16
 18. yüzyılda nispeten durgun 

bir görünümde olan Kavala’yı 1799’da Fransız Seyyah Felix Beaujour, olsa olsa 3.000 
civarında nüfusunun bulunduğu bir yerleşim yeri olarak kaydetmektedir. Kavala, tarihin akışı 
içerisindeki o herkesçe bilinen ününe 19. yüzyılın başlarında Mehmet Ali Paşa, diğer namıyla 
Kavalalı Mehmet Ali Paşa ile adeta bütünleşerek ulaşmıştır. Bu yüzyılda Kavala, özellikle 
Drama ve İskeçe bölgesinden oluşan ard bölgesinde yetiştirilen tütünün özellikle de “Turmac” 
(Türk-Makedon) tütün ihracatı için en büyük yükleme limanı konumuna gelerek hızlı bir 

gelişme göstermiştir.
17

 

19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun değişim sürecinde şehir, sırtını dağa yaslamış 
vaziyette bir koyun içinde adeta bir anfi tiyatroyu andıran şekli ve biraz da insanı ürküten vahşi 
güzelliği içerisinde su kemeri ve eski kalesiyle muhteşem bir görünüme sahiptir.

18
 Kavalalı 

Mehmet Ali Paşa hayratı olan İmaret ve Mehmet Ali Paşa’nın evi de kente deniz yoluyla 
gelenleri ilk selamlayan yapılardandır.

19
 Bir kaynağın verdiği bilgilere göre 19. yüzyıl 

Kavalası’nın sokaklarındaki döşemeler ilkeldir ve hoş bir görünüm arz etmemektedir. Kalenin 
eteğinde gümrük binasıyla başlayan ana cadde hemen hemen denize paralel olarak 
uzanmaktadır. Caddenin iki tarafında büyük Türk mezarlıkları bulunmakta ve bunların etrafı 
bir metre yüksekliğinde duvarlarla çevrilidir. Duvarların bittiği yerde çok güzel modern tarzda 
evler ve muhteşem bir teras kahvesi bulunmaktadır. Denizin üzerinde tiyatro ile birlikte 
kurulmuş olan bu kahveden bütün şehir, körfez ve karşıda Taşoz Adası görülür.

20
 

 

                                                 
13 Selanik Salnamesi, Selanik 1291, s. 123. 
14 Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 8. Kitap, YKY, s. 52. 
15 M. Kiel, agm, Sol Kol…, s. 171. 
16 Evliya Çelebi Seyahatnamesi, C. 8, Üçdal Neşriyat, s. 60. 
17 Kiel, agm, DİA, s.61; Gökaçtı, age, s. 287. 
18 1324 Selanik Salnamesinde ise bu durum şu şekilde tasvir edilmektedir: “…Mevkian yekdiğeri üzerine inşa 

olunan ebniye (binalar) ile gerek deniz cihetinde ve gerek kara cihetinden dilruba bir manzara teşkil etmektedir. 

Ufak bir limanı da vardır…” Bkz.: Selanik Salnamesi, Selanik 1324, s. 467. 
19 Özellikle Mehmet Ali Paşa’nın evinin bulunduğu Panagia yarımadasının Ege Denizi’nin içine doğru uzanan ve en 

uç noktasını oluşturan şehrin bu kısmı şehre ilk defa gelen benim gibi bir araştırmacıya, yine aynı şekilde 

İstanbul’da Marmara Denizi’ne doğru uzanan Sarayburnu’nun en uç noktasında yer alan Topkapı Sarayı’nın 

bulunduğu kısmı hatırlattı. Bu yargıya Mayıs 2007’de Kavala’ya yapılan saha araştırmasında edinilen gözlemler 

sonrasında ulaşılmıştır. 
20 Annuaire Oriental Commerce De l’Industrie de l’administration et de la magistrature 1913, 

Constantinopol, s. 1809. 
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19. Yüzyılda Kavala’nın Demografik Yapısı 

19. yüzyıl boyunca demografik bakımdan sürekli olarak değişiklik gösteren Kavala, 
idari olarak bağlı bulunduğu Selanik vilayeti kadar olmasa da, nüfus yönünden de çeşitlilik 
göstermektedir. Şehir, başta Müslüman Türkler, Ortodoks Yunanlılar, Yahudiler, Eksarhane’ye 
bağlı Bulgarlar, Çingeneler ve Franklar olmak üzere farklı milletlerden oluşan bir nüfus 
yapısına sahiptir. Literatürde Osmanlı İmparatorluğu’nun farklı milletleri içerisinde barındıran 

bu toplumsal yapısı “Osmanlı çoğulculuğu” olarak adlandırılmaktadır.
21

 

Tablo 1. 1831 Nüfus Sayımına Göre Drama Sancağı Sınırları İçinde Yer Alan Kazaların 

Nüfusu. 

Kazalar Müslüman Reaya Çingene Toplam 

Gümülcine 30.517 5.339 1.712 37.568 

Drama 8.618 3.077 1.007 12.702 

Yenice-i Karasu 7.582 2.540 1.273 11.395 

Pravişta 4.718 2.596 259 7.573 

Çığlacık ve Sarışaban 4.986 131 54 5.171 

Kavala 2.755 480 --- 3.235 

Bereketli 967 170 --- 1.137 

Toplam 60.143 14.333 4.305 78.781 

Kaynak: Enver Ziya Karal, İlk Nüfus Sayımı 1831, s. 39-40, s. 42-43, s. 50. 

Kavala’da, 1831'de yapılan nüfus sayımına göre 2.755 Müslüman, 480 Rum ve Bulgar 
olmak üzere toplam 3.235 kişi yaşamaktadır. Bu rakamı 2 ile çarpmak gerekir, çünkü 1831 
nüfus sayımında yalnızca erkekler sayılmıştır. Buna göre 1831 yılında Kavala’nın gerçek 

nüfusu (3.235*2=) 6.470’tir. Tablo 1’de bu yıllarda Drama Sancağı’nın sınırları içinde yer alan 
diğer kazaların nüfus verileri gösterilmiştir. Buna göre sancağın genelinde 60.143'ü 
Müslüman, 14.333'ü Rum ve Bulgar, 4.305'i Kıpti olmak üzere toplam (78.781*2=) 157.562 
kişi yaşamaktadır. Demografik verilere bakıldığında Müslüman nüfusun bölgedeki ağırlığı 
açıkça görülür. Gayrimüslimlerin sancak genelinde Müslümanlardan fazla olduğu hiçbir idari 
birim görünmemektedir. Bu yıllarda Yahudi ve Ermeni nüfusun varlığına rastlanmamaktadır. 

Drama Sancağı’nın kazalarına göre kır ve kent nüfusunun dağılımının verildiği Tablo 
2’ye bakarsak; bu dönemde altı kazadan oluşan sancağın toplam nüfusu 256.000’dir. Bunun 
207.000’ini köy ve çiftliklerde yaşayan kır nüfusu, 49.000’ini de kasaba ve şehirlerde yaşayan 
şehir nüfusu oluşturmaktadır. Bu rakamlar ışığında Drama Sancağı’nda toplam nüfusun % 81’i 
kırsalda ve % 19’u da şehirlerde yaşamaktadır. 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Selanik örneğinde Osmanlı çoğulculuğu için bkz.: Bülent Özdemir, “Osmanlı Çoğulculuğu: Selanik’in 1840’lı 

Yıllarda Müslüman, Ortodoks ve Musevi Cemaatleri”, Osmanlı, C. 4, YTY, Ankara 1999, s. 262-269. 
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Tablo 2. 1859 Yılında Drama Sancağı’nda Kazalara Göre Kır ve Şehir Nüfusunun 

Dağılımı. 

Kazalar Kazalara Göre Nüfusun Dağılımı  Nüfus 

Drama 8.000  
 
 
Şehir nüfusu 

 

 
 
 

49.000 

Pravişte 8.000 

Kavala 6.000 

Sarışaban 8.000 

Yenice 4.000 

İskeçe 7.000 

Gümülcine 18.000 

Toplam 645 köy Kır nüfusu 207.000 

 Toplam 256.000 

Kaynak: TNA; PRO FO 295/2. 

İngiliz Konsolos Raporlarından elde ettiğimiz verilere göre Tablo 3’te Drama 
Sancağı’nda nüfusun etnik yapıya göre dağılımına yer verilmiştir. Müslümanlar 210.000 kişi 
ile toplam nüfus içinde en büyük kesimi oluştururken, bunları 30.000 kişi ile Rum ve Bulgar 
Hristiyanlar, 15.000 kişiyle Çingeneler ve 1.000 kişiyle de Arnavut, Yahudi ve Ermeniler 
izlemektedir. 1831 sayımında ortada görünmeyen Yahudi ve Ermenilerin varlığına 1859 

yılında rastlanmaktadır. Bu yıllarda Drama Sancağı’nda 1 mil
2

(2.59 km
2 

)ye 102 kişi 
düşmektedir. Gerçekte Rumeli’nin genelinde 1 mil

2
(2.59 km

2 
)ye düşen insan sayısı ortalama 

65 kişiyi geçmemektedir.
22

 Buna göre Drama Sancağı’nın nüfus ortalaması, Rumeli’nin toplam 
nüfus ortalamasının üzerinde bir rakamdır. 

Kavala İngiliz Konsolos Yardımcısı Stanislas Rechioli’nin 1878 tarihli raporu,
23

 1859 
yılındaki rapora göre Drama Sancağı’nda yaşayan nüfusun etnik yapısı hakkında bize Tablo 

4’te daha detaylı bilgiler sunmaktadır. Buna göre 249.165 Müslüman Türk, 34.849 Yunanlı, 
21.833 Çingene, 8.700 Bulgar ve 200 kadar Yahudi’nin bulunduğu sancağın genelinde toplam 
314.747 kişi yaşamaktadır. Tablo 5’ten de izleneceği gibi Drama Sancağı’nda yaşayan bu 
toplam nüfusun 270.998’i Müslüman ve geri kalan 43.549’u Hristiyanlardan oluşmaktadır. 
Tablo 6’da Hristiyan nüfus ise kendi içinde 41.449 Ortodoks Yunan ve 2.100 Bulgar Şizmalar 
(Ayrılıkçı)

24
 olarak ikiye ayrılmaktadır. 

 

 

 

                                                 
22 The National Archives (bundan sonra TNA); Public Record Office (bundan sonra PRO), Foreign Office 

(bundan sonra FO) 295/2. 
23 TNA; PRO FO 294/7. 21 Nisan 1878. Bu raporun hazırlandığı yıllarda Drama Sancağı; Drama, Pravişte 

(Elefterepolis), Kavala, Yenice, İskeçe, Sarışaban ve Darıdere olmak üzere altı kazadan meydana gelmektedir. 
24 1870 yılında kurulan Bulgarların millî kilisesi Eksarhane’ye bağlı Ortodoks Bulgarlara verilen isimdir. Bundan 

böyle Bulgar Ortodoks Kilisesi’ni seçmekte veya Rum Patrikhanesi’ne bağlı kalmakta özgür olan Bulgar cemaati 

böylelikle aslında Bulgar ya da Rum milliyetinden yana siyasal bir beyanda bulunmuş oluyordu. Örneğin 1878’de 

Drama Sancağı’nda 8.700 Bulgar yaşıyor olmasına karşın bunların sadece 2.100’ü Eksarhane’den yana tercihinin 

kullanmıştır. Geri kalan 6.600 Bulgar, Rum Patrikhanesi’ne bağlılığını sürdürmektedir. Bkz.: TNA; PRO FO 

294/7. 
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Tablo 3. 1859 Yılında Drama Sancağı’nda Etnik Yapıya Göre Nüfusun Dağılımı. 

Müslüman 210.000 

Rum - Bulgar Hıristiyan 30.000 

Çingene 15.000 

Arnavut – Yahudi - Ermeni 1.000 

Genel Toplam 256.000 

Kaynak: TNA; PRO FO 295/2. 

Tablo 4. 1878 Yılında Drama Sancağı’nda Nüfusun Etnik Yapıya Göre Dağılımı. 

Müslüman Türk 249.165 

Yunan 34.849 

Çingene 21.833 

Bulgar 8.700 

Yahudi 200 

Toplam 314.747 

Kaynak: TNA; PRO FO. 294/7. 

Tablo 5. 1878 Yılında Drama Sancağı’nda Nüfusun Müslüman ve Hristiyan Olarak 

Dağılımı. 

Müslüman 270.998 

Hıristiyan 43.549 

Toplam  314.747 

Kaynak: TNA; PRO FO. 294/7. 

Tablo 6. 1878 Yılında Drama Sancağı’nda Hristiyan Nüfusun Kendi İçinde Dağılımı. 

Ortodoks Yunan 41.449 

Bulgar Şizma (Ayrılıkçılar) 2.100 

Toplam 43.549 

Kaynak: TNA; PRO FO. 294/7. 

Diğer taraftan 1870’lerden sonra sadece Drama ve Kavala’nın değil, bütün Makedonya 
bölgesi içinde yer alan eyalet merkezlerinin ve şehirlerin nüfusunda gözle görülür bir artış 
dikkatleri çekmektedir. Örneğin 1870’lerde 24.700 olan Serez’in nüfusu 1900’lerde 32.000’e, 
1870’de nüfusu 7.000 olan Kavala’nın nüfusu 1898’de 22.000’e ve on yıl sonra 24.000’e; 
Drama’nın 1870’de 8.000 olan nüfusu 1900’lerde 14.000 nüfusa ulaşmıştır.

25
 Bu yükselişin 

altında yatan sebepler arasında 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı sonrasındaki Osmanlı 

periferinden başlayan muhacirlerin iç göçü ve şehirleşme gösterilebilir. Bu bağlamda 
Balkanlar’da şehirleşme ve iç göçün odak noktasını Osmanlı Rumelisi’nin en büyük şehri 
konumundaki Selanik oluşturmaktadır. 1870’lerin ortalarından itibaren meydana gelen politik 
gelişmeler ve demiryolu ağının gelmesi Selanik nüfusunda ciddi bir dalgalanmaya sebep 
olmuştur.

26
 Bununla birlikte Selanik gibi Balkanların metropol ve liman şehrindeki nüfus artış 

hızına oranla Kavala gibi daha gölgede kalmış bir liman şehrindeki nüfus artış hızı daha yavaş 

                                                 
25 Basil C. Gounaris, Stream Over Macedonia, 1870–1912 Socia-Economic Change and The Railway Factor, 

Columbia University Press, New York 1993, s. 253. 
26 Bkz.: Meropi Anastassiadou, Tanzimat Çağında Bir Osmanlı Şehri Selanik, (Çev.) Işık Ergüden, TVYY, 

İstanbul 1998, s. 101-108. 
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seyreden bir çizgide gerçekleştiği muhakkaktır. Diğer taraftan aynı sancağın şehirleri 
olmalarına rağmen Kavala’ya göre coğrafi bakımdan daha iç kesimlerde yer alan Drama’da da 
nüfus artış hızı daha mütevazı bir şekilde artış gösterdiği muhakkaktır. 

Kavala’da Gündelik Yaşam ve Değişim 

19. yüzyılda şehirlerin çevrelerinde, şehrin beslenmesini sağlayan kıymetli tarım 
alanları, Kavala’daki gibi tütün tarlaları, bostanlar, bağlar ve zeytin bahçeleri, şehrin çeşitli 

bölümlerini birbirinden ayıran dere boyları ve mesire yerleri şehrin gündelik yaşamında 
ayrılmaz parçaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bundan başka pek çok Osmanlı şehrinde 
olduğu gibi Kavala’da da ne kalabalık, seyyar satıcıların bağırışları, sokakların pisliği, köpek 
sürülerinin varlığı, yollardaki toz ve çamur deryası eksik olmazdı. Drama ya da Kavala’ya yolu 
düşen seyyahlar, şehirde yaşayan insanların gündelik faaliyetleri hakkında sınırlı da olsa 
gözlem yapmışlardır. Örneğin 20. yüzyıl başlarında pek de hoş görünmeyen döşemeleriyle 

Kavala sokaklarına ait çok sayıda ayrıntıyı ve şehrin gündelik yaşamından bazı kesitleri 
seyyah Abbott’un gözlemlerine borçluyuz. Buna göre Abbott, tarihsel Kavala şehrini 
dolaşırken şehrin gündelik hayatına ilişkin şu tespitleri yapmaktadır: 

“Eski Kavala denen yolu yürümeye başladım. Şimdi duvarların karşısında 
duran, uzun zamandan beri kara kara düşünen gazileri andıran demir kapılı 
geçitten geçtikten sonra kendimi irili ufaklı taşlarla döşenmiş, evlerin 

balkonlarıyla ve teraslarla gölgelenen dar bir sokakta buldum. Buranın 
temizliği, sessizliği ve metruk görüntüsü buranın tipik bir Türk [Müslüman] 
mahallesi olduğu gerçeğini bana hatırlattı. İlerledikçe bu özellikler değişmeye 
başladı. Gürültü artmaya, temizlik azalmaya başladı. Bir kilisenin çan kulesi 
artık doğruluk mahallesinde olmadığımı bana fark ettirdi. Evlerin ön kapısı 
açık duruyordu. Kapı eşiğinde oturan yaşlı kadınlar konuşuyorlardı. Yolun 

karşı tarafında oturan komşularıyla dedikodu yapıyorlardı. Ben geçerken 
parmakların sinsice bana çevrildiğini gördüm. Benim kişiliğimin eleştiri ve 
dedikodu konusu olduğunu anladım.”

27
 

Kavala sakinleri 19. yüzyılın ikinci yarısında gündelik yaşamlarını böyle bir ortam 
içinde sürdürüyorlardı. Bununla birlikte gündelik yaşamın akışı içinde insanlar hastalık, 
yangın, su ihtiyacı ve doğal afetler gibi bazı problemlerle de baş etmek zorunda kalıyorlardı. 

Hastalıklar sancakta yaşayan insanların yakasını neredeyse bir yüzyıl boyunca bırakmamıştı. 
18. yüzyılda veba, 19. yüzyılın değişik zaman dilimleri içinde ise kolera, grip, kızıl gibi 
bulaşıcı hastalıklar şehir sakinlerinin korkulu rüyası olmuştur. Dikkatsizlik başta olmak üzere 
şehirde değişik sebeplerle çıkan yangınlar bazen bir çarşının veya mahallenin bazen de tütün 
mağazalarının tamamen yanıp kül olmasına sebep olmuştur. Şiddetli yağmur, sel, dolu, fırtına 
gibi doğal afetler ise şehirde yaşayan insanların gündelik yaşamlarında neredeyse her an 

karşılaştıkları sıradan problemler arasındadır. 

Kavala’da Şehirciliğin Gelişimi 

19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda şehirler önemli bir değişime sahne olmuştur. 
Tanzimat’la başlayan ülkeye yeniden nizam verme hareketi; şehirlere düzen verme, şehirleri 
düzenli kılma isteği şeklinde yansımıştır. 19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı periferinde 

                                                 
27 Abbott, age, s. 294. 
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başlayan çözülmenin bir sonucu olarak Kavala gibi şehirlere gelip yerleşen muhacirler, 
şehirlerin dokusunda değişmelere yol açmıştır. 

Belli başlı Osmanlı şehirlerinde Tanzimat’ın şehir politikasının etkisi 1850’den çok 
sonra ortaya çıkmıştır. Örneğin Selanik’te bile şehirleşme ile ilgili ilk değişimler 1860’ların 
sonuna doğru görülmeye başlanmıştır.

28
 Balkan yarımadasının güneyinde geniş bir art 

bölgenin merkezi konumundaki Selanik gibi bir metropolde meydana gelen değişim hızının, 

Selanik’in gölgesinde kalmış bir liman şehri Kavala ile eşit olması beklenemezdi. Nitekim 
değişimin parametreleri arasında yer alan bazı örneklere baktığımızda da bu gerçeği görürüz. 
Örneğin Selanik tramvay şirketi 1892 yılında atlı tramvayları hizmete açarken 1907’de bunu 
elektrikli tramvaylar izleyecektir. Kavala şehrinin tarihinde tramvayla tanışmak mümkün 
olmamıştır. Küçük de olsa liman şehri olmanın avantajıyla Kavala, su isale hattına 1900 
yılında, Selanik’ten dokuz yıl sonra kavuşabilmiştir. Diğer taraftan Selanik 1873’te demiryolu 

hattıyla ilk defa Mitroviça’ya bağlanmış ve bunu 1888’de Belgrat, 1894’te de Manastır 
bağlantıları izlemiştir. Osmanlı hâkimiyeti döneminde güvenlik gerekçesiyle Kavala’dan tren 
yolunun geçirilmesi mümkün olmamış, tren yolu daha içerilerden 1896 yılında Selanik-
Dedeağaç-İstanbul hattının açılmasıyla Drama’dan geçirilmiştir. 

Kavala şehir dokusunda 19. yüzyılın son çeyreği düşünüldüğünde en önemli değişim, 
şehrin etrafını çevreleyen sur dışına çıkılmasıdır. Kavala, aşağı yukarı iki bin beş yüz yıl 

geriye giden tarihi boyunca etrafı surlarla çevrili küçük ve tarihî bir yarımada olduğu için 
savunması görece kolay bir şehir olmuştur. İlk defa 16. yüzyıl başlarında küçük çapta sur 
dışına çıkılmaya başlanmış olmasına rağmen gerçekte 1865-1870 yıllarına kadar insanlar hep 
sur içinde yaşamaya devam etmiştir.

29
 Selanik’te de deniz kıyısındaki surların yıkılmaya 

başlanması Kavala ile paralel bir zaman dilimi içinde 1869 yılına rastlamaktadır.
30

 
Likurinos’un 1885 yılında Kavala’da görev yapan Yunan konsolos vekilinden aktardığı 

bilgilere güvenecek olursak, şehrin Müslüman halkı 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’na kadar sur 
içinde yaşamaktayken 1878 yılından sonra sur dışına çıkmaya başlamışlardır. Görülen odur ki 
1880’lerden sonra yarımadanın doğu bölümünde yeni iskân alanları oluşmaya başlamıştır. 
1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında Balkanlar’da elden çıkan bölgelerden gelen çok 
sayıda muhacirin buraya yerleştirilmiş olması Kavala’nın gelişiminde etkili olmuştur. Buna 
göre daha çok yarımadanın doğu kısmına yapılan bu iskân, ilk zamanlar yarımadanın en eski 

Müslüman mahalleleri olan Halil Bey, Kadı Ahmet Efendi ve Hüseyin Bey mahallerinin 
devamı şeklinde gerçekleşmiştir. 1885 yılında bugünkü su kemerinin batısında yer alan ve 
belgelerde Yeni Mahalle adıyla bir mahalle oluşmuştur.

31
 Her ne kadar kayıtlarda bu şekilde 

geçmesine karşın, Osmanlı klasik döneminde olduğu gibi, buranın gerçek anlamda bir 
“mahalle” olarak tanımlanabilmesi için belli sayıda haneye ulaşması ve herhangi bir dinin 
mabedinin yapılması beklenmiştir.

32
 Buna göre surların dışında, şehrin doğu tarafında ayrı bir 

                                                 
28 Selanik’te belediye dairesi 1869 yılında kurulmuştur. Makedonya metropolü tüm taşra şehirleri arasında dönemin 

ihtiyaçlarına uygun idari yapıları benimsemiş ilk şehirlerden biriydi. Bkz.: Anastassiadou, age, s. 128. 
29 Kiriakos Likurinos, Osmanlı Döneminde Kavala Şehri, (Yunanca), Kavala t.y., s. 53. Ayrıca, Likurinos şehrin 

büyümesine 1864 yılında izin verildiği görüşündedir. Bkz.: Likurinos, age, s. 91. 
30 Anastassiadou, age, s. 129. 
31 BOA., ŞD., No: 2044, 28 Ş. 1319. Yeni Mahalle su kemerinin batısında ve bugünkü Yunan ve Fransız 

Cumhuriyeti sokaklarının boyunda yer almaktaydı. 
32 Örneğin Asır gazetesi Kavala muhabirinin verdiği bilgilere göre, Kavala kaymakamı Seyit Bey’in himmet ve 

gayretleri sayesinde kazaya gelen muhacirler için başarılı bir imar ve iskân gerçekleştirilmiştir. Hicretten sonra 

kazada bulunan 150 hane kadar muhacir aile viran kulübelerde kalmaktayken kaymakamın girişimleriyle kasabanın 

kuzeydoğu bölgesinde yer alan boş arsalar muhacirlere dağıtıldı. Muhacirler de buralarda başlarını sokacak küçük 
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mahalle olarak ilk defa 1896 yılında “Hamidiye” Mahallesi ortaya çıkmıştır.
33

 Bu mahallenin 
sakinleri olan muhacirlerin yardımlarıyla da bir cami inşa edilmiştir.

34
 20. yüzyıl başlarında 

1901 yılında ise “Selimiye” adıyla, elli haneye ulaşan ve aynı isimde bir cami inşa edilen bir 
mahalle daha meydana gelmiştir.

35
 1897 yılında sur dışında yeni baştan kurulmuş bir Kıpti 

Mahallesi, yani Çingenelerin oturduğu bir mahallenin varlığı söz konusudur.
36

 Bunların 
dışında ilk yerleşim merkezi konumundaki İbrahim Paşa Mahallesi’ne yakın bölgeler buraya 

eklemlenerek şehir batıya doğru rıhtım güzergâhında genişlerken merkeze uzak Çaylar, Kara 
Orman, Küçük Orman gibi yerleşim alanları da Kavala’nın varoşlarını oluşturmuşlardır. Bu 
şekilde kayıtlarda önceleri tarihsel yarımadada bulunan mahallelerin parçası olarak görünen ve 
surların dışında bulunan bu yerleşim yerleri sonraları ayrı mahalleler hâline gelmiştir. 

Kavala’da 20. yüzyıl başlarında şehrin Müslümanların yaşadığı mahallelerinin yanında 
Hristiyanların yaşadığı mahalleler de birtakım değişikliklere sahne olmuştur. Eski Kavala 

şehrinin güneybatı kesimi Hristiyan cemaatin tarih boyunca yerleşim alanı olagelmiştir. 15. 
yüzyıldan itibaren şehrin yükselen Müslüman nüfusu karşısında daha yavaş bir nüfus artış 
seyri izleyen Hristiyan cemaati 20. yüzyılın başına kadar Varoş Mahallesi’nde ikamet 
etmekteydi. 1902 yılında sur içindeki Hristiyan mahallesinin nüfus yönünden aşırı 
büyümesinden dolayı bir muhtarla idare edilmesinin mümkün olmadığı sonucuna varılmış ve 
mahallenin eski adı olan Varoş ismi kaldırılarak bu mahalle Çayır, Ayar, Merkez Varoş ve 

Yukarı Varoş adıyla dört mahalleye bölünmüştür.
37

 

Kavala’da eski şehrin yerleşik bulunduğu yarımada bir yerleşim bölgesi olarak, dinî 
alanlar dışında halkın toplanıp ortak vakit geçireceği meydanlara sahip değildi. Bu tür 
meydanlar ancak 19. yüzyılın ikinci yarısında, sur dışında gelişen şehrin yeni mekânlarında 
oluşmaya başlamıştır. Bununla birlikte özellikle Müslümanlar için yarımadadan oluşan tarihî 
şehir bölgesi, surun dışına çıkılarak yeni mahalleler oluşturulmasından sonra bile temel yaşam 

alanı olmaya devam etti. 1890’lardan Osmanlı egemenliğinin sonlarına kadar genellikle 
Müslümanlardan oluşan şehir yönetiminin bu bölgede yaşamaya devam ettiği 
anlaşılmaktadır.

38
 Şehri surlarının adım adım dışına çıkan Kavala bundan böyle, 16. yüzyıl gibi 

çok daha önceki zaman diliminde sur dışına çıkmayı başarmış olan şehrin periferideki 
kısımlarına doğru serbestçe uzanma imkânı bulmuştur. Böylelikle sur içi eski şehirle şehir 
dışında oluşmakta olan ilk mahalleler arasında geçiş imkânı bulunmuş ve kopukluk 

giderilmiştir. Kavala şehrinin daha yeni sur dışına çıktığı zamanlarda burayı ziyaret eden 

                                                                                                                                             
evler inşa ettiler. Bu sayede kasabanın bu bölgesinde 100’den fazla haneden oluşan bir mahalle teşkil edilmiştir. 

Bkz.: Asır, No: 39, 11 Ocak 1896. 
33 Kavala kazasında sur arkası veya kemer arkası adıyla anılan yerde iskan olunan muhacirinden teşkil edilen 

mahalleye padişahın isminin (Hamidiye) verilmesi hususunda bkz.: BOA., İ. DH., No: 1335, 29 M. 1314; Asır, No: 

99, 14 Ağustos 1896. Hamidiye Mahallesi, günümüz Kavala’sında “Aziz Varvara” adıyla anılmaktadır. Bu bilgiye 

Mayıs 2007 tarihinde Kavala’da yaptığımız saha araştırmasında ulaşılmıştır. 
34 Asır, No: 133, 15 Eylül 1896. 
35 BOA., İ. DH., No: 1392, 05 N. 1319. Günümüz Kavala’sında bu mahalle “Dürüst Haç” ya da “Su yolu” 

mahallesi adıyla anılmaktadır. Bu bilgiye Mayıs 2007 tarihinde Kavala’da yaptığımız saha araştırmasında 

ulaşılmıştır. 
36 BOA., ŞD., No: 2033, 29 Za. 1316. Bu Çingene Mahallesi bugün aşağı yukarı Aziz Georgios bölgesinde yer 

almaktaydı. Yeni mahallenin bir parçası olan bu Kıpti Mahallesi 1899 yılında buradan ayrılarak Küçük Mahalle 

ismiyle adlandırılmıştır. BOA., İ. DH., No: 1363, 16 Z. 1316. 
37 BOA., DH. TMIK. S., 37/58, 29 M 1320. 
38 Likurinos, age, s. 94; s. 96. 
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seyyah Abbott, eski şehrin duvarlarının dışında plajın patikaları boyunca uzanan yeni Kavala 
hakkında şu gözlemleri yapar: 

“İsminden de anlaşılacağı üzere burası oldukça yeni bir yerleşimdi. Aslında 
henüz çok gelişmemişti. Yeni evler, çoğunlukla taştan ve modern şekilde ve 
bir günde inşa ediliyordu. Bu mevcut her an değişen ve gelişen görüntü daha 
önce bahsetmiş olduğum eski kasabaya ve onun kulelerine tezattı. Yeni Kavala 

gelişimini, içerideki tütün fabrikalarına borçluydu. Limanı, bölgedeki ihracat 
için temel bir araçtı. Burası hammaddenin işlendiği ve daha sonra bunun 
gemilerle Mısır, İngiltere ve Amerika’daki pazarlara gönderildiği yerdi.”

39
 

Plaj boyunca uzanan yeni Kavala bölgesi şehrin ileri gelenlerinin gözde mekânı haline 
geldiği yine Abbott’un, “…eski Kavala savaş surlarının arka tarafında solda yükselirken… 
Yeni Kavala beyaz villarının dağıldığı kıyı boyunca [uzanıyordu]…” şeklindeki gözleminden 

anlaşılmaktadır.
40

 Abbott’un da gözlemlediği gibi, Kavala sahil boyu şehrin gözde evlerinin, 
villalarının, meydanlarının ve tütün işlenen mağazalarının bulunduğu en canlı mekânı hâline 
geliyordu. 

Sonuç 

Sonuç olarak Kavala, Roma döneminden bu yana tarihsel süreç içinde gelişmesini Via 
Egnatia (Canib-i Yesar ya da Sol Kol) yolu üzerinde bir menzilhane olmasına borçludur. Şehir, 

tarihin akışı içerisindeki o herkesçe bilinen ününe 19. yüzyılın başlarında kendisi de Kavalalı 
olan Mehmet Ali Paşa ile adeta bütünleşerek ulaşmıştır. Bu yüzyılda Kavala, ard bölgesinde 
yetiştirilen tütünün ihracatı için en büyük yükleme limanı konumuna gelerek hızlı bir değişim 
göstermiştir. 

Kavala, 19. yüzyılda nüfus yapısı yönünden Selanik kadar heterojen bir yapı 
göstermemesine rağmen Türkler, Pomaklar, Çingeneler gibi Müslümanlarla; Bulgarlar, 

Rumlar, Katolik ve Protestan Frenkler gibi Hristiyanlarla ve bunlara göre sayıları az da olsa 
Yahudilerle Osmanlı çoğulculuğunu kendi içinde barındıran bir şehirdir. Şehirde mahallelerin 
Osmanlı klasik dönem şehir anlayışına uygun olarak bir cami ve onun çevresinde şekillendiği 
görülmektedir. İstisnaları olsa da mahalle isimlerinin genellikle camiler veya banilerinin 
adlarıyla anılması da bu durumu desteklemektedir. Demografik veriler ışığında Kavala’da 
nüfusun dinî ve etnik yapısının, 1831 nüfus sayımından başlayarak 20. yüzyılın ilk çeyreğine 

gelene kadar bir değişim geçirdiği görülmektedir. 

Osmanlı İmparatorluğu’nda 1864’teki yerel yönetim alanındaki yeni yasaların 
ardından reform hareketinin ivme kazanmasıyla birlikte, Kavala, Drama gibi taşradaki şehirler 
gelişmeye ve değişmeye başlamıştır. Bu dönemde sağlık, düzen ve güzelleştirme, Osmanlı 
belediyeciliğinin şehirlerin yeniden düzenlenmesi konusunda izlediği politikanın üç sloganı 
olmuştur. Osmanlı periferisinde başlayan çözülme sonrasında gerçekleşen iç göç şehirlerin 

nüfusunun etnik ve demografik yapısında değişime yol açmıştır. Bu durum Kavala’da da yeni 
mahallelerin kurulması ya da var olan mahallelerin içinden yeni mahallelerin doğması şeklinde 
etkisini göstermiştir. Osmanlı hakimiyeti döneminde demiryolu ağına kavuşamamış olsa da 
Kavala, özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında tütün ticaretindeki artışla birlikte 
Makedonya’nın metropol şehri Selanik kadar olmasa da onun gölgesinde bir liman şehri olarak 
önemini hiç yitirmemiştir. 

                                                 
39 Abbott, age, s. 296. 
40 Abbott, age, s. 291. 
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