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Bütünşehir Dergisini Ebabil 
Kitabevi, Endülüs Kültür Merkezi, 

Deniz Kültür Merkezi
Selamet Kitap Kırtasiye’nden

temin edebilirsiniz.

Dergimizin 9.sayısında yine zengin bir muhteva ile karşınızdayız. 

Samsun’u dünüyle bugünüyle anlatmaya çalışıyoruz. 

Samsun’un bugün nüfus artışı neredeyse durdu ama yeni konut ve 
ticaret alanlarıyla sürekli yayılıyor, büyüyor. 

Yerleşim alanlarının artması, zenginleşmesi ve modernleşmesi fi-
ziksel olarak bakıldığında hepimize hoş geliyor ve Samsun için ko-
nuşurken de güzel bir şehirde yaşıyoruz diyoruz.

Ancak; acaba yaşadığımız şehirlerde yeni yol, konut, ticaret ve 
sanayi alanlarının oluşması şehri ne kadar bütünleştirmekte ve 
ne kadar ortak kaderde buluşturmaktadır. Bizim derdimiz, mese-
lemiz budur. Bu şehrin tarihi zenginliklerini başka şehirlerle kıyas-
landığında çok da zengin olmadığını biz de biliyoruz ama olanların 
da değerlerinin çok bilindiğini ve sahiplenildiğini söylemek de pek 
mümkün değil. 

Son yıllarda Vakıfların, Valiliğin, Büyükşehir’in ve ilçe belediyeleri-
nin ortak yaşama kültürünün oluşması noktasında hem tarihi eser-
lere değer vermekte olduğunu, hem de sosyal faaliyetlerle katkı 
sağlamakta olduklarını da memnuniyetle söyleyebiliriz. 

Bunun yanında Batıpark’ta yapılan ve o alana turist çekme amacını 
taşısa da nihayetinde Amazon kültürünün varlığını kabullenen ça-
baları da doğru karşılamadığımızı da söylememiz lazım gelir. 

Yine bunun yanında Saathane’deki çalışmaları Büyükşehir’e artı 
puan yazarak izlediğimizi söylemeliyiz. 

9.sayımızı da şöyle kısaca anlatacak olursak; Prof.Dr. Fahri Sakal 
hocamız bu sayımızda Samsun’da yaşanan afetleri anlatıyor biz-
lere. 

Yine Prof. Dr. Cevdet Yılmaz Hocamız Şehir içi ikametgah hareket-
liği yazı serisine ilginç araştırma sonuçlarıyla devam ediyor. 

Samsun’un son zamanlardaki en güzel faaliyeti olan ve Yıldırım ai-
lesinin oluşturduğu Mehteran’la ilgili araştırma yazısı Ali Korkmaz 
arkadaşımıza ait. 

Kavak’taki Çocuk Askerler, Mehmet Köseoğlu arkadaşımızın araş-
tırması. Civan Çelik ise İnönü Dönemindeki Karne uygulamasını 
yazdı. 

Doç Dr. Önder Duman ise 1938’te Atatürk’ün ölümünden sonra 
Samsun’da yapılan törenleri kaleme aldı. Arkeolog Emine Yılmaz’ın 
II.Mesud türbesi üzerinde yaptığı çalışmalar da ilgiyle okuyacağı-
nız dosyalar arasında yer alıyor Daha neler var diyorsanız dergi-
mizi sayfaları sizi bekliyor diyerek bir sonraki sayıda üzerinde yazı 
yazmayı düşündüğümüz ‘Balkonlar’ la ilgili Üstad Sezai Karakoç’un 
şiirinden bir bölümle yazımı bitiriyorum. ‘Bana sormayın böyle ne-
reye Koşa koşa gidiyorum Alnından öpmeye gidiyorum Evleri bal-
konsuz yapan mimarların’

Tevfik DEMİR

Şehirden Merhaba 9
Balkonsuz Evler
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Samsun İli, tarihi çeşmeler bakımın-
dan oldukça zengindir. Samsun İl 
Özel İdaresi tarafından 2012 yılında 
yayınlanan "Taşınmaz Kültür Var-
lıkları Envanteri"nde il genelindeki 
çeşmelerin yirmi altısının tescil ol-
duğunu görülmektedir. Oysa, kırsal-
da ve kırsal mahalle (köy) merkezle-
rinde, henüz envantere geçmemiş 
birçok çeşme yer almaktadır. Bu 
çeşmelerden biri, Havza İlçesi, Ilıca 
Mahallesi (Köyü) yakınlarında, 124 
ada, 282 parsel'de bulunan Hatip-
zade Çeşmesi ya da halk arasındaki 
ismiyle Kösenin Pınarı'dır.

Çeşmenin zor okunan ve imla 
hatalarına sahip olan Osmanlıca

kitabesi, çeşmenin banisi, inşa 
tarihi ve dönemin Osmanlı Sul-
tanının ismini bildirmektedir. 
Kitabeye göre, çeşme, Osmanlı 
Sultanlarından V. Mehmed Reşad 
(1909-1918) döneminde İlice'den 
(Ilıca) Hatipzade tarafından, 
Rumi 1325 (Miladi 1909/1910) yı-
lında inşa edilmiştir;

"Hakkın in‘ayet-i ezelîsi eitam vird(i) 
kariye-i ra‘nâya 

İliceden haṭîbzâde hibeleri olmak 
raḥmet(?)

Îçsun âbını enâm (?) etsinler fâtiḥa (?)

(?) teṣâdüfe fî ‘aṣr min ?? ḥudûd-ş-şer‘ 
el-sulṭân

Meḥmed Hâmis Hân fî sene 1325"

Çeşmenin zor okunan 
ve imla hatalarına 

sahip olan Osmanlıca 
kitabesi, çeşmenin 

banisi, inşa tarihi ve 
dönemin Osmanlı 
sultanının ismini 
bildirmektedir.

Araş. Gör / Y. Mimar Mustafa Çağhan KESKİN 

Havza Göldağ Mevkiinde Bir Taşra Hayratı

HATİPZADE ÇEŞMESİ
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Günümüz Türkçesiyle; 

"Allah'ın sonsuz iyiliği ile, Ilıcadan 
Hatipzade'nin hibesi rahmet oldu 
güzel köye, canlılar suyundan 
içsin, "Fatiha" okusunlar. Sultan 
Beşinci Mehmed'in saltanatı 
günlerinde, sene 1325"

Çeşmenin kitabede "Hatipzade" 
olarak tanımlanan banisi, köy 
halkı arasında "Köse" lakabıyla 
da anılan Hatipzade Molla Ah-
med'dir. Çeşmenin banisi Ahmed, 
Vezirköprü'de Fazıl Ahmed Paşa 
Medresesi'nde eğitim görmüş ol-
masından dolayı "Molla"; kendisi, 
baba ve dedesinin Ilıca'da bulu-
nan caminin hatiplik görevini üst-
lenmiş olmasından dolayı "Ha-
tipzade (Hatipoğlu)" sıfatlarıyla 

tanınmaktadır (Kaynak kişi Molla 
Ahmed'in torunu Edip Keskin). 

Çeşme, Ilıca'yı Havza'ya bağ-
layan eski şose yolun üzerinde 
eğimli bir arazinin kenarına inşa 
edilmiştir. Çeşme, geçtiğimiz 
yıllarda kurumuş olan Karaağaç 
eşmesi adı verilen su kaynağının 
üzerine inşa edilmiştir. Molla Ah-
med'in torunu Edip Keskin, de-
desinden nakille çeşmeyi yapan 
ustanın Tahna Köyü'nden bir Rum 
olduğunu bildirmektedir. Lozan 
Antlaşması gereğince 1923-1924 
yılları arasında Rumlar tarafın-
dan boşaltılan bu köy günümüzde 
Selanik çevresinden gelmiş mu-
hacirler tarafından iskan edilmiş 
ve Kocakayası ismini almıştır.

Çeşme, Ilıca'yı 
Havza'ya bağlayan 

eski şose yolun 
üzerinde eğimli bir 
arazinin kenarına 

inşa edilmiştir. 
Çeşme, geçtiğimiz 
yıllarda kurumuş 
olan Karaağaç 

eşmesi adı verilen 
su kaynağının 
üzerine inşa 

edilmiştir. Molla 
Ahmed'in torunu 

Edip Keskin, 
dedesinden nakille 

çeşmeyi yapan 
ustanın Tahna 
Köyü'nden bir 
Rum olduğunu 
bildirmektedir.

Çizim 1. Hatipzade Çeşmesi
Plan ve Görünüşü
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Çeşme hazne, yalak (tekne) ve 
yan kanatlardan meydana gel-
mektedir. Hazne kısmı 85x202, 
yalak 79x601, yan kanatlar ise 
85x316 ve 60x614 santimetre 
yatay boyutlara sahiptir (Çizim 1). 
Hazne 254, yan kanatlar 239, ya-
lak ise 32 santimetre yüksekliğin-
dedir. Beyaz kesme taştan inşa 
edilmiş hazne, ortasında bir lüle-
nin bulunduğu ayna taşı, kemerli 
bir niş içine alınmıştır. Kemerli 
nişin kilit taşına bir gülbezek iş-
lenmiştir. Dört yatay bölüme ay-
rılmış beş satırlık kitabe kemerli 
nişin üzerine yerleştirilmiştir. 
Bütün bu kompozisyon dikdört-
gen bir silme ile çevrelenmiştir. 
Hazne bölümünün üzerindeki 
tepe silmesi ile tamamlanmıştır. 
Bezeme unsurlarının toplandığı 
bu bölümün çeşmenin en özenli 
kısmı olduğu görülmektedir. 

Hazne bölümünün iki yanında yer 
alan kanatlar, kaba taş ile inşa 
edilmiş, yalnızca, yol tarafındaki 
(güneydoğu yönündeki) kanatın 
köşesinde kırmızı renkli kesme 
taşlar bulunmaktadır. Suyun içi-
ne aktığı ve hayvanların fayda-
lanabilmesi için toplandığı yalak 
kenarlar boyunca dikdörtgen 
biçimde uzanmaktadır. Beyaz 
mermer malzeme ile inşa edil-
miş yalağın ortasında, akan su-
yun biriktirildiği kurna kısmı yer 
almaktadır. 489x41 santimetre 
genişliğinde kurnanın kuzeybatı 
köşesinde küçük bir kanal şeklin-
de oyulmuş gideri bulunmaktadır. 
Kurna, yalağın kısa kenarlarından 
55 santimetre içeri çekilerek, 
yolculara  oturma imkanı sağla-
yan sekiler elde edilmiştir. Yalağı 
meydana getiren taşlar, demir 
kenetler ile birbirine bağlanmış, 

Dört yatay bölüme 
ayrılmış beş satırlık 

kitabe kemerli 
nişin üzerine 

yerleştirilmiştir. Bütün 
bu kompozisyon 

dikdörtgen bir silme 
ile çevrelenmiştir.
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birleşim noktalarına su geçirmez 

harç dolgu yapılmıştır.

Çeşme, 1956 ve 1977 yıllarında 

Molla Ahmed'in oğlu Besim Kes-

kin ve 2000 yılında torunu Edip 

Keskin tarafından onarılmıştır. 

2000 yılındaki onarımda, çeşme-

nin önüne beton dökülmüş, gü-

neybatı kanadının önüne 410x44 

santimetre ebatlarında beton bir 

seki yapılmış, kanatları meydana 

getiren moloz taşlar ile hazne 

kısmındaki kesme taşların arası 

sıvanmıştır. Bu durum, günümüz-

de, hazne kısmının özgün işçiliğini 

gölgelemiştir. Onarım sırasında 

ayrıca, çeşmenin su kaynağının 

kurumuş olmasından dolayı yak-

laşık 300 metre batıdaki başka 

bir eşmeden su sağlanması ama-

cıyla isale boruları döşenmiştir. 

Bu onarım sırasında ortaya çıkan 

özgün kiremit künkler çeşme ci-

varında bulunmaktadır. 

Çeşme, inşa edildiği dönem-

de, Ilıca ve kuzeyindeki köyleri 

Havza'ya bağlayan yol üzerinde 

önemli bir dinlenme noktasıdır. 

Kır çeşmelerinin çoğunluğundan 

farklı olarak kesme taştan inşa 

edilmiş ve dekoratif unsurlara 

sahip bir hazneye sahip olan çeş-

me, Osmanlı taşra sanatını sergi-

lemesi bakımından değerlidir. 
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KENTİN KÜSKÜN
FOTOĞRAFÇISI

Her kentin gözyaşını silen bir 
fotoğrafçısı vardır. Deklanşör 
sesiyle kalp çarpıntısı birleşir, 
vita kutusundan hayata gülüm-
seyen açelyalar gibi olduğu yere 
değil gülümsemeye takılmıştır. 
Arka mahallelerde lastik topu 
patlamış çocuklarla bulur mut-
luluğu, bakkal Mehmet amcanın 
vitrinindeki gripin alır başağrısı-
nı. Ağrıyan başı ile zamanı yitirir. 
Başağrısı diner sadece zaman 
kaybolur.

Her kentin rüyasını gören bir fo-
toğrafçısı vardır. İpek yüzlü yor-
ganlarda yağmurlu bir nisan sa-
bahı uykusuna emanet edilmiştir 

rüyası. Henüz uyumuş, uyanma-
mıştır daha, uyuyamayanlara 
nispet etmektedir. Bakışları an-
lamlıdır, rüyada gibidir. Anlatsa 
ağlayacak gibi gözleri dolar. An-
latmaz, sadece ağlar.

Her kentin sevdasını süren bir fo-
toğrafçısı vardır. Şiir defterinde 
gizler fotoğraflarını. Yalnız ak-
şamlarında hasretle bakıp göz-
lerini siler, kendini dinler, kendini 
anlar, kendi kendini teskin eder. 
Yalnız adam olmayı seçmiştir 
seçmesine de, yüreğindeki sızıya 
anlam verememektedir. Dertle-
riyle buluşturur sevdasını, geriye 
sadece kendisi kalır.

Her kentin rüyasını gören 
bir fotoğrafçısı vardır. 

İpek yüzlü yorganlarda 
yağmurlu bir nisan 

sabahı uykusuna emanet 
edilmiştir rüyası. Henüz 
uyumuş, uyanmamıştır 
daha, uyuyamayanlara 

nispet etmektedir.

Yrd. Doç. Dr. Cem GENÇOĞLU
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Her kentin kinini tutan bir fo-
toğrafçısı vardır. Terkedilmiş bir 
nefret duygusundan öte bir şey-
dir hayat. Karşılığı sevgi değildir 
nefretin. Belki unutmaktır, belki 
hatırlamamak, belki yok saymak, 
belki de hiç olmadığını sanmak. 
Bunlar insana belleğin oyunları... 
Kini tutan fotoğrafçı ise sövüp 
sayıp bitiremediği nefretin erit-
tiği adamdır. Eridikçe kendini diri 
sanır, diri sandıkça nefreti büyür. 
Aslında kendini yitirir, fotoğraf-
ları solar, sadece unutmaz.

Her kentin hafızası olan bir fo-
toğrafçısı vardır. Yitirilmiş genç-
likleri rutüş kalemiyle düzelterek 
zamana karşı Don Kişot sayar 

kendini. Ağlamaklı bakar vizöre. 
Gözlüklerinin ardından vizöre 
bakmaya daha alışamamıştır. Sa-
nır ki değişen her şey vizörün ön 
kısmında. Bir kendi fotoğrafını 
çekememiştir, yalancı ise sadece 
aynalardır.

Her kentin küskün bir fotoğrafçı-
sı vardır. Ben sevdim ve unuttum 
der. Tıpkı "çocuklar gibi sevdim 
devler gibi acı çektim" der gibi. 
Uzun yolculukların yorgunluğunu 
atmaya cesareti yoktur. Yorul-
maya küsmüş, dinlenmekle ba-
rışmamıştır. İnsanlara küsmüş-
tür, hayatla kavga etmemiştir. 
Fotoğrafa küsmüştür, ama sade-
ce, yolunu ayırmamıştır.

Her kentin
küskün bir 
fotoğrafçısı 
vardır. Ben 
sevdim ve 

unuttum der. 
Tıpkı "çocuklar 

gibi sevdim 
devler gibi 
acı çektim" 

der gibi. Uzun 
yolculukların 
yorgunluğunu 

atmaya 
cesareti yoktur. 

Yorulmaya 
küsmüş, 

dinlenmekle 
barışmamıştır.
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1. Genel Durum
Atatürk’ün ölümünün ardından 
İnönü’nün Cumhurbaşkanı olması 
ve İkinci Dünya Savaşı’nın başla-
ması, 1930’lu yıllar boyunca sağ-
lanan göreli istikrar ortamının so-
nunu simgelemektedir. 1939 yılına 
damgasını vuran olay hiç kuşkusuz 
ki yıl boyunca etkisi güçlü biçimde 
hissedilen büyük savaştır. Bir yan-
dan uluslararası alanda yaşanan 
bunalımın etkilerinin, bir yandan 
da her an çatışmaya girme olasılığı 
bulunan bir orduyu ayakta tutma 
kaygısının ülkeyi baskı altına aldı-
ğını söylemek yanlış olmayacaktır. 
1941 yılında Türkiye gündeminde 

kıtlık, fiyat artışları ve vurguncu-
luk bulunmaktadır. Savaş döne-
minde giderek büyüyen ordunun 
hububat ihtiyacının artması, çok 
sayıda çiftçinin askere alınması ve 
tarımda kullanılan hayvanların bir 
bölümüne devletçe el konulması 
gibi nedenlerle üretim düzeyi gi-
derek düşmüştür. (Duru,2005:160) 
İkinci Dünya Savaşı tüm dünyada 
olduğu gibi Türkiye’de de derin 
etkiler yarattı. Türkiye bu savaşa 
girmemekle birlikte, savaş boyun-
ca devam eden kanlı ve tahripkâr 
olayların iktisâdi ve malî akisle-
rinden etkilendi. Bunun yanında 
savaş nedeniyle ihtiyatî tedbir 

İkinci Dünya Savaşı 
tüm dünyada 
olduğu gibi 

Türkiye’de de derin 
etkiler yarattı.

1 Özgür, E. M. – Yasak, Ü. (2009) “Şehir İçi İkametgâh Hareketliliğine Kuramsal Bir Bakış”, Coğrafi Bilimler Dergisi, 7/1 (1),  39-50, Ankara.
2 Koç, N. (2012) Samsun’da Şehir İçi İkametgâh Hareketliliği, (Danışman: Prof. Dr. Cevdet Yılmaz), 19 Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Samsun.

Iı. Dünya Savaşının Sosyo-Ekonomik Etkisinde 

SAMSUN’DA KARNE UYGULAMASI
Civan ÇELİK

Samsun Belediye Meclisi 1940’lı Yıllar
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olarak 1.300.000 kisiyi silâhaltına 
aldı. Askere alınan erkek nüfusun 
yokluğundan dolayı üretim düşer-
ken, tüketim ihtiyaçları ise sürekli 
arttı. (Karaca,2005:39)  
Aşağıdaki çizelgeden de görüle-
bileceği gibi 1941 yılında buğday 
üretimi ilk kez önemli bir azal-
ma göstermiştir. 2 Savaş Döne-
mi’nde de çalışan kesimin büyük 
bölümünün askere alınmasının 
da etkisiyle tarımda ve vergi ge-
lirlerinde kayıplar yaşanmıştır. 
2. Samsun’da Karne Uygulaması
Samsun’daki ekmek sorunu-
na girmeden önce Türkiye’deki 

genel duruma bakmak olayın 
vahametini ortaya koyacaktır. 
Ocak 1940'da yürürlüğe giren 
yasa gereğince, başta ekmek 
olmak üzere, yağ, şeker, un gibi 
temel gıda maddeleri halka kar-
neyle dağıtılmaya başlandı. Za-
man ilerledikçe savaşın neden 
olduğu ekonomik sıkıntı daha 
da arttı. İlk karne döneminde 
günde kişi başına 300 gram ek-
mek alınabilirken, durum hızla 
kötüleştiğinden Nisan ayında 
ekmek 175 gram’a indirildi (Tok-
göz, 1997:99). Büyük şehirlerde-
ki ekmek fiyatlarının hızlı artışı 
aşağıda gösterilmiştir;
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Bu durum, halkın günlük yaşamını 
ciddi şekilde olumsuz yönde etki-
lemiştir. Dr. Refik Saydam Hükü-
meti, yukarıda örnekleri verilen 
kararlarla savaş yıllarında gıda ve 
temel giyim mallarının dağıtımın-
da, piyasa mekanizmasının yeri-
ne geniş kapsamlı bir “tayınlama” 
sistemi ikame etmek istedi. Ger-
çekten de 1942 Mart’ında Dağıt-
ma Ofisi kuruldu. Mayıs ayında bu 
ofise bağlı dağıtma birimlerinin 
kurulması kararı alındı. Ayrıca gıda 
ve temel giyim malları dışındaki 
malların ticareti de sıkı bir dene-
tim altına alınmaya başladı. (Tezel, 
2002, 260;Metintaş, 174-175) 
Savaş yıllarında ekmek dağıtım 
işinin karneye bağlanmasından 
sonra ortaya çıkan temel sorun-
lardan biri de sahte ekmek karne-
leri olmuştur. Cumhuriyet Gaze-
tesi’nde yayınlanan konuyla ilgili 
bir haberde; İstanbul'da yapılan 
denetimler sonucunda, ağır işçi 
karnesi kullanma yetkisi olma-
yan kişilerin, ağır işçi karnesi ile 
ekmek alırken yakalandıkları, bu 
karneleri satan kişinin elinde elli 
kadar karne bulunduğu ve olayla 
ilgili soruşturmanın devam ettiği, 
ayrıca Galata'da ekmek karnesi 
satışı yaptıkları iddiası ile üç ki-
şinin yakalanarak haklarında so-
ruşturma açıldığı bildirilmekte-
dir. Yakalanan kişiler ifadelerinde 
: “Ağır işçi karneleri sözüm ona 
kollarıyla çalışanların karınları-
nı biraz daha iyi doyurmak içindi 
ama bunlar karaborsada bol bol 
satılmaktaydı. Hatta francala bile 
bulmak, bedelini ödedikten sonra 
pekâlâ kabildi.”demişlerdir. Ben-
zer şekilde, Haydarpaşa İstas-
yonu'nda tesadüfen bir hamalın 

sırtından düşerek parçalanan bir 
sandıktan dökülen binlerce sahte 
“ağır işçi ekmek karnelerini” bas-
tıran ve dağıtan dolandırıcı; “Bu 
sahte vesikalar tam taklit sayıla-
maz. Çünkü şu köşedeki çizgiler-
den  birisi tam aslına benzemiyor.” 
gerekçesiyle ve hiç tutuklanma-
dan hemen serbest bırakılmıştır. 
Küçükpazar'da Mehmet adında 
birisi 77 tane günlük ekmek ku-
ponunu satarken yakalanmıştır.” 
Yunus Nadi de, “Soysuzlaşan Suç; 
Karne Yolsuzlukları”  başlıklı ya-
zısında, cezaların düşük olmasın-
dan bahisle konuyu alaycı bir dille 
ele almaktadır. Ekmeğin karneyle 
satışı uygulamasında yaşanan 
usulsüzlük ve haksız uygulama-
larla ilgili haberler ve söylentiler 
yasak boyunca sürekli gündemi 
meşgul etmiştir. Dönemin basın 
organlarında bunlarla ilgili bir-
çok haber yayınlanmıştır. Akşam 
gazetesinin “Karne Suistimali”, 
“Karne Yağması ve Suçluları” gibi 
başlıklarla duyurduğu gibi bu tür 
haberler sık sık basında yer alı-
yordu. Karne yolsuzluğu artık bi-
reysel olmaktan çıkmış, organize 
bir suç halini almıştı. Bunu “Sahte 
Karneler; Yeni Bir Şebeke Ortaya 
Çıkarıldı” başlıklı yazıda görebi-
liriz. Yine bu dönemde fazla ek-
mek almak isteyen bazı insanla-
rın ölenlerin nüfus cüzdanlarıyla 
muhtarlıklara müracaat ettikleri, 
savaş yıllarını konu alan roman-
larda dile getirilmektedir. (De-
mirbaş,78-80)
Samsun’da unlar defterdarlıkça 
Samsun Un Fabrikası’nda tek tip 
olarak imal edilmekteydi. Bura-
dan defterdarlıkça Buğdayı Koru-
ma Vergisi nedeni ile çuval başına 

100 kuruş vergi alınıyor ve içine 
%15 Çavdar karıştırılıyordu. (SBA, 
12/05/1941, Belediye Başkan’ının-
dan Belediye Meclisi’ne Yazı)
Samsun’daki değirmen ve un fab-
rikası sahipleri Ankara’ya zorunlu 
olarak çağırılmış ve toplantı ya-
pılmıştır. Artı buğdayın un haline 
getirilme işinin devletçe yapıla-
cağı anlatılmıştır. (SBA, 7/5/1941, 
Zabıtname)
Belediye kasasında bulunan 
50.000 liralık inşaat işleri bütçe-
si ekmek konusunda yaşanan kıt-
lık ve yokluk nedeniyle buğdaya 
yatırılmıştır. Bu para ile Toprak 
Mahsülleri Ofisi’nden buğday 
alınması, öğütülerek un haline ge-
tirilmesi ve satışa arzı ile her an 
un stokunun bulundurulması ka-
rarlaştırılmıştır. (SBA, 7/5/1941, 
Zabıtname) Mayıs 1941’den  iti-
baren Belediye’ye Toprak Mah-
sülleri Ofisi’nden, devletçe tespit 
edilen fiyat üzerinden buğday 
satılmaya başlanmıştır. Beledi-
ye’de 15 günlükte olsa bir buğday 
stoku yapmayı düşünmektedir. 
Fakat bu işin bir tüccara ihale 
edilmeden Belediye’nin kendi 
imkânları ile yapılması kararı 
alınmıştır. (SBA, 7/5/1941, Zabıt-
name). Belediye her gün 15 ton 
buğday alarak kırdırmakta ve fı-
rıncılara dağıtarak, “Halk Ekmek” 
adı ile ekmek çıkarılmakta idi. 
(SBA,5/5/1941, Zabıtname) 
Samsun’da memur ekmeği ile halk 
ekmeği ayrı ayrı çıkmaktaydı. Biri-
si pişkin diğeri iyi pişirilmemiş bir 
halde bulunmaktaydı. (SBA,1942, 
Zabıtname) Bu durum halk ile me-
mur arasında bir ayrım yaşanması-
na sebep olmuştur. Devletin kendi 
memurunu koruduğu ve halkla ay-
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rım yaptığı düşünülmüştür.
1 Ekim 1942’den itibaren Karne 
Uygulaması İzmir, Ankara ve İs-
tanbul dışındaki illerden kaldırıl-
mıştır. Ancak şehirlerin ekmek 
ihtiyacını karşılama sorunu hiç 
bitmemiştir. Çünkü Samsun’un 
günlük ekmek ihtiyacı için 130 
çuval un gerekli idi ve Toprak 
Mahsülleri Ofisi her gün verdiği 
buğday miktarını sürekli azalt-
makta idi. Buna çözüm bulmak 
amacıyla; 100.000 liranın Beledi-
ye’den verilmesi ve 100.000 lira-
nın da kredi bulunarak bu soruna 
kesin çözüm bulunması düşünül-
müştür. (SBA, 15/09/1942, Zabıt-
name). Belediye 100.000 liralık 
krediyi Samsun’daki bankalardan 
soruşturmuş fakat bankalar mal 
karşılığı teminat ile kredi verme-
yi öngördüğü için kredi alınama-
mıştır. Belediye bankadan kre-
di bulamadığı için, Belediyeler 
Bankası’ndan kredi almaya karar 
vermiştir. (SBA, 27/11/1942, Za-
bıtname)
Belediye Meclis Azası’ndan Cevat 
Özlü’nün 10 Kasım 1942 tarihli di-
lekçesinde “Ekmek fiyatlarının pa-
halı olması rağmen son günlerde 
hamur ve çatır çatır kumlu ve taşlı 
olarak çıkması haklı olarak pek 
çok şikayetlere ve sızlanmalara 
sebep olmaktadır. Bazı fırınlardan 
kontrol masrafı namı altında para 
alındığını duymaktayız. Şehrin 
ekmek ihtiyacının ne suretle te-
min olunduğunun bir fırınla diğer 
fırından çıkan ekmek evsahının 
birbirini tutmaması esbabının ve 
yaklaşmakta olan kış mevsimi için 
hazırlıkların yapılıp yapılmadığının  
ve bu iş için ayrıldığını duyduğu-
muz 100.000 liranının Belediye’ye 

ne gibi menfaat sağladığını izah 
edilmesini saygılarımla dilerim.”  
denilmektedir. (SBA,10/11/1942, 
tarihli dilekçe)  
Samsun’da karne uygulamasının 
dönem dönem geldiği ve kaldırıl-
dığı görülmektedir. 1 Şubat 1942 
Pazar günü Samsun’da karne uygu-
laması başlamıştır. Bu uygulama 
ile fırın önlerinde yaşanan o kala-
balıkların azaldığı görülmektedir. 
Fırınlara fazla un verilmediği halde 
fırınlarda ekmeklerin bitmediği, 
ancak karne yokken emeklerin ça-
bucak bittiği anlatılmaktadır. Bu-
nun nedeninin insanların açlık kor-
kusuyla fazla ekmek almasından 
kaynaklandığı şimdi ise herkese 
eşit ekmek verildiğinden ekmeğin 

tükenmediği ifade edilmektedir. 
Ekmek gramının da dönem dönem 
değiştiği, bu dönemde 375 gram 
verildiği görülmektedir.(Ahali Ga-
zetesi, 4  Şubat 1944) 
12 Eylül 1942’de Valilik’ten Bele-
diye Başkanlığı’na gönderilen ya-
zıda ise 30 Eylül 1942 tarihinden 
itibaren karnelerin kaldırılacağı 
bildirilmiştir. Ancak 1943 senesin-
de Ahali Gazetesi’nin haberlerine 
göre karnelerin kalkmadığı hatta 
ekmek ve un konusunda daha fazla 
kısıtlamaların geldiği görülmekte-
dir. (SBA,12 Eylül 1942, Valilikten 
Belediye Başkanlığına),
Belediye halkın ekmek ihtiyacını 
karşılayabilmek için elindeki bütün 
imkânlarla çalışmıştır. Fakat bütün 
bunlara rağmen maddi imkânsızlık-
lar nedeniyle bu soruna tam olarak 
çözüm bulunamamıştır. Bu durum 
sonraki yıllarda daha fazla kısıtla-
malara sebep olmuştur. Dönemin 
yerel gazetelerinden olan Ahali 
Gazetesi’ne ekmek meselesi pek 
çok gün konu olmuştur. Gazeteler 
incelendiğinde ekmek konusunda 
üç dönem yaşandığı anlatılmak-
tadır. Birinci dönem (1939-1942); 
ekmeğin bulunamadığı ve karne 
ile dağıtıldığı dönem, ikinci dönem; 
ekmeğin serbest bırakıldığı bolluk 
dönemi, üçüncü dönem; un ve ek-
meğin bulunamadığı, satışın ser-
best olmadığı dönemdir.
1943’te serbest un ve ekmek sa-
tışı kaldırılmıştır. Halk ve memur 
fiyatları ayrı olmakla birlikte nüfus 
başına günde 300 gr. ekmek alın-
maktadır. Halk için çıkan ekmekte 
un ve mısır yarı yarıya karışıktır. 
1943 yılında ürün fazla olmasına ve 
halkın bolluk beklemesine rağmen 
ekmek ve un kaybolmuştur. Ame-
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lenin 300 gr. ekmeği günlük üç par-
ça böldüğünü bu miktarın kimseye 
yetmediği belirtilmektedir. Amele-
nin zaten yağ, un, pirinç yiyemedi-
ği, bir oturuşta 500 gr. ekmek ye-
meden çalışamadığı ve iş gücünde 
azalma olduğu söylenmekte ve hiç 
olmazsa kasabalarda çalışan ame-
leler için amele karnesi çıkarılması 
istenmektedir.(Ahali Gazetesi, 9 
Temmuz 1943) 
         Bu yıllarda Samsun’da 32 fırın 
bulunmaktadır. Ve ortalama olarak 
her 1000 kişiye bir fırın düşmekte-
dir. Ve bu fırınlar eski usül ve temiz 
olmayan fırınlardır. Fenni ve elek-
trikle çalışan bir fırın kurulması için 
talepler vardır. Ancak elektriğin 
üretilemediği bir dönemde bunun 
olamayacağı da tartışılmaktadır. 
(Ahali Gazetesi, 16 Temmuz 1943)  
Ekmeğin üretildiği un %50 buğday  
%20 arpa  %30 mısırdan oluşmak-
tadır. (Ahali Gazetesi, 27 Ağustos 
1943)    Ekmeğin neden önemli ol-
duğu Ahali Gazetesine gönderilen 
bir halk talebinde şöyle ifade edil-
mektedir. “Bizler Avrupalılar gibi 
değiliz. Var kuvveti ekmeğe veririz. 

Aldığımız ekmeklerde pek tabi 
olarak kifayet etmiyor. Ve bu cihet 
bizi doğru hareketten mahrum bı-
rakıyor. İçimizden yüzde doksanı 
et, makarna, pirinç  gibi gıdalı mad-
deleri alamazlar. Yalnız ekmekle 
tagaddi ederler.” (Ahali Gazetesi 15 
Ekim 1943)
            Bu dönemde Bafra’da ekmek-
lerin hiç yenecek halde olmadığı, 
hata yiyen insanın damağının tadı-
nı bile bozacak şekilde olduğu ifa-
de edilmektedir. (Ahali Gazetesi 15 
Ekim 1943)
            Fırıncıların gramajdan kazan-
mak için ekmekleri iyi pişirmedik-
leri, suyunu çekmeden fırından 
aldıkları bu nedenle zaten mısır 
unu ve arpa gibi karışık üretilen ek-
meklerin yenemeyecek durumda 
olduğu görülmektedir. “Harpten 
ülkemizi koruduk midemizi mi ko-
ruyamayacağız?” denilmektedir. 
(Ahali Gazetesi, 20 Ağustos 1943) 
24 Eylül 1943’te halk ekmek ve me-
mur ekmek ayrımının kalktığını ve 
herkese verilen ekmeğin cinsinin 
eşitlenerek fiyatının 16,5 kuruşa 

düşürüldüğü görülmektedir. An-
cak halk ile memurun ekmek aldı-
ğı fırınlar ayrı ayrı olmaya devam 
etmiştir. Bununda kaldırılması ve 
halkın ve memurun kendi mahal-
lesindeki fırından ekmek alması-
nın daha mantıklı olacağı vurgu-
lanmıştır. Ama karne uygulaması 
devam etmiştir. Ve zaman zaman 
sadece gramaj konusunda artırım-
lara gidilmiştir. (Ahali Gazetesi, 24 
Eylül 1943) Önce 600 grama çıka-
rılıp 16,5 kuruşa satılan ekmek 750 
grama çıkarılıp 3,5 kuruşa satılma-
ya başlanmıştır. (Ahali Gazetesi, 
06 Ekim 1944)
            Bu yıllarda MKK gereği buğ-
day unundan börek imali, revani, 
baklava vb. tatlıların imali ve satışı 
suç olmakla birlikte buna uymayan 
kişilerin de 25 Lira ağır para ceza-
sı aldıkları görülmektedir. Pirinç 
unundan bile revani yapılması ya-
saklanmıştır. (Ahali Gazetesi, 27 
Ağustos 1943/ 23 Ekim 1943)
              1944 yılında buğday ve ekmek 
konusunda iyi gelişmelerin olduğu-
nu Cumhuriyet Arşivi’ndeki bir bel-
geden öğreniyoruz; 
Geçen yıl alınan tedbirlerle bu ta-
rihlerde buğday fiyatları Toprak 
Mahsulleri Ofisi alım fiyatlarına 
yaklaştırılmıştı. Hükümet, resmi 
fiyatları arttırmak suretiyle, bu 
hareketi teşvik etmiş ve bu ted-
birlerden de 1944 yılı içinde geniş 
nispette faydalanılmıştır. Böylece 
vergisini verdikten sonra geri ka-
lan malını arz eden çiftçimizden 
serbest olarak büyük miktarda 
hububat alınmış, bugün 900.000 
tona yükselen stoklar meydana 
getirilmiştir. İstasyon ve iskeleler-
de ilan ettiğimiz fiyatlarla yapılan 
alımlarla hububat fiyatlarının 
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aşağıya düşürülmesine de mani 
olunmuş ve bu suretle müstahsil 
de himaye edilmiştir. Geçirdiğimiz 
tecrübeler bizi bu stokların sar-
fında hiçbir zaman ihtiyatı elden 
bırakmamağa sevk ettiği için, sar-
fiyatın genişletilmesi imkânı hâsıl 
olduğuna tam kanaat getirildikten 
sonra ekmek istihkakları -çocuklu 
ailelerde tesirlerini daha çok gös-
terecek surette- arttırılmış, unlu 
gıda maddeleri üzerindeki imal ve 
satış yasağı kaldırılmıştır. Bu ted-
birler halkın ucuza beslenmesini 
sağladığı gibi mümasil gıda mad-
deleri fiyatları üzerinde hayırlı 
tesirler yaparak bunların da dü-
şürülmesini temin etmiştir. (BCA, 
030.01.98.606.1)
1945 yılında ekmek karnelerinin 
devam ettiği ve karnelerden pul ve 
karne parası adı atında para alındı-
ğı görülmektedir. Bu konu ile ilgili 
bir dilekçede; 
“ Arzuhalciyim sekiz nüfus ailem ve 
birde ben ki 9 nüfus bulunuyoruz. 
Her ay 4 kuruş karne parası ve 1 ku-
ruş da pul parası vermedikçe ber-

ber karne beşer 
kuruş alındıkça 
tebdiline imkan 
yoktur. Bunlar-
dan 6 ekmek kar-
nesi beşer kuruş 
vermek süretile 
tebdiline muvaf-
fak olduğum üç 
ekmek karnem 
kaldı. Birçok va-
tandaş da benim 
gibi sızlanmak-
tadır ve bunda 
ki mecburiyet 
katı mıdır? Katı 
olmasa parayı 

alamazlar yahut da harp dolayi-
sile her hangi bir kimsenin cebini 
doldurmak suretile mesüliyetden 
korkulmadığı gibi artık bu hususi 
vergiden kurtulmamıza imkan yok-
mu ? Maksadım kimseyi şikayet 
değildir. Halen halktan fuzuli pa-
ralar çekiliyor. Yüksek makamınızı 
haberdar ediyorum böyle yolsuz 
bir mecburiyetden kurtulamaz mı-
yız?” Bu dilekçeye verilen cevapta; 
“Belediyece halka verilen ekmek 
karnelerinin kağıt ve baskı mas-
rafı olarak, rızaları ile verenlerden 
de Çocuk Esirgeme Kurumu için (1) 
kuruş alındığı ve bu işlerde herhan-
gi yolsuz bir işlem yapılmadığı”  bil-
dirilmiştir. (BCA, 030-0-001-000-
000-65-401-6)
Ekmeğin karne ile verildiği bu dö-
nemi o ekmekleri yiyenler ilginç 
anılarla şöyle anlatmaktadır; 
“Alman harbinin olduğu dönemdi. 
1939-1945 yılında silolara bakliyat 
ürünlerini topladılar. Savaş sırasın-
da gerektiği zaman verilecek de-
nildi ama geri dönmedi. O ürünler 
orada çürüyüp gitti. (Mülakat; İzzet 

Öz) Kendi ekmeğinizi kendimiz yap-
maya çalışıyorduk. Amerika’dan 
buğday gelince zaten biraz daha ra-
hatladık. (Mülakat; Selami Sorgit) 
1939-1945 yılları arasında ekmek 
karneyle verildi. Nüfusa göre ek-
mek veriliyordu. (Mülakat; Süley-
man Kürklü) Amcamın fırını vardı. 
3 saat yol yürüdük; ekmeği sadece 
görüp kokusunu içimize çekmek 
için. Ekmek ortalıkta yoktu desem 
yalan olmaz hatta şöyle bir olaya 
da tanık olduk. Trilyonluk bir adam 
hasta yatağındaki oğluna oğlum 
son isteğin ne diye sorar. Oğlunun 
cevabı “ekmek”tir. Bunun üzerine 
zengin adam fırına gider ve fırıncı-
ya durumu anlatır: “Oğlum ölüyor, 
babasından son isteği bir ekmektir.” 
der ama nafile, fırıncı ekmeği ver-
mez. (Mülakat; Ali Dede) Paranın 
geçmediği bir dönemdi. Paramız 
vardı ancak alamıyorduk. Ekmeği 
almak için muhtardan kağıt istiyor-
lardı. (Mülakat; Kahraman Yıldırım)
Uzun kuyruklar olurdu. Sabreden 
hakkına düşen ekmeği alırdı. (Mü-
lakat; Sühendan Üstün) Ekmek kuy-
ruklarında çok kavga olurdu. Hat-
ta hatırlıyorum Ali Kasabalı isimli 
adam ekmek kuyruğunda 14 adam 
vurmuştu. Çocuklara çeyrek ekmek, 
yetişkinlere yarım ekmek, ağır iş 
yapan işçilere de tam ekmek verir-
lerdi. (Mülakat; Tahsin Utkan, Mü-
lakat; A.Osman Ayvaz ,Mülakat;Ali 
Gümüş)   O yıllarda milyoner olsan 
karnesiz ekmek alamıyordun. Ver-
miyorlardı. (Mülakat; Özer)
Kaynakça
1. Arşivler
A.  (BCA) Basbakanlık Cumhuriyet Arşivi                                             
B.  (SBA)  Samsun Belediyesi Arşivi
2. Süreli Yayınlar (Gazeteler);  Ahali Gazetesi
3. Diğer Eserler
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ÇARŞAMBASPOR
Yasin KURT

1923’ te bir kasaba düşünün yolları 
çamur, kaldırımı olmayan, sokak-
larında kağnı arabaları dolaşan, 
savaş yorgunluğunu yeni atabilmiş 
bir kasaba…

Ortasından çılgınlar gibi akan bir 
ırmak ve ırmağın üzerinde köprüye 
benzer tahta parçası..

Bu  tahta parçasından karşıya ve 
beri tarafa geçmeye çalışan çılgın 
insanlar.

O kadar çılgınlar ki bütün olup bi-
tenleri bir kenara koyarak bir fut-
bol takımı kuruluyor, henüz daha 
ismi bile telaffuz edemezken; fut-
bol aşkı ya da spor aşkı ya da ne 
derseniz artık tüm şehri sarmış…

Ve 1923 yılında ateş bacayı sarmış 

durumdayken 1948 yılına kadar 
geçen 25 yıl sonunda Yaşar Kefe-
li ve Adnan Yazıcı başkanlarımız 
sayesinde ilk profosyonel adımlar 
atılmış…

Ve sahneye Türkiye’nin o yılların 
ciddi ağabeyleri çamurlu futbol 
sahalarında boy göstermeye baş-
lamışlar.

işte bu ağabeylerimiz en babacanı 
daha sonra LASTİK NAFIZ lakabını 
alacak olan Nafız Özdikici’dir.16 ya-
şında çamurlu sahaların çamurunu 
ayağının tersiyle temizleyecektir.

Daha 16 yaşında Samsun Fener ta-
kımıyla Trabzon’a gidecek Trabzon 
İdman Gücü ile 1-1 berabere kala-
caklardır,  yıl 1960’dır.

Lastik Nafız,
16 yaşında çamurlu 
sahaların çamurunu 

ayağının tersiyle 
temizleyecektir.
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Ve zaman zaman her futbolcunun 
acı sonu olan menüsküsle zamanın 
yokluğu ile mücadele edip isteme-
yerek de olsa çok sevdiği bu ayak 
oyununu bırakacaktır.

Lastik lakaplı Nafız amcamız fut-
bolculuk hayatında sırasıyla Çar-
şambaspor, Çanakkale Türk Gücü, 
Samsun Fener takımlarında forma 
terletti futbol ile bağını hiç kopar-
madı ve artık Çarşamba’nın çamur 
sahaların yani ayak oyununun ağa-
beyi olacaktır.

Bir de anlatmamız gereken Türki-
ye’de dillerden dillere dolaşan hat-
ta zaman zaman Türkiye gündemi-
ne oturan efsane başkanımız vardı 
ki, kendisi harbi harbi ağaydı…

HASBİ Ağa Türkiye’nin ağasıydı…

Çarşambaspor’a, Samsunspor’a  
hatta Türk futboluna çok ve önemli 
katkılar sağladı.. Çarşambaspor’u 
hayal ettiğimiz yerlere getirdi…

Türkiye’de çok nadir yetişen bir 
saha oyuncusu var.

Hep yurtdışından almayı yeğle-

mişizdir en iyilerini yetiştirmeye 
de çok çalışmışızdır yıllarca işte 
bunlardan bir tanesi de daha son-
ra alacağı lakap olan GÖMLEKCİ 
MUSTAFA dır.

Çarşamba’da derler ki, “Kaleciler 
hırçın olur, deli olur”

Çarşamba’nın suyundan mıdır bi-
linmez kalecileri hırçındır. Futbola 
çırak olarak çalıştığı gömlekçi dük-
kanından kaçıp kaçıp soluğu ça-
murlu sahalarda almıştır Gömlekçi 
Mustafa…

Genellikle Çarşamba’nın ada mev-
kiinde oynamıştır. Büyüyünce de 
yani kalfalığa geçince kendini ifa-
de edebileceği ortamı çarşambas-
por’da bulmuştur..

Sonra da Çaraşmba’nın efsane ka-
leci olmuştur.

Artık Çamurlu sahaların abisi LAS-
TİK NAFIZ ARKADA, GÖMLEKCİ 
MUSTAFA Önde antrenman yapa-
caklardır.

Çarşamba’nın çamur sahasında 
hatta bir lig maçında GÖMLEKÇİ 

Çarşamba’da derler 
ki, “Kaleciler hırçın 

olur, deli olur” 
Çarşamba’nın 

suyundan mıdır 
bilinmez kalecileri 
hırçındır. Futbola 

çırak olarak 
çalıştığı gömlekçi 

dükkanından 
kaçıp kaçıp soluğu 
çamurlu sahalarda 
almıştır Gömlekçi 

Mustafa…
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gol yiyince LASTİK Nafız saha girip 
gömlekçinin peşinden koşacaktır 
“Nasıl gol yersin” diye Çarşambas-
por’un hırçın kalecisi daha sonra 
askere gidecek ve  ANKARA HAVA 
GÜCÜNDE  oynayacaktır. 

“Bugünkü futbol topunun ağırlı-
ğı 450 gram iken o yıllarda futbol 
topu suyu ve çamuru yiyince yakla-
şık 3 kilo oluyordu.. Hiç çim sahada 
oynayamadık bu da bizim kaderi-
mizdi+ diyor kaleci Mustafa ve de-
vam ediyor;

“Bir kaleci gol yemeyi hazmede-
mez hiç unutmam bir maçta hakem 
penaltı verdi ve bende gol yedim. 
Çok hiddetlenmiştim golü atan fut-
bolcunun peşinden koşup dövdüm. 
Kırmızı kart ile oyundan atıldım. İs-
tanbul’da özel yapılan DİNYAKOZ 
çivili ayakkabılar giyerdik ve hep 
ayaklarımıza batardı ama futbol 
heyecanıyla bir şey de anlamazdık 
her şeyi çok çabuk yitirdik yıllar 
geçti ve kalesini koruduğumuz 
takımın genel kaptanlığını yaptık 
saha komiserliğini yaptık yurtdı-

şından Çarşambaspor’a futbolcu-
lar kazandırdık bugünlere getirdik 
ve bu yarış da bayrağı bizden sonra 
gelen genç nesillere teslim ettik ne 
mutlu Çarşambaspor’u bugünlere 
getirenlere emeği geçenlere”

Çarşambaspor da futbolcular 
isimleriyle asla anılmazlardı bir 
futbolcunun ismini söylediğinizde 
kimse tanımazdı ama lakabını söy-

lediğinizde tamam derlerdi. 

1950 den 1980 kadar Çarşambas-
por’un enteresan lakaplı futbolcu-
larından bazılarını sizlerle paylaş-
mak istiyorum; 
 FERİT YAŞAR
LEKS İBRAHİM
SARI ALİ
SÖMEK YAŞAR
KUKU İSMET
NANAK İSMET
TİYE BEKİR (TEYYARE)
KEMÜK HÜSEYİN
BETON MUSTAFA (ÇUBUKCUOĞLU)
BIYIK AHMET
GAMBUR YÜKSEL
KOKOTOVİÇ MUHARREM ( Teknik 
direktör )
LASTİK NAFIZ
 FATSALI FAİK
BISTILIK İSMET
HABEŞ KEMAL
DEMİR KAFA FİKRİ
YAŞAR ALAN
RAJON AHMET
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İnsanı Kuşatan Bir Obje Olarak

Modern Şehir

Her mekan belli bir niyeti gerçek-
leştirmek amacıyla kurulur: Bir 
futbol sahası top oynamaya, bir 
kütüphane kitap okumaya, pist 
uçak inmeye müsait olarak inşa 
edilir; mekanlar niyetlerimizin 
ebadını taşırlar. Ebadı, niyeti ta-
şımayan mekanlar, gelinlerin oy-
namamak için direndiği alanlara 
benzerler: Yerler dardır ve orada 
oynanmaz. Ebadı niyeti taşıyama-
yan mekanlarda, niyetlere bakmak 
gerekir. Çünkü mekanı düzenleyen 
sorgulanması gerekendir. Daracık 
sokaklara dev gibi binalar dikerse-
niz ve bir de o daracık alanları park 
yeri yaparsanız, dar alanları değil, 
insanları bu dar alanlara mahkum 

edenleri sorgulamak gerekir. Yani 
mekan, kendisini kurgulayan niye-
tin çocuğudur.

Bir şehri kuran düşünce var mı-
dır? Bir şehir kendiliğinden mi 
kurulur, yoksa belli insanlar bir 
araya gelirler ve şehirler mi ku-
rarlar? Bu soruya kolay cevap 
verilemez. Bazı şehirler vardır 
ki, bu anlamda cevapları hazırdır. 
Mesela bir zamanlar hiç yokken, 
miladi 836 yılında Samarra şehri 
kurulmuş ve bir süreliğine Abba-
siler imparatorluğu bu şehirden 
yönetmişlerdi. Ülkemizde, sana-
yileşmeyle beraber, Kırıkkale gibi 
bazı şehirler muazzam genişliğini 
belli özelliklerinden almıştır. 

Yrd. Doç. Dr. Dursun Ali TÖKEL

Mesela bir zamanlar 
hiç yokken, miladi 

836 yılında Samarra 
şehri kurulmuş ve bir 
süreliğine Abbasiler 

imparatorluğu 
bu şehirden 

yönetmişlerdi.
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Eğer belli bir düşünce, belli bir 
şehri kurmaya niyet ediyorsa, 
şehri neye göre  planlar? İnsana 
göre mi, eşyaya göre mi, coğraf-
yaya göre mi, savaş stratejisine 
göre mi, ticarete, göçlere, ulaşı-
ma veya manzarasına göre mi? Bu 
sorulara da net cevap verilemez. 
Eski zamanlarda şehirlerin yega-
ne derdi güvenliği sağlamaktı ve 
haliyle birinci öncelik buna veri-
lirdi. Bunu zaman ve zemin tayin 
eder. Mesela İstanbul, Osmanlı-
ların her haliyle çok önem verdiği 
bir şehirdi ve bu şehre gelişigüzel 
göçe izin verilmezdi; yani göç ba-
kımından şehrin özel bir statüsü 
vardı. Bu şehrin imarına fevkala-
de önem verilirdi Bu şehirde eline 
keser alan her kesin bina yapma-
sına izin verilmezdi. Kanuni dev-
rinden bir örnek: Şehirde ehli-
yetsiz mimarlar kol gezmekte ve 
yaptıkları binalar insanların başı-
na yıkılmaktadır. Bunun üzerine 
ehliyeti olmayan mimarların bina 
yapmasını şiddetle yasaklayan 
Kanuni’nin şu fermanı yayınlanır: 
Cahil Mimarlara İstanbul’da İş 
Gördürülmemesine Dair: “Hassa 
Mimarlarım başı Sinan’a hüküm 
ki; Rum Eli’nden ve sair yerlerden 
gelip neccariye (marangozluk) 
ve benna (inşaaat) ilminden ha-
berleri olmayup müşarunileyhin 
marifeti olmadan ellerine arşun 
alup mimarlık edip nâ-ehil olmağ-
la binâ eyledikleri evlerin ekse-
riya ocakları tutuşup ihrâk (yan-
gın) olduğun bildirdiğin ecilden 
buyurdum ki; vusul buldukda bu 
babda mukayyed olup onun gibi 
bina ve dülgerlik ilminden haberi 
olmayıp ellerine arşın alıp vech-i 
meşhûr üzre mimarlık eyleyenle-
ri men’ edip senin marifetin olma-
dan ol vechile nâ-ehil kimselere 
mimarlık ettirmeyesin”[ Ahmet 
Refik Altınay, Onuncu Asr-ı Hic-

rîde İstanbul Hayatı (Hazırlayan: 
Abdullah Uysal), K.B.Yay., Ankara 
2000, 105.]

Fakat bir şehir neye göre kurulur-
sa kurulsun, temelinde insan için 
kurulur ve dolayısıyla bir şehrin 
hayat alanlarını belirleyen insan 
ihtiyaçları olmalıdır. Olmalıdır da, 
böyle olmuş mudur? 

İşte bu tartışmalıdır. Osmanlılar 
devrinde bilhassa İstanbul mi-
marisi için şu söylenir: Hiç kim-
se komşusunun ışığını, güneşini, 
manzarasını kesen bir ev inşa 
edemez. Eski İstanbul’u gezenler 
bunu özellikle söylerler. İstan-
bul’da bütün sokaklar nihayette 
denizi görürler, güneşi ve ışığı 
görürler. Bu asırlarca böyle ol-
muştur. Peki bugünkü İstanbul’a 
bakanlar bunu söyleyebilirler mi? 
İstanbul’a ne hâcet, eski Samsun 
evlerini konumları itibariyle gö-
renler de bunun hakkını teslim 
ederler. Eski Samsun evleri veya 
sokakları da İstanbul evleri ve 
sokakları gibidir. Denizi görür, 
ışığı ve güneşi görür. Peki yeni 
Samsun şehri için bu nefasetten 
bahsedilebilir mi? Veya herhangi 
başka bir şehir için? 

Modern zamanların şehir mimar-
cılığının eski zamanlardan daha 
da iyi olduğu asla söylenemez, 
yani her eski kötü değildir. Eski 
zamanlarda şehri planlayanların, 
insana ve onun gündelik hayatı-
na karşı çok özel hassasiyetleri 
vardı, bu belli oluyor. O zaman-
lar nüfus azdı, insan hareketleri 
sınırlıydı, şehir ile köy arasında 
çok da fazla bir hayat farkı yoktu. 
20. yüzyılda olduğu gibi, şehir ile 
kırsal arasında büyük uçurumlar 
açılmamıştı.

 Modern zamanlar insan hayatını 
o kadar kolaylaştırdı ve insana o 

Modern zamanların 
şehir mimarcılığının 
eski zamanlardan 
daha da iyi olduğu 
asla söylenemez, 
yani her eski kötü 

değildir.
Eski zamanlarda 

şehri planlayanların, 
insana ve onun 

gündelik hayatına 
karşı çok özel 

hassasiyetleri vardı, 
bu belli oluyor.

O zamanlar 
nüfus azdı, insan 

hareketleri sınırlıydı, 
şehir ile köy arasında 

çok da fazla bir 
hayat farkı yoktu.
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kadar farklı alanlar açtı ki şehir 
ile kırsal arasındaki uçurum büyü-
dükçe büyüdü. Şehir sanayileşti, 
elektriğe, evlerin musluklarından 
akan suya, geniş ve ferah yollara, 
çok değişik ve geniş iş imkanları-
na, yeni ve son derecede cazip eğ-
lence alanlarına kavuştu: Şehrin 
cazibesi, insanın nefsini çılgınca 
gıcıkladı; şehrin imkanı her zaman 
daha da rahata düşkün insanı az-
dırdı; canlılar ışığa, insanlar da 
şehre koştular. Kontrolsüz koşu-
lar ve bu koşuların kontrol edile-
meyen menzilleri, kontrolü imkan-
sız alanlar yarattı ve bizler buraya, 
varoş dedik, gece kondu dedik. 
Esas şehri kuşatan bu üvey şehir 
asıl olanı çepeçevre sarıp bir boğa 
yılanı gibi sıkmaya başladı. Sonuç 
hepimizin malumudur. Bir başka 
sonuç da şudur: Şehirleri kuran-
lar vardır, kendi kendisine kurulan 
şehirler de vardır. Ama modern 
çağlar her iki şehrin de canına 
okumuştur. Yeni ve sınırsız göç-
lerin planı yapılamamıştır. Yapıla-
mayan planlar, daracık ve ölçüsüz 
mekanlara sıkışmış insanları do-
ğurmuştur. Şu da bir gerçektir ki: 
Sıkışmayla patlama arasında çok 
yakın bir münasebet vardır.

Mekan Neye Göre Şekilleniyor? 

Mekanı şekillendirenin, o mekanı 
kurmak isteyenlerin niyetleri ol-
duğunu söylemiştik. İmkanı, para-
sı, arsa ve ruhsatı olanlar eğer bir 
de zevki selime sahiplerse yaşa-
nası mekanlar kurabilirler. Olma-
yanlar ne yapsınlar? Yaşama ala-
nı olarak bir mekan sadece dört 
duvar mı demektir? Elbette hayır. 
Eğer orada insan yaşayacaksa, 
ışık olacaktır, güneş, temiz hava, 
geniş  odalar ve yüksek tavanlar 

olacaktır; mekan mümkünse iyi 
bir manzaraya bakacak ve yine 
imkan dahilinde nemden uzak du-
racaktır. (Yiğidi gam, duvarı nem 
çürütür; artık nem insanı da çü-
rütmeye başladı) Ulaşımı kolay, 
altyapısı düzgün, sosyal hayatın 
içinde olacaktır: Bugün yaşadık-
ları çevreye bakanlar, bu şartları 
haiz kaç mekan gösterebilir ki?. 
Az evvel dediğimiz gibi, kontrol-
süz göçler, bitmek tükenmek bil-
mez insan istekleri, daha rahat 
bir hayat arama ihtiyacı şehirleri, 
yaşanabilir mekan açısından bir 
mezarlığa çevirmiştir. Hatta şu 
rahatlıkla söylenebilir: Bugünkü 
şehir mezarlıkları, şehirdeki ya-
şam alanlarından çok daha şık, 
çok daha konforlu ve daha insanî 
bir havaya, zemine ve ortama sa-
hiptir. Kıyas yapma imkanı vardır 
ve meraklıları buyurmalıdır!

Mekanı biraz da imkanlar belirler. 
Hatta zaman belirler. İmkanı ye-
rinde, zamanı da bol olanın daha 
da konforlu ve gıpta edilecek bir 
mekan inşa etme lüksü vardır. 

Ama modern çağların insan sir-
külasyonu maalesef, bu zamanı 
da, imkanı da, fırsatı da elden 
almıştır. Bir zamanlar, insan me-
kanı kullanırken, artık mekan in-
sanın  efendisi olmaya başlamış-
tır. Seçim denilen yönetim erkini 
belirleme gücünün yeni şekli yö-
neticileri, insan doğasının temel 
ihtiyaçlarına değil, kendilerinin 
gelecek kaygılarına hapsetmiş ve 
ortaya biriktikçe biriken sorunlar 
heyulası çıkmıştır. 

Bu duruma gelişte “Başımızı 
sokacak kadar bir evin olması” 
düşüncesinin ağır bastığı anlaşıl-
maktadır. Bu bir çaresizliğin ifa-
desidir, bu aynı zamanda imkan-
sızlığın ifadesidir, bu, yokluğun ve  
o yokluğa mahkum oluşun ifade-
sidir. Bu sözü söylediğimiz anda, 
“başı sokacak bir alan”ın dışında 
her şeyi bir kenara itmiş oluruz 
ve haliyle başımız dışında bütün 
vücudumuz dışarıda kalmış olur; 
yani ayazda, yani kavurucu sı-
cakta. İşte bizim modern zaman-
larda ürettiğimiz hayat biçimi bu 
biçimdir: Başı içeride, kıçı dışarı-
da garip bir mahluk ve gariplikte 
onunla yarışan başları içeriye 
alıp, kıçları dışarıda bırakan tuhaf 
mekanlar.

İnsanın insan için şekillendirdiği 
şehirlerde insanlığı bulacağız; 
yok eğer bugün de olduğu gibi 
şehrin şekillendiği insanın eline 
kaldıysak, durumumuz gerçek-
ten vahim demektir. Eşyanın şe-
killendirdiği insandan, robotların 
hâkim olduğu dünyanın anlatıl-
dığı filmlerdeki gibi korkmak ge-
rekir. Birincide yok olmak için var 
etmek vardır; ikinci de ise sadece 
var olmak için yok etmek...

İnsanın insan için 
şekillendirdiği 

şehirlerde insanlığı 
bulacağız; yok eğer 

bugün de olduğu gibi 
şehrin şekillendiği 

insanın eline 
kaldıysak, durumumuz 

gerçekten vahim 
demektir.
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Emine YILMAZ / Arkeolog-Sanat Tarihçisi

Selçuklu Devletinin 
yıkılış yıllarına şahitlik 

eden son Sultan ve 
Şehzadesinin vefatlarına 

kadar bu zorlu süreci 
bölgemizde geçirdikleri 
ve adlarına kaydedilmiş 

vakfiyeler olduğu 
anlaşılmıştır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi 
ile diğer bazı kayıtlarda rastla-
nan Vakfiye bilgileri bir zamanlar 
Amasya, günümüzde ise  Samsun 
İli sınırları dahilinde olan Havza 
ve Vezirköprü İlçelerindeki  12-13. 
yy.da cereyan etmiş olaylara ışık 
tutmaktadır. Eldeki mevcut bilgi-
lerden, Selçuklu Devletinin yıkılış 
yıllarına şahitlik eden son Sultan 
ve Şehzadesinin vefatlarına kadar 
bu zorlu süreci bölgemizde ge-
çirdikleri ve adlarına kaydedilmiş 
vakfiyeler olduğu anlaşılmıştır. Bu 
vakfiyelerin en önemlisi Amasya- ( 
Samsun ) Havza Gazi Çelebi bin-i 
Mes'ud Selçukî ( Altunbaş bin Sul-
tan Mes'ud Vakfı) vakfiyesi olup, 
740 H. tarihlidir. Vakıflar Genel 

Müdürlüğü Arşivi 609 numaralı 
defterin 226 sayfa 269-270-271 sı-
ralarında; tercümesi 2195 numara-
lı defterin 492 sayfa, 85. sırasında 
kayıtlıdır. Orijinalleri, Tescil Kutu-
su No: 31/ 269-270-271'de muhafa-
za edilmekte olup üç vakfiyedir (1).

Anadolu Selçuklu Devrinde Hav-
za ve Vezirköprü’nün Bağlı Oldu-
ğu Amasya ve Çevresinde Siyasi 
ve Sosyal Durum:

Mart 1978'de Başbakanlık Vakıflar 
Genel Müdürlüğü Arşiv ve Yayın 
Dairesi Başkan Yardımcılığına ata-
nan ve uzun süre bu görevi yürüten 
Amasyalı Arkeolog Sadi BAYRAM 
Amasya ve Çevresi ile ilgili pek 

Samsun Havza Şeyh Safi Köyü Şeyh Savcı - Gazi Çelebi Sultan Altunbaş 
ve Vezirköprü Tatarkalesi Köyü Sultan II. Mesud Türbeleri Üzerine

KAYNAKLAR IŞIĞINDA BİR DEĞERLENDİRME
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çok vakfiye kaydının okunarak ta-
nıtılmasını sağlamıştır. Sadi BAY-
RAM ‘’Amasya Vakıflarına Genel 
Bir Bakış adlı makalesinde 12-13.
yy. da Amasya Vilayeti sınırları  
dahilinde olan Havza ve Vezirköp-
rü İlçelerinin de  dahil olduğu coğ-
rafyanın siyasi, kültürel ve iskan 
tarihi ile ilgili detaylı bilgi vermek-
tedir. Makalede Amasya ve çevre-
sinin Müslüman Türk girişleriyle 
başlayıp Osmanlı Devletinin ku-
ruluşuna kadarki süreci şu şekilde 
anlatılmıştır ‘’…..Büyük Selçuklu 
ordusunun 1071 Malazgirt savaşını 
kazanması üzerine Sultan Alpars-
lan’ın mahiyetinde bulunan üst 
düzey komutanlar Selçuklu Dev-
leti'nin izniyle içişlerinde bağımsız 
beylikler kurmuşlardır. Bu süreçte 
Amasya ve civarı Danişmend Ah-
met Gazi tarafından fethedilerek 
bölgede Türk egemenliği dönemi 

başlamıştır. Bu dönemde Anado-
lu’ya gelmiş olan Haçlı Ordusu'na 
karşı Selçuklu Sultanı Kılıç Arslan 
ile Danişmend Ahmet Gazi komu-
tasındaki birliklerin Amasya-Mer-
zifon arasında 5 ağustos 1101 günü 
yapmış olduğu savaş sonucunda 
Haçlı Ordusu bozguna uğratılmış-
tır. Danişmendliler'in yaklaşık yüz-
yıl süren egemenlik dönemi Sel-
çuklu Sultanı II. Kılıç Arslan’ın 1175 
yılında Amasya’yı ele geçirmesiyle 
sona ermiştir. Böylelikle Amasya 
şehri ve Havza ile Vezirköprü İlçe-
lerinin olduğu bölge  Selçuklu ege-
menliği altına girmiştir. II. Kılıç Ars-
lan uzun süren saltanatı sırasında 
Selçuklu Devleti'ni on bir oğlu 
arasında paylaştırmış (1185/1186) 
ve bu paylaşım sırasında Amasya 
Nizameddin Argunşah’ın hissesine 
düşmüştür. Nizameddin Argun-
şah’ın kardeşi II. Rükneddin Sü-

Danişmendliler'in 
yaklaşık yüzyıl 

süren egemenlik 
dönemi Selçuklu 
Sultanı II. Kılıç 
Arslan’ın 1175 

yılında Amasya’yı 
ele geçirmesiyle 

sona ermiştir. 
Böylelikle 

Amasya şehri 
ve Havza ile 
Vezirköprü 

İlçelerinin olduğu 
bölge Selçuklu 

egemenliği altına 
girmiştir.
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leymanşah’ın (1196-1204) Selçuklu 
saltanatını ele geçirmesi üzerine 
bir çok yöre gibi Amasya’da bu sul-
tana bağlı bir il haline gelmiştir. 
Anadolu Selçuklu Hükümdarı 
Alaeddin Keykubad, Moğolların 
bir tehdit unsuru haline gelmesi 
üzerine olası bir Moğol saldırısına 
karşılık komşusu Harezm beyleri-
nin deneyimlerinden yararlanmak 
amacıyla bazı illeri onlara tımar 
(dirlik) olarak vermiştir. Amasya 
bu dönemde timar olarak Bereket 
Han’a verilmiştir (1231). Sultan Ala-
eddin Keykubad (1220-1237) sonra-
sında ülkenin iyi yönetilememesi 
Selçuklu Devletinde bazı toplum-
sal olayların meydana gelmesine 
neden olmuştur. 637H./1239M. 
tarihinde meydana gelen ve mer-
kezi Amasya olan Babaîler Başkal-
dırısı bu dönemde görülen önemli 
toplumsal hareketlerin başında 
gelmektedir. Baba İlyas Horasanî 
önderliğinde başlayan bu başkal-
dırıda, Baba İshak Kefersudî hare-
ketin pratik sürecini Kefersud kö-
yünden başlatmış ve bu başkaldırı 
süresince yaşanan gelişmelerde 
Amasya önemli bir tarihi mekan 
olarak olaylara tanıklık etmiştir. 
Başkaldırının büyüyerek yayılma-
sı sonucu, Sultan II. Gıyaseddin 
Keyhüsrev (1237-1246) ihtiyaten 
Kubadabad Kalesi'ne çekilir ve bu 
sırada Amasya Subaşılığına ata-
nan Hacı Armağanşah hareketin 
bastırılması için görevlendirilir. 
Sonuçta kanlı bir şekilde bastırı-
lan Babaîler Başkaldırısının önderi 
Baba İlyas, Hacı Armağanşah tara-
fından tekkesinde ele geçirilerek 
Amasya Kalesi burçlarına astırılır. 
Selçuklu Devleti’nin 1243 Kösedağ 
Savaşı'nda Moğollara yenilmesin-
den sonra Anadolu’nun neredey-
se her yanı yağmalanmaya baş-

lanmış ve Selçuklu Devleti yarım 
yüzyılı geçkin bir süre Moğollar 
tarafından yağmalanmış ve bun-
dan Amasya’da etkilenmiştir. Ana-
dolu’yu işgal etmiş olan Moğollar 
daha çok Amasya’nın da içinde bu-
lunduğu Orta Anadolu Bölgesi'ne 
yerleşmişlerdir. Bu yerleşenlere 
genellikle Tatar adı verilmektedir. 
Bu dönemde Amasya’ya yerleşen-
ler ise daha çok sol kol oymakları 
olarak da bilinen Ca’unğar oymak-
larıdır. İlhanlı hükümdarı Ebu Said 
Bahadır Han’ın 1335 yılında ölümü 
sonrasında, İlhanlılar'ın Anadolu 
genel valisi bulunan Sultan Alaed-
din Eratna bağımsızlığını ilan ede-
rek Eratnalılar Devleti'ni kurmuş 
ve Amasya 1341 tarihinde Eratna-
lılar'ın egemenliği altına girmiştir. 
Amasya aynı yıl merkezi Niksar 
olan Taceddinoğulları Beyliği ta-
rafından işgal edilmiş, bir süre bu 
işgale ses çıkarmayan sultan Erat-
na, Mısır Memlûklu Sultanı Melik 
Nâsır’ın himaye ve desteğini sağ-
ladıktan sonra işgalciler üzerine 
emirlerinden Tüli Bey’i göndermiş 
ve bunun üzerine Tüli Bey Amas-
yalıların da yardımıyla Amasya ve 
çevresini Taceddin Doğanşah’ın 
elinden alarak bu işgale son ver-
miştir. Bu dönemde; Zeyneddin 
Tüli Bey Amasya Emirliği yapmış, 
onun ölümünden sonra ise 1347 yı-
lında Hacı Kutluşah Amasya Emirli-
ği görevine getirilmiştir. Sonrasın-
da ise Hacı Kutluşah’ın büyük oğlu 
Şahabeddin Ahmet Şah 1352 orta-
larında Amasya Emiri olmuş, 1356 
yılında ise, Emir Kebir Şücaaddin 
Süleyman Bey Amasya Emirliği'ni 
zorla ele geçirmiş, ondan da tekrar 
Şahabeddin Ahmet Şah 1358 tari-
hinde Amasya Emirliği'ni geri al-
mıştır. 1359 yılında Amasya Emir-
liği görevine Hacı Kutluşah’ın diğer 

oğlu Hacı Şadgeldi Paşa getirilmiş 
ve 1361 yılında ise, eski Amasya 
Emiri Şücaaddin Süleyman Bey’in 
oğlu Alaaddin Ali Bey Amasya 
Emiri olur. Fakat Kaynar Vakıa-
sı'ndan sonra 1362 tarihinde Hacı 
Şadgeldi Paşa ikinci kez Amas-
ya Emiri olarak tarih sahnesinde 
görülür. Sultan Eratna’dan sonra 
devleti yöneten sultanların zayıf 
olmaları ayrıca zevk ve sefaya 
düşkünlükleri devlet otoritesinin 
sarsılmasına ve görev yapan ida-
recilerin bağımsızlık fikrine kapıl-
malarına yol açmıştır. Bu yıllarda 
Amasya Emiri Hacı Şadgeldi Paşa 
da, kendi başına buyruk hareket 
etmeye başlamış ve daha sonra 
ise beyliğini ilan etmiştir. Şadgeldi 
Paşa döneminde Amasya’da kayda 
değer imar faaliyetleri görülür. Bu 
dönemde; 1363 tarihinde Amasya 
Kalesi onarılır ve eski darphane 
yenilenir, ayrıca Amasya’da bir ka-
ğıt fabrikası yaptırılır. Bu faaliyet-
lerle birlikte 1372 tarihinde cami, 
medrese ve imaretten oluşan bazı 
yapı birimlerinin de yaptırıldığı bi-
linmektedir. Eratna Devleti naibi 
Kadı Burhaneddin ile 1381 yılında 
yaptığı savaşta hayatını kaybe-
den Hacı Şadgeldi Paşa’dan sonra 
oğlu Fahrettin Ahmet Bey Amas-
ya Emirliği görevini üstlenmiştir. 
Fahreddin Ahmed Bey de babası 
gibi Kadı Burhaneddin ile devamlı 
bir mücadele içerisinde olmuş, fa-
kat bu mücadelelerden bir sonuca 
varamamış olması nedeniyle baş-
ka bir sancağa karşılık Amasya’yı, 
Osmanlılara vermeyi teklif etmiş, 
bunun üzerine 1393 yılında şehir 
Osmanlı idaresine girmiştir’’ (2). 
Görüldüğü gibi 12.ve 13.yy.da böl-
gede sürekli bir iç karışıklık duru-
ma  hakimdir.
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Havza Şeyh Safi Köyü Şeyh Sav-
cı ve Gazi Çelebi Sultan Altunbaş 
Türbesi: 

Selçuklu dönemi olayları ve ese-
leriyle ilgili pek çok bilgi sınırlı 
sayıdaki Vakfiye kayıtları ve Araş-
tırmacılar sayesinde öğrenilebil-
mektedir. Havza İlçesi Şeyh Safi 
Köyündeki Gazi Çelebi Sultan 
Altunbaş Türbesi  ile Vezirköprü 
İlçesi Tatar Kalesi Köyünde  bulu-
nan II. Mes’ud Türbesi bunlardan 
en önemlisidir.Havza ve Vezirköp-
rü ile ilgili Vakfiye kayıtları için o 
dönemde bağlı oldukları  Amasya 
Defterleri, Tapu ve Kadostra Ge-
nel Müdürlüğü Arşivi önemli bir 
kaynaktır. Vakıflar Genel Müdür-
lüğü Arşivi ile diğer bazı kayıtlarda 
rastlanan gerek Şeyh Safi Köyü 
gerekse Tatar Kalesi Köyündeki 
Türbeleri değerlendirmemize yar-
dımcı olacak vakfiye kaydı olup, 
Amasya-( Samsun) Havza Gazi Çe-
lebi bin-i Mes'ud Selçukî ( Altun-
baş bin Sultan Mes'ud Vakfı) : 740 
H. tarihlidir . Vakıflar Genel Müdür-
lüğü Arşivi 609 numaralı defterin 
226 sayfa 269-270-271 sıralarında; 
tercümesi 2195 numaralı defterin 
492 sayfa, 85. sırasında kayıtlıdır. 
Orijinalleri, Tescil Kutusu No: 31/ 
269-270-271'de muhafaza edil-
mekte olup üç vakfiyedir. 

Diğer önemli bir kaynakta Amas-
yalı Tarihçi Abdi-zade Hüseyin Hü-

samettin YAŞAR’ın ( 1869-1939) 
uzun çalışmalar sonucu kaleme 
aldığı ‘’Amasya Tarihi’’ adlı eseridir 
(3). Abdizade Hüseyin Hüsamed-
din YAŞAR 

Eserinin Amasya’daki Türbeler 
Bölümünde Sulan I. Mes’ud Türbe-
sinden bahsederken son kısımda 
‘’…..Selçuklu Hükümdarlarından 
Amasya Simre’sin de medfun Sul-
tan I. Mes’ud ile, Havza Simre’sin 
de medfun olan II. Mes’ud ‘un tür-
belerinde Cüz okuyanlara verilme-
si şartıyla bazı köylerin gelirleri 
vakfedilmiştir. Bunlar Amasya’da 
Aydoğdu, Üfte, Kocaoğlan ve Ta-
tar, Havza’da Şeyh Savcı, Kapaklar 
ve Konac Köyleridir…..’’ . Yine aynı 
eserin Amasya’nın Kaza ve Nahiye-
leri bölümünde Simre Nahiyesin-
den bahsedilirken ‘’….Bu nahiyede 
vaktiyle Kanıklı Aşireti oturmakta 
olduğundan, Selçuklu saltanatının 
yıkılması esnasında Amasya’da 
bulunan Sultanlar bu nahiye’ye 
gelerek burada ikamet ettiklerin-
den, bu Simre nahiyesi tarihi ba-
kımından oldukça çok şöhret sa-
hibi olmuştur. Resmi kayıtlardan 
kesin olarak anlaşıldığına göre 
Anadolu’daki son Selçuklu Sultanı 
olan Mes’ud, bu nahiye dahilinde 
bulunan Tatar Kalesi isimli Köyde; 
Şehzadesi ve Halefi ‘’Gazi Çelebi’’ 
diye meşhur olan Sultan Taceddin 
Altunbaş-ı Selçuki de, Umurbey, 

diğer adıyla Şeyh Savcı Köyünde 
medfun bulunmaktadır. Resmi ka-
yıtlarda Sultan Mes’ud için şöyle 
yazılıdır: ’’ Türbe-i  Sultan Mes’ud 
b.Keykavus der –karye-i  Tatar 
Kale’ası der-Simre-i Havza, tabi’-
i Amasya’’ (Amasya’ya tabii olan 
Havza Simre’sine bağlı Tatar Kalesi 
Köyündeki Sultan Mes’ud  b. Kyka-
vus’un Türbesi). Sultan Mes’ud’un 
oğlu Sultan Taceddin’in Türbeside 
şöyle kayıtlıdır: ‘’Türbe-i Gazi Çe-
lebi sehzade-i Sultan Mes’ud  der-
karye-i Umurbey, nam-ı diğer Şeyh 
Savcı der- Simre-i Havza  tabi’-i  
Amasya’’ (Sultan Mes’ud’ un Şeh-
zadesi Gazi Çelebinin,Amasya’ya 
tabii Havza Simre’sine bağlı Umur-
bey ,diğer adıyla Şeyh Savcı Kö-
yündeki Türbesi).  Kayıtlara göre 
Sultan Mes’ud ‘’Büyük Sultan Gazi’’, 
Sultan Taceddin de ‘’Küçük Sultan 
Gazi’’diye meşhurdurlar. Bütün 
bunlardan anlaşıldığına göre bu iki 
Selçuklu Sultanının Simre Nahiye-
sinde bulundukları muhakkaktır. 
Tespit ettiğimiz bu kayıtlar Gazi 
Çelebinin 756/(1355) da tanzim 
etmiş olduğu vakfiyesinde yer al-
maktadır. Bu Vakfiyeden anlaşıl-
dığına göre Sultan Mes’ud’un oğlu 
olan bu Sultan Taceddin Altunbaş 
Kur’an Cüzlerinin okunması için 
yukarda ismi geçen köyleri vak-
fetmiştir. Tatar Kalesi Köyünde 
Sultan Mes’ud’un namına bir Türbe, 
bir Medrese ve bir Cami-i Şerif ka-
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yıtlıdır. Umurbey Köyünde de Şeyh 
Savcı adına bir zaviye ve Sultan Ta-
ceddin adına da bir Türbe yazılıdır. 
Ayrıca bütün bu yapıların, müder-
risleri, hatipleri, şeyhleri, Cüz oku-
yanları ve mütevellilerinin isimleri 
kayıtlı bulunmaktadır. Bu kayıtlara 
dayanarak Şeyh Savcı, diğer adıyla 
Umurbey ve Tatar Kalesi Köylerine 
gidilerek ciddi araştırmalar yapıl-
mış; neticede Tatar Kalesinde ‘’Sul-
tan Türbesi’’ namıyla taş yığınların-
dan ibaret bir türbe harabesi  ve 
Şeyh Savcı Köyünde dört duvardan 
ibaret ‘’Sultan Altunbaş’ın Mezarı’’ 
diye bilinen bir mezar bulunabil-

miştir. Bugün söz konusu med-
reseden bir eser yoktur. Her iki 
köyde de ahşaptan birer Camii ve 
Tekke olarak kabul edilen bir köy 
odası bulunmaktadır……Anlaşıl-
dığı kadarıyla Abzizade Hüseyin 
Hüsameddin YAŞAR, hem Sultan 
II. Mes’ud hem de Gazi Çelebi Tür-
beleri ile yakından ilgilenmiş biz-
zat bulundukları yerlere gitmek 
suretiyle araştırma yapmıştır.

Eski adı Umur bey ve Şeyh Savcı 
olan Köyün Seyh Safi adını alma-
sında 16.yy. Safevi Türk Devleti 
-Anadolu Türkleri arasındaki iliş-
kiler belirleyicidir.  Şeyh Safi Kö-
yünde medfun Şeyh Savcı Bey’in  
Gedegra doğumlu olduğu sanıl-
maktadır. 

Son Selçuklu Sultanı / Şehzade-
si Tacettin Altunbaş'ın Atabeyi 
olan Sadettin Umur Bey'in oğlu 
olduğu görüşü yaygındır. Köy Sel-
çuklu Sultanlarının Simresi yani 
yazlıkları  olarak kullanılmıştır. 
Selçuklu devletinin yıkılış süre-
cinde sadık Atabeyiyle  hayatının 
sonuna kadar bu Köy de yaşayan 
Sultan Tacettin Altunbaş mezarı 
ise  bugün hala kullanılmakta olan 
köy kabristanında bulunmaktadır. 

Mezarlıktaki mimari kalıntı par-
çaları alanda bir den fazla mimari 
yapı olduğunu göstermektedir. 
Altunbaş mezarı olarak bilinen 
alana 100 m.kadar mesafede bir 
Türbeye ait olduğunu tespit etti-
ğim ve bu gün köy halkı arasında  
‘’Afsun Taşı’’ olarak bilinen (kork-
maya karşı çocuklar götürülmekte 
ve kemikler sürtülmekte), Sanat 
Tarihi biliminde ‘’Hacet Pencere-
si ‘’ olarak adlandırılan delikli taş, 
Selçuklu-İlhanlı  dönemi türbele-
rinde çokça karşılaşılan bir uygu-
lamadır. (Havza Dereköy deki Ak 

Mescit-Bereketşah Türbesindede 
aynı uygulama vardır). Duvarların 
alt kesiminde bulunan ve ziyaret-
çilerin türbenin içini görebilecek-
leri yegâne açıklık olan bu dikdört-
gen pencere dönem türbelerinin 
önemli bir özelliğidir. Muhtemelen 
taş-tuğla malzemeden inşa edil-
miş olan türbenin Anadolu’yu ka-
sıp kavuran ve bölgede yoğun his-
sedilen ve bir çok tahribata neden 
olan 16.-17.yy.da vuku bulan Celali 
İsyanları ve Medreseli Öğrenci/
Suhte olayları sırasında  yıkılmış 
olmalıdır. Benzer bir durum Kavak 
Şeyh Resul Köyü içinde geçerlidir. 
Mezarlıkta çokça kullanılan sütun 
parçaları zamanında köyde bir çok 
mimari yapının varlığını göster-
mektedir.
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Vezirköprü Tatar Kalesi Köyü 
Sultan II.Mes’ud Türbesi:

Vakfiye Kayıtları ve Abdizade 
Hüseyin Hüsamettin YAŞAR’ın 
Amasya Tarihi adlı eserinde 12-
13..yy.da Havza Simresi dahilinde 
olan Tatarkalesi Köyünde Sultan 
Mes’ud adına Havza Simre’sin de 
medfun olan II. Mes’ud ‘un türbe-
lerinde Cüz okuyanlara verilmesi 
şartıyla bazı köylerin gelirleri vak-
fedilmiştir. Bunlar Amasya’da Ay-
doğdu, Üfte, Kocaoğlan ve Tatar, 
Havza’da Şeyh Savcı, Kapaklar ve 
Konac Köyleridir…..’’ , ‘’. . …Res-
mi kayıtlarda Sultan Mes’ud için 
şöyle yazılıdır: ’’ Türbe-i  Sultan 
Mes’ud b.Keykavus der –karye-i  
Tatar Kale’ası der-Simre-i Havza, 
tabi’-i Amasya’’ (Amasya’ya tabii 
olan Havza Simre’sine bağlı Tatar 
Kalesi Köyündeki Sultan Mes’ud  
b. Keykavus’un Türbesi).  Tespit et-
tiğimiz bu kayıtlar Gazi Çelebinin 
756/(1355) da tanzim etmiş oldu-
ğu vakfiyesinde yer almaktadır. 
Bu Vakfiyeden anlaşıldığına göre 
Sultan Mes’ud’un oğlu olan bu Sul-
tan Taceddin Altunbaş Kur’an Cüz-
lerinin okunması için yukarda ismi 
geçen köyleri vakfetmiştir. Tatar 
Kalesi Köyünde Sultan Mes’ud’un 
namına bir Türbe, bir Medrese ve 
bir Cami-i Şerif kayıtlıdır. Umur-
bey Köyünde de Şeyh Savcı adına 
bir zaviye ve Sultan Taceddin adı-
na da bir Türbe yazılıdır’’ demekte-
dir ve Tatar Kalesi Köylerine gidi-
lerek ciddi araştırmalar yapmış ve 
neticede Tatar Kalesinde ‘’Sultan 
Türbesi’’ namıyla taş yığınlarından 
ibaret bir türbe harabesi  gördüğü-
nü eklemiştir. Yaklaşık 15 yıl kadar 
önce bahsedilen türbeye ait taş 
yığınları ‘’Harabe, Tekke, Mezarlık’’ 
vb. adlarla bilinmekteyken bu gün 
maalesef hatırlayan yoktur. Konu 

alanda tekrar kapsamlı bir çalışma 
yapmam neticesi açıklığa kavu-
şacaktır. II. Gıyaseddin Mesud bin 
Keykavus, ( Ö. 1308) Türkiye Sel-
çuklu Sultanı ve II. İzzeddin Keyka-
vus'un oğludur.  Türkiye Selçuklu 
Devleti'nin Moğolların egemenliği 
altında hüküm sürdüğü bu dönem-
de dört defa tahta çıkmış ancak bu 
durum kesintiye uğrayarak karde-
şinin oğlu olan III. Alaeddin Keyku-
bad'la yer değiştirmiştir. 1308'de  
vefatıyla Türkiye Selçuklu Devleti 
yıkılmıştır.

Harita: Tatarkalesi Köyünde ‘’ 
Kadastral Haritalarda Mezarlık 
Tescilli Alanlar

Selçuklu Sultanlarının Kronolojik 
Sıralaması ve Ölüm Yeri/
Mezarları:

Sekiz (8) Selçuklu Sultanının Konya 
Alaeddin Camii yanındaki Kümbet-
hane/Sultanlar Türbesi yada II. Kılıç 
Arslan  Tübesi adıyla anılan Küm-
bette defnedildiği yaygın bir görüş-
tür (5). Sultan I.Mesut döneminde 
başlanıp II. Kılıç Arslan (1156-1192) 
zamanında devam eden ve Sultan 
Alaeddin Keykubat I tarafından 1221 
yılında tamamlanan Kümbethane, 
bugünkü adıyla Sultanlar Türbesi 

bir ‘’Hanedan Mezarlığı/Türbesi’’ 
olma özelliği taşımaktadır. Ancak 
defnedilen isimler konusunda gö-
rüş birliği olmayıp konu hala tartış-
malı olma özelliğini korumaktadır. 
Kümbethane/Sultanlar Türbesinde 
adı geçen Sultanların başka yerler-
de de Türbeleri veya bunlara ait Ki-
tabe ile Vakfiye  Kayıtlarının olması, 
bu Sultanların tamamının Konya’da 
ölmediğini, daha sonra Kümbetha-
neye taşınmak suretiyle defnedildi-
ği yada  mumyalananların ‘’iç organ-
ları ‘’ ve ‘’bedeni’’ için farklı Türbeler 

yapıldığı görüşünü doğurmaktadır.  
Herhangi bir kayıt yada kaynak ol-
mamakla birlikte Selçuklu Devrinin 
en tahrip edici olayı olan Babai/
Baba İshak İsyanı (1237) ve 16.-17.
yy.da Anadolu’da cereyan eden ve 
her yeri harabeye çeviren Celali 
İsyanlarıyla Suhte Olayları sırasın-
daki  tahribatlar öncesi veya son-
rası koruma altına almak amacıyla 
‘’Sultan Definlerinin’’ Konya’ya nak-
ledilme ihtimalide  göz ardı edilme-
melidir. Amasya’da Sultan I.Mes’ud 
Türbesi olduğu halde adının Konya 
Kümbethane/Sultanlar Türbesinde 
de geçmesi bu durumla açıklana-
bilir. Amasya Sultan I. Mes’ud Tür-
besi mevcut haliyle 14.yy. Türbeleri 
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mimari geleneğindedir. Bu durum  
orjinal türbenin bilmediğimiz bir ne-
denle yıkılmış olup sonraki yıllarda o 
günün mimari tarz ve üslubuna göre 
yeniden inşa edilmiş olabileceği 
fikrini güçlendirmektedir. Konya’da 
Alaeddin Tepesindeki Camii yanın-
daki Kümbette/Türbede isimler ko-
nusundaki farklı görüşler güncelli-
ğini korusa da Selçuklu Sultanları I. 
Mesud, II. Kılıç Arslan, II. Rükneddin 
Süleyman, I.Gıyâseddin Keyhüsrev, 
I.Alâaddin Keykubad, II.Gıyâseddin 
Keyhüsrev, IV. Kılıç Arslan ve III.
Gıyâseddin Keyhüsrev'in mezarları  
olduğu görüşü yaygındır.

Sultan Adıları ve Ölüm Yeri:

1. Kutalmışoğlu Süleyman Şah 
(1077-1086) Halep Kapısı (Ayn 
Seylem)

2. Ebu’l Kasım /Naib-Vali-Fetret 
Devri (1086-1092) Isfahan’dan 
İznik’e Dönüş Yolunda

3. I.Kılıç Arslan (1092-1107) Habur 
Nehri-Meyyafarikin/Silvan.Kub-
betü’s Sultan        

4. Şahinşah (1107-1116) Akşehir’ de 
vefat etti.

5. I.Rükneddin Mes’ud (1116-1156) 
Amasya’da Narlı Bahçede türbesi 
bulunmaktadır ancak Konya Sul-
tanlar Türbesin de adı geçmektedir. 
Babai isyanları esnasında Konya’ya  
taşınmış olabilir. Doç.Dr.Tanju CAN-
TAY Amasya Narlıbahçede ki Sultan 
I. Mes’ud Türbesini Sanat Tarihi 
açısından irdelediğinde 1386 yılında 
inşa edilmiş olabileceğini ifade 
etmekte ve Eyvan Tipi bu türbenin 
Albert Gabriel ve Metin Sözen 
tarafından 14.yy.a tarihlendirildiğini 
ifade emektedir (4).

6. II.Kılıç Arslan (1156-1192) Konya 
Kümbethane/Sultanlar Türbesin-

de adı geçmekle birlikte  Aksaray 
Kalesi- Kırkkızlar/Kılıçarslan 
Tepesinde II.Kılıç Arslan Türbesi 
bulunmaktadır.İç Organlarının bu 
Türbede olduğu görüşü yaygındır.

7. I. Gıyaseddin Keyhüsrev 
(1192/1196-1205/1211) Alaşehir de 
vefat etti. Konya Kümbethane/
Sultanlar Türbesindedir.

8. Rükneddin Süleyman Şah 
(1196-1204) Konya Kümbethane / 
Sultanlar Türbesindedir

9. III.Kılıç Arslan (1204-1205)Konya 
Yakınları Gevek/Kevale Kalesinde 
vefat etti.

10. I.İzettin Keykavus (1211-1220)   
Sivas Şifaiye Medresesi

11. I.Alaeddin Keykubad ( 1220-
1237)   Konya  Kümbethane/Sul-
tanlar Türbesindedir

12. II. Gıyaseddin Keyhüsrev (1237-
1246) Alaiye de vefat etti. Konya 
Kümbethane/Sultanlar Türbesin-
dedir

13. II.İzzeddin Keykavus (1246-
1260)     Kırım

14. Rükneddin Kılıç Arslan (1248-
1265) Konya Kümbethane / Sul-
tanlar Türbesindedir. İç Organları 
Aksaray II.Kılıç Arslan Türbesin-
dedir.

15. II. Alaeddin Keykubad (1249-
1257) Konya Kümbethane / Sultan-
lar Türbesindedir

16. III.Gıyaseddin Keyhüsrev 
(1265-1282) Konya Kümbethane / 
Sultanlar Türbesindedir

17. III.Alaeddin  Keykubat 
(1284/1293-1294/1301-1303)  
Isfahan

18. II.Gıyaseddin Mes’ud (1282-
1284/1284-1293/1294-1301/1303-

1307) Samsun Vezirköprü İlçesi 
Tatarkalesi Köyünde olduğuna dair 
Vakfiye kaydı olup, (’’ Türbe-i  Sul-
tan Mes’ud b.Keykavus der –karye-
i  Tatar Kale’ası der-Simre-i Havza, 
tabi’-i Amasya’’), Konya da oldu-
ğuna dair farklı görüşlerde  vardır. 
Ancak Vakfiye kaydı Resmi Belge 
olduğundan  son Selçuklu Sulta-
nı II.Mes’ud’un defin yeri evvelce 
Havza, günümüzde ise Vezirköprü 
ilçesine bağlı Tatar Kalesi köyüdür.  
Amasya- ( Samsun ) Havza Gazi Çe-
lebi bin-i Mes'ud Selçukî ( Altunbaş 
bin Sultan Mes'ud Vakfı) vakfiyesi 
740 H. Tarihli olup, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Arşivi 609 numaralı 
defterin 226 sayfa 269-270-271 sı-
ralarında; tercümesi 2195 numaralı 
defterin 492 sayfa, 85. sırasında 
kayıtlıdır. Orijinalleri, Tescil Kutusu 
No: 31/ 269-270-271'de muhafaza 
edilmekte olup üç vakfiyedir. Ab-
dizade Hüseyin Hüsamettin YA-
ŞAR’ın Amasya Tarihi adlı eserinde 
12-13..yy.da Havza Simresi dahilin-
de olan Tatarkalesi Köyünde Sultan 
Mes’ud adına Havza Simre’sin de 
medfun olan II. Mes’ud ‘un türbele-
rinde Cüz okuyanlara verilmesi şar-
tıyla bazı köylerin gelirleri vakfedil-
miştir. Bunlar Amasya’da Aydoğdu, 
Üfte, Kocaoğlan ve Tatar, Havza’da 
Şeyh Savcı, Kapaklar ve Konac Köy-
leridir denmekte ve bizzat Tatar 
Kalesi Köyüne giderek ciddi araş-
tırmalar yaptığı ve neticede Tatar 
Kalesinde ‘’Sultan Türbesi’’ namıyla 
taş yığınlarından ibaret bir türbe 
harabesi gördüğü belirtilmektedir. 
Yaklaşık 18 yıl kadar önce bahsedi-
len türbeye ait taş yığınları ‘’Hara-
be, Tekke, Mezarlık’’ vb. adlarla hala 
bilinmekteyken bu gün maalesef 
hatırlayan yoktur. Konu alanda tek-
rar kapsamlı bir çalışma yapmam 
neticesi açıklığa kavuşacaktır.
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Sonuç olarak; 

Havza İlçesi, Şeyh Safi Mahal-
lesinde Gazi Çelebi Sultan Al-
tunbaş ve Vezirköprü İlçesi Ta-
tar Kalesi Mahallesinde  Sultan 
II. Mes’ud Türbesi’nin yeniden 
yapılması düşünüldüğünde  bu-
lundukları alanlardaki kalıntılar 
değerlendirilerek ve Anadolu’da 
ki Selçuklu Devri Kümbet/Türbe  
Mimarisi  örnekleri baz alınarak 
inşa edilmelidir. Bu nedenle Sel-
çuklu Kümbet/Türbe geleneğine 
kısaca bir değinmek faydalı ola-
caktır. Büyük Selçuklular döne-
minde Kümbet/Türbe mimarisin-
deki gelişme kendinden önceki 
soydaşları  Karahanlı ve Gazneli 
Mimarisine  dayanmaktadır. Gü-
nümüze ulaşmış Kümbet örnek-
lerinden genellikle Sekizgen 
gövde üzerinde kubbe ile örtülü 
olan  tuğla kümbetler ile tuğ-
ladan silindirik gövde üzerine, 
konik külâhlı kümbetlerin tercih 
edildiği anlaşılmaktadır. Sul-
tan Sencer’in Merv'deki Türbesi 
(1157) Büyük Selçuklu Kümbet/
Türbe Mimarlığının zirvesi olarak 
kabul görmektedir. Kare  planı 
ve sekiz köşeli piramit çatısıyla 
yapı  Karahanlı türbelerini ha-
tırlatmaktadır. Anadolu’da inşa 
edilmiş olan az sayıdaki Selçuklu 
Devri Kümbet/Türbe örnekleri 
bir külliyeye bağlı olarak tasarla-
nabildiği gibi  tamamen bağımsız 
Kümbet/Türbe örnekleri de var-
dır. Bu dönemde taş malzeme-
den çokgen plan tiplerinin sevi-
lerek uygulandığı görülmektedir. 
İçten kubbe, dıştan piramit ya da 
konik çatı uygulaması Büyük Sel-
çuklu geleneği olarak Anadolu 
Selçuklularında da devam eder. 
Tabana doğru genişleyen bir ka-
ide üzerinde yükselen  yuvarlak 

ya da çok köşeli gövdeye geçiş-
te üçgen prizmaların  kullanıldığı 
görülmektedir. Bu dönemden gü-
nümüze ulaşan en güzel örnekler  
Ahlat Ulu Kümbet, Erzincan Ke-
mah Melik Mengücek Gazi Küm-
beti ve Konya Alaeddin Camii'nin 
avlusundaki II.Kılıç Arslan Türbesi 
olarak da bilinen  Kümbethane/
Sultanlar Türbesidir.  Gövdesi 
kesme taşlardan on yüzlü prizma 
şeklinde yükselen Kümbethane/ 
Sultanlar Türbesinin üzeri tuğla-
dan, dıştan on köşeli bir piramitle, 
içten ise kubbe ile örtülüdür. Tür-
benin içinde Selçuklu Sultanları-
na ait çeşitli boylarda sekiz çinili 
lahit vardır. 
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Prof. Dr. Fahri SAKAL

1939, 42 ve 
43 yıllarında 

büyük deprem 
felaketlerine 
maruz kalmış 
ve bu afetler 

esnasında ciddi 
zararlar meydana 

gelmiştir.

Samsun 1930'lu yıllarda iki büyük 
sel ve fırtına afetine, ayrıca 1939, 
42 ve 43 yıllarında büyük deprem 
felaketlerine maruz kalmış ve bu 
afetler esnasında ciddi zararlar 
meydana gelmiştir. O dönemin im-
kansızlıkları ve fakirlikleri yüzün-
den halk bütün fedakarlıklarına 
rağmen yarasını saramamış ve hü-
kümetin yardımı talep edilmiştir. 
Hükümet bazı yardımlar yapmış 
ise de, birçok konuda Kızılay dev-
reye sokulmuştur. 

1. 1933 Fırtınası:

Bu felaketlerden ilki 1933 yılında 
vuku bulmuştu. Bu bir fırtına afeti 
idi ve yıkıcı etkileriyle Samsun'u 

oldukça zorlamıştı. O yıllarda ha-
berleşme imkânlarının yetersizliği 
yüzünden yetkili ve ilgili makam-
lara geç ulaşan bilgilerden dolayı 
önlenebilecek vakalar bile faciaya 
dönüşmüştür. 

Samsun Valiliği’nin hükümete çek-
tiği telgraf her şeyi şöyle açıklı-
yordu: “İki günden beri Samsun’da 
misli görülmemiş müthiş bir fırtına 
denizde bulunan bütün motor, ça-
par ve kayıkları ya tamamen par-
çalanmış veya yaralı olarak sahile 
atmıştır. Deniz kenarında bulunan 
ve fakir halkın ikamet etmekte 
bulunduğu baraka şeklinde seke-
nelerden otuz kadarını dalgalar 
tahrip etmiştir. Evler daha evvelce 

Tek Parti Döneminde
SAMSUN'DA AFETLER
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tahliye ettirilmiş olduğundan bu 
evlerde nüfusça ve eşyaca zayiat 
yoktur. Çapar, motor ve kayıklar-
da bulunan insanlardan şimdiye 
kadar beş ölü dalgalar tarafından 
sahile atılmıştır. Salimen kurtulan 
dokuz kişi memleket hastanesin-
de tedaviye aldırılmıştır. 25 kişi 
kadar gaip vardır.” Bilahare gelen 
kayıp ve zayiat haberleri de şu 
bilgiyi vermiştir: “Limanda vuku 
bulan deniz kazasında boğulan ve 
akıbetleri meçhul kaldığı tespit 
olunan 53 kişiden dördünün ceset-
leri ele geçmiş ve defnettirilmiştir.” 

Yardım isteyen yazılar Samsun 
makamlarından Ankara’ya sürekli 
yazılmıştı. Dâhiliye Vekili Şükrü 
Kaya, 3 Aralık 1933'de Samsun, 
Ordu ve Zonguldak'ta fırtınaların 
yaptığı hasarlar hakkında" bilgi 
vermişti. Aynı bakanlığın 9 Aralık 
tarihli diğer bir yazısında fırtına-
nın tahribatı hakkında Giresun ve 
Samsun vilayetlerinden alınan bil-
gilerden hareketle fırtınanın çok 
geniş alanları etkilediği bildirilmiş-
tir. Aynı konuda Nafia Vekili’nin 5 
Aralık tarihli yazısı: “Samsun’da 29. 

11. 1933 tarihinde başlayan 
ve 36 saat azami şiddet-
le devam eden fırtınadan 
dolayı dalgaların tesiri ile 
Samsun ve Gümrük İstas-
yonları arasındaki hat ve 
makasların, Çarşamba Sa-
hil Hattı sıfır kilometreden 
6 kilometreye kadar olan 
kısmında hattın muhtelif 
yerlerinden balastları sü-
rüklemiştir. Çarşamba’dan 
hareket eden 101 no’lu 
muhtelit yolcu katarının 
Kirazlık’tan ileri devamına 
imkân görülemediğinden 
yolcular ve yolcu eşya-
ları Samsun’a kamyonla 
naklettirilmiştir. Samsun 
Gümrük İstasyonları arası 
tamir edilerek işletmeye 

açılmıştır. Çarşamba hattı kısmın-
da ise km 5/300 de aktarma su-
retiyle münakale temin edilmekte 
ve hattın biran evvel işletmeye 
açılması için çalışılmakta olduğu” 
bildirilmiştir. 17 Aralık tarihli ikinci 
bir yazı: “Samsun’da azami şiddet-
le devam eden fırtınadan dolayı 
dalgaların tesiri ile vukua gelen za-
rarlar hakkında alınan mütemmim 
malumat arz olunur.

30.11.1933 tarihinde şiddetli de-
vam eden deniz fırtına ve dalgala-
rı Samsun İstasyonu’nda ve sahil 
Hattı’nın bir kısmında büyük zarar-
lar meydana gelmiştir.

1- Samsun İstasyonu’nda aşıp ge-
len dalgalar 400 m dâhilinde hat 
traverslerin altlarını boşaltarak 
katarların gelip gitmesine mani 
teşkil etmiştir.

2- Sahil İstasyonu’ndan Gümrük’e 
kadar olan saha dâhilinde 3500 
metromikâp blokajı sular götür-
müş ve bu kısımdaki hatları geçil-
meyecek vazıyete sokmuş, burada 
bulunan 26 adet vagon da haşara-

Yardım isteyen 
yazılar Samsun 
makamlarından 

Ankara’ya sürekli 
yazılmıştı. Dâhiliye 
Vekili Şükrü Kaya, 
3 Aralık 1933'de 
Samsun, Ordu 

ve Zonguldak'ta 
fırtınaların yaptığı 
hasarlar hakkında 

bilgi vermişti. 
Aynı bakanlığın 
9 Aralık tarihli 

diğer bir yazısında 
fırtınanın tahribatı 
hakkında Giresun 

ve Samsun 
vilayetlerinden 

alınan bilgilerden 
hareketle 

fırtınanın çok 
geniş alanları 

etkilediği 
bildirilmiştir.
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ta uğramıştır. Kereste 
yüklü iki vagonun ha-
muleleri şube tarafın-
dan tahliye edilmekle 
kurtarılabilmiştir.

3- Depo civarında 
sahile tesadüf eden 
kömür depoları hat-
ları altını boşaltarak 
makinaların girip çık-
masına hail teşkil et-
miştir.

4- Sahi Hattı üzerinde 
km 4-6 arasında epey-
ce tahribat vukua gel-
miştir. Hususiyle 5-5, 
300 de bazı yerlerin 
blokajlarını almış ve 
hattın altını boşaltmış 
olduğundan Samsun-
Çarşamba arasında 
katarların gidip gel-
mesine mani teşkil 
etmiştir.

Samsun İstasyonun-
daki tahribatın 1. 12. 
933 akşamına kadar yüzde altmışı 
tamir edilerek 2.12.933 öğle vakti 
Samsun-Gümrük İstasyonları ara-
sında katarların gidip gelmesi te-
min edilmiştir.

Sahil Hattı’nda 2.12.933 Tarihinde 
5-5, 300 arasında aktarma yapıl-
mak üzere katarların seyr ü seferi 
temin edilmiştir. Divisyonca teda-
rik edilmiş olan 100 kadar amele 
ile geceli gündüzlü çalışılarak nok-
sanların ikmal edilmekte olduğu 
gibi bir tarafta da geniş hat boyun-
dan katarlarla blokaj için taşlar ge-
tirilmektedir.

Pek yakında umum tahribat ıslah 
edileceğinden bu bapta ayrıca 

arz-ı malumat edileceği maruzdur 
efendim.” 

 Bu kayıp ve zararlar mahal-
li imkânlara ilave olarak yukarıda 
yazıldığı gibi Hükümet’in de des-
teği aşılmaya çalışılmıştır. Ancak 
mal-mülk hasar ve zayiatının çoğu 
eski ve dayanıksız yapılarda vukua 
gelmiş olduğu raporlardan anlaşıl-
maktadır. Tedbirsizlik ve “bir şey 
olmaz abi” anlayışının sonunda ya-
şanmış olduğu söylenebilir. Deniz 
kenarındaki barakaların yıkılması 
başka türlü açıklanamaz. Bir fırtı-
nada kabaran dalgaların yıkacağı 
kadar denize bitişik nizamda mes-
ken veya işyerleri yapılması, ted-
birsizliğin en açık göstergesiydi. 

Demiryolundaki hasar 
da aynı ihmalin, proje-
sizliğin ve mühendis-
lik hatalarının âlâsıdır. 
Projeyi yapan mühen-
disler yerli de olsa, ya-
bancı da olsa herhalde 
Samsunlu değildi. Her 
durumda yöre halkına 
sorabilmeyi düşünse-
ler, büyük fırtınalarda 
dalgaların nereye ka-
dar etkilediğini soruş-
tursalar, sıradan bir 
köylü bile kendilerine 
bunu söyleyebilirdi. 
Kaldı ki mevcut coğ-
rafi bilgilerimiz bile 
Karadeniz’in hırçın 
dalgalarının yapabi-
leceği hasarlar hak-
kında bizi uyarmaya 
yetecek derecededir. 
Aynı hatalar hemen 
sahile kömür depola-

rının yapılmasında da görülmüştür. 
Zira Karadeniz’in hırçın dalgala-
rının sahile tecavüz edenlere hoş 
bakmadığı bilinmektedir. Sıkça sa-
hil hasarı ile ilgili haberler basına 
konu olmaktadır.

 Bu 1939 fırtınası Sam-
sun'da özellikle sahillerde yıkıcı 
olmuş, en az 53 kişi ölmüştü. Mal 
kaybının da söz konusu olduğunu 
görüyoruz. Sahile çok yakın evler 
ve kömür depoları kullanılamaz 
hale gelmişti. Bunların dışında bazı 
gümrük binaları, demiryolu hatları 
ve istasyon binaları da ciddi oran-
da hasar görmüşlerdi.



 39



 40

Samsun’un önemli markalarından Üstün Avize, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Baş-
kanı Putin tarafından hizmete açılan Moskova 
Merkez Camii’nin avizelerini yaparak önemli bir 
projeye imza attı.

Üstün Avize’nin İkinci Kuşak Sahibi İlyas Çiçek, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlik-
te Moskova Merkez Camii’nin açılışında bulundu.

Çiçek;Moskova Merkez Camii avizelerinin ve Ca-
mii açılışını sosyal medya üzerinden paylaştı.

Moskova
Merkez Camii’ne
SAMSUN İMZASI
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Prof. Dr. Cevdet YILMAZ

Bizim bu yazıda dikkat 
çekmeye çalıştığımız 

husus ise, il genelinde 
nüfus artışında 

böyle bir durağanlık 
görülürken, ilçeler 

düzeyinde durumun 
farklı olmasıdır.

Giriş
Genel sayım sonuçlarına bakıl-
dığında Samsun il nüfusunun son 
yıllarda artmadığı, adeta sabitlen-
diği görülür. İstatistikî verilerin 
ortaya koyduğu bu sonuç aslında 
yanıltıcıdır. Çünkü il toplam nüfusu 
değişmeyip yerinde sayıyor görünse 
de Samsun, doğal nüfus artış mik-
tarı kadar nüfusunu dışarıya göç 
olarak verdiği için bu artış toplam 
nüfusa yansımamaktadır. Örneğin 
Türkiye genelinde nüfus ortalama 
olarak yılda 1 milyon kişi artarken 
bu rakamın Samsun’a düşen payı 
yaklaşık 16.000 kişi olmakla birlik-
te, Samsun il genelinde bu miktar 
artışın görülmeyişi ilden dışarı olan 
göçlerin sonucudur.

Bizim bu yazıda dikkat çekmeye 
çalıştığımız husus ise, il gene-
linde nüfus artışında böyle bir 
durağanlık görülürken, ilçeler 
düzeyinde durumun farklı olma-
sıdır. Örneğin İlkadım ilçesinde 
olması gerekenin altında bir 
nüfus artışı görülürken, Atakum 
ilçesi nüfusunda Türkiye 
ortalaması üzerinde bir artış 
yaşanmaktadır (bkz.Tablo 1). 

Bu durumun önde gelen 
sebeplerinden biri de Samsun 
il merkezinde görülen şehir içi 
ikâmetgâh hareketliliği, başka 
bir ifadeyle, şehir içinde merkez 
ilçeler ile bu ilçelerin semt ve 
mahalleleri arasında cereyan 
eden göçlerdir.

ŞEHİR İÇİ İKAMETGÂH
HAREKETLİLİĞİ - II
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Samsun il merkezinde Atakum’un 
son yıllarda bu kadar hızlı büyüme-
si ve gelişmesinin temelinde yatan 
faktörlerden biri, belki de başta 
geleni sözü edilen bu şehir içi ikâ-
metgâh hareketliliğidir. Atakum 
kendi iç nüfus artışı dışında özel-
likle İlkadım’dan nüfus çekmekte-
dir. Bu hareket çok hızlı gerçekleş-
mektedir. İlkadım ilçesinde yeni 
yapılaşma sahaları olan Kalkanca 
ve Duruşehir semtleri bu göçü bir 
miktar yavaşlatsa da önlemeye 
yetmemiştir.
Bir önceki sayıda şehir içi ikâ-
metgâh hareketliliğinin kuramsal 
temelleri üzerinde durulmuş, bu 
göçün ortaya çıkış şekli ve işleyiş 
süreci Samsun örneğinden hareket-
le kısaca özetlenmişti1. Bahsedilen 
yazının devamı ve onun tamamla-
yıcısı niteliğinde olmak üzere aşa-
ğıda, Atakum örneğinden hareket-
le Samsun il merkezinde belirgin 
şekilde yaşanan söz konusu bu 
şehir içi ikâmetgâh hareketliliğinin 
sebepleri, işleyiş süreci ve sonuçla-
rı ile ileride olması beklenen netice-
leri üzerinde durulacaktır.
Samsun’da şehir içi ikâmetgâh 
hareketliliğinin sebepleri
Genel olarak bakıldığnıda şehir içi 
ikâmetgâh hareketliliğine sebep 
olan başlıca faktörler; hayat dön-
güsü, konut piyasasına giriş ve 
çıkış, ikâmetgâhların farklılaşması, 
bulunulan semtin özellikleri, rant 
ekonomisi ya da kapitalistleşme, 
bilgi toplumuna geçiş, erişilebi-
lirlik, ulaşım maliyeti, prestij ve 
statü kazanma, evlerde büyüklük 
ve küçüklük, güvenlik, coğrafî şart-
1  Bkz. Bütünşehir Dergisi, Sayı 8, 
Sh.12-16

lar, değişen iş koşulları, kiracılık, 
kentsel dönüşüm ve yeniden inşa 
faaliyetleri,  çevre (park, otopark, 
yeşil alan ihtiyacı)  vd. şeklinde 
özetlenebilir. Bunlardan Samsun il 
merkezinde görülenler aşağıda ana 
başlıklar altında özetlenmiştir.
Hayat döngüsü
Şehirde ailesiyle beraber oturanlar 
yetişkin hale geldiklerinde veya  
evlendiklerinde ailelerinden ayrı 
yaşamaya karar verdikleri ve ebe-
veynleri ile beraber olmak isteme-
dikleri durumlarda yeni ev arayış-
larına girmekte, Atakum bu kişiler 
için aynı şehirde fakat ailesinden 
uzak olma imkanı sunmaktadır. 
Çünkü ailesine ihtiyaç duyduğun-
da, örneğin çocuğu olup ona bakıcı 
bulma durumu söz konusu olduğun-
da Atakum o kişilere aile büyükle-
rinin yakınlarında olma imkânı ver-
mektedir.
Konut piyasasına giriş ve çıkış
Atakum Samsun’da yeni ev almak 
isteyenlerin birinci tercihi durumun-
dadır. Canik’de Kuzey Yıldızı selden 
sonra önemini kaybetmiş, Toptepe 
sırtları ise fazla gelişme alanı olma-
dığı için yoğun talebe maruz kalma-
mıştır. İlkadım’da Duruşehir de böy-
ledir. Gerek Canik Toptepe, gerekse 
İlkadım’ın Duruşehir semtleri daha 
çok sanayi bölgesinde çalışanlar 
açısından yakın mesafe olmasın-
dan dolayı tercih edilmektedir. 
İlkadım’ın Kalkanca mahallesinden 
başlamak üzere batıya doğru hem 
tramvay yolu paralelinde, hem de 
sırt kısımda Balaç yönünde ilerle-
yen yapılaşma ve bu yapılaşmanın 
Üniversiteye kadar uzandığı böl-
gedeki çok katlı yapılar bu bölge-

Samsun il 
merkezinde 

Atakum’un son 
yıllarda bu kadar 

hızlı büyümesi 
ve gelişmesinin 
temelinde yatan 
faktörlerden biri, 

belki de başta 
geleni sözü 

edilen bu şehir 
içi ikâmetgâh 

hareketliliğidir. 
Atakum kendi 
iç nüfus artışı 

dışında özellikle 
İlkadım’dan 

nüfus 
çekmektedir.
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ye olan talebi açıkça göstermek-
tedir. Bu kesimdeki yapılaşmanın 
temel sebebi; insanların oturmak 
için konuta olan talepleri yanın-
da, yatırım amaçlı teşebbüslerdir. 
Samsunlular gerek ihtiyaçları olan 
evi almak, gerekse (Samsun’da 
maalesef başka alanda görülme-
yen bir tasarruf aracı olarak) daire 
alıp, bekletip daha yüksek fiyata 
satmak ya da kiraya vererek ikin-
ci bir gelir sahibi olmak amacıyla 
konuta yönelmektedirler. Böylece 
Samsun’da ve özellikle Atakum’da 
yatırım amaçlı arsa almak, kat kar-
şılığı yapsatçıya vermek, bir mik-
tar peşinatla temelden konuta 
girip bitince satmak vb. şekilerde 
insanlar konut piyasasına giriş çıkış 
yaparak bu bölgede konut sayısının 
artmasında önemli rol oynamak-
tadırlar. Bunda hiç şüphesiz artan 
talebe bağlı olarak Atakum’da 
arsa ve  konut fiyatlarının başka 
yerde olandan daha hızlı artması-
nın da büyük rolü vardır. Böylece 
burada fiyatlar daha hızlı arttığı için 
yatırımcıların kâr beklentisi daha 
yüksek olmakta, kâr beklentisinin 
yüksek olması da bu bölgedeki 
yapılaşmanın diğer bölgelerden kat 
be kat fazla olasında birinci dere-
cede rol oynamaktadır. Bu da yine 
bu kesimde konut piyasasına giriş 
çıkışı arttırmaktadır. 

İkâmetgâhların farklılaşması
Bir şehirde ikâmetgâhların fark-
lılaşması hareketliliği arttırır. 
Farklılık ikâmetgâhların bulunduğu 
yerden kaynaklanır. Ulaşım yolları-
nın gelişmesi veya yetersiz kalması, 
altyapının iyileştirilmesi veya kötü 
duruma düşmesi, istihdam sahala-
rının genişlemesi veya daralması, 
şehir içi sosyal tabakalaşma vd. 
faktörler konut fiyatlarının artma-
sına veya azalmasına neden olarak 
ikâmetgâhları da farklı hale geti-
rir. Bu farklılık ise ikâmetgâh hare-
ketliliğini doğurur. İkâmetgâhların 
eskimesi de benzer sonucu doğu-
rabilir. Tüm bu hususlar İlkadım ilçe-
sinde yaşanmaktadır. Dar sokaklar, 
eskiyen binalar, yeşil alan yokluğu, 
sokaklarda araba koyacak yer kal-
maması gibi bir dizi faktör haya-
tı çekilmez hale getirmiş, kentsel 
yenilenmenin de (Odunpazarı, 
Hastanebaşı, Eski Havaalanı sahası 
gibi birkaç istisna hariç) bir türlü 
arzu edilen seviyeye çıkarılamama-
sı gelecekle ilgili beklentileri olum-
suz etkilemiştir. Bu ise yerleşmek 
için yeni semt arayışlarını hızlandır-
mış, neticede şehir içi ikametgah 
hareketliliğiyle kişiler İlkadım’ın 
eski semtlerinden ayrılıp Atakum 
yönünde hareket etmeye başlamış-
lardır. Ayrıca bütün bunlara ilave 

olarak şu da unutulmamalıdır ki 
bulunulan mekân ve burada sahip 
olunan ev, bu evin çevresi insanları 
memnun edebilir ya da etmeyebilir. 
Eğer bir memnuniyetsizlik varsa bu 
göçe sebep olurken, memnuniyet 
durumu ise dışarıdan buraya göçü 
teşvik edebilir. Burada göçe karar 
verme sürecini memnuniyetsiz-
lik derecesi, ya da giderek artan 
memnuniyetsizlik süreci tetik-
ler. İlkadım ilçesinin yukarıda ana 
hatları ile belirtilen hususiyetleri 
burada yaşayanlar arasında zaman 
içinde giderek bir memnuniyetsiz-
lik yaratmış, bu da Atakum yönünde 
hareket etmeyi teşvik etmiştir. 

Yatırım aracı (rantiyecilik ve 
kapitalistleşme)
Samsun, yatırımlar için teşvik dışı 
kalma ve diğer bir çok faktörün etki-
si ile hizmet sektörü dışında sanayi 
sektörünün arzu edilen gelişmeyi 
yakalayamadığı şehirlerden biri-
dir. Bu nedenle tasarruf sahipleri 
herhangi iktisadi bir işletme yeri-
ne konuta yatırımı öncelikli olarak 
tercih etmektedirler. Atakum, yeni 
inşa alanı ve yapsatçıların yoğun 
talep gösterdiği bir bölge olması 
nedeniyle tasarruflarını emlâk üze-
rinden değerlendirmek isteyenle-
rin tercih ettikleri bir mekândır. Bu 
talep Atakum’da arsa fiyatlarını 

Hızlı kentleşmeye örnek; 
Atakum-Yenimahalle Vatan Caddesi, Yıl 2000

Hızlı kentleşmeye örnek; 
Atakum-Yenimahalle Vatan Caddesi, Yıl 2014
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arttırmakta ve konut yatırımlarına 
talebi körüklemekte, tüm bunlar ise 
birbirini çoğaltan etki ile Atakum’u 
diğer ilçelere göre daha cazip hale 
getirmektedir. Böylece tasarruf-
larını konut üzerinden güvence-
ye almak isteyenler Atakum’u bir 
yatırım yeri olarak görmektedirler. 
Çünkü kişiler şehir içine göre daha 
kısa zamanda daha çok kâr yapa-
caklarını düşündükleri Atakum’u 
bu yönüyle diğer semtlere tercih 
etmekte, böylece Atakum’a taşına-
rak şehir içi yer değiştirmektedir-
ler. 
Bu arada Atakum’un şehrin yeni 
gelişme alanı olması, buna bağlı 
olarak yeni yollar, caddeler, bulvar-
lar açılması, yeni çevre yolu inşaası, 
emsal değerlerin arttırılması vb. 
bütün faaliyetler bir zamanlar tarla 
olan arazilerin çok kısa zamanda 
arsaya dönüşmesine sebep olmak-
tadır. Arsaların zamanla binalarla 
dolması ve bütün bunların sonucun-
da da uzak yakın bütün mekân çok 
süratli bir şekilde aşırı rant hırsının 
hedefi durumuna dönüşmektedir. 
Bu arada imar plânları da bu hızlı 
yapılaşmaya ayak uydurmak için 
sürekli değiştirilmektedir. Örneğin 
Atakum Yenimahalle’de vaktiyle 
dört kata müsadeli villa arazileri 
ranta kurban edilerek 10-12 katlı 

yüksek yapılara dönüşecek şekilde 
imar plânları değiştirilmekte, 
villa sahipleri soluğu mahkemede 
alarak yürütmeyi durdurma 
kararı çıkartabilmekte, alt 
ve üst belediyeler mahkeme 
s o n u ç l a n m a d a n  k a r a r ı 
uygulamakta, fakat ne hikmetse 
bu kararlar Atakum Belediye 
Meclisi’nden geçerken Atakum’un 
tamamını değil de sadece villa 
sahiplerinin rantını kollar şekilde 
ada bazında uygulanmak üzere 
karara bağlanmaktadır. Bu da Meclis 
kararlarının hak ve adalet ilkesiyle 
değil, kişisel hatır-gönül ilişkilerine 
(rant ve çıkar ilişkisi demeye dilimiz 
varmadığı için bu kelimeyi kullanı-
yoruz) dayalı olarak gerçekleştiği, 
emsal değerlere dikkat etmediği, 
uzun soluklu olması gereken imar 
planlarıyla sık sık ve keyfî olarak 
oynandığı, kişiye özel uygulama-
lar yapıldığı izlenimini vermekte-
dir. Bütün bunların sonucunda da 
son 20 yılda şekillenen Atakum’un 
çok düzenli ve güzel bir görünüme 
sahip olacakken, daha şimdiden 
çarpık kentleşmeye kurban 
edildiğini üzülerek görmemize 
sebep olmaktadır.

Erişilebilirlik ve ulaşım maliyeti
Özellikle Üniversitenin Atakum›da 

olması başlangıçta Atakum›un batı 
yönde gelişip büyümesinde önemli 
bir faktör olarak göze çarpmıştır. 
Bu vesileyle kurulan otobüs ve 
dolmuş hatları, zamanla niteliği 
yükseltilmiş yollar, ardından raylı 
sistemin devreye girmesi şehrin 
bu kesiminin ulaşılabilirliğini 
arttırmıştır. Şehir merkezi ile 
Atakum arasındaki mesafenin 
çok olmaması, gerek otobüs ve 
dolmuşlar, gerekse özel araçlarla 
ulaşım süresinin kısalması bu böl-
geye talebi arttırmış, merkezden 
uzaklaşma bu sebeplerle çok da 
sorun olmamıştır. Ayrıca Atakum 
ile İlkadım arasında çoğunlukla 
tek vasıtayla gerçekleştirilebilen 
ulaşım, maliyet olarak da insanları 
çok etkilememiş, merkezden uzak-
laşmayı caydırıcı hale getirmemiş, 
bilakis teşvik etmiştir.

Prestij ve statü kazanma
Atakum,  yakın zamanlara kadar 
sahil kesiminde yer alan bahçeler 
içinde, denize sıfır yazlık evleri ile 
eskiden beri bir statü ve zenginlik 
göstergesi olmuştur. Günümüzde 
de bu kesimlerde eski yazlıkların 
yerlerini alan ve fiyatları 1 milyon 
lirayı bulan lüks konutlar geçmiş-
teki statü ve zenginlik farkını orta-
ya koymaya devam etmektedir. Bu 

Dere tepe dinlemeden plansız ve
kontrolsüz bir şekilde yayılma

Şehir içinde katledilen yeşil alanlara alternatif 
olarak doğal kıyıların doldurulup yapay  sahiller 

yaratılması 
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gelişme sadece sahilde değil, Balaç 
mevkiinde Atakum sırtlarında da 
bütün hızı ile sürmektedir. Atakum 
bugün bu duygu ve düşünce ile 
hareket edenlerin tercihi olmaya 
devam etmektedir. Özellikle son 
zamanlarda sahil boyunca açılan 
kaliteli mekânlar bu bölgenin pres-
tijinin artmasında önemli rol oyna-
maya başlamış, yaz mevsiminde 
özellikle eğlence  ve gece hayatı da 
Atakum’a kaymış görünmektedir.  
Oturulan evin büyüklük ve 
küçüklüğü
İkametgâhın büyük ve ihtiyaçtan 
fazla olması, buna bağlı olarak 
giderlerin çok olması, ya da ikâmet-
gâhın küçük ve yetersiz kalması 
insanları başka bir konut arayışına 
sevk edebilir. Günümüzde büyük 
ev tercih sebebidir. Atakum›da 
inşa edilen evlerin büyük kısmı 120 
m2’nin üzerindedir. Şehir merkezin-
de kentsel yenilenme olmadıkça 
bu büyüklük üzerinde daire bulmak 
zordur. Fakat aynı durum Atakum 
için geçerli değildir. Mevcut ve 
yeni yapılmakta olan konutların 
büyük kısmı 120 m2’nin üzerinde-
dir. Atakum bu özelliği ile de nüfus 
çekmektedir. Ya da böyle bir talep 
nedeniyle Atakum’daki daireler 
büyük yapılmaktadır.  

Bu husus “oda yoğunluğu” adı veri-

len bir kavramla da yakından ilişkili-
dir. Özellikle eski semtlerde ve şeh-
rin çevrelerinde küçük ve oda sayı-
sı az olan mekânlarda oda başına 
düşen kişi sayısı fazla iken, şehrin 
gelişmiş ve varlıklı semtlerinde ise 
oda başına düşen kişi sayısı azdır. 
Başka bir ifade ile, İlkadım ilçesinde 
en yoğun olarak görülen 2-3 odalı 
evlerde ortalama 7-8 kişi yaşarken 
(oda yoğunluğu, oda başına 2 kişi-
den fazla), varlıklı semtlerde ise 4 
odalı bir evde 2-3 kişi, en fazla 4 
kişi (oda başına 1 ve daha az kişi)  
olabilmektedir. Bu durum ayrı odası 
ve çalışma düzeni olan çocuk ile 
bu imkâna sahip olmayan çocuğun 
okul başarısını bile etkilemektedir. 
Sadece bu husus bile imkân sahibi 
kişilerin büyük eve, dolayısıyla da 
bu büyük evlerin çoğunlukta olduğu 
Atakum’a doğru hareketini teşvik 
etmektedir. 

Güvenlik
Güvenli olmayan semt, cadde ve 
sokaklardan güvenli olan ya da 
güvenli olduğu farz edilen yerle-
re olan talep giderek artmakta-
dır. Şehir merkezlerinin zamanla 
işyerlerine dönüşmesi ve geceleri 
bu yüzden ıssızlaşması gelişmiş 
ülkelerde de yaşanan bir husustur. 
Türkiye bu açıdan oldukça geç kal-
mış, şehir merkezinde iş yerleri ile 

iç içe olan ikametgahları şehrin çev-
resine aktarmada çabuk davrana-
mamıştır. Bu süreç bugün bütün hızı 
ile yaşanmaktadır. Şehir merkezle-
rindeki bu drum güvenlik endişele-
rini beraberinde getirmekte, özel-
likle çocukların yaşamak zorunda 
oldukları bu çevre aileleri endişe-
lendirmektedir. İstanbul ve Ankara 
gibi büyük şehirlerimizdekine ben-
zer şekilde, yeni semtlerde güven-
likli sitelere olan talepte büyük bir 
patlama yaşanması bu yüzdendir. 
Hatta bu bile yetmemekte, akıllı 
bina reklamları ile güvenlik duvar-
ları bir kat daha arttırılarak adeta 
çevresinden izole olmuş siteler ve 
bu sitelere kaçış bir ihtiyaç olduğu 
kadar aynı zamanda moda ve bir 
statü göstergesi haline gelmiştir. 
İlkadım şehir merkezine nazaran 
Atakum, Samsun’da bu ihtiyaca en 
iyi cevap veren mekân konumun-
dadır. 

Çevre (park, otopark, yeşil alanlar 
vd.) talepler
Bugün ilkadım ilçe merkezi bitişik 
nizam binaların çoğunlukta oldu-
ğu, otopark sorununun yaşandığı, 
yeşil alan ve parkların az olduğu 
semtlerden meydana gelmekte-
dir.  Bu durum itici bir faktör olur-
ken, şimdilik bu sorunların daha az 
yaşandığı Atakum çekici durumda-

Güvenlikli sitelere kaçış Tepelerin işgali
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dır. İlkadım’da akşam saatlerinde 
araba park yeri bulmak için “sokağı 
üç kere turladım, beş kere turladım, 
bir daha park yeri bulamam diye işe 
arabamla gidemedim” artık sözleri 
sıradan diyaloglar haline gelmiş-
tir. Bu durumun çaresi bu ortamı 
terk etmekten geçmektedir. Çünkü 
yakın gelecekte otopark sorunu-
nun çözülmesi beklenmezken, her 
geçen gün araç sayısının artmaya 
devam etmesi ise, bu konuda ileri-
de daha da büyük sorunlarla karşı-
laşılacağı konusunda insanlar hem-
fikir olmuşlardır.   
Coğrafî şartlar
İkametgâhların içinde bulunduğu 
coğrafi ortam da itici ve çekici 
olabilir. Konutun bulunduğu alanın 
doğal veya beşerî afet riski taşıma-
sı, görüntü, gürültü ve ses kirliliğine 
sahip olması; konutun bulunduğu 
yer ya da katın güneş, sıcaklık, nem 
şartlarının uygunsuzluğu vd. şartlar 
şehir içi hareketliliğe sebep olabi-
lir. İlkadım’da şehrin büyük ölçüde 
bitişik nizam binalardan meydana 
gelmesi ve bunların 7-8 kat civa-
rından az olmaması, ilk 3-4 katın 
güneş almaması, diğer katların da 
(ışık alsalar bile), binaların birbirine 
bakması nedeniyle sürekli perde-
lerinin çekik olması vd. faktörler 
artık insanlara itici gelmekte, bu 

tür evlerde geçen ömürlerine acı-
maktadırlar. Bu durumda, içinde 
oturdukları evlerin dışında daha 
ferah ve etrafı açık evlerin varlığını 
bilenler ve bu evlere geçme imkânı 
olanlar için artık bulundukları evler-
de ilânihaye kalmalarının bir anlamı 
olmamakta, bu kişiler bir an önce 
daha geniş ve ferah evlere geçmek 
üzere Atakum yönünde harekete 
geçmektedirler. 

Kiracılık
Artan refah seviyesine bağlı ola-
rak kiracılıktan kurtulup yeni bir 
eve geçme süreci şehir içi hare-
ketliliğin temel sebeplerindendir. 
Diğer yandan, zaten kiracı olanlar 
(oturdukları ev kendilerinin olma-
dığı için) daha bağımsız hareket 
edebilmekte, daha kolay mesken 
değiştirebilmektedirler. Atakum 
yazlık evler dışında zaten ilk olarak 
toplu konut kooperatifleri ile (Türk-
İş Meskenleri, Zabıta Blokları vd.)  
yoğun olarak iskâna açılmış, gelen-
lerin büyük kısmı da kiracılıktan ev 
sahipliğine bu yolla geçmişlerdi. 
Günümüzde de bu süreç devam 
etmekte, şehir içinde kiracı olanlar, 
Atakum’dan ev alarak ikâmetgâhla-
rını değiştirmektedirler. 

Aynılaşma
Bazen de yukarıda ana hatları ile 

verilen; otopark sorunu, mahalle 
baskısından kaçış, güvenlik, temiz 
ve havadar çevre ihtiyacı, gürül-
tü ve görüntü kirliliği gibi hususlar 
sonucu yer değiştiren insanlar git-
tikleri bu yeni yerlerin de eski çık-
tıkları yere benzemeye başlaması 
ile tekrar yer değiştirmek isteye-
bilirler veya yer değiştirmek zorun-
da kalabilirler. Nitekim Samsun’da 
İlkadım’daki Ellialtılar ve Canik’teki 
Belediye Evleri gibi semtler buna 
güzel bir önektir. Bir zamanların 
havadar, bahçeli nizam evlerin oldu-
ğu, otopark sorununun yaşanma-
dığı şehrin bu en gözde semtleri 
zamanla bu özelliklerini kaybetmiş 
olup, bugün bu alanlardan da başta 
Atakum olmak üzere yeni semt-
lere doğru göçler yaşanması bu 
yüzdendir.
Yaptığımız bir araştırmadan elde 
edilen bazı sonuçlara göre;
- Atakum’a yerleşenlerin % 59’u 
kendi ev sahibi, % 41’i kiracıdır.
- % 57’si kooperatif vb. yöntemle, 
% 26’sı nakit (peşin para ile), % 8’i 
kat karşılığı, % 9’u diğer yollarla ev 
sahibi olmuştur.
- % 83’ünün sadece Atakum’da evi 
vardır.
- % 31’i  güzel ve sakin, % 18’i de 
kirası ucuz olduğu için Atakum’u 

Çağdaş şehircilik anlayışıyla değil de belediye meclislerinin ve 
mahkemelerin kararları ile şekillenen yeni Atakum’dan bir görünüm; 

Yenimahalle’de villalarla apartmanların iç içe olduğu “kurtarılmış ada”

Halkın nefes alacağı manazaralı tepelerin ranta 
kurban edilerek gökdelenlere terk edilmesi
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tercih etmiştir.
- Atakum’daki evlerin (dairelerin) 
% 13’ü beş oda, % 52’si dört oda, % 
31’i üç oda, özetle % 96’sı 3 odadan 
fazladır.
- % 50’ye yakını (ortalama 4 kişi-
den oluşan) çekirdek ailedir.
- % 65’inin geldiği binada akrabası 
ve yakını yoktur.
Sonuç
Coğrafyanın klasik tanımlarından 
biri de şudur; yeryüzünde birbiri-
nin aynı olan iki yer (mekân) yoktur. 
Coğrafya bu iki mekân arasında-
ki benzerlik ya da farklılığın sebep 
ve sonuçlarını analiz eden, harita-
layan, açıklayan ve öneri getiren 
bilim dalıdır. Bu mantıktan hareket 
ettiğimizde şehir içinde de bazıları 
birbirine benzese de birbirinin aynı 
olan iki yer yoktur. Aynı şehir içinde 
iki semt veya mahalle arasındaki bu 
farklılıklara insanların hayat dön-
güleri, sosyo ekonomik şartları ve 
yaşam şekilleri de ilave edildiğinde 
şehir içi hareketlilik kaçınılmaz hale 
gelmekte, itici ve çekici faktörlerle 
birlikte, iki yer arasındaki iletici ve 
kolaylaştırıcı faktörler de devreye 
girdiğinde göç gerçekleşmektedir. 
Burada önemli olan itici ve çekici 
faktörlerin neler olduğudur. İnsanlar 
niçin bir yerden ayrılmak ve başka 

bir yere yerleşmek istemektedir?  
Bu hususlar karar verme sürecinde 
bireyleri ilgilendirdiği kadar yöneti-
cileri de ilgilendirmektedir. Çünkü 
yöneticiler, şayet gecekondulaşma 
ve çarpık kentleşme gibi sorunlarla 
boğuşmak istemiyorlarsa ve idare 
ettikleri şehirlerin çağdaş kentler 
olmasını arzu ediyorlarsa, insan-
ların barınma ihtiyaçlarını takip 
etmek ve gerektiği zaman gerektiği 
kadar ve gereken yerlerde bunları 
hazır etmek durumundadırlar. Bu 
da yetmez, yöneticisi durumunda 
oldukları nüfus kitlesinin, yani 
halkın demografik durumları ile 
nerede ve hangi tür konuta talep 
duydukları arasındaki ilişkileri de 
bilmek zorundadırlar.

Şayet bunlar bilinir, iyi takip edilir ve 
gerektiği zaman gerektiği hallerde 
doğru müdahalelerde bulunulursa 
o mekânda yaşayan insanlar daha 
mutlu olacak, şehir ise daha yaşanı-
lır bir yer haline gelecektir.  

Bu nedenle şehir içi ikâmetgâh 
hareketliliği ile ilgili çalışmalar 
Türkiye İstatistik Kurumu, Adrese 
Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, e-bele-
diye uygulamaları, internet üzerin-
den anketler gibi kurum ve aracı 
sistemler tarafından iyi takip edil-
melidir. Bu sayede, gerektiğinde 
müdahale edebilmek için hareketin 

yönü ve özellikleri daha iyi ve doğru 
olarak izlenebilir.
Samsun’da sonuçta ne oluyor soru-
sunun cevabı olarak, bizim tespitle-
rimize göre şehir içinden (özellikle 
İlkadım’dan) Atakum’a olan göçler 
sonucunda şu hususlar dikkati çek-
mektedir; 
- Mahalle baskısı kalkıyor. 
İlkadım’da hısımlık ve hemşehrilik 
bağları ile yoğunlaşma gösteren ve 
Kavaklılar, Bayburtlular gibi il ve 
ilçe adları ile anılan mahallelerden 
çıkarak Atakuma’a geçiş, bu insan-
lar için gerek siyasî, gerekse diğer 
kararlarında daha bağımsız hare-
ket etme  imkânı vermekte, adeta 
mahalle baskısından kurtulmakta-
dırlar. Bu durum seçim dönemlerin-
de siyasî partilerin aday belirleme 
kriterlerini bile yeniden gözden 
geçirmelerine sebep olacak sonuç-
lar doğuracak bir gelişmedir.
- Mahalle baskısından kaçış aile 
bağlarını zayıflatmaktadır. Bunun 
sonucu olarak; aynı mahallede, 
aynı sülale içinde gençler abi, 
kardeş, yeğen, amca, dayı ilişkisi 
içinde daha güvende büyürken, bu 
ortamdan çıkan aileler çocukları 
üzerinde (yabancılarla arkadaşlık 
etmesinden endişe ederek) daha 
koruyucu davranmakta, bu ise 
çocukların aileden uzaklaşmasına 

Göz göre göre gelen çarpık kentleşme;
dere tepe her yer konut

Şehrin tarım alanları aleyhine gelişmesi
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sebep olarak aile içi geçimsizlikleri 
arttırmaktadır. 
- Ataerkil aile dağılmakta, çekir-
dek aileye geçilmektedir. Bu husus 
dede/nine-torun ilişkisini bozarak 
geleneksel bilgi ve kültür aktarım 
yollarını ortadan kaldırmakta, aile 
içi sevgi bağlarını zayıflatmakta, 
yaşlı nüfusun yalnızlık sorununu 
körüklemektedir.
- Hısımlık ve hemşehrilik bağları 
zayıfladıkça yeni semtlerde yeni 
komşuluklarla yeni çevreler edinil-
mekte, bu ise (kendi ailesi ve çev-
resi dışındaki insanlarla da diyalog 
kurmasını teşvik ederek) demokra-
si ve sivil toplumun gelişimine katkı 
sağlamaktadır. 
- Genç ve dinamik nüfus yer değiş-
tirmektedir. Çünkü göçe katılan 

nüfus daime aktif, geri kalan nüfus 
ise çoğunlukla pasif nüfustur. 
Böylece göç alan semtler gelişip 
büyürken, göç veren yerler çöküşü 
yaşayabilir.

- Kiracılıktan ev sahipliğine geçiş 
konuta talebi arttırmakta, bu ise 
inşaat malzemelerinden, mobil-
yadan beyaz eşyaya evin iç eşya 
çeşitlerine kadar sayısız sektörü 
desteklemekte ve ayakta tutmaya 
yaramaktadır.

- Küçük evden büyük eve geçiş oda 
yoğunluğunu (oda başına düşün 
nüfus miktarını) azaltarak daha 
sağlıklı bireyler yetişmesine kat-
kıda bulunmaktadır. Çocukların 
ders çalışma ortamlarını makul 
hale getirmekte, öğrenci başarısını 
arttırmaktadır. Fakat bu gelişme iyi 

kontrol edilemezse bu kez de özel 
odalarında bilgisayar ve internetle 
başbaşa kalan çocuklar antisosyal 
olabilmekte, böyle bir durum ise 
çocuklara bu kez fayda değil zarar 
getirmektedir.  

- Şehir içi ikâmetgâh hareketliliği 
ile eski semtlerdeki bitişik nizam 
güneş görmeyen konutlarda otur-
mak zorunda olanlara da bu yolla 
yeni bir imkân doğmakta, Samsun 
gibi romatizmal hastalıkların 
yoğun olarak yaşandığı bir şehir-
de bu olumsuz duruma da bir çare 
gündeme gelmiş olmaktadır.

- Yeni eve olan talep eski evlerin 
yoğun olarak bulunduğu semtlerde 
de kentsel dönüşümü zorlamakta, 
bu da şehrin bir bütün olarak yeni-
lenmesinin yolunu açmaktadır. 

Göz göre göre gelen çarpık kentleşme;
dere tepe her yer konut

Atakum sahili boyunca 1-2 katlı bahçeli yazlık sahil konutlarının hızla 
daha yüksek katlı lüks konutlara dönüşmesi; sınırsız rantiyecilik

Şehrin tarım alanları aleyhine gelişmesi

Şehri bu hale getiren yerel 
yönetimlerin, bu durumdan 

rahatsızlık duyanlara tavsiyesi
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"Batılı" Bir Türk Ressam

Hüseyin Avni LİFİJ

Hüseyin Avni Lifij 1886’da, 
Samsun’un Ladik ilçesine bağlı 
Karaabdalsultan doğdu. Ailesi 
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı 
sırasında Kafkasya'nın Kuban 
bölgesinden göç ederek Sam-
sun'a yerleşti. Daha sonra da 
yolları İstanbul’a düştü.

1893 yılında İstanbul Fatih 
Aşıkpaşa Mahalle Mektebini 
bitiren Hüseyin Avni, 1896 yı-
lında başladığı orta öğrenimini 
Şehzadebaşı'ndaki "Numune-i 
Terakki Mektebi"nde 1898 yı-
lında tamamlayarak, dönemin 
geçerli dili olan Fransızcayı 
idadi mezunu bir kişiden ders 

alarak öğrenmeye çalıştı. 1901 
yılında henüz 15 yaşında iken, 
Osmanlı Nafia Nezareti’nin 
Demiryolları Müdürlüğü’nde 
işe girdi. Resme olan ilgisi onu 
bu alanda eğitim almaya sev-
ketti. Anatomi öğrenmek için 
Mülkiye Tıbbiyesi’ne, boya tek-
niğini öğrenmek için ise Eczacı 
Mektebi’nin fizik kimya ders-
lerine dinleyici öğrenci olarak 
katıldı.

1906 yılında Fransızca öğret-
meni İskender Ferit ve yeni ta-
nıştığı Henri Prost, resimlerini 
Müze Müdürü Osman Hamdi 
Beye götürmesini söyledi. “Pi-

Gülçin ŞENEL

1886’da, Samsun’un 
Ladik ilçesine bağlı 

Karaabdalsultan doğdu. 
Ailesi 1877-1878 

Osmanlı-Rus Savaşı 
sırasında Kafkasya'nın 
Kuban bölgesinden göç 

ederek Samsun'a yerleşti.
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polu Otoportre” adlı resmini 
beğenen Osman Hamdi Bey, 
yaptığı resimleri bundan son-
ra da kendisine göstermesini 
istedi ondan. 1908’de Osman 
Hamdi Bey’in Paris’e gönder-
mek istediği öğrenci adayları 
listesinde o da vardı.

1909 yılında, 23 yaşında iken 
Paris’e giderek Fernand Cor-
mon Atölyesi’nde resim çalış-
malarına başladı. Ressam Gu-
illonnet ve Andre Lecomte Du 
Noüy ile dostluk kurarak ser-
best zamanlarında atölyele-
rine devam etti. 1912’de İstan-
bul’a geri çağırılınca, İstanbul 
Sultanisi’nde resim öğretme-
ni olarak çalışmaya başladı. 
1915'te Kandili İnas Sultanisi 
(Kandilli Kız Lisesi)'nde Fran-
sızca öğretmenliği yaptı. Pek 
çok sergiye resimleri ile ka-
tıldı. Bu resimlerin bir kısmı 
müzelerde, bir kısmı da özel 
koleksiyonlardadır.

1924’te Sanayi-i Nefise Mek-

teb-i Âli’si Tezyinî 
Sanatlar öğretmen-
liğine tâyin edildi ve 
ölümüne kadar da 
aynı görevde kaldı. 
Ancak bölümün ilk 
mezunlarını göreme-
den; 2 Haziran 1927’de 
Laleli’de Harikzede-
gan Apartmanı’ndaki 
odasında henüz 41 
yaşında iken öldü.

Hüseyin Avni, Meş-
rutiyet dönemi res-
samlarındandır ve 
Batı resmini yakın-
dan takib etme im-

kânına sahib olmuş bir avuç 
ressamdan biridir. Akademik-
izlenimci olarak yorumlanan 
1914 kuşağı içinde izlenimci ve 
sembolist bir üsluba sahibtir. 
Kendi çekmiş olduğu fotoğraf-
lardan yararlanarak yaptığı İs-
tanbul manzaralarında, sadece 
görünümü resmetmekle yetin-
memiş, hayâl gücü ve o manza-
ra karşısında hissettikleri de 
eserlerine yansımıştır. Pelin 
Şahin Tekinalp, “Ahmet Haşim 
ve Hüseyin Avni Lifij’den Man-
zaralar” isimli makalesinde, 
şöyle anlatır şiir ve resmin bu-
luşmasını:

- “Pek çok araştırmacıya göre 
Avni Lifij’in öne çıktığı resimle-
ri, şiir-resim bağlantısının izle-
nebileceği İstanbul manzarala-
rıdır ve hattâ Nurullah Berk, 
sanatçıyı şair Ahmet Haşim’e 
yaklaştırır. Hüseyin Avni Lifij’in 
başta Fransız şiirine olan me-
rakı, şiirle dolu dünyası, resim-
lerine de yansımaktadır.

1909 yılında, 
23 yaşında iken 
Paris’e giderek 

Fernand Cormon 
Atölyesi’nde resim 

çalışmalarına 
başladı. Ressam 

Guillonnet ve 
Andre Lecomte Du 
Noüy ile dostluk 
kurarak serbest 
zamanlarında 
atölyelerine 
devam etti. 

1912’de İstanbul’a 
geri çağırılınca, 

İstanbul 
Sultanisi’nde 

resim öğretmeni 
olarak çalışmaya 
başladı. 1915'te 

Kandili İnas 
Sultanisi (Kandilli 

Kız Lisesi)'nde 
Fransızca 

öğretmenliği 
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Osmanlı resminde ise izlenim-
cilik Avrupa’daki kadar yaygın 
değildir. İzlenimcilik Avrupa’da 
etkisini kaybetmeye başladı-
ğı sıralarda Türk izlenimcileri 
akademik bir tutum sergile-
mişlerdir. Avrupalı sanatçılar 
resimden motifleri çıkarmış, 
uzaktan bakılmak üzere eser-
ler yapmışlardır. Türkiye’de 
ise katı desen geleneğinin çok 
fazla kırılamadığı dikkati çek-
mektedir. Avrupa izlenimcileri 
teknoloji çağının gereği olarak 
hareketi, hızı, ânı yakalama pe-
şindeyken, Osmanlı daha çok 
peyzajcı bir tutum izlemiştir. 
Bu grup içinde Avni Lifij farklı 
kişiliği, edebiyata yakınlığı da 
göz önünde bulundurulduğun-
da, özellikle Ahmet Haşim gibi 
izlenimcilikle sembolistlik ara-
sında bir tavır içinde olmuştur. 

Lifij’in dış dünyayı yansıtan 
resimleri aslında hüzünlü, gel-
gitleri olan iç dünyasının yan-
sıması gibidir. Onun değişken 
dünyasının ipuçları yakın arka-
daşı Sami Yetik’in yazılarında 
dikkati çeker. Mutlu olduğu 
zamanlarda paylaşımcı tavrı-
nın, mutsuz dönemlerinde me-
lankoliye dönüştüğünü anlatan 
Yetik, Lifij’i dalgın biri olarak 
tanımlar.” (*)

41 yaşında öldüğünde, Osman 
Hamdi Bey kadar ünlü bir res-
sam değildir Avni Lifij. Ancak 
bize göre Osman Hamdi Bey’i 
aşan ve onu geride bırakan bir 
üsluba sahibtir. Batılı bir res-
sam gibi çizmiş, Paris’te aldı-
ğı eğitimin hakkını vermiştir. 
Resminin içine, dönem sanat-
çılarında çokça rastlanan “or-
yantalist” semboller yerleş-

tirmemiş, “Batıcı” değil bizzat 
“Batılı” olmuştur diyebiliriz 
onun için. Batılılaşma cereya-
nının arasında hastalanmış 
dönemin sanatçıları arasında, 
onun kadar “Batılı” olanına pek 
rastlanmaz. Hepsinin derin-
liklerinde bir Doğu duyarlılığı 
yakalamak mümkünken, Avni 
Lifij’de bu mânâda bir edâ gö-
remezsiniz. O Batı ve Doğu 
arasında sıkışmış, çıkış yolu 
arayan bir tip değildir, buna 
dair bir ıztırab dahi duymaz gi-
bidir.

Onun şapkalı ve kadehli oto-
portresi hakkında, Can Dün-
dar’ın yazdıkları, Lifij’in hayat 
görüşünün ve neden “Batılı” 
olduğunun özetidir:

- “Hastane koridorlarına sus 
işareti yapan hemşire fotoğ-
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rafları asılır ya, bundan böyle 

meyhane duvarlarına da Hüse-

yin Avni Lifij’in “ayyaş” tablosu 

asılmalı bence... Ben “tablo-

nun deşifresi”ni geçenlerde 

Dr. Faruk Alpkaya’nın yazdığı 

bir önsözde okudum. Meğer 

tablo 1907 yılında yapılmış. 

Türklük bilincinin gelişmesiyle 

Hıristiyan uyrukluların ekono-

mik faaliyetlerinin tepki gör-

meye başladığı bir dönemde 

yani... Türkler (o gün de) Hıris-

tiyanlığı, “şapka, içki ve kadın” 

simgeleriyle algılarmış.  Lifij 

de kendini resmettiği tablo-

sunda bu üç unsuru bir araya 

getirerek tepkisini göstermiş: 

Başına şapka takmış. Omzuna, 

Hıristiyan kadınların toplum-

sal hayatta görünür olmaları 

yüzünden “orospu” olarak al-

gılanmalarının bir göstergesi, 

daha doğrusu buna bir tepki 

olarak yırtık bir kadın çorabı 

kondurmuş. Ve eline kadeh 

vermiş. Kadehi tutuşuna dik-

katle bakılırsa bunun içmek 

değil, içtiğini göstermek ama-

cı taşıdığı anlaşılır. Bir tür “İçi-

yorum, öyleyse yabancıyım” 

mesajı...” (**)

Kısacası, ne ilginç insanlar ge-

lip geçmiş tarihimizden.
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TARİHİ KAVAK KALEDORUĞU HÖYÜĞÜ 

TURİZME KAZANDIRILACAK!

Kavak Belediye Başkanı İbrahim 
Sarıcaoğlu, Kaledoruğu Höyü-
ğü'nün ilçe turizmi açısından 
önemli bir yere sahip olacağını 
söyledi. 

Sasun Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı işbirliğinde ilçedeki 
kültür ve turizm potansiyelinin 
daha aktif hale getirilmesi için 
bazı girişimlerde bulundukları-
nı anlatan Sarıcaoğlu, "Bu kap-
samda Kültür ve Turizm Bakan-
lığından gerekli  izin alınarak 
Samsun Müze Müdürlüğü dene-
timinde Kaledoruğu Höyüğü'nde 
temizlik çalışmalarına başladık. 
Kaledoruğu Höyüğü, Karadeniz 

bölgesinin tespit edilmiş en eski 
arkeolojik alanlarından birisidir" 
dedi.

Yapılan temizlik çalışmalarıyla 
Kaledoruğu'nun her yönden gö-
rünür hale getirilmesinin hedef-
lendiğini dile getiren Sarıcaoğlu, 
çalışmaların ardından höyüğün 
böylece turizm potansiyelinde 
hak ettiği değeri bulacağını ifa-
de etti.

Sarıcaoğlu, Kavak ilçesine gös-
terdiği ilgiden dolayı Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Yusuf Ziya 
Yılmaz'a teşekkür etti.

Kavak Belediyesi ve 
Samsun Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı 

işbirliğinde Kaledoruğu 
Höyüğü'nün turizme 
kazandırılması için 
çalışmalar sürüyor.

Akasyamhaber
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Canik Belediyesi 
Osman Genç 
önderliğinde 
Samsun’un 
geleceğine, 
Kültürüne ve 

sanatına katkı 
sunmaya devam 

ediyor..

Doçent Doktor Önder Duman’ın 
kaleminden Meşrutiyetten Beyaz 
Devrime Canik – Samsun’da Se-
çimler ve Siyaset..

Canik Belediyesi olarak siyaseti 
insana hizmetin bir vasıtası ola-
rak görüyoruz.. 

Çünkü insanlığa huzur ve mutlu-
luğu getirecek olan siyasettir. Bu 
nedenle siyaseti doğru öğrenil-
mesinin ve doğru uygulanılması-
nın gerektiğine inanıyoruz..

Siyasetin geçmiş, bugün ve gele-
cek bağlantıları içinde düşünül-
mesi zorunludur. Daha açık olarak 
söylersek siyaset; sosyal yapının 
temel özelliklerini, geçmişten ge-

len, bugünde şekillenen ve gele-
ceğe çevrilen boyutlarıyla kavra-
mayı gerektirir.

Bize göre Siyaset, gelecekte ne 
olup biteceğini bugünden başla-
yarak belirleme öngörüsüdür.

Yine bize göre Samsun'un siyasi 
tarihi Türkiye'nin geçmişinin ay-
nasıdır.

Bu nedenle Canik Belediyesi ola-
rak, geleceğimizi şekillendirme 
adına son derece önemli buldu-
ğumuz bir kültür hizmetine imza 
atarak Meşrutiyet’ten ‘Beyaz 
Devrim’e Canik-Samsun’da Se-
çimler ve Siyaset (1877-1950) adlı 
kitabımızı Samsun kültürüne ha-

Canik Belediyesi GURURLA SUNAR!
Bütünşehir Özel 
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zinesine kazandırmanın mutlulu-
ğuyla yeniden karşınızdayız.

Bundan önce Samsun’un kültürü-
ne sunduğumuz "İlkçağdan Cum-
huriyete Canik (Samsun)", "Tarih 
Boyunca Karadeniz Ticareti ve 
Canik", "Bilim, Ahlak ve Sanat 
Bağlamında Çağdaş İslam Algıla-
rı" ve "Gelenekten Moderniteye 
(1923-1950)", “Geçmişten Günü-
müze Samsun/Canik ve Değerle-
ri” kitaplarımızla birlikte olarak bu 
son eserimizin Samsun’un siyasi 
tarihini göz önüne sererken aynı 
zamanda geleceğimiz için önemli 
mesajlar ve önemli ipuçları vere-
ceğini düşünüyoruz. 

Bu kitapta Samsun’un neden “De-
mokrasi Şehri” unvanını alması 
gerektiğini tarihi gerçeklikleriyle 
öğrenmiş olacaksınız.

Bu eser özellikle geleceğimiz olan 
gençlerimiz başta olmak üzere 
herkesin mutlaka okuması, ince-
lemesi ve üzerinde düşünmesi ge-
rektiğine inanıyoruz. 

Çünkü; Türk tarih ve kültürüne 

yaklaşık bin yıldır 
büyük katkılar sağ-
layan Canik'in unu-
tulan ve bilinmeyen 
değerlerini ortaya 
çıkarmayı, mevcut 
değerleri koruma-
yı Canikli gençlerin 
omuzlarındaki bü-
yük bir sorumluluk 
olarak görüyoruz.  

Türk tarihinin ilk ge-
nel seçimleri 1839 
yılında halkın istek-
lerini göz önünde 
tutan daha etkin bir 
yönetim anlayışını 
ikame etmek için 
bir fermanın uygula-
maya konulmasıyla 
gerçekleştirildi. 

Bu seçimler bir ilk olmanın da öte-
sinde doğrudan demokrasinin en 
çarpıcı örneğini ortaya koyması 
açısından da önemlidir. 

1876 yılında yürürlüğe giren Ka-
nun-ı Esasi, Anayasada Meclis-i 
Umumi olarak anılan ilk parla-
mentonun “Heyet-i Mebusan ve 
“Heyet-i Ayan” olmak üzere iki 
kanattan ve Mebusan kanadının 
seçimle oluşması öngörülüyordu. 

Seçmen olmak ve seçilebilmek 
için erkek olmak, Türkçe bilmek, 
itimada layık olmak, iyi ahlak sahi-
bi olmak, 25 yaşından aşağı olma-
mak, az çok emlak sahibi olmak 
gerekiyordu. 

Bu esaslar dahilinde Mebusan 
Meclisi için seçimler vilayetler 
bazında 31 seçim çevresinde 1877 
yılı başında yapıldı. 68’i Müslü-
man, 48’i gayrimüslim 116 mebus 
ile ilk Osmanlı Mebusan meclisi 
19 Mart 1877’de II. Abdülhamit’in 
açılış konuşmasıyla Sultanahmet 
Darülfünun binasında açıldı. 

Türk tarihinin ilk 
genel seçimleri 

1839 yılında 
halkın isteklerini 
göz önünde tutan 

daha etkin bir 
yönetim anlayışını 

ikame etmek 
için bir fermanın 

uygulamaya 
konulmasıyla 

gerçekleştirildi. 
Bu seçimler bir 
ilk olmanın da 

ötesinde doğrudan 
demokrasinin en 
çarpıcı örneğini 
ortaya koyması 

açısından da 
önemlidir.
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93 Harbi olarak bilinen 1877-78 Os-
manlı Rus Harbi sırasında Meclisin 
padişah iradesi ile kapatılması ile 
anayasa ve dolayısıyla meşruti ida-
re askıya alındı. 

23 Temmuz 1908’de Meşrutiyet’in 
yeniden ilanı sonrasında yıl sonun-
da seçimler yapıldı ve bu seçimler-
de Canik Sancağı kendi müstakil 
mebuslarını Mebusan Meclisine 
gönderdi. 

Tarihimize sopalı seçimler olarak 
geçen 1912 seçimleri tüm ülke gene-
linde olduğu gibi Canik’te de İttihat-
çıların mülki ve askeri erkânı arkala-
rına alarak, daha doğrusu bunları bir 
baskı unsuru olarak kullanarak ken-
di adaylarını seçtirmiş, Hacı Meh-
met, Hakkı, Süleyman ve Talat bey-
ler Canik mebusu olmuşlardır. 1914 
seçimlerinde de yine İttihatçıların 
adayları Avnizade Talat Bey, Todo-
raki Efendi, Osman ve Nihat beyler 
mecliste Canik’i temsil ettiler.

Son Osmanlı Mebusan Meclisi 16 
Mart 1920’de İstanbul’un işgali son-

rasında İtilaf Devletlerinin baskısı 
ile kapatılması sonucu Ankara mer-
kezli Milli Mücadele hareketi kendi 
milli meclisini oluşturdu.

Mart ayı sonu Nisan ayı başında ya-
pılan seçimler sonucunda 23 Nisan 

1920’de ilk Büyük Millet Meclisi ça-
lışmalarına başladı. 

Bu meclise Canik, diğer sancaklar 
gibi 5 mebus gönderdi. Mehmet 
Şükrü Bey, Ahmet Nafiz Bey, Sü-
leyman Bey, Ahmet Hamdi Bey ve 
Hasan Fehmi Bey I. TBMM’de Ca-
nik mebusu olarak bulundular. Bu 
ilk mecliste son Osman meclisinde 
bulunanların da katılma hakkı ol-
duğu için Emin Bey de yine bu ilk 
TBMM’de Canik mebusu olarak gö-
rev yaptı.

I. TBMM 1923 Nisan ayı başında 
seçimleri yenileme kararı aldı ve 
seçim kanununda değişiklik yapıldı. 
Her 50.000 erkek için bir mebus se-
çilmesi ve seçmen yaşının 18 olarak 
belirlenmesi ile vergi verme şar-
tının kaldırılması en dikkat çekici 
yeniliklerdi. Seçimler bu yeni esas-
lar doğrultusunda yaz başında ger-
çekleştirilirken Müdafaai Hukuk 
Grubunun adayları ülke genelinde 
olduğu gibi Canik’te de seçimleri 
kazandı. Talat Avni, Cavit Paşa ve 

Son Osmanlı Mebusan 
Meclisi 16 Mart 

1920’de İstanbul’un 
işgali sonrasında İtilaf 
Devletlerinin baskısı 

ile kapatılması sonucu 
Ankara merkezli Milli 
Mücadele hareketi 
kendi milli meclisini 

oluşturdu.
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Süleyman Necmi Bey Canik mebu-
su olarak Ağustos 1923’te Meclise 
girdiler.

1923’ten 1945’e kadar devam eden 
bu tek parti döneminde iki kez 
çok partili hayata geçiş denemesi 
oldu. İlki Milli Mücadele döneminin 
önemli isimleri tarafından kurulan 
Terakkiperver Cumhuriyet Fırka-
sı, diğeri ise Serbest Cumhuriyet 
Fırkası’dır (TPCF). Kasım 1924’ten 
Haziran 1925’e kadar sadece 7 ay 
siyaset sahnesinde kalabilen TPCF 
herhangi bir seçime katılamamış, 
programında yer alan “efkâr ve 
itikad-ı diniye hürmetkâr” olma il-
kesi ile Şeyh Sait isyanı arasında 
bağlantı kuran İstiklal Mahkemesi 
kararı ile kapatıldı. İkinci deneme 
olan SCF ise tamamen Mustafa Ke-
mal’in isteği doğrultusunda Fethi 
Okyar tarafından kurulmuş, ancak 
o da sadece 99 gün siyasi hayatta 
kalabilmişti. 

Taşradaki ilk şubesi Samsun’da 
kurulan SCF, 1930 belediye seçim-
lerinde başta Samsun olmak üzere 
pek çok yerde gösterdiği başarı 
karşısında, kurucu Fethi Okyar’ın 
siyasi sahada M. Kemal’le karşı kar-
şıya kalacağını gerekçe göstererek 
fesih kararı alması ile siyasi arena-
dan çekildi.

Tek parti dönemi boyunca yapılan 
1927, 1931, 1935, 1939, 1943 toplam 
beş genel seçimde CHP dışında 
başka bir partinin seçimlere katıl-
ma şansı olmadı. Dolayısıyla tüm bu 

seçimlerde seçmenden beklenen, 
partinin göstermiş olduğu adayları 
onaylaması, tasdik etmesiydi. 

Bu şekilde cereyan eden tek par-
ti döneminin ilk seçimi olan 1927 
seçimlerinde Samsun nüfusuna 
nispetle altı mebusluk için yaz ayla-
rında seçim yaptı. Parti tarafından 
gösterilen Avni, Asım, Ethem, Adil, 
Ali Ra’na ve Nusret Sadullah beyler 
mebus sıfatı ile Ankara’ya gittiler. 

1931 seçimlerinde CHP ülke gene-
linde 30 mebusluğu boş bırakarak, 
buralara bağımsızların seçilmesine 
yönelik bir çalışma yürütmüş, bun-
lardan 2’si de Samsun için tahsis 
edilmiştir. Samsun’daki seçimler-
de partinin aday gösterdiği Asım, 
Ethem, Emin Hacı Yunuszade Meh-
met beyler seçilirken, boş bırakılan 
2 mebusluk için bağımsızlara tek 
bir oy bile çıkmadı. Buralar için son-
radan seçim yapılmış, CHP adayları 
Zühtü Bey ve Aziz Hızır bey mebus 
olmuşlardır.

1935 seçimlerinde seçim kanu-
nunda yapılan değişiklikler sonu-
cu kadınların da seçime katılımı 
sağlanmış, seçmen yaşı 18’den 
22’ye çıkarılmıştır. Şubat 1935’te 
yapılan seçimlerde 17’si kadın 386 
CHP adayı ile 13 bağımsız mebus 
Meclise girdi. Samsun’da 1935 se-
çimlerinde CHP bir de kadın aday 
göstermiş, Samsun Lisesi Edebi-

yat Öğretmeni Meliha Ulaş diğer 7 
aday ile birlikte 5. Dönemde Sam-
sun’u Meclis’te temsil etmiştir.

1939 ve 1943 seçimlerinde de Sam-
sun mebusları CHP adaylarından 
oluştu. Mehmet Ali Yörüker, Meli-
ha Ulaş, Ruşeni Barkın, Zühtü Du-
rukan, Süleyman Necmi Selmen, 
Naşit Fırat, Sabiha Gökçül Erbay, 
Nasuhi Erzurumlu, Mehmet Ce-
mil Bilsel, İhsab Ezgü, Fahri Ergin, 
Nail Öztuzcu 6. Ve 7. Dönemlerde 
TBMM’de Samsun’u temsil ettiler.

Çok partili siyasi hayatın ilk partisi 
1945 yılı sonunda Nuri Demirağ’ın 
kurduğu Milli Kalkınma Partisiydi. 
Bunu 1945 yılında Meclis’te görüşü-
len Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu 
tasarısında oluşan görüş ayrılıkları-
nın etkisiyle CHP yönetimine dört-
lü takrir veren Celal Bayar, Adnan 
Menderes, Refik Koraltan ve Fuat 
Köprülü tarafından 7 Ocak 1946’da 
kurulan Demokrat Parti izledi.

Demokrat Partinin taşradaki ilk şu-
besi Samsun’da Şefik Avni Özüdoğ-
ru’nun başkanlığında kuruldu. 

21 Temmuz 1946 tarihindeki ilk çok 
partili seçimlerde ilk kez bir siyasi 
rekabet yaşandı. Seçimler 21 Tem-
muz 1946’da yapıldı. 496 sandıkta 
yapılan seçimlerde açık oy, kapalı 
tasnif yöntemi uygulanmış ve bu 
yöntem pek çok itiraz ve şaibeyi 

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası arması
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de beraberinde getirmiştir. Seçim-
de özellikle Kavak, Havza, Bafra ve 
Terme’de yerel idarenin ve jandar-
manın CHP lehine müdahalesi se-
çimin demokratik niteliğine ciddi 
biçimde gölge düşürdü. 

Bu seçimlerde DP Samsun’dan mil-
letvekili çıkaramasa da ülke gene-
linde baskılara rağmen 66 milletve-
kilini Meclis’e taşıdı.  

1950 yılına gelindiğinde CHP ve DP 
ile birlikte Millet Partisi (MP) de si-
yasi arenada yerini almıştı ve gele-
cek olan seçimlerin önemli gelişme-
lere gebe olacağı aşikârdı. 

14 Mayıs 1950’de seçim sonuçları 
açıklandığında DP’nin 487, CHP’nin 
69, MP’nin 1 ve bağımsızların 9 mil-
letvekili çıkardığı görüldü. Dolayı-
sıyla DP’lilerin seçimden önce dile 
getirdiği “Beyaz Devrim” gerçekleş-
miş, DP, yani halk iktidara gelmişti. 

Samsun halkı oyunu DP’ye vermek-
ten çekinmemiş, Kavak Karaaslan 
Köyü örneğinde olduğu gibi yine 
Samsunlu baskılara boyun eğmeye-
rek, demokratik seçim talebini ce-
saretle dile getirebilmiştir.

Tarihi bir gerçekliğin sonucu olarak 
haklı bir biçimde “Atatürk’ün şehri” 
ve “19 Mayıs şehri” unvanlarına sahip 
olan Samsun, yukarıdaki tespitlerin 
gereği olarak “demokrasi şehri” un-
vanına da haklı bir biçimde layıktır.

Bu kitap Canik Belediyesi olarak bi-
zim Samsun’a ve Canik’e duyduğumuz 
sevginin nişanesi olmakla birlikte siz-
lerin de Samsun’a ve Samsunlulara 
duyduğunuz sevgi ve hayranlığı daha 
da arttıracağına inanıyoruz.. 

Aksı Sadâ gazetesi 25 Ağustos 1908 tarihli nüsha

Demokrat Samsun gazetesinin bir nüshası

Samsun gazetesinin bir nüshası
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MEHTERİN TARİHİ ve OSMANLI KÜLTÜR MİRASI

SAMSUN YILDIRIM MEHTERAN

Osmanlılarda, askerî musikiyi icra 
eden topluluğa verilen isim. Fars-
ça ‘da mihter olarak geçen mehter 
kelimesi, ekber (en büyük), azam 
(pek ulu) manasındadır. Türkçeye bu 
kelimenin Arapçalaştırılmış şekil-
lerinden mehter, çoğulu olarak da 
mehteran yerleşmiştir.

Mehter, bölüklere ayrılır, aynı çalgı 
aletini çalanlar, alemdarlar birer 
bölük teşkil ederlerdi. Her bölüğün 
"ağa" tabir edilen bir âmiri bulunur-
du. Davulcubaşına ise "baş mehter 
ağa" denirdi. Ayrıca bir de Mehter-
başı vardı.

Fatih devrindeki mehterhanede do-
kuz zilsen (zil çalan), dokuz nakkâ-

zen (kadûm çalan), dokuz boruzen 
(boru çalan), dokuz tablzen (davul 
çalan), dokuz çavuş ve bir iç oğlan 
vardı. Altmış dört kişilik mehter-
hane takımına "dokuz kat mehter" 
adı verilirdi. Padişahın mehterleri 
on iki kat olurdu. On iki kat mehter-
hanede her çalgıdan on ikişer adet 
bulunurdu. Padişah sefere çıktığı 
zaman mehter takımı oniki misline 
çıkarılırdı. Sefer ve harp esnasın-
da padişah mehterhanesi, saltanat 
sancaklarının altında durup, nevbet 
vururdu. Bundan başka ikindi vak-
ti, otağ -ı hümayun önünde nevbet 
vurmak âdetti.

Mehterler, harp meydanlarında 
gece karanlığında bile ordugâh nö-

Dr. Ali KORKMAZ

Mehter, bölüklere 
ayrılır, aynı çalgı 
aletini çalanlar, 
alemdarlar birer 

bölük teşkil 
ederlerdi.
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betçilerinin uyumaması için devam-
lı çalar ve aynı zamanda da "yektir 
Allah," diye bağırırlardı. Harp esna-
sında ise, padişahın veya seraskerin 
yanında durup, harp boyunca aske-
rin cesaretini arttırmak ve düşma-
na dehşet vermek için çalardı.

Mehter dinletisi esnasında en çok 
dikkat çeken kısımlardan birisi de 
Mehter duasıdır. Bu dua “Allah Al-
lah, Celilii'l-cebbâar, Muinü's-settâr 
Hâliku'l-leyli ve'n-Nehâr, lâyezâl, 
zü'l-celâl, birdir Allah! Ânın birliği-
ne. Resul ü Enbiyâ Peygamberimiz 
Cenâb-ı Ahmed-i Mahmud-u Mu-
hammed Mustafa (bütün efrâd elle-
ri göğsünde olmak üzere rükûa gelir 
gibi eğilirler, padişah geldiği zaman 
ise sadece baş eğer, daha fazla 
eğilmezler) Âl-i evlâd-ı Resul-ü Mü-
cteba imdâd-ı ruhâniyetine! Pîrân, 
mürşidin, aşıkîn, kur'agerîn, vasilin, 
hamele-i Kur'ân, güzeştegân, ehl-i 
imân ervahına, avni inayetine! Hali-
fetü'l-İslâm es-sultân İbni's-Sultan 
bil-cümle İslâmın nevât ve seâdet 
ve selâmetine, pirler, erenler, üçler, 
yediler, kırklar, göçenler, demine 
devrânına "Hû" diyelim” şeklinde 

yapılmaktadır.

Mehterin kendine has 
bir yürüyüşü vardır. Üç 
adımda bir durur, ya-
rım sağa ve yarım sola 
dönerdi. Yürüyüş es-
nasında mehter efradı, 
hep bir ağızdan, "Ra-
him Allah, Kerîm Allah" 
derlerdi.

Mehter musikisi gibi, 
mehter teşkilâtı da 
Avrupa'ya tesir etti. 
On sekizinci yüzyıl için-
de önce Avusturyalı-
lar, sonra Prusyalılar, 
daha sonra da Ruslar, 

Almanlar ve Fransızlar mehter teş-
kilâtına benzer mızıka takımlarını 
kurdular. Osmanlı Devletinin ömrü 
boyunca, gittikçe mükemmelleşen 
mehter, Yeniçeri ocağının lağvı ile 
beraber yerini "Mızıka-i Hümayuna" 
bıraktı.

Mehter, 1911'de Ahmed Muhtar 
Paşa tarafından "Mehterhâne-i 
Hâkâni" adiyle yeniden kuruldu. 
1914' de kuruluş tamamlandı. Birin-
ci Dünya Harbinde Başkumandan 
Vekili Enver Paşa'nın emriyle teş-
kilât, orduya tamim edildi. İstiklâl 
Harbi'nde de mehterhane hizmet 
verdi. Cumhuriyetin ilanından son-
ra, Millî Savunma Bakanı, mehteri 
saltanat alâmeti sayarak lağvetti. 
1950'den sonra, Genelkurmay Baş-
kanı Nuri Yamut'un direktif ve des-
teğiyle mehterin yeniden tesisi ça-
lışmaları başladı. 1953'de yeniden 
tesis edildi; Daha sonraları çeşitli 
okul, dernek ve kuruluşlarda meh-
ter takımları kurdular. 12 Eylül 1980 
Harekâtından sonra, yalnız Genel-
kurmay Başkanlığı Harp Dairesi As-
kerî Müze Müdürlüğü bünyesindeki 

Mehter, 1911'de 
Ahmed Muhtar 
Paşa tarafından 
"Mehterhâne-i 
Hâkâni" adiyle 

yeniden kuruldu. 
1914' de kuruluş 

tamamlandı. 
Birinci Dünya 

Harbinde 
Başkumandan 

Vekili Enver 
Paşa'nın emriyle 
teşkilât, orduya 
tamim edildi. 

İstiklâl Harbi'nde 
de mehterhane 
hizmet verdi.
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mehteran bölüğü faaliyetine devam 
etti. İstanbul'daki Askeri Müze'de 
Pazartesi, Salı hariç, haftanın diğer 
günlerinde saat 15.00-16.00 arasın-
da mehterbaşının idaresinde bir 
saat çalmaktadır. Bilhassa turistler 
ve meraklılar büyük alâka göster-
mektedirler.

Son yıllarda kendi kültür mirasımıza 
sahip çıkmak amacıyla yapılan ça-
lışmalardan birisi de Mehter Takımı 
oluşturmaktır. Bu kapsamda Sam-
sun’da da Yıldırım Mehteran Bölüğü 
oluşturulmuştur. Resim öğretmeni 
Süleyman Yıldırım tarafından ku-
rulan ve eğitilen Mehter bölüğü 30 
kişiden oluşmaktadır. Her biri fark-
lı meslek gruplarına sahip olan ve 
önceden herhangi bir müzik eğitimi 
almamış kişilerden meydana gelen 
Bölük tamamen kişisel olanaklarla 
giysilerini ve çalgı aletlerini edin-
mişlerdir. Her geçen gün repertu-
varlarını geliştirmekte ve sevilen 

mehter parçalarını öğrenmekte-
dirler. Karasamsun Mahallesinde 
Yıldırımlar Derneği bünyesinde fa-
aliyet gösteren Mehter Bölüğünde; 
öğretmen, öğrenci, esnaf ve idareci 
kesiminden bireyler bulunmaktadır.

Samsun Yıldırım Mehteran Bölüğü 
ilimizde yapılan açılış, düğün, kut-
lama türü etkinliklerde yer almakta 
ve katılımcılara Osmanlı kültür mi-
rasını yaşatmaktadırlar. Talep oldu-
ğu takdirde diğer illere de gösteri 
amaçlı gitmektedirler. Yaptıkları 
kültürel tanıtım eksenli etkinlikler 
kapsamında yurtdışına da gitmek-
tedirler. Bu kapsamda Bulgaristan, 
Makedonya, Macaristan’da düzen-
lenmiş olan bir takım fuar ve festi-
vallere katılarak Osmanlı ve Türkün 
kültür mirası olan mehter marşları-
nı yüzyıllar sonra Batı topraklarında 
yeniden canlandırmışlardır.

Gittikleri yerlerde büyük bir ilgi ile 
karşılanan Mehter Bölüğü halkın 

yoğun teveccühünü görmekte, Os-
manlı giysileri ve çalgı aletleri ile 
dikkat çekmektedirler. Gerek Av-
rupa’da gerekse ülkemizde katıl-
dıkları etkinlik sonrasında Mehter 
elemanları ile resim çekinmek ayrı 
bir duygu oluşturmaktadır.

Mehterbaşılığını İlkadım Belediye-
sinden emekli Evlendirme Memuru 
Necmi Yıldırım’ın yaptığı Mehter 
bölüğünün kurucusu Süleyman Yıl-
dırım’ın Avustralya’da verdiği eği-
timle kurulmuş olan Gelibolu Meh-
teran Takımı ile Samsun Mehteran 
Takımı “Kardeş Mehteran” olarak 
ilan edilmiştir. Samsun’dan çıkan, 
Türkün ve Osmanlının kültür mira-
sını ülkemize ve dünyaya tanıtmayı 
hedefleyen Samsun Mehteran ta-
mamen amatörlerden oluşan bir ta-
kım olarak ülkemizde de bir ilk olma 
özelliğine sahiptir. Bu anlamda ken-
dinden sonra gelenlere azim ve ka-
rarlılıkla pek çok şeyin başarılacağı-
na da bir örnek teşkil etmektedirler.
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Kavak Kazası’nda 
Asakir-i 

Bahriye’ye alınan 
asker sayısı 

1834-1844 yılları 
arasında toplam 

184 kişidir.

Osmanlı Devleti’nde Sultan II. 
Mahmud devrinde ilk nüfus sayı-
mının yapılma gerekçelerinden 
en önemlisi; askerlik çağındaki 
erkek nüfusun belirlenmesidir. 
Canik Sancağı’na bağlı Kavak 
Kazası’nda icmaller yapılırken 
kişiler; sagir (çocuk), amelman-
de (iş göremez durumda olanlar), 
tüvânâ (seçkin, güçlü, genç ve 
yürekli yiğitler) ve müsinn (yaşlı, 
ihtiyar) kategorilerine ayrılmıştır. 
Buna göre tüvânâ grubuna giren-
ler askerliğe uygun kişilerdir.

Kavak Kazası’nda 1834 yılında 
sagir-amelmande, tüvânâ ve 
müsinn dağılımına bakıldığında; 
1.466 kişi sagir ve amelmande 

grubundadır. Bu grup, kaza dâhi-
linde %47 oranındadır. 907 kişi 
askere uygun tüvânâ arasındadır. 
Bu grup; kazada %29 oranında-
dır. 747 kişi ise müsinn grubunda 
olup %24’lük bir orana sahiptir.

Kavak Kazası’nda Asakir-i 
Bahriye’ye alınan asker sayısı 
1834-1844 yılları arasında top-
lam 184 kişidir. Grafikte yaş dağı-
lımına bakıldığında 4 kişinin yaşı 
bilinmemektedir. 180 kişi ara-
sından oranlama yaptığımızda; 
0-10 yaş altında çocukların sayı-
sı 44 olduğuna göre; bu bahriye 
olarak askere alınan erkeklerin 
%24,4’üne tekabül etmektedir. 
11-15 yaş grubu ise 62 kişi olup 

(1834-1844) KAVAK’TA ÇOCUK ASKERLER
Osmanlı Devleti’nde Yurttaşlar Ordusunun İlk Adımları

Mehmet KÖSEOĞLU / Civan ÇELİK
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oranı %34.4’dür. Genel olarak 
baktığımızda 20 yaş ve altındaki-
lerin bahriye askeri olarak alınma 
oranı ise %77,4’dür. Bahriye aske-
ri olarak 6 aylık iken yoklaması 
yapılan ve H.05 Ramazan 1253 
(03 Aralık 1837) tarihinde Duman 
köyünden Muhammed Torunu 
Ali’nin 3,5 yaşında iken askere 
gitmesi manidardır. Bu çocuk-
ların çok küçük yaşlarda asker 
olarak gitmelerinin nedeni ola-
rak bakacak kimseleri olmaması, 
yetim ya da öksüz kalmalarını da 
belirtebiliriz. Bu çocukların tahri-
re memur olanlar tarafından yaşı 
uygun olanlarla birlikte askere 
yazıldıkları görülmektedir.1 Fakat 
genç yaşa gelinceye kadar bahri-
yede nasıl bir süreçten geçtikleri 
de ayrı bir konudur. Bunun için 
yeni araştırmalara ihtiyaç bulun-
maktadır. Başbakanlık Osmanlı 
Arşivi’nde çıkacak yeni belgeler 
bilinmeyenleri gün ışığına çıka-
racaktır. 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki 
NFS. d. 1013 numaralı defter top-
1 Mübahat, Kütükoğlu Menteşe Sancağı Nü-
fus ve Toplum Yapısı, TTK Yayınları, Ankara, 
2010, s.171.

lam olarak 36 sayfadır. Defterin 
ön kapağında “Kavak Kazası’nın 
altmış bir senesi nüfus tahririn-
de müceddeden zuhur eden kaza 
nüfus defteridir.” yazmaktadır. 
1845 yılında yapılan nüfus sayı-
mında Kavak Kazası köylerine 
gelerek ortaya çıkan yeni nüfus 
bu deftere kaydedilmiştir. Bu def-
ter,  arşivdeki NFS. d 974 numa-
ralı defterdeki hane ve kişilerin 
dışındaki hane ve isimleri barın-
dırmaktadır.  1834-1844 yılları 
arasında köyde kayıtlı olmayan 
fakat 1845 yılında köyde ikamet 
eden erkek nüfusu içermektedir. 
Tabloda siyah çizgiyle ayrılmış 
yerden sonra başlayan isimler 
bu defterde yazılan kişilere ait-
tir. Anlaşılan odur ki; Osmanlı 
Devleti 1834 yılında değişik 
sebeplerle sayımı gerçekleşme-
yen erkeklerden askerliğe uygun 
olanların hepsini bahriye askeri 
olarak askere almıştır. Bunların 
içerisinde 45 yaşın üzerinde olan 
erkekler de bulunmaktadır.

Defterin ön 
kapağında 

“Kavak Kazası’nın 
altmış bir senesi 
nüfus tahririnde 

müceddeden 
zuhur eden kaza 
nüfus defteridir.” 

yazmaktadır. 1845 
yılında yapılan 

nüfus sayımında 
Kavak Kazası 

köylerine gelerek 
ortaya çıkan yeni 
nüfus bu deftere 
kaydedilmiştir.
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Şahıs İsimleri Yaş Askerlik Birimi Tarih Yerleşim Adı

Süleyman Oğlu Ali 8 Asakir-i Bahriye Fi 12 S sene 52 Tatarmuslu
Hüseyin Oğlu Mustafa 5 Asakir-i Bahriye Fi 11 S sene 253 Muradbeğlü
Musa Oğlu Şerif ? Asakir-i Bahriye Reft Fi 12 SZ sene 55 Kavallu
Mustafa Oğlu Hasan ? Asakir-i Bahriye Reft Asakir-i Bahriyeden olub asakire el vermedi-

ğinden tezkiresi verilmiştir. 
Fi 11 Ca sene 59 Kavallu

Molla Ömer Oğlu Ahmed 5 Asakir-i Bahriye Reft Fi 22 Ra sene 252 Kurşunlu
Osman Karındaşı Mustafa 12 Asakir-i Bahriye 5 Ş sene 1256 Ulamça
Sadullah Karındaşı Hasan 12 Asakir-i Bahriye Fi 22 Za sene 252 Ulamca
Mustafa Oğlu Muhammed 10 Asakir-i Bahriye Fi 5 Ş sene 1256 Ulamça
Osman Oğlu Abidin 10 Asakir-i Bahriye Fi 17 S sene 53 Çayırlu
Ahmed Oğlu Şerif 12 Asakir-i Bahriye Fi 5 Za sene 1253 Belalan
Molla Muhammed Oğlu Ali 6 Asakir-i Bahriye Fi 15 Za sene 1254 Belalan
Muhammed Oğlu Süleyman 6 Asakir-i Bahriye Fi 15 M sene 53 Kethüda
Ahmed Oğlu Osman 10 Asakir-i Bahriye Fi 5 Za sene 1254 Çirişlü
Ahmed Karındaşı Ahmed 11 Reft be

Asakir-i Bahriye
Fi 15 C sene 55 Çirişlü

Topal Bekir (üveği) Oğlu 
Yusuf

10 Asakir-i Bahriye Fi 22 Za sene 252 Sarıalan

Hasan Oğlu Ömer 8 Asakir-i Bahriye Fi 15 B sene 53 Çarıklu
Hatip İsmail Oğlu Şerif 8 Asakir-i Bahriye Fi sene 53 (ihraç) Çarıklu
Osman Oğlu Kadir 5 Asakir-i Bahriye Fi 15 Ca sene 53 Çarıklu
Ali Oğlu Ali 7 Asakir-i Bahriye Fi 12 Z sene 1252 Duraköy
Mehmed Oğlu Ali 7 Asakir-i Bahriye Fi 11 S sene 53 Artuklu
Abdullah Oğlu Hasan 5 Asakir-i Bahriye Fi 11 S sene 53 Artuklu
Muhammed Karındaşı Ömer 3 Asakir-i Bahriye Fi 22 Za sene 252 Ahurlu
Süleyman Karındaşı Hüseyin ? Asakir-i Bahriye Fi 21 N sene 1254 Çukursagir
Mehmed Oğlu Lütfullah 8 Asakir-i Bahriye Fi 15 Za sene 1254 Kuzalan
Ahmed Oğlu Süleyman 5 Asakir-i Bahriye Fi 5 L sene 56 Kuzalan
Muhammed Karındaşı Ali 8 Asakir-i Bahriye Fi 19 S sene 54 Celallu 
Hüseyin Oğlu Mustafa 7 Asakir-i Bahriye Fi 5 Ca sene 253 Celallu
Hüseyin Oğlu Halil 15 Asakir-i Bahriye - Celallu
Abdülaziz Oğlu Muhammed 10 Asakir-i Bahriye Fi 5 N sene 53 İdrisli
Hüseyin Oğlu Emin 10 Asakir-i Bahriye Fi 10 Ca sene 253 İdrisli
Muhammed Torunu Recep 7 Asakir-i Bahriye Fi 5 Ca sene 253 İdrisli
Musa Oğlu Mustafa 10 Asakir-i Bahriye Fi 20 N sene 1254 Tepecik
Halil Oğlu Recep 8 Asakir-i Bahriye Fi 5 sene 54 Seyyid Ali
Ali Oğlu Muhammed 5 Asakir-i Bahriye Fi 5 R sene 1255 Göçebe
Hüseyin Oğlu Ali 9 Asakir-i Bahriye Fi 5 Za sene 52 Tabaklu
Ahmed Oğlu Kadir 3 Asakir-i Bahriye Fi sene 1254 Beğbeslü
Ali Oğlu Sadullah 15 Asakir-i Bahriye Fi 21 M sene 53 Emirlü
Mustafa Oğlu Recep 13 Asakir-i Bahriye Fi 15 Za sene 1254 Alaçam
Seydi Oğlu Hüseyin 15 Asakir-i Bahriye Fi 5 R sene 256 Duman

Kavak Kazası’nda Asakir-i Bahriye’ye Alınan Askerler
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Muhammed Torunu Ali mah 6 Asakir-i Bahriye Fi 5 N sene 53 Duman
Muhammed Oğlu Mehmed Asakir-i Bahriye Fi 5 C sene 55 

İhraç be Bahriye Yoklama 
Fi 11 L sene  260 / Azaklı

Muhammed Oğlu Ali 8 Asakir-i Bahriye Fi 11 Ra sene 60 Azaklı
Ali Oğlu Muhammed 13 Asakir-i Bahriye Fi 25 C sene 252 Azaklı
İbrahim Oğlu Hüseyin 12 Asakir-i Bahriye Fi 13 S sene 53 Azaklı
Süleyman Paşa Oğlu 
Mahmud

12 Asakir-i Bahriye Fi 12 L sene 252 Azaklı

Hasan Oğlu Süleyman 5 Asakir-i Bahriye Fi 25 R sene 1256 Azaklı
Osman Oğlu Ahmed 6 Asakir-i Bahriye Fi 3 M sene 53 Koşaca
Cabbar Abdullah Oğlu 
Muhammed

5 Asakir-i Bahriye Fi 20 Za sene 1254 Koşaca

Hasan Oğlu Emrullah 15 Asakir-i Bahriye Fi 11 Ra sene 54 Koşaca
Salih Torunu Seydi 11 Asakir-i Bahriye Fi 11 S sene 253 Koşaca
Ali Torunu Hüseyin 4 Asakir-i Bahriyeden 

Tezkire Mahreç
Koşaca

Salih Torunu Osman 4 Asakir-i Bahriye Fi 11 Za sene 60 Koşaca
Hüseyin Torunu Receb 12 Asakir-i Bahriye Fi 11 Za sene 54 Çukurbük
Osman Oğlu Mehmet 13 Asakir-i Bahriye Fi 11 Za sene 1254 Çukurbük
Süleyman Oğlu Muhammed 15 Asakir-i Bahriye Fi 22 Za sene 252 Çukurbük
Ali Oğlu Mehmed 9 Asakir-i Bahriye Fi 25 C sene 1256 Çukurbük
Ali Oğlu Hasan 5 Asakir-i Bahriye Fi 22 Za sene 252 Çukurbük
Ömer Oğlu Ahmed 1 Asakir-i Bahriye Beğköy

Osman Oğlu Mustafa 7 Asakir-i Bahriye Fi 2 M sene 54 Çakallu
Mustafa Oğlu Muhammed 7 Asakir-i Bahriye Fi 10 N sene 1253 Çakallu
Mustafa Kethüda Oğlu 
Osman

10 Asakir-i Bahriye Fi 22 Za sene 252 Çakallu

Kapusuz Mustafa Oğlu 
Mustafa

15 Asakir-i Bahriye Fi 15 ? sene 253 Bisdad

Halil Torunu Ömer 5 Asakir-i Bahriye Fi 11 R sene 60 Bisdad
Muhammed Üveği Oğlu 
Emrullah

10 Asakir-i Bahriye Fi 15 S sene 53 Mahmudbeğlü

Abdullah Oğlu Muhammed 5 Asakir-i Bahriye Fi 15 Ca sene 55 Mahmudbeğlü
Osman Oğlu Muhammed 8 Asakir-i Bahriye Fi 5 Ca sene 255 Karayusuflu
Kara Hüseyin Karındaşı 
Ahmed

12 Asakir-i Bahriye Fi 5 R sene 53 Karayusuflu

Ahmed Oğlu Muhammed 8 Asakir-i Bahriye Fi 15 M sene 53 Karayusuflu
Emir Karındaşı Mehmed 5 Asakir-i Bahriye Fi 11 M sene 53 Şeyhlü
Molla Ahmed Oğlu 
Muhammed

7 Asakir-i Bahriye Fi 15 Ca sene 53 Divanbaşı

Kara Mustafa Oğlu 
Muhammed

8 Asakir-i Bahriye Fi 15 C sene 55 Ağcakise

Feyzullah Karındaşı Hüseyin 3 Asakir-i Bahriye Fi 22 Za sene 254 Başalan
Hacı İbrahim Oğlu Mustafa 8 Asakir-i Bahriye Fi 5 L sene 53 Başalan
Sadullah Karındaşı İsmail 5 Asakir-i Bahriye Fi 5 N sen 253 Başalan
Selim Oğlu Hüseyin 8 Asakir-i Bahriye Fi 11 Ş sene 60 Başalan
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İbrahim Oğlu Mahmud 5 Asakir-i Bahriye Fi 5 Za sene 54 Sarpak
Hasan Torunu Salih 2 Asakir-i Bahriye Fi 5 C sene 57 Sarpak
İbrahim Oğlu Hasan 11 Asakir-i Bahriye Fi 15 Ca sene 53 Sarpak
Molla Ömer Torunu Ali 7 Asakir-i Bahriye Fi 15 Za sene 54 Sarpak
Mehmed Oğlu Hasan 5 Asakir-i Bahriye - Karacalar
Halil Torunu Muhammed 7 Asakir-i Bahriye Fi 1 Z sene 54 Karacalar
Hasan Oğlu Muhammed 7 Asakir-i Bahriye Fi 12 M sene 53 Karacalar
Ahmed Oğlu Süleyman 6 Reft Asakir-i Bahriye Fi 11 Za sene 54 Susuz
Süleyman Oğlu Recep 8 Asakir-i Bahriye Fi 5 Ra sene 54 Bekdemir
Ali Oğlu İsmail 5 Reft be Asakir-i 

Bahriye Redif
Fi Sene 58 Bekdemir

Ahmed Oğlu Muhammed 8 Reft Asakir-i Bahriye Fi 5 Z sene 1254 Bekdemir
Hüseyin Oğlu Emrullah 7 Asakir-i Bahriye Fi ? sene 52 Serniç
Hüseyin Oğlu Hüseyin 8 Asakir-i Bahriye Fi 11 M sene 54 Serniç
Bekir Oğlu Ahmed 5 Asakir-i Bahriye Fi 15 Z sene 254 Köselli
Mehmed Oğlu Mustafa 10 Reft Asakir-i Bahriye Fi 10 S sene 53 Mahmudlu
Ali Karındaşı Ömer 10 Reft Asakir-i Bahriye Fi 5 Z sene 53 Mahmudlu
Muhammed Oğlu Ali 12 Reft Asakir-i Bahriye Fi 5 C sene 54 Demirciköy
Seyfullah Üveği Oğlu 15 Amed-i Bahriye Fi 15 S sene 58 Karaaslan
Mustafa Oğlu Ömer 8 Asakir-i Bahriye Fi 5 Ca sene 253 Mezra
Ali Üveği Oğlu Ali 10 Reft Asakir-i Bahriye Fi 5 sene 254 Mezra
Hüseyin Torunu Muhammed 5 Asakir-i Bahriye Fi 5 Z sene 256 Çivril
Mustafa Karındaşı Oğlu 
Ömer

5 Asakir-i Bahriye Fi 22 Za sene 252 Çivril

Osman Torunu Muhammed 8 Asakir-i Bahriye Fi 5 Za sene254 Çivril
İbrahim Karındaşı Lütfullah 5 Asakir-i Bahriye Fi sene 56 Kazancı
Ahmed Oğlu Mustafa 10 Asakir-i Bahriye Reft Fi 5 N sene 55 Kavak
Mehmed Torunu Ahmed 4 Asakir-i Bahriye Reft Fi 15 S sene 55 Muradbeğlü
Hasan Oğlu Mehmed 15 Asakir-i Bahriye Reft Fi 15 S sene 55 Karga
Deli Ahmed Oğlu Mehmed 11 Asakir-i Bahriye Reft Fi 5 S sene 55 Aslanca
Mehmed Karındaşı Osman 5 Asakir-i Bahriye Reft Fi 5 Za sene 55 Mahmudbeğlü
Topal Ömer’in Oğlu Ali 15 Asakir-i Bahriye Reft Fi sene 55 Ulamça
Molla Ali Oğlu Salih 7 Asakir-i Bahriye Reft Fi sene 51 Artuklu
Hasan Oğlu Ahmed 9 Asakir-i Bahriye Reft Fi 5 S sene 55 Kayıköy
İbrahim Torunu Mehmed 9 Asakir-i Bahriye Reft Fi sene 55 Çukur-ı Kebir
Mehmed Oğlu Hüseyin 10 Asakir-i Bahriye Reft Fi 5 C sene 55 Çukur-ı Kebir
İsmail Torunu Halil 7 Asakir-i Bahriye Reft Fi 5 s sene 55 Çukur-ı Sagir
İsmail Torunu Lütfullah 5 Asakir-i Bahriye Reft Fi 5 S sene 55 Çukur-ı Sagir
Ali Oğlu Abdullah 10 Asakir-i Bahriye Reft Fi sene 55 Celallu
Hasan Torunu Hasan 1 Asakir-i Bahriye Reft Fi 5 S sene 55 Tepecik
Emrullah Oğlu Lütfullah 10 Asakir-i Bahriye Reft Fi 5 S sene 55 Tabaklı
Mehmed Oğlu Hasan 15 Asakir-i Bahriye Reft Fi 5 S sene 55 Beğbeslü
Ali Oğlu Hasan 15 Asakir-i Bahriye Reft Fi sene 55 Alaçam
Mehmed Oğlu Osman 10 Asakir-i Bahriye Reft - Beğköy
Ali Oğlu İbrahim 15 Asakir-i Bahriye Reft Fi 11 Ra  sene 55 Çakallu
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Mehmed Oğlu Abdullah 1 Asakir-i Bahriye Reft Fi 5 S sene 55 Çakallu
Ali Oğlu Hasan 9 Asakir-i Bahriye Reft Fi 11 N sene 55 Alagömlek
Ahmed Oğlu Mahmud 7 Asakir-i Bahriye Reft Fi sene 55 Çukurbük
Ali Oğlu Hüseyin 10 Asakir-i Bahriye Reft Fi sene 55 Göçebe
Ali Karındaşı Hasan 15 Asakir-i Bahriye Reft Fi 5 S sene 55 Azaklı
Yusuf Torunu Mehmed 15 Asakir-i Bahriye Reft Fi sene 52 Karayusuflu
Ali Oğlu Mustafa 7 Asakir-i Bahriye Reft Fi sene 55 Dağnıç
Osman Oğlu Halil 3 Asakir-i Bahriye Reft Fi sene 55 Şıhlu/Şeyhlü
Ali Oğlu Ali 7 Asakir-i Bahriye Reft Fi 5 S sene 55 Karacalar
Hasan Karındaşı Mustafa 15 Asakir-i Bahriye Reft Fi sene 55 Karacalar
Hüseyin Karındaşı Hasan 8 Asakir-i Bahriye Reft Fi 15 Ra sene 56 Divanbaşı
Mustafa Oğlu Hüseyin 7 Asakir-i Bahriye Reft Fi 5 R sene 55

Amed-Fi sene 60
Ağcakise

Ahmed Oğlu Mustafa 7 Asakir-i Bahriye Reft Fi 5 s sene 55 Ağcakise
Hasan Karındaşı Şerif 15 Asakir-i Bahriye Reft Fi 5 S sene 55 Ortaköy
İbrahim Karındaşı Osman 5 Asakir-i Bahriye Reft Fi sene 55 Başalan
Selim Oğlu Bekir 5 Asakir-i Bahriye Reft Fi 11 S sene 55 Başalan
Salih Oğlu İbrahim 7 Asakir-i Bahriye Reft Fi 5 S sene 55 Mahmudlu
Derviş Oğlu Süleyman 15 Asakir-i Bahriye Reft Fi 5 S sene 55 Kazancı
Mehmed Oğlu Mustafa 5 Asakir-i Bahriye Reft Fi 5 C sene 55 Kazancı

SONUÇ
Kavak Kazası’nda Asakir-i 
Bahriye’ye alınan asker sayısı 
1834-1844 yılları arasında top-
lam 184 kişidir. Grafikte yaş 
dağılımına bakıldığında 4 kişinin 
yaşı bilinmemektedir. 180 kişi 
arasından oranlama yaptığımız-

da; 0-10 yaş altında çocukların 
sayısı 44 olduğuna göre; bu bah-
riye olarak askere alınan erkek-
lerin %24,4’üne tekabül etmek-
tedir. 11-15 yaş grubu ise 62 kişi 
olup oranı %34.4’tür.

KAYNAK:
BAŞBAKANLIK OSMANLI 
ARŞİVİ / Nüfus Defterleri 
Tasnifi
NFS. d. 974 Numaralı Defter / 
NFS d. 1012 Numaralı Defter / 
NFS d. 1013 Numaralı Defter / 
NFS d. 1020 Numaralı Defter
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kanat kuşanırlardı solgun bir ışığın arkasından
Demirciler Yokuşu’nda sesler
adı maziye kalmış bir zamanı döverlerdi sokağın 
örsünde
çekiç demiri eğitirdi binbir sabırla
tak tak tak
Kulaklara vururdu yansımaları
birbirine omuz vermiş çiftler geçerdi Arnavut 
kaldırımlardan
taşlara değerdi topukları
keyfimtrak
tak tak tak

yıllar geçer
nemli gözlerinde bir adam
her sonbahar denize bakardı
göçmen kuşların ardından
adam yaşlanır
şehir bir ur gibi büyürdü göğsünde sevdaların
Samsun’da ve adı anılan bütün yerlerde
yazlarda ve sonbaharlarda
gökyüzüne uzatırdı azgın başını şehir
insan öğüten yapılardan
gün gelir birini harcardı diğerinin lehine
gün gelir bir öteki çıkarırdı kirlenmiş çıkınından

yıllar geçer
nemli gözlerinde bir adam
Samsun’da her sonbahar denize bakardı
günle akşam arasından
yorgun vakitlerden geçerdi yüzündeki 
kırışıklara
renksiz bir rıhtımda serinlenirdi sular
yürekleri küflenirdi boynu bükük 
hatıraların
yosun tutan kaldırımlara düşerdi yapraklar
ufuklar sararır
sallanırdı limanda bakırdan gemiler
güneş buğulanırdı
Büyükcami’nin önünde sonsuz ve sonrasız 
anılardan
başka bir zamana geçerdi kalabalıklar
herkesin üstünde mavi bir kubbe
herkesin altında koşumsuz bir at
bir el gökten iner
okşardı derinliklerde çarpan yürekleri
bir söz göğe çıkardı yerçekimine inat

Saathane’den martılar uçardı
başka bir vakitten gelirdi kanat sesleri
bağrışmaları başka bir andan
tatlı bir umut taşırlardı gökyolundan mavi 
derinliklere
sabah alacasına sıkışırdı savrulmaları
bazen avlanırlardı şen şakrak
bazen geçip giderlerdi

ŞEHİRDE SONBAHAR
Mustafa KARAOSMANOĞLU
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
aylardır devam eden rahatsızlığı-
nın verilen tedavilere cevap ver-
memesi sonucu 10 Kasım 1938’de 
ebediyete intikal etti. Vefat olayı 
öncelikle Dolmabahçe Sarayının 
bahçesindeki bayrağın yarıya 
indirilmesi ve ardından buna dair 
haberin öğlen radyodan okun-
ması ile herkesin malumu oldu. 
Vefatı müteakip Başbakan Celal 
Bayar’ın talimatı ile Gülhane 
hekimi Prof. Dr. Lütfi Aksu baş-
kanlığında bir heyet teşkil olun-
du ve bu heyet tahnit işlemini 11 
Kasım 1938 akşamı tamamladı. 

İstanbul’da bunlar yapılırken 
hükümet resmi bir tebliğ yayım-

layarak, duyulan üzüntüyü dile 
getirdi ve akabinde Atatürk’ün 
eserlerine bağlı kalınacağını vur-
gulayarak, yeni Cumhurbaşkanı 
seçiminin yapılacağını ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Abdülhalik Renda’nın vekâleten 
bu görevi yürüteceğini belirtti. 
Nitekim böylelikle yönetimde 
devamlılığın sağlanacağının işa-
retleri de verilmiş oldu. Hükümet 
merkezde bu tedbirleri alırken, 
illerde valilikler tebliğler yayınla-
yarak, hem ölüm haberini duyur-
muşlar, hem de toplumda düzen 
ve sükûnetin sağlanmasına yöne-
lik tedbirlerin alınmasını sağla-
mışlardır. Valilikler tebliğlerinde 

Vefat olayı öncelikle 
Dolmabahçe Sarayının 
bahçesindeki bayrağın 

yarıya indirilmesi 
ve ardından buna 
dair haberin öğlen 

radyodan okunması 
ile herkesin malumu 

oldu.

21 KASIM 1938

SAMSUN GAZİ’YE VEDA EDİYOR
Doç. Dr. Önder DUMAN
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ayrıca, cenaze töreni için ilerle-
yen günlerde bilgi verileceğini 
belirtmiş ve bayrak çekilen yer-
lerde bayrakların derhal yarıya 
indirilmesini istemişlerdir.

Bu arada TBMM, devletin en üst 
yönetiminde oluşan boşluğu dol-
durmak adına, 11 Kasım 1938’de 
toplanarak, İsmet İnönü’yü 
Cumhurbaşkanlığı makamına 
seçti. Cumhurbaşkanlığı seçimi 
nedeniyle istifasını veren İcra 
Vekilleri Heyetinin (Bakanlar 
Kurulu) istifası kabul edilirken, 
Celal Bayar aynı gün yeniden 
Başbakanlığa getirildi. II. Bayar 
Hükümetinin ilk icraatı 13 Kasım 
1918’de Atatürk’ün cenaze töre-
ni programını tespit etmek oldu. 
Hükümet ardından 14 Kasım’da 
Atatürk›ün cenaze merasimi 
için yapılacak sarfiyat hakkında 
bir kanun tasarısını Meclis gün-
demine getirdi ve görüşmeler 
sonunda Ziraat Bankası’ndan 
açılacak bir kredi ile 500.000 

Liraya kadar harcama yapılabil-
mesi hususunu karar altına aldı. 
Tüm bu işlemler tamamlandık-
tan sonra cenaze tören prog-
ramı ile ilgili Bakanlar Kurulu 
Kararnamesi Cumhurbaşkanı 
İsmet İnönü imzası ile 15 Kasım 
1938’de yayınlandı. Kararnamede  
“Atatürk’ün ölümü münasebetile 
umumî teessürün resmî sahada 

tezahürü için” şu esaslara riayet 
edilmesi istenmekteydi:

“1. Ankara’da cenaze merasimi 
yapılacak olan 21 Kasım 1938 
tarihinde bütün memlekette 
resmi veya nim resmi mahiyeti 
haiz olan dairelerle mekteplerin 
kapanması temin edilecek, husu-
si müessesata, Vilayetler tara-
fından kapatılmaları için ricada 
bulunulacaktır. 

2. Cenaze merasiminin ferdası 
gününe kadar bayraklar yarı ola-
rak çekilecek, eğlence yerlerinin 
(tiyatro, sinema, bar vs.) açık 
kalmamasına yine aynı şekilde 
tevessül olunacaktır.

3. Atatürk’ün vefatı tarihi olan 10 
Kasım’dan itibaren bir ay zarfın-
da Hükümet memurları suare ve 
akşam yemeklerine icabet etme-
yecekler ve kendileri de verme-
yeceklerdir. 

4. Tespit edilecek program muci-
bince vilayet ve kaza merkezle-

Atatürk’ün vefatı tarihi 
olan 10 Kasım’dan 

itibaren bir ay 
zarfında Hükümet 

memurları suare ve 
akşam yemeklerine 
icabet etmeyecekler 

ve kendileri de 
vermeyeceklerdir.
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rinde cenaze merasiminin yapıl-
dığı günü Atatürk’ün hatırasına 
ihtiram merasimi yapılacak ve 
Ha1kevlerinde büyük önderin 
hayatı hakkında söylevler tertip 
edilecektir.”

16 Kasım’da Resmi Gazete’de 
yayınlanan bu kararname eş 
zamanlı olarak valiliklere de teb-
liğ edilerek, söz konusu esasların 
hayata geçirilmesi ve 21 Kasım 
günü yapılacak ihtiram mera-
simleri ile ilgili gerekli hazırlık-
ların yapılması istendi. Bu tebliğ 
ve emirler diğer tüm vilayet-
ler gibi Samsun’a da gönderil-
di. Dolayısıyla Mustafa Kemal 
Atatürk’ün aziz hatırasını anmak 
adına Samsun’da yapılacak 
törenler için gerekli çalışmalara 
böylelikle başlanmış oldu.

Vali ve aynı zamanda CHP 
İlyönkurul Başkanı olan Fuat 
Tuksal ilk olarak kendi başkan-
lığında bir merasim komitesi 
kurdu ve çalışmalar bu komite 
marifetiyle idare olundu. Komite 

yapmış olduğu toplantılar sonun-
da bir tören programı hazırladı. 
21 Kasım Pazartesi günü öğleden 
önce ve öğleden sonra olmak 
üzere iki aşamada yapılması 
öngörülen tören programı şu 
şekildeydi:

“Ulu Şefimiz Atatürk’ün 
Ankara’da tedfin merasimi 
günü olan 21/11/1938 pazarte-
si Samsun’da yapılacak tören 
programıdır.

1. Büyük Önder Atatürk’ün 
tedfin merasiminin icrası günü 
olan 21/11/1938 pazartesi resmî 
ve nim resmî daireler ve mües-
seselerle mektepler ve alâkadar-
ların gösterdikleri istek üzerine 
hususî müesseseler, dükkânlar, 
mağazalar ve işyerleri kapalı 
bulunacaktır.

2. Tedfin merasiminin fer-
dası gününe kadar bayraklar yarı 
olarak çekilecektir.

ÖĞLEDEN EVVEL

3. Ulu Şefimizin ölmez hatı-

rasını taziz için 21/11/1938 pazar-
tesi günü Halkevi salonunda bir 
tören yapılacaktır. Tören tam 
saat 11’de Halkevi bandosu tara-
fından çalınacak İstiklâl Marşı ile 
açılacaktır. Bir söylevden sonra 
Büyük Kurtarıcının Gençliğe Hita-
bı okunacak ve üç dakikalık bir 
ihtiram vakfesini müteakip bu 
törene nihayet verilecektir.

ÖĞLEDEN SONRA

4. Atatürk Heykeli etra-
fında yapılacak büyük törene 
saat 14’te başlanacağından saat 
13,30’a kadar çelenkler heykele 
konulmuş olacaktır.

5. Tören duruşu bu husus-
taki krokide gösterilmiştir. Saat 
13,45’e kadar herkes krokide gös-
terilen yerini almış bulunacaktır.

6. Törene tam saat 14’de 
askerî bando tarafından çalına-
cak İstiklâl Marşı ile başlanacak 
ve onu müteakip matem havası 
dinlenecektir.

7. Sırası ile Cumhuriyet Halk 
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Partisinden, Belediyeden, Halke-
vinden birer zat ile halktan bir 
genç tarafından söylevler veri-
lecek ve Ulu Atamızın nutuk ve 
vecizelerinden seçilmiş parçalar 
okunacaktır.

8. Saat 15,45’te liseli bir 
genç izci Büyük Kurtarıcının 
Gençliğe Hitabesini okuyacak ve 
and içilecektir.

9. Tam saat 16’da şehrin 
saat kulesinden, İnhisarlar Tütün 
fabrikasından ve Devlet Demir 
Yolları atölyesinden aynı zaman-
da çalınacak düdük sesleri üze-
rine üç dakikalık bir sükût ve ihti-
ram vakfesi yapılacaktır.

10. Üç dakikanın hitamında 
Atatürk heykelinin etrafındaki 
altı meşale derhal ateşlenecek 
ve bu meşalelerin önlerinde sün-
gülü altı nöbetçi sabaha kadar 
nöbet bekleyeceklerdir.

11. Meşalelerin ateşlenmesi-
ni müteakib Atatürk heykelinin 
önünden ihtiram geçidi yapıla-
caktır.

12. İhtiram geçidi duruşa 
göre ve idare ve inzibat komite-
since ayrılan mahsus memurların 
işaretleri veçhile ve her kütle bir 
biri ardınca sırasiyle ve intizam 
dairesinde yapılacaktır.

13. İhtiram geçidini yapıp 
parktan çıkanlar Irmak ve Osma-
niye caddeleri istikametlerinde 
dağılacaklardır.

14. Hareket, toplantı ve 
merasim esnasında hiçbir siyah 
işaret bulunmayacaktır.”

Tören programı bu şekilde ayrın-
tılı olarak planlandıktan sonra 

CHP İlyönkurulu şeh-
rin muhtelif kesimle-
rinde duyuru mahi-
yetinde şu ilânlarının 
dağıtımını sağladı:

“Yurddaş;

Türk Milletinin 
Büyük Kurtarıcısı 
A t a t ü r k ’ ü n 
21/11/1938 Pazartesi 
günü Ankara’da ted-
fin merasimi yapıla-
cağını biliyorsun.

Aynı gün saat 11’de 
Samsun Halkevinde 
ve saat 14’te Atatürk 
heykeli etrafında 
törenler de yapıla-
caktır.

Ulu Şefimizin ebedi hatırasını 
taziz için o gün tam saat 16’da 
şehrin saat kulesinden, İnhisarlar 
Tütün Fabrikasından ve Devlet 
Demiryolları atölyesinden çalı-
nacak düdüklerin sesleri üzerine 
büyük, küçük, kadın, erkek her-
kes ve bütün vasıtaları oldukları 
yerlerde sükût ve ihtiram vaziye-
tinde üç dakika duracaklardır.

Yurddaş;

Bu ulusal borcunu ve kutsal vazi-
feni yerine getir. Bu; zaten senin 
öz yürekten kendi dileğindir.”

Tüm bu çalışmalar sonunda niha-
yet 21 Kasım günü gelip çattı. 
Atatürk’ün aziz hatırasının anmak 
için Samsun’da törenler yukarı-
daki programda da ifade edildiği 
üzere ilk olarak Halkevi’nde yapı-
lan etkinlikle başladı. Halkevi 
sabahın erken saatlerinden itiba-
ren halk kalabalığı ile dolup taştı. 

Halkevinin alt ve üst katı, yeni 
büyük konferans salonu, bahçesi 
ve binanın etrafı halk kalabalı-
ğı ile doldu. Dışarıda kalan kala-
balık havanın yağışlı olmasına 
aldırmaksızın törenin başlama-
sını beklemekteydi. Bu bekleyiş 
esnasında, bina içi ve dışına tesis 
edilen hoparlörler aracılığıyla 
Ankara radyosunun saat dokuz-
dan itibaren verdiği röportajlar 
halka dinletildi.

Planlandığı üzere saat 11’de 
Halkevi’ndeki tören bandonun 
çaldığı İstiklâl Marşı ile başla-
dı. Lise Tarih Öğretmeni Emin 
Hekimgil Atatürk’ün hayatını, hiz-
metlerini, vücuda getirdiği inkı-
lapları ve kurduğu Cumhuriyet 
ile ilgili uzunca bir söylev verdi. 
Konuşmayı müteakip Atatürk’ün 
Gençliğe Hitabı ayakta dinlen-
di ve akabinde yine ayakta üç 
dakikalık “sukût vakfesi” yapıldı. 
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Halkevi’ndeki tören böylelikle 
sona ermiş oldu.

Törenlerin ikinci safhası prog-
ramda da ifade edildiği üzere 
parkın içindeki Atatürk heykeli 
önünde gerçekleştirildi. Buradaki 
törenin başlamasına saatler kala, 
yine halk yoğun bir biçimde bura-
da da yerini almış bulunuyordu. 
Yalnız heykelin önü ve etrafı 
değil, bütün parkın içi, caddeler, 
apartman ve evlerin balkonları, 
hatta çatılar bile halk tarafından 
doldurulmuştu. Tören alanı yan-
daki krokide belirtildiği şekilde 
düzenlenmişti. Anıtın tam karşı-
sına bir kürsü konulmuş, kürsü-
nün hemen solunda vali ve komu-
tan, yine bunların solunda subay-
lar, resmi kurum reis ve müdürleri 
ile izciler bulunmakta, anıtın geri 
kalan çevresinde ve kürsünün 
tam karşısında hükümet konağı-
na kadar olan alanda öğrenciler, 

kürsünün sağ tarafında sporcu-
lar ve tüm bunların arkasında ise 
halk yer almaktaydı. 

Saat 13.30’a kadar resmi, milli ve 
özel bütün kurum ve kuruluşlar 
Atatürk heykeline çelenklerini 
bıraktıktan sonra, tören saat 14’de 
askeri bandonun çaldığı İstiklâl 
Marşı ile başladı. Bunu mütea-
kip yine askeri bando tarafın-
dan Frederic Shopin’in “Marche 
Funèbre” adlı eseri çalındı. Söz 
konusu eserin icrası sırasında 
hıçkırık ve ağlama sesleri notala-
ra karıştı. Neredeyse ağlamayan 
yoktu. Bu hüzünlü ve teessürlü 
sahnenin ardından sırasıyla Vali 
ve CHP İlyönkurul Başkanı Fuat 
Tuksal ve Belediye Yazı İşleri 
Müdürü Rasim Ozantürk kürsüye 
gelerek konuşmalarını yaptılar. 
Bundan sonra ise Halkevi adına 
yönetim kurulundan Ali Ertan ve 
gençleri temsilen Fevkiye Bilgiç 

Atatürk’e hitap eden şiirler oku-
dular. Ardından ortaokuldan bir 
kız öğrenci Gazi’nin vecizelerini, 
bir erkek öğrenci de “Gençliğe 
Hitabe”yi okudu. Tüm bu konuş-
ma ve söylemlerin akabinde saat 
16’da saat kulesinden, İnhisarlar 
fabrikasından ve Devlet Demir 
Yolları atölyesinden çalınan 
düdük sesleri üzerine, tören-
dekiler ve tüm Samsun halkı üç 
dakikalık bir saygı duruşu ger-
çekleştirdi. Saygı duruşu son-
rası üçü kız, üçü erkek altı genç 
tarafından heykelin önüne konu-
lan altı meşale birden yakıldı ve 
bu meşalelerin önünden başta 
vali ve komutan olmak üzere 
subaylar, resmi ve milli kurum ve 
kuruluşlar, gençlik ve halk ihti-
ram geçidi yaptı. Böylelikle tören 
sona ererken, altı asker anıtın 
önünde yakılı meşalenin önünde 
sabaha kadar nöbet tuttu. 



 81



 82

Başarılı, inovatif, etik ve uluslararası sürdürülebilirlik
anlayışını benimseyen YEDAŞ’a 

Ulusal Şampiyonluk Ödülü
Avrupa ve dünya çapında birçok 
kez ‘En Prestijli Şirket’ ödülleri-
ni kazanan ve iş dünyasında tüm 
dikkatleri üzerine çeken YEDAŞ, 
Avrupa İşletme Ödülleri'nde ‘Ulu-
sal Şampiyon’ oldu. YEDAŞ Genel 
Müdürü Türkoğlu, “2016 yılındaki 
büyük finalin bir parçası olmak, 
YEDAŞ ve ülkemiz için gurur kay-
nağıdır” dedi

2019 yılında kurumsal ve operas-
yonel mükemmellik alanında Avru-
pa’nın ilk 10 şirketi arasında olma 
vizyonu doğrultusunda hem ülke 
çapında hem de uluslararası plat-
formlarda tüm dikkatleri üzerine 
çeken ve başlattığı ‘Mükemmellik’ 

süreciyle birçok alanda ödüllerle 
taçlandırılan YEDAŞ, Türkiye'nin 
2015-2016 yılı Avrupa İşletme 
Ödülleri'nin (European Business 
Awards) Ulusal Şampiyonu oldu. 

Avrupa İşletme Ödülleri CEO’su 
Adrian Tripp, YEDAŞ Genel Müdü-
rü Nurettin Türkoğlu'na gönderdiği 
kutlama ve davet mektubunda, 
"Avrupa İşletme Ödülleri’nin "Ba-
şarı, Yenilik, Etik ve Uluslararası 
Anlayış" prensiplerini aktif bir 
biçimde sergileyen 'En Dinamik 
ve Heyecan Verici' şirketsiniz" di-
yerek, YEDAŞ'ın başarısını tüm 
Avrupa ile paylaştıklarını belirtti. 
Türkoğlu, “Bu ödülle birlikte Avru-

Avrupa ve dünya 
çapında birçok kez 
‘En Prestijli Şirket’ 
ödüllerini kazanan 

ve iş dünyasında tüm 
dikkatleri üzerine çeken 
YEDAŞ, Avrupa İşletme 

Ödülleri'nde ‘Ulusal 
Şampiyon’ oldu.
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pa İşletme Topluluğu ile yakın iliş-
kiler kurarak, şirketimizin mükem-
mellik sürecinin tanıtılmasında bir 
adım daha atmış olacağız” dedi.

BAŞARIMIZLA ÖVÜNME VAKTİ

YEDAŞ'ın, Avrupa'nın önde gelen 
iş adamları, akademisyenler, gi-
rişimciler, düşünce liderleri ve si-
yasi liderlerden oluşan elit bir jüri 
topluluğunun eleme sürecinden 
başarıyla geçtiğini belirten CEO 
Adrain Tripp, mektubunda "Sizler, 
ülkenizin bayrağını başarıyla taşı-
yan ve Avrupa işletme başarısı için 
rol model şirketlersiniz. Avrupa’da-
ki önemli şirketlerden biri olarak 
kabul edildiniz. Müşterilerinizle, 
çalışanlarınızla, paydaşlarınızla 
başarınızı paylaşın ve başarınızla 
övünün" dedi. Avrupa İşletme Ödül-
leri'nin ana amacının Avrupa’daki 
güçlü ve başarılı şirketlerin geli-
şimini desteklemek ve tanıtmak 
olduğunu söyleyen YEDAŞ Genel 
Müdürü Nurettin Türkoğlu, "Dünya 
çapında yedinci büyük denetim, 
vergi ve danışmanlık ağı hizmetleri 
sunan RSM'nin ana sponsoru ol-
duğu Avrupa İşletme Ödülleri'nde 
'Ulusal Şampiyon' olan Şirketimiz, 
ülkemizi Avrupa'da temsil etmeye 
hak kazanmıştır" diye konuştu.

32 BİN ŞİRKETİ GERİDE BIRAKTI

YEDAŞ Genel Müdürü Türkoğlu, 
"Bu yıl 9. kez düzenlenecek olan 
Avrupa'nın en prestijli ödül yarış-
masında, 33 Avrupa ülkesinden 32 
bin şirket ile ilişki kuruldu. YEDAŞ, 
tüm Avrupa’da 678 şirket arasında 
yer alarak, ülkemizin Ulusal Şam-
piyonu olarak belirlendi. Ülkemiz 
ve şirketimiz adına gurur duyuyo-
ruz. Avrupa İşletme Ödülleri etki 
ettiği alan bakımından Avrupa’nın 

en dinamik şirketleri için bir vitrin 
olarak görülüyor. Başarımızı nasıl 
elde ettiğimizi daha derin bir bi-
çimde açıklayabileceğimiz eleme 
sürecinin ikinci safhasını bekliyo-
ruz. Bu adımda Avrupa'nın seçkin 
liderlerinden oluşan jüri üyeleri 
ödüle aday olan tüm şirketleri de-
ğerlendirecek ve grubun en iyisini, 
gıpta ile bakılan ‘Ruban d’Honneur’ 
onur kurdelasıyla ödüllendirecek. 
Bu kurdelayı kazananlar 2016 yı-
lındaki büyük finalin bir parçası 
olmak için yollarına devam ede-
cektir" şeklinde konuştu.

ŞAMPİYONLARA HALK OY 
VERİYOR

Geçtiğimiz yıl 70 bin halk oylaması 
yapıldığına dikkat çeken Türkoğlu, 
"Ulusal Şampiyonların videoları 

www.businessawardseurope.com 
adresinde yayınlanıyor ve şirket-
ler halkın oylarına sunuluyor. Ge-
çen yıl oylama sürecinde Avrupa 
İşletme Ödülleri web sitesini 500 
bini aşkın kullanıcı ziyaret etmiştir. 
Şu anda önümüzdeki süreçte Ulu-
sal Halk Şampiyonluğu var. 7 Mart 
2016 tarihinde sonuç ilan edilecek, 
süreçle ilgili bilgilendirmeler ve PR 
çalışmaları şirketimiz tarafından 
yapılacaktır, tüm halkımızın des-
teğini bekliyoruz" diye konuştu. 
Avrupa ve dünya çapındaki büyük 
prestijli ödülleri daha önce birçok 
kez kazandıklarını belirten Tür-
koğlu, "2012 yılında çıktığımız ve 
iş süreçlerimizi oluşturan Toplam 
Kalite Yönetim Modeli'mizin ayrıl-
maz parçaları olan "Kalite, Liderlik 
ve Sürdürülebilirlik" anlayışının iç-
selleştiği mükemmellik yolculuğu-
muzda, başarılarımızı yayma, bağlı 
bulunduğumuz ÇALIK grubunu ve 
ülkemizi uluslararası platformlar-
da temsil etme ve şirketimizin tüm 
ülkelerde tanınmasında bu ödüller 
önemli bir rol üstleniyor" dedi.

17 Milyon EURO’luk
reklam değerine sahip

2014-2015 yılındaki yarışmanın, 
5 bin yazılı, görsel, online ve sos-
yal medya haberinde yer aldığını 
belirten YEDAŞ Genel Müdürü 
Nurettin Türkoğlu, “Geçen yıl 17 
Milyon EURO’yu aşkın reklam de-
ğeriyle sonuçlanmış bir yarışma-
nın bu yıl ‘Ulusal Şampiyonu’ olduk. 
Milyonlarca iş adamına ulaşan 
geniş çapta küresel bir medya il-
gisi elde eden yarışma, Financial 
Times, Reuters, Bloomberg, Euro-
news, Wallstreet Online ve birçok 
önemli Avrupa basınının manşet-
lerinde yer almıştır” dedi.

YEDAŞ Genel 
Müdürü Türkoğlu, 
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SAMSUN MUSİKİ CEMİYETİ

Samsun Musiki Cemiyeti

Samsun Musıki Cemiyeti, ilimizde 
musıki alanında faaliyet gösteren 
bir çok resmi oluşumun günümüze 
taşıdığı ve bu toplulukların deva-
mı niteliğindeki yegane kurumdur. 
Samsun’da musıki denildiğinde 
ifadesini bulduğu sanat ve kültür 
hareketi, süre bakımından farklı 
zamanlarda ve farklı isimler altında 
faaliyet göstermiştir.

Her dönem isimleri farklı olsa da, 
bütününe baktığımızda her biri 
kendisini yeniden yapılandırarak 
topluluklar zincirinde birer halka 
olmuşlardır. Bunun son halkası ise 
halen faaliyetlerini her koşulda sür-
dürmeye çalışan Samsun Musıki 
Cemiyeti’ dir. Somut veriler ışığın-

da; Cumhuriyet dönemi Samsun’da 
başlayan musıki faaliyetlerini gü-
nümüze kadar taşıyan toplulukları 
sırasıyla bilgilerinize sunuyoruz. 

SAMSUN MÜZİK CEMİYETİ: İlk 
resmi kuruluş olarak 1928 yılında 
faaliyete başlamıştır. Tasavvuf da-
hil, her tür musıki ile meşgul olmuş-
tur. Bilinen kurucuları şu kişilerdir 
: Hafız Kemal efendi (Terzi), Kemal 
SEZEN, Cevat ÖZLÜ, salamon 
Efendi, Osman ZENGER, Bedri 
TUNCER ve arkadaşları:  SAMSUN 
MÜZİK KULÜBÜ : 1940 lı yılların 
sonlarından başlamak ve 1950 ’li 
yılların başında en üstün seviyeye 
ulaşmak üzere faaliyet göstermiş-
tir. Kuruluşunda, İdaresinde ve ic-

Cumhuriyet dönemi 
Samsun’da başlayan 
musıki faaliyetlerini 

günümüze kadar taşıyan 
toplulukları sırasıyla 

bilgilerinize sunuyoruz.
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rasında görev alan müzikçiler, Dr. 
Yakup OZON, Osman YENİÇERİ, 
İlyas ALTAN, Ahmet SENGER, Ce-
vat ÖZLÜ, Kemal SEZEN ve arka-
daşlarıdır.  Samsun Müzik Kulubü, 
Türk Sanat Müziği ağırlıklı olmakla 
birlikte, bünyesinde, bir de THM 
topluluğu bulunmuştur. Halk müzi-
ği konusunda yetişmiş bir kişi ola-
rak temayüz eden Hasan AYDEMİR 
(Ünye’li Hasan) bu topluluğun ,şef-
liğini yürütmüştür. 19 Mayıs Bay-
ramlarında Ankara Radyosu’nda 
konserler vermesi adet olan bu 
topluluklardan, TSM dalında, Ke-
mal ÖNCAN (Merhum Ankara Rad-
yosu solisti ve topluluk şefi), Ayten 
ZENGER (Ankara Radyosu solisti 
ve topluluk şefi), İsmet Nedim SA-
ATÇİ (Ankara Radyosu ses sanatçı-
sı,, beste-kar; halen Berlin’de müzik 
öğretmeni), Ali ERKÖSE, Selahat-
tin ERKÖSE, Barboros ERKÖSE 
(Ankara ve İstanbul Radyoları’nda 
keman, ud, klarnet sanatçıları) gibi 
ünlü müzikçiler yetişmiştir. 

Halk Müziği grubunda olup ün-
lenenler, İstanbul Radyosu THM 
solist ve şeflerinden Şahin GÜL-
TEKİN ile bağlama sanatçısı Nejat 
BOHARA (Hacıkuzuların Najat) dır.  
SAMSUN MÜZİK KULÜBÜ sos-
yal tesislerinin (Şimdi Mecidiye 
caddesi’nde Belediye çarşısı olan 

yer) Defterdarlık’a devri sebebiyle 
çalışmalarını bir süre Gazi Müze-
si’nin bir bölümünde sürdürmüş; 
daha sonra-binanın tamamen müze 
haline getirilmesi nedeniyle-faa-
liyetine son vermiştir.  SAMSUN 
SAZ DERNEĞİ : Samsun Müzik 
Kulübü’nün dağılışından kısa bir 
süre sonra, Hıncal KELEŞOĞLU ve 
Turhan UZUNHASANOĞLU’nun 
üncülüğünde halk müziği ağırlıklı 
SAMSUN SAZ DERNEĞİ kurulmuş 
ve biraz da toplumda gelen talep-
ler sonucu çalışmalarında tiyatro 
ve TSM’ne de yer vermek, bünye-
sinde değişiklik yapmak ve adını 
değiştirerek SAMSUN KÜLTÜR VE 
MÜZİK DERNEĞİ haline getirmek 
suretiyle faaliyete devam etmiştir. 
Sürekli Şef Hasan AYDEMİR’dir.  
Bu dernek kısa süreli ömrü içeri-
sinde Ankara Radyosu’nda mahalli 
türkülerden oluşan konserler ver-
mek, Ankara’lı şairler Gecesi dü-
zenlemek, Samsun ve Kazaları’nda 
ünlü Halk Ozanı Aşık VEYSEL’li ta-
nıtmak gayesi ile konserler tertip 
etmek suretiyle ünlenmişse de, 
Turhan UZUNHASANOĞLU’nun 
görevle Ankara’ya atanması, mua-
yehanesini Derneğin çalışmalarına 
tahsis eden Dr. Yakup OZON’un 
ölümü ve Hıçal KELEŞOĞLU’nun 
desteksiz kalması nedeniyle da-
ğılmıştır. (1958) Orhan GENCEBAY, 
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Orhan ERZURUMLU, Yıldıray ÇI-
NAR, Güngör ÖZNOHUT, Yurdakul 
SÜEL, Orhan UĞURLUEL, Osman 
UĞURLUEL, Ateş AKAYRAN, Ev-
rim YÖNTEM, Erdoğan TÜRKER, 
Taner ÇAĞLAYAN Derneğin ağırlı-
ğını taşıyan kişiler olarak sivrilmiş-
tir.  SAMSUN MUSIKİ CEMİYETİ :  
Kültür ve Müzik Derneği’nin kapa-
nışından, Samsun sanatsal faali-
yetler yönünden durgun bir döne-
me girmiştir. Zaman zaman görülen 
gayri federe ve ferdi çalışmalar cılız 
boyutlarda kalmıştır. 1960 lı yılların 
ortalarında Erkut ÜRER merhum 
Murat MAYUK, merhum Utku Bİ-
NEL, Ahmet BİNEL, Ferruh KUZEY, 
Cavit ERSOY, Taner ÇAĞLAYAN, 
merhum Erdoğan TÜRKER onbeş 
günde bir, evlerde toplanarak mü-
zik çalışmaları ve fasıllar yapmağı 
başlamışlardır. Bu çalışmalar, baş-
ta Fuat ÇANAKÇI, Necati KAYA, Ali 
TEPE, Nafiz KAYA, Ahmet F. TÜR-
KER gibi sanatseverler tarafından 
desteklenmiş ve faaliyetin çapı 
büyümüştür. Memuriyeti nedeniyle 
Samsun’a gelen Denizcilik Bankası 
Müdürü, kaanun satançısı Vedat 
AKA, gayrı federe bu topluluğun 
federe hale getirilmesini önermiş 
ve kendisi, merhum Savaş YÜCE-
KENT, Av. Oktay AKCAN, merhum 
Yusuf YILDIRIM, Cavit ERSOY, 
merhum Erdoğan TÜRKER, Ferruh 
KUZEY, merhum Murat MAYUK’un 
kurucu üyeliği’nde, 10 Eylül 1970 
tarihinde SAMSUN MUSIKİ CEMİ-
YETİ resmen kurulmuştur. 

Samsun Musıki Cemiyeti, on yıl fa-
aliyette bulunduktan sonra, daha 
önce devrin Belediye Başkanı Ke-
mal Vehbi GÜL’ün arzusu, İzmir’li 
kaanun satançısı Nihat İNCE’nin 
öncülüğü, Taner ÇAĞLAYAN, Fuat 
ÇANAKÇI ve Evrim YÖNTEM’in 
yoğun çalışmalarıyla kurulan ve 

açılış konserini veren SAMSUN 
BELEDİYE KONSERVATUARI’ na 
katılmak suretiyle faaliyetine ken-
diliğinden son verilmiştir. (1979)  
SAMSUN MUSIKİ CEMİYETİ’nden 
yetişen veya bu Cemiyet’te faali-
yet gösteren ünlü müzisyenlerden 
bazıları şunlardır:  Yusuf YILDIRIM 
(Merhum udi, kemanı-bestekar), 
Bilge ÖZGEN (Udi, bestekar), Erol 
KÖKER, Yıldırım BEKÇİ ve Serap 
KUZEY (TRT Ses sanatçıları), Engin 
ÇIR ve Sami MUTLU (İzmir Dev.Kor.
Ses Sanatçıları), Necdet ERKOL ve 
Esin BAHAR (Ankara Dev.Kor.Ses 
Sanatçıları), Osman ERGEN, Ad-
nan OZAN, Gülbin BAKAN(Samsun 
Dev.Kor.Ses Sanatçıları) İsmail 
BİRATEŞ (UDİ, BESTEKAR), Cavit 
ERSOY (udi, bestekar, Samsun Dev.
Kor.Şef Yrd.), Faruk ŞAHİN (Saz sa-
natçısı, bestekar), Rıdvan TANDO-
ĞAN (udi, bestekar, İst. Rady. TSM 
Şb. Md.), Hasan Oral ŞEN (TRT 
müzik uzmanı)  SAMSUN MUSIKİ 
CEMİYETİ 1970-1979 yılları arasın-
da dokuz yıllık sürede birbirinden 
değerli üç Şef yönetiminde sayısız 
konserler icra etmiştir. İlk olarak 
Şefliğini Vedat AKA’ nın yaptığı 
“açılış konseri” ile başlayan bu sü-
reçte bir kapanış konseri olarak 
bilinen ve devamında Koro Şefli-

ğini tır. “açık hava konseri” olarak 
adlandırılan bir konser de merhum 
Yusuf YILDIRIM’ ın yönetiminde 
icra edilmiştir. Cavit ERSOY tara-
fından yönetilen “kapanış konseri” 
ne kadar geçen yaklaşık 8 yıllık 
sürede musıki faaliyetleri ve kon-
serler Şef Taner ÇAĞLAYAN idare-
sinde gerçekleşmiştir.  SAMSUN 
MÜZİK DERNEĞİ : Samsun Müzik 
Derneği, Belediye Konservatua-
rı bünyesinden ayrılan bir gurup 
müzisyenin arzu ve ısrarı ile Meh-
met Necati TARHAN, Ecz. Sedat 
DEMİRCİ, Evrim YÖNTEM, Ahmet 
Feridun TÜRKER, Perihan SEZGİN-
KURT, Nermin HAZNEDAR, Naim 
ÜNALAN tarafından 1983 yılı’nda 
kurulmuştur. Osman ERGEN’ in ku-
ruluş aşamasında üstün gayret ve 
hizmetleri olmuştur. Kurucular iki 
yıl süreyle Yönetim Kurulu olarak 
faaliyet göstermişlerdir.  Kısa bir 
süre sonra yapılan tüzük tadilatıyla 
ünvan SAMSUN MUSIKİ CEMİYE-
Tİ olarak değiştirilmiştir.  Çalış-
malar on üç yıl süreyle M. Necati 
TARHAN tarafından tahsis edilmiş 
MAKBULE VE İ.HAKKI TARHAN 
KÜLLİYESİ’ nde yapılmıştır. Bila 
ücret tahsis edilen yerden cemi-
yetin tahliyesi istenmiş, bu tahliye 
sonucu demirbaş eşyalar merhume 
şair-yazar Fazıla ATABEK ‘e ait evin 
giriş katına taşınmıştır. Samsun 
Musıki Cemiyeti müzik çalışmaları-
nı, Samsun Valiliği’nce tahsis edilen 
Özel İdare Sosyal Tesisleri’nde sür-
dürmüş aynı zamanda konserlerini 
de bu salonda sunmuştur.

Samsun Musıki Cemiyeti başta 
Samsun’da olmak üzere çeşitli il ve 
ilçelerde sayısız Konserler, TV Kon-
serleri ve 1986 ve 1989 Yılları’nda 
da Almanya’nın Berlin kentinde 
verdiği toplam altı konserle büyük 
ilgi görmüştür.

Kültür ve Müzik 
Derneği’nin 

kapanışından, Samsun 
sanatsal faaliyetler 

yönünden durgun bir 
döneme girmiştir.



 87



 88

Derebahçeli Ali KAYIKÇI

15. Tümen ve Karadeniz Mıntıkası 
Örfi İdare Komutanı, Milis Teş-
kilâtları Kurucusu, Gazeteci-Ya-
zar, Belediye Başkanı

Hicrî 1302/Milâdî 1886 senesi 
23 Haziran târihinde şehrimizde 
doğan Şefik Avni (Özüdoğru)’nun  
soyu, “Samsun’u fetih eyleyen 
Türklere dayanır. Hüseyin Avni 
Bey’in oğludur.

İlk öğrenimini Samsun’da, Türk 
ve Fransız mekteplerinde yaptı. 
Daha sonra 14 Şubat 1901’de İs-
tanbul’daki “Mühendishâne-i Ber-
rî Hümâyun”a girdi ve buradan 1 
Eylül 1903’te “İstihkâm Teğmeni” 
olarak mezûn oldu. Bir yıl sonra 
Üsteğmenliğe terfi etti ve gir-

diği “Erkânı Harp Mektebi/Harp 
Akademisi”ni, 26 Eylül 1906’da İs-
met Paşa (İnönü) ile birlikte bitirdi 
ve 20 yaşında iken kurmay yüzba-
şı oldu. 

2 yıl sonra Almanya’ya tahsile, 
meslekî eğitim ve öğrenime  gön-
derildi (1909-11). Balkan Harbi 
başlayınca da yurda döndü ve Er-
kânı Harp Mektebi’nde en önemli 
derslerin öğretmenliğine başladı. 

1. Cihân Harbi başlayınca da Er-
zurum Müstahkem Mevkii Erkânı 
Harp Reisliği’ne tâyin edildi; bura-
da iken binbaşı oldu ve 31 nci ve 17 
nci Tümenlere kumanda etti. Bunu 
müteakip 1917 yılında Galiçya 4. 
Kolordu Erkânı Harp Reisliği’nde 

1. Cihân Harbi 
başlayınca da Erzurum 

Müstahkem Mevkii 
Erkânı Harp Reisliği’ne 

tâyin edildi; burada 
iken binbaşı oldu ve 31 
nci ve 17 nci Tümenlere 

kumanda etti.
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46 ve 19. Tümen Komutanlıkların-
da bulundu. 

Mütarekede İstanbul’da ileri gö-
rüşlü bâzı subaylarla görüşerek 
Anadolu’ya geçmeyi ve burada 
vatanı için mücâdeleyi uygun gör-
dü ve kendisini Samsun’daki 15. 
Tümen’e kumandan olarak tâyin 
ettirdi. 

1919 yılında Şehrimize gelerek 
Millî Mücâdeleye katılarak  Anka-
ra Hükûmeti’ne bağlılığını bildirdi. 
Bu görevde iken “Karadeniz Mın-
tıkası Örfi İdare/Sıkıyönetim Ku-
mandanı” olarak vazifelendirildi. 
Bu görevde iken Pontusçu Çete-
lere karşı kurduğu “Milis/Oymak 
Teşkilâtları” ile adını ülke çapında 
duyurdu.

Samsun’un müdafaası ve Pontusçu-
lar’a karşı verdiği mücâdelerde em-
rindeki 175 Subay ve 4508 erle bir-
likte önemli hizmetlerde bulundu.

Ankara Hükûmeti’ne katılması do-
layısıyla İstanbul’daki Kürt Mus-
tafa ve Saray Mahkemeleri tara-
fından gıyabında idama mahkûm 
edildi.

1922’de, Ankara Hükûmeti zafere 
ulaşırken, bağlı bulunduğu Amas-
ya’daki Nurettin Paşa (Sakallı) 
komutasındaki Merkez Ordusu  
ile yaşadığı bir anlaşmazlık yü-
zünden emekliliğini istedi ve 1908 
yılından beri ailesi tarafından neş-

redilen Aks-ı Sedâ Gazetesi’nin 
başına geçti.

Samsun Belediye Reisi Nihat 
Bey’in, 1921’de Emniyet Genel Mü-
dürlüğü’ne atanması üzerine Sam-
sun Belediye Reisliği’ne getirildi. 
1925 yılına kadar kaldığı bu görev-
de, Şehir İçme ve Kullanma Suyu 
ile Elektrik temini ve Fener Batak-
lıklarının Kurutulması ile İtfaiye 
Teşkilâtının Islahı konularında da 
örnek hizmetlerde bulundu. 

Belediye Reisliği’nden ayrıldık-
tan sonra 1930 yılında Samsun’da 
Serbest Fırka Şubesi’ni kurdu ve 
partisi henüz daha 13 günlük iken 
girdiği “Belediye Seçimleri”ni % 
90 ekseriyetle kazandı. Türkiye’de 
Serbest Fırka tarafından kazanı-
lan 2-3 şehirden biri de Samsun 
oldu. Bu durum, o zamanki ida-
renin dikkatini ve öfkesini çekti. 
Partisi kısa sürede kapatıldı. 

Şefik Avni Bey, kendisini oldukça 
üzen bu gelişmeler üzerine 1946 
yılına kadar siyâsî hayattan çekil-
di ise de aynı yıl kurulan Demok-
rat Parti’nin ilk ocak teşkilâtını 
Samsun’da kurarak tekrar aktif 
politikaya döndü. Demokrat Parti, 
Şefik Avni Özüdoğru sâyesinde 
Samsun’da büyük bir gelişme gös-
terdi ise de bu partinin yöneticile-
ri ile de anlaşmazlığa düşünce bu 
partiden de istifa etti ve bir daha 
da faal siyâsî hayata girmedi.  

Çok iyi Almanca, Fransızca ve İngi-
lizce bilen Şefik Avni Özüdoğru, 3 
Temmuz 1960 târihinde vefât etti. 
“Keşif” ve “Ağır Topçuların Eğitimi” 
isimli iki tane de yayınlanmış eseri 
bulunan bu mümtaz asker ve ida-
reci hemşehrimizin kabri, şehri-
miz Asrî Mezarlığı’ndadır. 

Şehrimizde bulunan Piyade Alayı  
Esentepe Kışlası’na da O’nun adı 
verilmiş bulunmaktadır. (3, 6, 8, 
24, 44, 45)

1919 yılında 
Şehrimize gelerek 
Millî Mücâdeleye 
katılarak Ankara 

Hükûmeti’ne 
bağlılığını bildirdi. 

Bu görevde 
iken “Karadeniz 

Mıntıkası Örfi 
İdare/Sıkıyönetim 

Kumandanı” 
olarak 

vazifelendirildi. 
Bu görevde iken 

Pontusçu Çetelere 
karşı kurduğu 
“Milis/Oymak 
Teşkilâtları” ile 

adını ülke çapında 
duyurdu.



 90

ELTİ ELTİ GÖR BAK NE ETTİ

Tahsin ÇAYIROĞLU

1975 yılının Nisan ortasında gü-
neşin yüzünü yeni yeni gösterdiği 
bir Samsun sabahında çocuklar 
her zamanki gibi evlerinin önün-
de oynuyordu. Ecevit Hükümeti, 
Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra 
düşmüş ve hükümeti kurma gö-
revi cumhurbaşkanı tarafından 
Süleyman Demirel’e verilmişti. Si-
yasi kulislerdeki hareketlilik ister 
istemez çocukların da iç dünyala-
rına yansımıştı. Ama bu yansıma 
büyüklerin yaşadığı gibi değil, 
aksine çocukçaydı, muzipçeydi. 
Birbirlerinin tiplerine göre siyasi 
parti liderlerinin adlarıydı dillerin-
deki! Bu şekilde yapılan şakalaş-
malar ve takılmalar sürüp giderdi! 

Bu arada çocuklar ya maç yapar, 

ya da başka oyun oynarlardı. Mı-
zıkçılık yapmak isteyen “Demirel, 
Demirel” diye bağırmaya başlar, 
diğeri de “Ecevit, Ecevit” diye 
mukabele ederdi. Buna mahalle-
nin diğer çocukları da eklenince 
kadro tamamlanıyordu! Artık so-
kak, sokak olmaktan çıkıp Anka-
ra’nın minyatürüne dönüşüyordu! 
Demirelciler, Ecevitçiler derken 
Türkeşçiler ile Erbakancılar da 
çocukların küçük dünyalarındaki 
yerini alıyordu!

Hançerli Mahallesi’nde bahçe 
içinde ahşap iki katlı, eski evin 
halleri de başkaydı!  Bu evde iki 
erkek kardeş altlı üstlü otururdu. 
Büyüğünün adı İbrahim olup, ço-
cukları Sedat, Fadik ve karısı Sa-

Hançerli 
Mahallesi’nde 
bahçe içinde 

ahşap iki katlı, 
eski evin halleri de 

başkaydı!
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fiye ile yaşardı. Kardeşi İsmail ise 
annesi Dudu teyze, karısı Ayşe ve 
çocukları Büşra, Yusuf ile beraber 
otururdu. İbrahim çalıştığı kapor-
tacıda kardeşine de iş ayarlamış 
ve iki kardeş birlikte işe gidip, ge-
lirlerdi. İki kardeşin bu zamana ka-
dar olan iyi ilişkileri Dudu teyzeyi 
hep mutlu etmişti! Ahir ömründe 
çocuklarının huzuru için sürekli 
dua eder ve Allah’a şükrederdi. 

Aradan geçen zaman zarfında 
zamanın değiştiği gibi evin ha-
vası da değişmeye başlamıştı! 
Akşam mesai sonrası yorgun ar-
gın eve dönen bu adamların asıl 
işi aslında, eve geldikten sonra 
başlıyordu. İki elti sanki birbirle-
ri sözleşmiş gibi azar azar, fakat 
mütemadiyen kocalarına birbir-
lerini çekiştiriyordu. Zamanla 
geçer, alışılır diye düşünülen bu 
çekişme bitmek yerine daha da 
harlanıyordu! İbrahim bu duruma 
aldırmasa da, İsmail ister iste-
mez etki altında kalıyor ve karı-
sını ikna etmek için yalvarırdı. Bu 
defa Ayşe’nin okları İsmail’e çev-
riliyordu. Her akşam işlenen konu 
yüzünden İsmail’in ruhsal dengesi 
de bozulmaya başlamış; birkaç 
içinde artık gülmeyen, mutsuz, 
düşünceli ve somurtkan bir İsmail 
peyda olmuştu. İsmail kafasında 
Ayşe’nin sözleri demir döven çe-

kiç misali; “Sen aptalsın, sen uyu! 
Abin seni kandırıyor. Sen safsın!” 
diye donk donk donklardı. İsmail 
karısına “sus” dedikçe Ayşe; “Se-
nin gücün ancak bana yeter! Abin 
karısına nasıl davranıyor, biraz 
örnek al” diyen atarlı sözleri İsma-
il’i üzüyor, zavallı adam girdaba 
yakalanmış sandal gibi olmuştu. 
Anasının da rahatsız olmasından 
utanan İsmail ezildikçe eziliyor, 
adeta kıvranıyordu ve karısına: 
“Karıcığım, bir tanem, ruhum lüt-
fen, o bahsettiğin kişilerden biri 
abim ve diğeri de yengem! İnsaflı 
ol, acı bana! diye inlese de, nafile! 

Sabriye’nin de Ayşe’den aşağı ka-
lır bir yanı yoktu, ancak İbrahim ta 
başta tutumunu belli ettiğinden 
karısı durması gereken yeri bili-
yordu. Zaten İbrahim de karısının 
söylediklerini pek umursamazdı. 
Ancak bazen çekiştirmenin ölçü-
sü kaçmaya başladığında İbrahim 
sert yüzünü göstermekten çekin-
mezdi. Bu durumu iyi bilen Safiye 
kocasını kızdırmadan, ama sözü-
nü de esirgemeden gemisini yüz-
dürürdü! Diğer taraftan Ayşe’nin 
gemiye iyi kılavuzluk yaptığını bil-
diğinden kendisini geri çekmesi 
de işine geliyordu.

Dudu teyze iki arada bir derede 
kalmıştı! Küçük oğlunun yanın-
da kaldığı için gelinini kırmama-

Sabriye’nin de 
Ayşe’den aşağı 

kalır bir yanı 
yoktu, ancak 

İbrahim ta başta 
tutumunu belli 

ettiğinden karısı 
durması gereken 

yeri biliyordu. 
Zaten İbrahim 
de karısının 

söylediklerini pek 
umursamazdı. 
Ancak bazen 
çekiştirmenin 

ölçüsü kaçmaya 
başladığında 

İbrahim 
sert yüzünü 

göstermekten 
çekinmezdi.
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ya özen gösteriyordu. Zamanın 
değiştiğinden, büyüğe saygı ve 
küçüğe sevgi kalmadığından, ko-
canın değersizleştiğinden şikayet 
eder durur ve kendi gençliğinden 
örnekler verirdi. Aslında onu asıl 
üzen el kızlarının kavgasından zi-
yade, çocuklarıydı. Ne de olsa ana 
yüreği, yangın yeriydi. Ne vardı 
sanki. Koca bina kime yetmiyor-
du ki. Herkesin kapısı ayrıydı ve 
kimse kimseye yük değildi. Sahi 
ben yükmüyüm İsmailime, diye 
düşünürdü biran. O zaman kahro-
luyordu işte.

Ayşe’nin sesi şimdilerde eskisin-
den daha çok çıkmaya başlamıştı. 
Öyle ki, bazen sözlerinin hedefine 
kaynanasını koymayı da ihmal et-
miyordu. Bu durumda kadıncağız 
onun hırsının geçmesini bekler, 
sonra da onun gönlünü almak için 
çabalar dururdu. Ah İsmailim ah, 
dinlemedin beni, dinletemedim, 
diye de iç geçirirdi için için. Ama 
nafile.

Çok ağlamaklı olmuştu Dudu tey-
ze. Buralarda sulu gözlü derler 
onun gibisine. Bu durum daha çok 
torununun dikkatini çeker ve so-
rardı: “Babaanne neyin var, sürekli 
ağlıyorsun?” İçindeki yangını nasıl 
anlatacaktı torununa. Neden ağ-
ladığını onun dışında herkes bili-
yordu aslında. Yaşlı kadın: “Büyük-
baban için ağlıyorum torunum, 
bir başıma koydu beni buralarda” 
derdi. 

Dudu teyzenin derdi çoktu, ama 
dermanı yoktu. Arada kalan iki 
oğullarına mı yansın, yoksa ken-
dine mi? Bunca yıl aralarına nifak 
girmemiş, birbirlerinden başka 
arkadaşları olmayan bu iki kar-
deşin durumu değişmişti. Tabiri 

caizse bir soğukluk peyda olmuş-
tu. Kara kedi girmişti iki göz ağrısı-
nın arasına. İç geçirdi Dudu teyze: 
“Vah yavrucaklarım vah. Oyuncak 
oldular gelinlerin elinde, beni de 
oyuncak ettiler.” Sonra ölümün 
gelmesini hiç bu kadar çok iste-
memişti. “Ölüm, ölüm kara ölüm, 
çabuk gel Yusufuma götür beni”, 
diye sık sık iç geçir olmuştu. Son 
olaylar yaşlı kadına konuşturma-
yı unutturmuştu. Daha doğrusu 
konuşmaları artık iç geçirmelere 
dönüşmüştü. Konuşmaktan kor-
kar olmuştu, Dudu teyze. Yanlış 
anlaşılmak istemiyordu, ya da 
küsmüştü.

Aradan aylar geçmişti, ama ge-
linlerin kocalarının başını yemesi 

bitmemiştir. Her akşam yapılan 
dırdırlar sinirleri iyice zorlamaya 
başlamıştı. Dudu teyze, oğulları-
nın birbirine düşman olmasından 
ödü kopuyordu. Elindeki tespihle 
bol bol zikreder, Allah’a çok dua 
ederdi. “Yusufum hayatta olaydı, 
bir çare bulurdu”, diye düşünür ve 
mümkün mertebe olayın dışında 
kalmaya çalışırdı. Ancak biliyordu 
ki, gemi fırtınaya doğru demir ala-
lı çokolmuştu. 

Yaşananlardan en fazla İsmail 
etkileniyordu. Özgüvenini yitir-
meye başlamış ve daha asabi bir 
adam olmuş çıkmıştı. Üzüntüsün-
den iştahı kesilmiş ve avurtları 
da çökmüştü. Şakakları beyaza 
durmuştu. Aklından film şeridi 
gibi bir sürü düşünceler gelip ge-
çiyordu. Ayşe’yle tanışması, onu 
sevmesi, evlenmesi, annesinin ya-
nında olması ve Büşra’nın olması, 
Yusuf’un olması. Oğluna rahmetli 
babasının ismini vermişti İsmail. 
Karısı gerçi istememişti, ama oldu 
bittiyle halletmişti. Başta hepsi 
güzeldi, ama şimdi çok mutsuzdu 
ve pişmandı. Evden ayrılmaktan 
boşanmaya kadar bir sürü fikir 
aklını meşgul ediyordu. Bu işin 
sonu ne olacaktı? Bir yandan abi-
si, diğer yanda karısı. Ve arada ka-
lan sevgili anası.    

Tüm bunlara rağmen hayat de-
vam ediyordu. Hele çocuklar için 
değişen bir şey yoktu. Onlar için 
önemli olan oyun oynamaktı. Yine 
bir gün çocuklar her zamanki gibi 
evin önünde oynuyorlardı. Sesle-
ri sokak aralarına dek yankılanı-
yordu. Gülüşmeler, bağrışmalar 
birbirini izliyordu. İbrahim’in oğlu 
Sedat en büyükleri olup, genel-
de grubun lideri konumunday-
dı. Büşra ile Yusuf da kuzenleri 

Çok ağlamaklı 
olmuştu Dudu 
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onun gibisine. 
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Sedat’ın peşinden ayrılmaz, hep 
birlikte oynarlardı. Mahalleden 
bazı çocuklar da oyuna dahil olun-
ca cümbüş başlardı. Faik, Kadir, 
Esra, Hasan, Özlem takımın diğer 
oyuncuları idi. Nenelerini ziyare-
te gelen Mehmet ve Ali de oyuna 
dahil olmuştu. Gelişi güzel oyun-
lardan sonra çocuklar sıkılmaya 
başlamıştı. Her kafadan bir ses 
çıkıyor, ancak netice çıkmıyordu. 
Nihayet Mehmet, yakarı denilen 
ve Salman Köyü’nde oynadıkları 
oyunu teklif etti. Oyunu şöyle an-
lattı: “Karşılıklı iki kale kurulacak 
ve kalenin kaptanları eşit sayıda 
elaman seçecek. Tekerleme so-
nucu mendili eline alan kalenin 
üç metre ilerisinde mendil elinde 
koşmak için hazır duracak. Kale-
den kendinden önce çıkana karşı 
ateşli sayılacak ve onları doku-
nup, yakabilecek. Ateş paslaş-
ması yapılabilecek. Yanan oyun 
dışına çıkar. Mendilci yanmadan 
kalesine dönerse oyun kazanılır. 
Oyun karşı kalede kimse kalma-
yana dek devam eder. Karşı kale 
ele geçirilirse de kazan patlar” 
dedi. Oyun bir tartışıldıktan sonra 
kale kaptanları elamanlarını seç-
meye başlamıştı.

Kaptanlar elemanlarını seçmiş-
ler ve herkes kalesindeki yerini 
almıştı. Tekerleme sonucu men-
dili Mehmet tutacaktı. Mehmet 
kalenin önünde durarak saymaya 
başlamıştı bile. Mehmet’in birden 
koşması ile Sedat da birden ok 
gibi yerinden fırlayarak Mehmet’i 
kovalamaya başlamıştı. Onu Ali 
takip etti, sonra Kadir. Daha son-
ra Yusuf ve Faik. Kızlar ise kalede 
kalmıştı. Bütün sokağı bir koştur-
maca, bir hengame kaplamıştı. 
İlk tur başarı ile tamamlanmış ve 

Mehmet mendili kaptırmadan 
kaleye dönmüştü. Ancak reka-
bete dayanan oyunda sinirler de 
gerilmeye başlamıştı. Yine Meh-
met mendili tutarak ikinci turu 
başlatmıştı. Oyunu kızıştırmak 
için Kadir; “Türkeş, Türkeş” diye 
Mehmet’e takılmaya başladı. Bu 
defa karşı kaleden Büşra da Ka-
dir’e: “Ecevit, Ecevit” diye sesle-
nince, Fadik de hemen: “Rahşan, 
Rahşan” diye karşılık verdi. Bir-
den oyunun seyri değişerek la-
kap yarıştırmacaya dönüşmüştü. 
Mehmet ve Sedat çocukları ikna 
etmeye çalıştılarsa da bir sonuç 
alamadılar. Rahşan sözüne sinir-
lenen Büşra, Fadik’in saçını çekin-
ce Fadik de ona bir tokat indirmiş-
ti. Ablasına dayanamayan Yusuf, 
Fadik’i çekiştirip, itince kız yere 
düşerek ağlamaya başladı. Sedat 
ve Mehmet araya girmekte geç 
kalmışlardı. Karşılıklı bağırmalar 
ve çığlıklar sokağı inletiyordu. Ço-
cukların sesine dışarı koşan Ayşe 
kızını kucağına aldı ve Yusuf’u da 
yanına çağırarak çocukları eve 
yolladı. Akabinde bütün çocuk-

ların korku dolu bakışı altında 
büyük bir hırsla Fadik’in kulağın-
dan tutarak çocuğu azarlamaya 
başladı. Kardeşine dayanamayan 
Sedat: “Yenge, yapma ne olursun” 
demesine kalmadan suratına inen 
tokadın etkisi ile çocuk yeri öptü. 
Çocukların sesine zaten tetikte 
olan Safiye’nin de sokağa inmesi 
kaçınılmazdı. Ayşe’ye: “Sen be-
nim çocuklarıma nasıl vurursun” 
demesine kalmadan bir anda ka-
dınlar saç saça, baş başa kavgaya 
başladılar. Bütün sokak bir anda 
Deli Yusuf’un evinin önüne top-
lanmıştı. Siyasetin nabzı artık Ab-
basağa Sokak’ta atıyordu sanki. 

Malûm olduğu üzere olay karakol-
da bitmişti. Mahalle muhtarının 
arabuluculuğu sayesinde eltiler 
hakkında tutanak tutulmamış ve 
komiserin hoşgörüsü ile kadınlar 
salıverilmişti. Aslında salıverilen 
eltiler değildi. İbrahim salıveril-
mişti, İsmail salıverilmişti ve en 
kötüsü Dudu teyze salıverilmişti. 

Bir hafta içinde İsmail işten ay-
rılmış ve Kılıçdede Mahallesi’nde 
yeni bir ev tutmuştu. Baba oca-
ğındaki hayatına karısının hırsı 
galip gelmişti. Dudu teyze oğlu-
nun davetini gözyaşları içinde na-
zikçe: “Babanın ruhu var yavrum 
bu evin içinde, bırakamam. Allah 
yolunu ve bahtını açık etsin. Allah 
sana sağlık ve huzur versin yav-
rum. Merak etme bana bir şey ol-
maz. Hem İbrahim burada, o beni 
yoklar, yalnız komaz” dedi. İsmail 
anasının elini öpüp çıkarken Dudu 
teyze bir iç çekerek: “Kuma gemisi 
yürür, elti gemisi yürümez” dedi.

Kaptanlar 
elemanlarını 
seçmişler ve 

herkes kalesindeki 
yerini almıştı. 

Tekerleme sonucu 
mendili Mehmet 

tutacaktı.








