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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 -

83 



SAMSUN 

1192) sonlarındadır. Ancak onun ülkeyi 
oğulları arasında paylaştırması üzerine çı
kan kardeş kavgası döneminde şehir ve 
çevresindeki dağlık bölgeler tekrar Kom
nenoslar'ın kontrolüne girdi. ll. Rükned
din Süleyman Şah , Samsun'a kadar Doğu 
Karadeniz topraklarını tekrar ele geçirdi 
( 590/1194) . İ mparator lll. Aleksios'un 
1200'de şehri zaptetme girişimi başarısız 
kaldı ve Canik kesimi kontrol altına alındı. 
1228 yılına kadar Sinop'tan Ünye'ye uza
nan sahil boyunda hakimiyet kuruldu. Sel
çuklular devrinde özellikle XIII. yüzyılda 
Çepniler, Sinop'tan Trabzon'a uzanan 
bölgede yerleşti. Çepniler'in Samsun-Si
nop yöresindeki faaliyetleriyle ön plana 
çıkmaları Mulnüddin Süleyman Perva
ne'nin ölümünden (676/ 1277) sonradır. 

Şehir bu dönemde Kırım ile ticaret bakı
mından önemli bir liman haline geldi. İl
hanlılar devrinde Samsun'da bir darpha
ne bulunduğu anlaşılmaktadır. 

ll. Keykavus'un tarunu Taceddin Altun
baş Gazi Çelebi 'nin kurduğu Kubadoğui
ları Samsun. Kavak ve Ladik yörelerinde 
hüküm sürüyordu. Altunbaş'ın ölümünü 
( 1340-1 350 a ras ı) müteakip oğlu Keyku
bad Samsun, Kavak ve Ladik'te otoritesi
ni tesis etti. XIV. yüzyılda şehir iki ayrı kı
sımdan oluşmaktaydı: Müslüman Samsun 
ve Cenevizliler'e ait Simisso. Schiltberger, 
Samsun'un surları birbirinden yaklaşık bir 
ok atımı uzaklıkta birbiri karşısında iki şe
hir olduğunu, birinde hıristiyanlar ve Ce
nevizliler'in, diğerinde çevredeki toprakla
rın sahibi olan müslümanların yaşadığını 
ifade eder (Türkler ve Tatarlar Arasında, 

s. 48-51 ). XIII. yüzyılın başlarında muhte
melen Rumlar'ın yerleşmiş olduğu Ami
sos da şehrin üçüncü kısmını teşkil edi
yordu. Ancak bölgenin Türk kontrolüne 
girmesiyle yalnızca XIII. yüzyılda t icari 
amaçlarla kurulan Simisso, Osmanlılar'ın 
Samsun'u nihai fethine kadar özerkliğini 
sürdürdü. 

Osmanlılar şehri ilk defa, Akkoyunlular'ın 

1398'de Kadı Burhaneddin'i öldürmesin
den sonra 1. Bayezid'in bölgeye düzenle
diği sefer esnasında ele geçirdi. O sırada 
Samsun'un emlri Kubadoğlu Cüneyd idi. 
Cüneyd, Yıldırım Bayezid ile hiç karşılaş
maksızın Samsun'dan kaçtı. Simisso ise 
Cenevizliler'in elinde bırakıldı ve bölgenin 
valiliğ i Bulgar Kralı Şişman'ın müslüman 
olan oğlu Aleksandr'a verildi. Ankara Sava
şı'nda Timur'un Yıldırım Bayezid'i yenme
sinden sonra Cüneyd Bey Samsun'a dönüp 
beyliğini yeniden ihya etti. 6 Nisan 1403'
te Samsun'dan geçen Katalan elçisi Cla
vijo buranın Türkler'in elinde, iki kaleden 
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ibaret olup birinde Cenevizliler'in bulun
duğu bilgisini tekrarlar (Anadolu, Orta As
ya ve Timur, s. 67) . Bölgedeki küçük bey
likler arasında iktidar mücadelelerinin so
nucunda muhtemelen 820-822'de ( 1417-
1419) Niksar ve Çarşamba yöresini ellerin
de bulunduran Taceddinoğulları. Cüneyd'i 
öldürdü. Bu olay üzerine Candaroğulları 
Samsun'a hakim oldu ve istendiyar Bey'in 
oğlu Hızır Samsun valiliğine getirildi. Ar
dından o sırada Amasya'da sancak beyi 
olarak bulunan Şehzade Murad'ın (ll. Mu
rad) lalası Biçeroğlu Hamza Bey, Kafir Sam
sun'un yandığını ve içindekilerin gemilere 
binerek şehri terkettiklerini duyunca bu
rayı ele geçirdi. Müslüman Samsun ise İs
fendiyar oğlu Hızır Bey'den savaşsız tes
lim alındı. Osmanlı kroniklerinin ifadesin
den, Cenevizliler'in şehirden ayrılışının müs
lüman Samsun'un Osmanlılar'a teslim ol
masından daha önce vuku bulduğu anla
şılmaktadır (Aşıkpaşazade , s. 152; Neş rl, Il, 
541 ) . Tarihi takvimlerde bahsi geçen 820 
( 1417) veya 821 ( 1418) tarihli Can ik sefe
rinde Canik'in Kavak ve Havza gibi güney 
kısımlarının Osmanlı topraklarına katıldı 

ğı , Samsun'un iki yıl sonra (823/1420) ele 
geçirildiği söylenebilir. Her ne kadar kay
naklarda Cenevizliler'in tamamen şehri ter
kettikleri belirtiliyorsa da İtalyan kaynak
ları 1424'te şehirde bir Ceneviz kolonisinin 
varlığından söz eder. 890 (1485) tarihli Tah
rir D efteri (BA. TD, nr. 37) Samsun'da 
"Frenkpazarı cemaati" adı altında bir gru
bun varlığına tanıklık eder ki bunların Ce
neviz kolonisinin kalıntıları olduğu anlaşı

lır. 

Osmanlı tahrir defterleri, Samsun şeh
rinin XV-XVII . yüzyıllardaki mahalleleri ve 
nüfusu hakkında bilgiler içerir. Samsun'
da 1485'te bulunan mahalleler şunlardır: 

Hızır Bey Mescidi (Cami-i Hızır Paşa) . Pa
zarkapı Mescidi, Köhne Mescid, Meğde 
Kapısı Mescidi, Yeni Cami ( Hacıla r 1 Sadi 
Bey), Şeyh Hamza, Kethüda Hüseyin Mes
cidi, Has Bey 1 Hacı Bey Mescidi, Yenice 
Mescidi (Mehmed Kirişçi) ve Debbağan . 

Ayrıca seksen bir neferden ( yeti ş kin erkek 
nüfus) oluşan Rum ve seksen dört nefer
den oluşan Ermeni cemaatleriyle Ceneviz
liler'in kalıntısı olan altı kişilik bir grup mev
cuttu. Bunların dışında vergiden muaf Sey
yid Kutbüddin Zaviyesi cemaatiyle kalede 
görev yapan müstahfızlar, pasban ve zen
berekçiler kaydedilmiştir. Şehrin nüfusu 
492 neferden ( 1500 ki ş i) ibaretti, 1 520'
de bu sayı 408'e düştü, 1576'da 542 oldu 
(tahminen 1800 ki ş i) . XVI. yüzyılda Pa
zarkapı Mescidi mahallesi ortadan kalkar
ken Hoca Hayreddin, Girdeciyan, Aslıhan 

ve Hacılar mahalleleri ortaya çıktı. Kasa
badaki gayri müslim nüfus giderek azaldı 
( 1576'da yirmi iki nefer Rum , otuz bir ne
fer Ermeni). XVII. yüzyıla gelindiğinde 1052 
( 1642) tarihli avarız haneleri sayımına gö
re kasaba yakınındaki Kadıköy'de oldukça 
kalabalık bir gayri müslim nüfus (doksan 
dört nefer) varlığını devam ettirirken artık 
büyükçe bir köy durumuna düşen Sam
sun'da gayri müslim cemaat kalmamış. 
sadece bir müslüman mahallesinde iki ne
fer zimml yazılmıştır. 1642'de "nefs-i ka
saba-i Samsun" olarak kaydedilen kasaba 
merkezinin yanında Meğde Kapısı, kale 
içindeki Hatun Camii, Şeyh Hamza, Sadi 
Paşa, Has Bey, Girdeciyan, Yenice ve Kır
baç Ali mahalleleri vardı. Kasabada yet
miş altısı askeri ve ulema, elli altısı reaya 
hanesi ve ikisi mücerret toplam 134 ye
tişkin erkek nüfus kaydedilmiştir. Bu dö
nemde Samsun'un nüfusundaki azalma
nın sebeplerinden biri Kazak saldırıları so
nucu şehrin yakılmış olmasıdır (BA, MAD, 
nr. 3880, s. 7) . Öte yandan gayri müslimler 
önceki dönemde de var olan, büyük ölçü
de gayri müslimlerin oturduğu Kadıköy'e 

çekilmiş olmalıdır. XV-XVI. yüzyıllarda Sam
sun kasabasının vergi gelirleri içinde en 
büyük pay hiç şüphesiz liman ve gümrük 
gelirlerine aitti ( 1520'de 82 000, 1576'da 
160.000 akçe; bu son rakama Terme ve 
Ünye liman gelirleri dahildir) . Trabzon ve 
Sinop ile karşılaştırıldığında mütevazi bir 
liman kasabası olan Samsun'da !imanın, 
köle ticareti ve istanbul'un iaşesi için çev
reden sağlanan malların gemilere yüklen
mesi dışında uzun mesafe ticaretinden 
pek fazla pay alamadığı anlaşılmaktadır. 

Kazak saldırıları yüzünden küçülen kasa
banın liman geliri 1642 itibariyle akçe kıy
metindeki düşüş de dikkate alındığında 
çok azalarak 80.000 akçeye geriledi (BA, 
MAD, nr. 3880, s. 7) . Kasabada XV-XVI. 
yüzyıl kayıtlarına göre boyahane, mumha
ne, salhane, kapan , ihtisab, pazar bacı , 

meyhane, damga mukataaları da vardı. 
1485 ve 1 520' de görülen bozahane 1 576'
da kaldırılmıştır. Kasabada oturanların kıs
men hububat yetiştirdiği ve bağcılıkla uğ
raştığı anlaşılmaktadır. Nüfus bakımından 
olduğu gibi vergi potansiyeli açısından da 
Samsun küçük ölçüde bir şehir yerleşimiy

di. Samsun XVII. yüzyılın ikinci yarısında 
durumunu korudu. Katib Çelebi burayı 
dağlar içinde havası kötü, evlerinin bir bö
lümü bataklık arazide kurulu bir kasaba 
olarak anar. Evliya Çelebi ise limanının açık 
olduğunu, fakat demir atılabilecek bir du
rumda bulunduğunu , halkının tamamının 

gemici ve kendirci olduğunu belirtir. lll. 
Mehmed devrinde kalesinin Urus (Kazak-



lar) tarafından yıkıldığını ve daha sonra 
tamir edildiğini belirtir ki bu 1642 tarihli 
bir belgede, "Rus-ı menhus canibinden 
zarar tari olup iki defa ihrak bi'n-nar ol
makla ... " şeklinde vurgulanmıştır. Evliya 
Çelebi ayrıca medrese, imaret ve darülha
dis olmadığını. yalnız sıbyan mektebi bu
lunduğunu söyler. 

XVII[. yüzyıl başlarında Samsun'u gören 
Tournefort buradan bir köy gibi söz eder. 
Bu yüzyılda Samsun'da tıpkı diğer yerler
de olduğu gibi ayanlar önem kazandı. Ca
nikli Hacı Ali Paşa ve oğulları sadece Ca
nik'te değil Trabzon. Arnasya gibi komşu 
yörelerde de yöneticilik yaptı. 1808'de Il. 
Mahmud başa geçince Tayyar Mahmud 
Paşa idam edildi ve Canikli Hacı Ali Paşa 
ailesinin nüfuzu sona erdi. Bu sülaleden 
sonra Hacı Ali Paşa'nın hazinedan olan Sü
leyman Paşa'nın ailesi bazı kesintilere rağ

men XIX. yüzyıl ortalarına kadar yöreyi yö
netti. Süleyman Paşa 1841'de ölünce kar
deşi Abdullah Paşa Canik muhassılı ve ar
dından Trabzon valisi oldu. Abdullah Pa
şa'nın 1846'da aziedilmesiyle bu ailenin 
dönemi sona erdi ve Canik'te mutasarrıf 
paşalar dönemi başladı . 

Samsun Limanı, XVII ve XVIII . yüzyıllar
da Sinop kadar olmasa da Kırım ve Kaf
kaslar'a pamuklu ihracatı yapılan bir çıkış 
noktasıydı. Sinop ve Trabzon limanlarının 
gölgesinde kaldığından Samsun'un ticaret 
açısından asıl önemi, Anadolu'daki ticaret 
yollarını Karadeniz' e bağlayan bir geçiş nok
tasında bulunmasından kaynaklanıyordu. 

Küçük Kaynarca Antiaşması ile ( 177 4) ön
ce Rus gemilerine. ardından Avusturya , 
ingiltere, Fransa ve diğer Avrupa devlet
lerine Karadeniz'de serbest dolaşım hakkı 
tanınmasıyla ticaret canlandı. Yüzyıl son
larında Samsun Limanı'ndan mal alıp gö
türen gemi reisierinin çoğunun müslüman 
olup Samsun ve çevresinden olduğu anla
şılmaktadır. ihraç mallarının başında Arnas
ya ve Tokat pamukluları ile hayvani yağ

lar, deri vb. gelirken ithal malları arasın
da ham demir, Leh çuhası, sade yağ ve don 
yağı gibi ürünler vardı. 

1813-1814'te Anadolu'yu gezen J. MeDo
nald Kinneir'e göre Samsun'da beş adet 
minareli cami , bir hamam ve tüccarlar 
için bir han vardı ; nüfusu 2000 kadardı. 
1817-181B'de Buışkyan, Samsun'da kale ve 
binalardan. limanı geniş olmakla birlikte 
emniyetli bir sığınak olmadığından bahse
der. Ona göre kasabada değişik milletiere 
mensup tüccarlar bulunmaktaydı. 1836'
da J. Brunt şehir nüfusunu 10.000 olarak 
tahmin eder. 1838'de şehri ziyaret eden 
Henry Suter'e göre kasabada 450 Türk, 
150 Rum aile vardı ; Samsun'un pazarla
rında bol mal bulunuyordu. Ancak bunlar 
mahalli tüketimden ziyade t ransit ticare
te hizmet etmekteydi. Avusturya bandıra
lı buharlı gemilerle iranlı ve Avrupalı tüc
carlar şehre uğruyor ve Karadeniz'i geçe
rek Rumeli ve Orta Avrupa ile ticaret ya
pıyordu . Kaynaklarda, şehrin havası ağır 
olduğundan Rum ve Ermeniler'in yarım 
saat mesafede yüksekte bulunan Kadı

köy'de oturdukları belirtilir. Bununla bir
likte daha düşük nüfus tahminleri de var
dır. Samsun'u 1847'de ziyaret eden Os
manlı seyyahı Ferruhan Bey'e göre kasa
bada 500 Türk. 240 Rum, 60 Ermeni ve 
birkaç Avrupalı hanesi vardı ve toplam 
nüfus 6000 kadardı. Şehirde her etnik
dini grubun ayrı mahallelerde oturduğu 
ve deniz kıyısındaki Türk mahallesinde be
desten, han. hamam, yedi cami ve dört 
türbe (Seyyid Kutbüddin, lsa Baba, Sey
di Bey ve Hüseyin Gazi) bulunduğu ifade 
edilir. XIX. yüzyıl sonlarında Şemseddin 
Sami ( 1 890 ' ların başında) Samsun nüfusu
nun 11 .000 civarında olduğunu ve bunun 
üçte birinin müslüman, kalanının Rum, 
Ermeni vb.nden oluştuğunu bildirir. Sam
sun'un buharlı gemi ulaşırnma açılması

nın ve yüksek vasıflı tütün ekiminin Bafra 
çevresinden başlayarak yayılmasının şeh
rin gelişmesine yol açması sonucunda Türk 
nüfusu arttığı gibi Trabzon'dan ve Ege kı
yılarından , iç Anadolu 'daki Türkçe konu
şan Rum ve Ermeniler'den gelip yerleşen
ler oldu. Hiç şüphesiz nüfus artışında bu 
göçler birinci dereceden rol oynadı. Özel
likle Rum nüfusun artışında İstanbul ve 

XX. yüzyı lın 

baş l arında 

samsun 'u 
gösteren 
bir kartposta ı 
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Batı Anadolu'dan göçlerin önemli katkısı
nın olduğu , Rumlar'ın ve Ermeniler'in tü
tün ticareti denetimini ellerinde bulundur
dukları anlaşılmaktadır. 1841 yılının Tem
muz-Aralık aylarında Samsun Limanı'na 
elli dokuzu Türk, otuz dördü Avusturya 
bayrağı taşıyan toplam doksan yedi gemi 
133.379 sterlinlik mal getirm iş, toplam 
1 03 gemi ise 121 .138 sterlinlik mal gö
türmüştü. ihraç ürünleri arasında Sam
sun'un yakın çevresinde üretildiği anlaşı

lan belli başlı kalemler tütün, salyangoz. 
çeşitli hububat ve baklagiller, bal mumu. 
keten, kendir vb . yer almaktad ır. 1860'
lar itibariyle Samsun'un İstanbul-Bağdat 
yolunun ana limanı olduğu ve yöre tütü
nünün uluslararası pazarlarda müşteri bul
duğu görülmektedir. Öte yandan Samsun 
Limanı XIX. yüzyılın ikinci yarısında Kaf
kaslar'dan göçenler için büyük bir önem 
kazandı. Bu göçmenler iç kesimlere nakle
dilmekle birlikte bir kısmı Samsun yöresin
de yerleşiyordu . 1880 yılında Samsun'da 
34.877 kişi karaya çıkmış , bunların 1375'i 
ölmüş, 6538'i Canik sancağına yerieşirken 
kalanlar Ankara ve Sivas'a gönderilmiştir 
(Ka rpat, s. ı ll) . Şehrin artan demografik 
ve ekonomik önemine paralel olarak 1865-
1875 arasında İngiltere , Sicilya, Rusya, 
Avusturya, Belçika ve Amerika Birleşik 
Devletleri gibi devletlerin konsoloslarına 
rastlanmaktadır. Limanın , yeni yolların , 

okulların ve telgraf hatlarının açılması gi
rişimleri ve alt yapı çalışmaları devam et
se de Isiahat Fermanı'ndan sonra yapımı 
tasarlanan Sivas-Samsun demiryolu pro
jesi sonuçsuz kaldı . Şehrin 1869'da uğra

dığı yangının ardından vilayet başmühen
disi Briyo ve Hırsan Efendi tarafından ya
pılan çalışmalar çerçevesinde şehrin yeni
den imar ve inşasına girişildL Mimar Briyo 
şehri birbirini dik kesen cadde ve sokak
lardan oluşacak şekilde planlamıştı. Bu fa
aliyet bugünkü modern Samsun'un fiziki 
yapısı üzerinde kalıcı bir etki yaptı. Sam
sun Limanı 'nın ihraç ve ithal faaliyeti Milli 
Mücadele'nin başlangıç yıllarında biraz 
azalsa da önemli çapta sürdü. Marsilya, 
Londra, İtalya , İskenderiye, Liverpool, Arns
terdam, New York vb. yerlere özellikle tü
tün ihraç etme işinin sürdürüldüğü ; Hin
distan, Amerika, Rusya, Yunanistan ve in
giltere' den kanaviçe çuval, un, tuzlu balık, 

şarap. kundura boyası, lastik çizme, ben
zin vb. ithal edildiği görülmektedir. 

Samsun özellikle Milli Mücadele açısın
dan önemli bir mevkiye sahiptir. Daha Bal
kan savaşları sırasında sadakatlerinin Os
manlı Devleti'ne değil Yunanistan'a oldu
ğunu açıkça ortaya koyan ve Doğu Kara-
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deniz bölgesinde bir Pontus devleti haya
liyle hareket eden birtakım Rum teşek
külleri (Pontus idrnan Kulübü, Samsun 
Rum Göçmenler Cemiyeti, Mukaddes Rum 
Anadolu Cemiyeti gibi) ve kiliseler Mon
dros Mütarekesi'nin ardından faaliyetle
rini hızlandırdı. Mustafa Kemal Paşa 'nın 

Dokuzuncu Ordu müfettişi olarak gönde
rildiği Samsun'a geliş sebebizahiren bu
radaki Rum çeteleriyle müslüman çetele
ri arasındaki çatışmalardı. Özellikle Neb
yan dağını mesken tutan Rum çetelerinin 
saldırıları yörenin müslüman halkından 
tepki görmüş ve MüdMaa-i Hukuk örgüt
lenmeleri çerçevesinde faaliyetler ortaya 
çıkmıştı. Anadolu'nun diğer yerlerinde ol
duğu gibi Samsun'da da önce mahall'i ce
miyetler (Cem'iyyet-i Hayriyye-i islamiy
ye, Karadeniz Türkleri Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyetil kuruldu. Sivas Kongresi'nden 
sonra Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hu
kuk Cemiyeti etrafında birleşince Samsun'
da da Boşnakzade Süleyman Bey başkan
lığında bir şube açıldı. Pontusçuluk faali
yetlerine karşı milli hükümet, askeri ve 
adli tedbirlerin yanında sahil kesimindeki 
Rum halkının göç ettirilmesi gibi idari ted
birlere de başvurdu . Milli Mücadele'nin 
son yılında Samsun, Yunan donanınası ta
rafından bombalandı (7 Haziran 1922), hü
kümet binası ve meskenler tahribata uğ
radı. Mustafa Kemal Paşa'nın maiyetiyle 
19 Mayıs 1919'da Milli Mücadele'yi baş
latmak üzere Samsun'a çıkışı Türk tarihi 
bakımından müstesna bir önemi haiz ol
duğu gibi Samsun'un tarihinde de unu
tulmaz bir yere sahiptir. 

İdari Yapı. Eskiçağ'lardan beri meskQn 
bir yöre olan Samsun havalisi Türkler'in 
Anadolu'yu fethi sürecinde kısa zamanda 
Türkleşmiş ve İslamlaşmıştır. Türkler bu 
yöreye Canit veya Canik adını vermiştir. 
Osmanlı devrinde de Vezirköprü, Ladik ve 
Havza dışında bugünkü Samsun ile Ordu 
havalisi Canik olarak adlandırılmıştır. Kla
sik Osmanlı döneminden Cumhuriyet' e ka
dar günümüzdeki Kavak, Yakakent. Ala
çam, Bafra, Samsun merkez, Tekkeköy, 
Asarcık, Ayvacık, Çarşamba, Salıpazarı, 

Terme gibi Samsun'un ilçeleriyle birlikte 
Ünye, Korgan, Kumru, Fatsa, Tekkiraz, Ak
kuş gibi Ordu'ya bağlı yerler Canik san
cağına bağlıydı. Osmanlı devrinde tirnar 
sistemi çerçevesinde sancak-nahiye, adli
idari açıdan ise kaza örgütlenmesi esastı. 
)01-)011. yüzyıllarda Samsun, Bafra, Kavak, 
Arım (yaklaşık Çarşamba yöresi), Terme, 
Ünye ve Satılmış (Fatsa, Korgan ve çevre
si) tirnar nahiyeleri, aynı zamanda birer 
kadılık bölgesiydi (kaza) XVII. yüzyılda Ca-
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nik sancağı kazaları arttı . Canik sancağının 
Satılmış (Satılmış, Cevizderesi, Meydan, 
Keşderesi, Çöreği, Serkis), Terme {Terme, 
Akçay, Fenaris, İfraz), Arım (Arım, ökse, 
Ayvacık, Hisarcık) kazalarının sınırları için
de yeni kazalar ortaya çıkarken Bafra'ya 
tabi Alaçam nahiyesi de bu yüzyılda kaza 
statüsü kazandı. XVIII. yüzyılda güçlü ayan 
ailelerinin etki alanlarını Trabzon'a kadar 
uzatmalarının bir sonucu olarak Canik li
vası Trabzon eyaJetine bağlandı. 1864 ta
rihli Vilayet Nizamnamesi'ne göre yapılan 
düzenlemeler sırasında Canik sancağının 
kaza sayısı azaldı. 1855-1856'da Trabzon 
vilayetinin beş sancağından biri Canik li
vası , Samsun, Bafra, Alaçam, Kavak, Çar
şamba , Akçay, Ünye, Fenaris, Fatsa, Ayva
cık, Ökse, Nahiye-i Meydan ve Serkeş'ten 
oluşmaktayken salnarnelere göre 1869'
da Canik sancağında dört kaza vardı: Sam
sun kazası ve ona bağlı Ma'den-i Kabi ve 
Kavak nahiyeleri, merkez, Fatsa, Bolaman, 
Karakuş ve Niksar nahiyelerinden oluşan 
Ünye kazası, Alaçam nahiyesini içeren Baf
ra kazası ve Terme nahiyesini içeren Çar
şamba kazası. Köy sayısı 862 idi. )01-)011. 

yüzyıllar Canik sancağının kırsal nüfusu 
1485'te yaklaşık 60-75.000 arasında iken 
1 576'da toplam tahmini köylü nüfusu 107-
118.000 arasındaydı. Kasabaların ve aske
ri kesimin hesaba dahil edilmesiyle yöre
nin tahmini nüfusunun 1485'te 81.000, 
1 576'da 115-126.000 civarında olduğu söy
lenebilir. Bu nüfusun yaklaşık o/o 9S'i müs
lüman, o/o 5'i gayri müslimdi (Rum ve Er
meni) . Hatta tahrir kayıtlarına itibar edi
lecek olursa 1 576'da gayri müslim oranı 
o/o 3,5 düzeyine kadar gerilemiştir. Avarı

za tabi nüfusun ayrıntılı biçimde yazıldığı 
1642 tarihli mufassal avarız defterine gö
re (BA, MAD, m. 3880) Canik sancağının 
kendir hasları bölgesi (Çarşamba-Terme
Ünye) dışında toplam kayıtlı nüfusu 733 
askeri, 3719 reaya hanesi, 364 mücerret 
ve 361 m u af olarak tesbit edilmiştir (ya k
laşık 20.000 kişi) . Öte yandan aynı tarihe 
ait icmal kayıtlarına göre bu kesimde ava
rızia yükümlü gerçek hane sayısı 3897 

Samsun'dan 
bir görünüş 

olarak belirlenmiş olup bunlar 351 ,S ava
rız hanesi diye hesaplanmıştır. Tersane-i 
Amire'ye kendir ocaklığı olan Çarşamba 
(Arım, Ökse, Ayvacık , Hisarcık kazaları), 

Terme (Akçay, ifraz, Fenaris) ve Ünye yö
resinde 5612 hane (tahminen 28.000 ki
şi) tesbit edilmiştir (BA, KK, nr. 2603, s. 
6) XIX. yüzyılda idari bakımdan değişikli
ğe uğrayan sancakta 1869'da 8134 gayri 
müslim, 29.168 müslüman ahali yaşıyor
du. 1298 (1881) tarihli Trabzon Vilayeti 
Salnamesi'ne göre Canik sancağının ta
mamında müslüman nüfusu büyük bir 
çoğunluğa sahip olmakla birlikte ( 127. 
795 erkek nüfusunun 92.365'i yani % 72'
si) Samsun kazasının 19.399 erkek nüfu
sunun 6460'ı müslüman, 12.753'ü Rum, 
187'si Ermeni idi. Öte yandan 1881-1882 
ve 1893 Osmanlı Genel Nüfus Sayımı ve
rilerine göre (Karpat, s. 178) Canik mer
kez (Samsun) kazasında müslümanların 

(15. 502 erkek, ı7 .9 ı7 kadın) ve Rumlar'ın 

(ı 5. 297 erkek, 17.628 kadın) sayısı hemen 
hemen aynıdır. 1319 r. ( ı 904) yılında Canik 
sancağının müslüman nüfusu 114.317'si 
erkek ve 113. 1 07'si kadın olmak üzere 
toplam 227.424 kişiden oluşurken Rum
lar 35.905'i erkek ve 36.748'i kadın ol
mak üzere 72.653 kişilik bir nüfusa, Er
meniler ise 1 0.047'si erkek ve 9955'i ka
dın olmak üzere 20.002 kişilik bir nüfusa 
sahipti. Sancakta yetmiş dört Katalik 
(otuz dört erkek, kırk kadın) ve 557 Pro
testan (286 erkek, 269 kadın) kaydedil
miştir. Bu rakamlara göre 320.710 kişilik 
toplam nüfusun o/o 71 'i müslüman, o/o 
22, 7'si Rum, o/o 6,2'si Ermeni idi. XIX. 
yüzyılın ikinci yarısında Kafkaslar'dan ya
pılan göçlerle I. Dünya Savaşı ve Milli Mü
cadele sırasında ve sonrasında Balkanlar'
dan ve Doğu Karadeniz'den gelenler bu 
nüfusta etkili olmuştur. Yöreden ayrılan 
Ermeni ve özellikle Rum nüfusa karşılık 
Canik vilayetine mübadele döneminde top
lam 22.000 göçmen yerleştirilmiş olup 
bunlar il nüfusunun o/o 11 oranında artma
sını sağlamıştır. 



Avusturyal ı heykeltı raş Heinz Kreppel taraf ı ndan yap ıl an 

samsun Belediye Parkı içindeki Atatürk An ıtı 

Şehirdeki belli başlı tarihi eserler şun
lardır: Büyük Cami (Valide Camii), Yalı Ca
mii, Hacı Hatun Camii, Kale Camii ( 1314, il
hanlı Va lisi Emir Timurtaş ta rafından yap
tırılmı ştır). Pazar Camii (XIV yüzyıl ilhanlı 

eseri, I 819'da onarım geçirmi ştir ). Han
çerli Camii, Şeyh Kutbüddin Camii ve Tür
besi, Isa Baba Türbesi. Atatürk'ün Sam
sun'a çıkışı hatırasına 1928-1931 yılları 

arasında Avusturyalı heykettıraş Heinrich 
Krippel tarafından yapılan Atatürk Anıtı 
ile mimar Seçkin Viter tarafından projesi 
çizilen ve 1969'da açılan İlkadım Anıtı şeh
rin önemli anıtlarıdır. Tarihi kayıtlara gö
re Pazar mahallesinde bulunan Taşhan da 
önemli bir ticari yapıdır. 1508 tarihli Arap
ça bir vakfiyede hani saran mahzen ve 
dükkanıarın Ahi Ali Zaviyesi vakfı olduğu 
belirtilir. Şehirde Kale mahallesinde Canik 
muhassıllığı yapan hazinedarzade Süley
man Paşa tarafından vakfedilen arasta var
dır. Yapı muhtemelen 1785'ten önce inşa 
edilmiş , daha sonra Süleyman Paşa tara
fından satın alınarak vakfedilmiştir. 

Bugünkü Samsun. Cumhuriyet'in başın
da aynı isimle kurulan vilayetin (Samsun 
vilayeti) merkezi olan Samsun şehri ilk nü
fus sayımında ( 1927) 30.333 nüfusa sahip 
bulunuyor ve bu nüfus daha çok Kadıköy, 
Selahiye ve Ulugazi mahallelerinde topla
nıyordu. Şehrin nüfusu 1950'li yıllara ka
dar fazla bir artış göstermemiş, ilk defa 
1955 sayımında 50.000'i aşmıştır (62.629). 
Bu tarihlerden itibaren nüfus artışına pa
ralel biçimde alanı genişleyen Samsun şeh
ri Subaşı, Saathane ve Cumhuriyet Mey
danı semtlerine doğru yayılmış, daha son
ra Ondokuzmayıs, Hürriyet ve Çiftlik ma
halleleri yönünde genişlemiştir. 

Bu genişlemelerden önce şehir dar bir 
kıyı şeridinden ibaret iken kıyı şeridinden 
taşarak şeridi kuşatan yamaçlarda 1 00 

metreyi aşan yüksekliklere kadar yayıl
mıştır. Son on yıldaki gelişmeler ise genel
likle Bafra istikametine yani batıya doğru 
olmaktadır. Mekan genişlemesine paralel 
olarak nüfus artışı da hızlanmış, 1965'
te 100.000'i aşan nüfus (107.510) 1980'
de 200.000'e yaklaşmış ( 198. 749), 1990'
da 300.000'i aşmış (303 979), 2007 sayı
mında 423.859'u bulmuştur. Gerek me
kansal gerekse ona paralel biçimde giden 
sayısal gelişmelere yol açan faktörler ola
rak Samsun-Sivas demiryolunun tamam
lanarak (ı 932) şehrin Anadolu demiryolu 
ağına bağlanması, 1960'ta modern bir li
mana kavuşması, un, salça, bitkisel yağ , 

süt ürünleri, sigara (eskiden Samsun şeh
rinde iken şimdi Ondokuzmay ı s ilçesin
de). orman ürünleri, çimento, gübre, azot 
ve sülfürik asit, bakır ve pirit filizlerini iş
leyen Karadeniz Bakır İşletmeleri (şehrin 
sını rla rı dışında, fakat günümüzde şehi r

le adeta bütünleşmiş durumda olan Tek
keköy ilçesi sınırl a rı içindedir) gibi endüstri 
kuruluşlarının devreye girmesi, 1963 yılın
da Samsun Fuarı ' nın kurulması, 1970'li 
yıllardan sonra Ondokuz Mayıs Üniversi
tesi gibi eğitim kurumuna kavuşması ve 
1993'te "büyükşehir" statüsü kazanması 
sayılabilir. 

Samsun şehrinin merkez olduğu Sam
sun ili Ordu, Tokat, Amasya, Çorum ve Si
nop illeriyle, kuzeyden Karadeniz'le kuşa-

Samsun'da Yal ı camii 

SAMSUN 

tılmıştır. Merkez ilçe dışında Alaçam, Asar
cık, Ayvacık, Bafra, Çarşamba, Havza, Ka
vak, Ladik, Ondokuzmayıs (Engiz 1 Ballıca). 

Salıpazarı, Tekkeköy, Terme, Vezirköprü ve 
Vakakent adlı on dört ilçeye ayrılmıştır. 

9083 km2 genişliğindeki Samsun ilinin 
2007 sayımına göre nüfusu 1.228.959, nü
fus yoğunluğu ise 135 idi. Diyanet İşleri 
Başkanlığı'na ait 2007 yılı istatistiklerine 
göre Samsun'da il ve ilçe merkezlerinde 
485, kasabalarda 139 ve köylerde 1990 ol
mak üzere toplam 2614 cami bulunmak
tadır. İl merkezindeki cami sayısı 209'dur. 
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li MEHMETÖZ 

SAN'A 
(~ı..:...) 

L Yemen Cumhuriyeti'nin başşehri. _j 

Arap yarımadasının en eski yerleşim 
merkezlerinden biridir. Kızıldeniz'den 170 
km. içeride ve 2200 m. yükseklikte kuru
lan şehrin adı muhtemelen Sebe dilinde 
"iyi korunmuş" anlamına gelmekte, etra
fının Serat, Nukum, Ayban gibi dağtarla ve 
Nahdeyn tepeleriyle çevrilmiş olması da bu 
tanımlamayı doğrulamaktadır. İslam kay
naklarında eski adının Ezal olduğu söyle
nir ve kuruluşu Hz. Nuh'un oğlu Sam'a da
yandırılır. Şehir Dımaşk yakınlarında aynı 

adı taşıyan köyle (San'aü'ş-Şam) karışma
ması ve özellikle San'ani nisbesiyle bilinen 
kişilerin ayırt edilmesi söz konusu oldu
ğunda San'aü'l-Yemen şeklinde de kullanı
lır (Sem'anl, VIII, 92; Yaküt. m. 426, 430). 

Yemen'de kurulan Sebe, Himyeri ve di
ğer devletlerin başlıca şehirlerinden biri 
ve en önemli ticaret merkezi olan San'a, 
Çin ve Hindistan'dan gemilerle Aden'e ge
tirilen malların kara yoluyla yarımadanın 
kuzeyine ve oradan Avrupa'ya taşınmasın
da önemli rol oynamaktaydı. Şehir, Yahudi
liği benimseyen Himyeri hükümdan ZGnü
vas'ın hıristiyanlara acımasız işkenceler 

yapması üzerine yardıma gelen Habeş or
dusu tarafından ele geçirildi (525) ve elli 
yıl kadar süren Habeş hakimiyetidöne
minde Yemen valileri burada oturdu. Bu 
istila sırasında milattan önce I. yüzyılın son 
çeyreğinde yapıldığı tahmin edilen, Arap 
şiirinin önemli motit)erinden Gumdaiı müs
tahkem sarayı Habeşler tarafından tahrip 
edildi. Valilerden Ebrehe büyük bir kilise 
(kalls, kulleys) yaptırarak San'a'yı yarımada
nın dini merkezi haline getirmeye çalıştı ; 

bu amaçla Mekke üzerine yürüyüp Kabe'
yi yıkmak istedi fakat başaramadı (bk EB
REHE). HimyerTier'den Seyf b. ZGyezen, Kis
ra EnGşirvan'ın (531-579) Vehriz kumanda
sında gönderdiği ordunun desteğiyle Ha
beş hakimiyetine S70'te son verdiyse de 
bir süre sonra öldürüldü (575 1?]) . Bunun 
üzerine kisra tarafından ikinci defa Ye
men'e gönderilen Vehriz, Seyf b. ZGyezen'in 
oğlu Ma'dikerib'i vasal hükümdar ilan etti 
ve kendisi de Sasani valisi sıfatıyla San'a'ya 
yerleşti. 

Elli yıl kadar Yemen'de kalan SasanTier'in 
son valisi Bazan, Medine'ye gönderdiği iki 
elçisinin Hz. Peygamber'den getirdiği me
saj doğrultusunda İslam'ı kabul etti ve o 
sırada Kisra ll. Hüsrev Perviz'in de öldü
rülmüş olması üzerine Yemen'in ilk müs
lüman valisi oldu; konağının bahçesine de 
bugün Camiu'l-kebir adıyla bilinen cami-

Osman lı Devleti'nin Yemen valisi Mustafa Asım Paşa'ya sunulan 1291 (18741 tarihli san·a şehri haritasının Yemen Arap cumhuriyeti Vezaretü' l- eşgali'l-amme melediyeler Bakanlığı) tarafından 

1968 yı lında yapılan tıpkıbasımı 
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