
SAMORi TURE 

kurmaya çalışan Samari Ture ülkesinin sı
nırlarına ulaşan Fransız sömürge ordula
rıyla ilk savaşı 1881 'de yaptı. 1882 yılında 
onlara karşı büyük bir direniş gösterdi. Sa
vaş tekniği ve cesareti bakımından Fran
sızlar tarafından Napolyon'a benzetildi. Bu
nunla birlikte 1883'te Bamako'nun işgali 
önlenemedi. 188S yılında Fransız birlikleri 
karşısında Bure'de büyük kayıp verdi. Ba
tı Afrika'yı işgal etmeye kararlı olan Fran
sızlar'la ilerleyen yıllarda nüfuz bölgeleri
ni belirleyen üç anlaşma yaptı. Mart 1886'
daki ilk anlaşmayla Bure bölgesini, bir yıl 
sonra ikinci anlaşmada Nüer'in batı yaka
sını Fransızlar'a bırakınayı kabul etti. An
laşmalardan faydalanarak Senufo kabile
sinin idaresinde bulunan Sikasso'yu ku
şatan ( 188 7). ancak kuşatmanın uzama
sı üzerine ülkesinde isyanlar çıkınca geri 
dönen Samori, Fransızlar'la son anlaşma
sını 13 Şubat 1889'da yaptı ve Tisinko'dan 
Nüer nehrine kadar olan kısmı onlara bı

rakmak zorunda kaldı. 

Samari 1891 'de topraklarına saldıran 
Fransızlar'la yeniden savaşa tutuştu. An
cak başşehri dahil ülkesinin en önemli 
merkezlerinin Fransızlar tarafından işga
lini önleyemedi. Tehlikenin büyüklüğü kar
şısında Yukarı Fildişi Sahili'nin doğusuna 
çekilen Samari geçtiği güzergahı tamamıy
la tahrip etti. Fransızlar'la iş birliği yapan 
müslümanların üzerine saldırılar düzen
lemekten çekinmedi. 1891 -1898 yılları ara
sında kendisine tabi olan halkıyla birlikte 
devamlı yer değiştirdi. 1897'den itibaren 
elinde kalan toprakları hızla kaybetmeye 
başladı . Bu yıllarda İngiltere de ona silah 
satmaktan vazgeçmişti. Son olarak Liber
ya'ya çekilmek üzere harekete geçen Sa
mori Fransız birliğine esir düştü (29 Eylül 
1898) ve Gabon'un Ndjole şehrin e götü
rüldü. 2 Haziran 1900 tarihinde sürgün
de vefat etti. Samari'nin soyundan geldi
ğini iddia eden Gine'nin ilk devlet başka
nı Seku Ture onun kemiklerini getirterek 
ülkesine defnettirdi. Hakimiyet alanını Ma
li, Burkina Faso, Gine, Gana ve Fildişi Sahi
li'nin bir kesimini içine alacak şekilde ge
nişleten Samari Ture, Avrupa emperyaliz
mine karşı Mande milli direnişinin sem
bolü olarak görülmektedir. 1886'dan iti
baren Kankan alimler inin teşvikiyle ülke
sinin yönetiminde şer'! kuralları uygula
maya başlaması dolayısıyla Samari'nin kur
duğu devlet yeni bir dönemin başlangıcı 
kabul edilmektedir. 

Dindarlığı ve güzel ahlakıyla meşhur olan 
Samari Ture din alimlerine itibar eder, 
önemli meselelerde onların fikrini alırdı. 
Geniş topraklara sahip ülkesinde nüfusun 
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büyük bir kesimini teşkil eden putperest
lerin İslam'a girmesini sağlamak için bü
yük gayret göstermiş ve bunda başarılı ol
muştur. Bütün köylere maaşlı Kur'an öğ
reticileri göndermiş, kırsal kesimlerden 
binlerce çocuğu Kur'an okumayı öğret
mek ve temel dini bilgileri vermek için 
önemli merkezlerdeki medreselerde top
lamıştır. Ayrıca kabile reisierine ve zengin
lere çocuklarına İslami eğitim aldırmala
rını mecbur kılmıştır. Kur'an kurslarında 
başarılı olanları bizzat kendisi imtihan eder 
ve mükafatlandırırdı. Bu okullarda yeti
şen gençler, daha sonra Fransız sömürge
si döneminde İslamiyet'i tebliğ faaliyetle
rini devam ettirmiştir. Böylece Gine'nin ta
mamına yakını ile Fildişi Sahili, Mali, Sier
ra Leone ve Liberya'da İslam yayılıp bü
yük bir güç kazanmış, animist kültür böl
geden büyük oranda silinmiştir. Samari 
Tu re, İslam dininin öğrenilmesini ve put
perestler arasında yayılmasını sağladığı 
gibi ticari hayatla da yakından ilgilenmiş , 

bunun için ticaret yollarının güvenliğine 
büyük önem vermiştir. Samari Ture'nin 
mücadelesi konusunda araştırmalar yapıl

mış, Yves Person onun hakkında üç ciltlik 
bir tez hazırlamıştır ( Samori, une Revolu
tion Dyula, I-III, Dakar 1968-1975). Ayrıca 

hayatı Batı Afrika sözlü edebiyatında önem
li bir yer tutan destaniara konu olmuş ve 
onunla ilgili destan XX. yüzyılın ikinci ya
rısından itibaren yazıya geçirilmiştir. 
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SAMOYLOVIÇ, 
Aleksandr Nikolaeviç 

(1880-ı 938) 

Rus şarkiyatçısı. _j 

Nüni-Novgorod'da doğdu. Petersburg 
Üniversitesi'nde Melioranskiy, Smirnov, 
Barthold, Jukovskiy ve Rozen gibi hoca
lardan şarkiyat ve Doğu dilleri okudu. Me
zuniyetinin ( 1903) ardından hacası Türko
log Melioranskiy'nin yönlendirmesi ve öğ
rencilik yıllarında Türkmenistan'da bilim
sel bir geziye katılmış olmasının etkisiyle 
Türkmen lehçesi üzerinde çalışmaya baş
ladı ve Melioranskiy'nin ölümünden sonra 
üniversitede onun derslerini okuttu ( 1906). 

Ertesi yıl doçent olarak Tatar Edebiyatı 
Kürsüsü'ne tayin edildi. 1908'de Rus Ar
keoloji Derneği, ardından Rus Coğrafya 
Derneği üyeliğine seçildi. Aynı dönemde 
Doğu Müzesi'nde memurluk (konservatör) 
yaptı. 1910'da Petersburg'da kurulan Do
ğu Dilleri Akademisi'nde Türk dili hocalı
ğına getirildi. Ertesi yıl, öğrenciyken gitti
ği Anadolu'ya tekrar giderek incelemeler
de bulundu. 1912'de Kırım'da öğretmen

Iere Tatarca grameri öğretti; bu lehçe üze
rinde çalışıp dil ve etnografya malzemesi 
topladı. Budapeşte, Viyana, Paris ve Ber
lin'e bilimsel gezileryaptı (1913). 1917yı

lında profesörlüğe yükseltildi. 1917 Bolşe
vik ihtilali'nden sonra Rusya'da şarkiyat 
öğretimi alanında yapılan reformlarda ak
tif rol aldı. 1922'de Petrograd Yaşayan Do
ğu Dilleri Enstitüsü müdürlüğüne seçildi 
ve bu enstitüde Türk lehçeleri üzerine ders 
verdi. 1924 yılında burada bir Türkoloji se
mineri kurulmasına önayak oldu. 

192S'te Sovyet Sosyalist Cumhuriyetle
ri Birliği Bilimler Akademisi muhabir üye
liğine, 1929'da asli üyeliğe seçildi. 1926 yı
lında Bakü'de toplanan ı. Türkoloji Kongre
si'nin tertip komitesinde yer aldı. Türkiye'
de yapılan Türk dili kurultayiarına katıldı. 
Petersburg ve Berlin üniversiteleri arasın
da W. Radloff ile W. Bang'ın çevresinde yıl
larca süren ilmi tartışmalarda derleme ve 
yayın yaptığı dönemin şartlarını vurgu
layarak Radloff'u savundu. 1927'de Rad
loff'un sözlüğünün düzeltilerek ilavelerle 
yeniden yayımlanması düşüncesi doğrul
tusunda Türkiye'ye gönderildi, ancak ya
pılan iş birliği görüşmelerinden sonuç alı
namayınca bu amaçla Rusya Bilimler Aka
demisi'nde kurulan komisyonda yer aldı. 
1934 yılında Bilimler Akademisi'ne bağlı 
Doğu Bilimleri Enstitüsü müdürlüğüne ta
yin edildi. 13 Şubat 1938'de öldü. 

Samoyloviç Türkler'in dili, edebiyatı, folk
loru, etnografyası ve tarihi üzerine yaptığı 
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çalışmalarla Türkoloji alanına büyük kat
kılar sağlamıştır. Özellikle onun ses denk
liklerini ölçü alarak Türk lehçelerini r gru
bu (Bulgar), d grubu (Uygur-Kuzeydoğu), 
Tav grubu (Kıpçak-Kuzeybatı), Taglık gru
bu (Çağatay, Güneydoğu), Taglı grubu 
(Kıpçak-Türkmen, Orta), ol- grubu (Türk
men-Güneybatı) adlarıyla beş ana dalda 
tasnif ettiği Nekotorye dopolnenija k 
klassifikacii tureckix jazykov (Türk dil
lerinin sınıflandırılması üzerine bazı ilil
veler; Petrograd 1922) başlıklı eseri Tür
koloji alanında önemli bir yere sahiptir. 
Samoyloviç'in Opyt kratkoj krymsko-ta
tarkoj grammatiki (kı sa bir Kınm-Tatar 
grameri denemesi; Petrograd 1916); Ru
kovodstvo dlja prakticeskogo izucenii 
osmansko-tureckogo jazyka (Osmanlı 
dilini pratik olarak öğrenme kılavuzu; Pet
rograd 19 ı 6); Sobraine stixotvorenij im
pe ratara Babura (İmparator Babür'ün 
şi ir! eri; Petrograd I 9 I 7) adlı eserleriyle Kır
gız ve Kazak dillerinde evli kadınlara ya
sak olan sözler, Altay Türkleri'nde kadın
lara özgü kelimeler, Türkçe'deki asıl sayı
lar ve yorumlarının özeti, Türk dillerinde
ki zengin ve fakir, Türk halklarında hafta 
günlerinin adiandıniması konularında ka
leme ald ığı makaleleri, Türk dili ve edebi
yatıyla ilgili özgün çalışmalar olmaları ba
kımından ayrı bir öneme sahiptir. 

Samoyloviç' in "Hoton Türkleri ve Dille
ri" (tre. Abdullahoğlu Hasan, AYB, sy. 33 -

34 [İstanbul 19341. s. 321-324); "Orta As
ya Edebi Türkçesi'nin Tarihine Dair" (tre. 
Abdülkadir inan, AÜ DTCF Yıllık Araştır

malar Dergisi, I [istanbul I 944 J, s. 73-95); 

"Türk Lehçeleri: Tasnif, Umumi Vasıfları , 

Yazılar ve Edebi Lehçeleri Türk Olan ve Ol
mayan Diller Arasında Karşı lıklı Tesirler" 
(tre. Şerif Hulusi, TD, sy. 6-7 [19461. s. 
591-608); "Kazak Kelimesi Hakkında" (tre. 
Saadet Çağatay, TDA Y Belleten [I 9571. s. 
95-104) ; "Kırım-Türk Yazı Dilinin Tarihçesi" 
(tre. Rasime Uygun, TDAY Selleten [ı 9601. 

s. 373-379); "Altay Türkleri'nde Kadınlara 

Özgü Kelimeler" (tre. Vahid Zahidoğlu -
Selahaddin Bekki , TK, XXXJX/459 [2001 [, 

s. 388-396) gibi makaleleri Türkçe'ye ter
cüme edilmiştir ( eserlerinin bir li stesi için 
bk. Eren, Türklük Bilimi Sözlüğü, s. 295-

296) . 
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SAMSUN 

Karadeniz bölgesinin 
Orta Karadeniz bölümünde şehir 
ve bu şehrin merkez olduğu iL 

_j 

Kuzeybatı rüzgariarına karşı nisbeten 
korunmuş deniz girintisinin kenarında yer 
alır. Samsun'un ortaya çıkışı milattan ön
ce VI. yüzyılda Miletliler tarafından kuru
lan Amisos'a bağlanır. Ancak bu mevkide 
yerleşme tarihinin çok daha eskilere git
tiği bilinmektedir. Samsun adının Yunan
ca "amisos" kelimesinden geldiği ileri sü
rülür. Ayrıca bu kelimenin kökeninin eski 
Yunan öncesi döneme dayanması ve bu 
adın bölgeye deniz yoluyla gelen Yunanlı
lar tarafından verilmeyip Amasia gibi Ana
dolu menşeli bir kelime olduğu ihtimali 
üzerinde de durulur. Roma imparatoru 
Pompeius milattan önce 64 yılında Ami
sos'a geldiği zaman şehrin ismini Pom
peiopolis'e çevirmekle birlikte bu isim ka
lıcı o lmamış ve Arnisos adı bundan son
raki dönemlerde de varlığını korumuştur. 
Bugünkü Samsun adının ortaya çıkışı Türk
ler'in buraya hakim olmasından sonradır. 
XII ve XIII. asırlardaki Türk kaynaklarında 
Samsun ismi kullanılırken aynı yıllardaki 
Batı kaynaklarında Sampson adı geçer. 
Samsun'un Sam'ın torunları, Tevrat'ta ge
çen Samson adlı kahraman, Türkçe'de "av 
köpeği" anlamındaki samson gibi kelime
lerden geldiği iddiaları yakıştırmadır. Hı

ristiyanlarla meskGn kısım Türk devrinde 
"Kafır" veya "Kara Samsun" diye yaşamaya 
devam etmiş , bu dönemde şehrin adı 

Samsun olarak anılmakla birlikte sancak 
ismi için Canik kullanılmıştır. 

SAMSUN 

Tarih, Sosyal ve Ekonomik Yapı. Sam
sun ve çevresindeki yerleşim tarih öncesi 
deviriere kadar uzanır. Yörede Tekkeköy, 
Dündartepe, Kaledoruğu gibi eski yerle
şim yerleri tesbit edilmiştir. Prehistorik 
çağda Samsun şehri etrafında on bir yer
leşim biriminin varlığı belirlenmiştir. Elde
ki bulgular ilk yer leşenierin Gaskalar (Kaş
kalar) olduğunu , buraya daha önce gelen
lerle birleşerek Mert ırmağı ağzında kü
çük bir şehir kurduklarını gösterir. Şehir 
daha sonra Hitit ve Frigler'in hakimiyeti
ne girdi. Bazı eski Yunan kaynaklarında 
Samsun ve civarında Amazan adı verilen 
savaşçı kadınların yaşadığı ve kendi top
raklarına yabancı erkek sokmadıkları ya
zılıdır. Amazonlar'ın bugünkü Çarşamba 
ve Terme ovalarında bulundukları iddia 
edilir. Frigler 'in ardından Doğu Karadeniz 
kıyı şeridinde Kirnınerler hakim oldu. Lid
yalılar'ın Kimmerler'i yenmesinden sonra 
Ege'nin denizci kavimlerinden Miletliler bu
raya gelip yerleşti ve mevcut eski yerle
şim yerine Amisos adın ı vererek yeniden 
kurdu. Enete adlı eski yerleşim yeri Ami
sos adını aldı (Strabon , s. 15 , 20 , 28). Ana
dolu hakimiyeti yüzünden Lidyalılar'la Pers
ler arasında meydana gelen savaştan (m.ö. 
546) sonra Pers hakimiyetine girdi. Ami
sos'a gelen Pers imparatoru Darius şeh
rin yerini beğenmeyerek 3 km. batısında
ki Toramantepe'de yeniden kurdu ve bu
rası daha sonra Kara Samsun adıyla anıl
maya başlandı. Bir ara Yunan Kralı Perik
les'in ele geçirdiği Amisos tekrar Persler 
tarafından alındı. Bu hakimiyet milattan 
önce 331 yılına kadar sürdü. Büyük İsken
der'in Persler'i yenmesi üzerine Makedon
yalılar'ın hakimiyetine girdi. İ skender'in 
ölümünün ardından Pers Kralı Mitridates 
milattan önce 2SS'te Amasya, Sinop ve 
Amisos'u ele geçirerek bölgede Pont Kral
lığı adıyla bir devlet kurdu. Milattan önce 
64 yılında Romalılar'ın eline geçince ticari 
önemi giderek arttı. Ticari gelişme şehrin 

zenginleşmesini sağladı ve bir süre sonra 
Hıristiyanlık yayılmaya başladı. Roma im
paratorluğu ikiye bölününce Doğu Roma 
(Bizans) İ mparatorluğu'nun idaresi altına 
giren Amisos piskoposluk merkezi haline 
getirildi. Bizanslılar'la müslüman Araplar 
arasında başlayan savaşlar şehri de etki
ledi. Nitekim Malatya Emiri Ömer b. Ab
dullah ' ı yenen Bizans ordusu Arnisos'u ge
ri aldı ve şehir Türkler tarafından fethedi
linceye kadar Bizans hakimiyetinde kaldı. 

11 so veya 11 SS'te Danişmendliler'in Si
vas-Amasya Emlri Yağıbasan Samsun'a yö
nelik akınlarda bulundu. Şehrin Türkler ta
rafından alınışı ll. Kılıcarslan devri (ı ı 55 -
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