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CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA SAMSUN
LİMANI’NDA ULAŞIM VE NAKLİYAT
Cevdet YILMAZ*
Giriş
Tarihsel geçmiş içinde, İç Anadolu’nun tamamı dâhil, daha güneyde
Bağdat’a kadar olan sahanın Karadeniz’e çıkış kapısı işlevini gören Samsun
Limanı, zaman zaman daralan zaman zaman genişleyen hinterlandı ile ilkçağlardan
günümüze kadar önemini korumuştur. Fakat bütün bu özelliklerine rağmen Samsun
Limanı Yirminci Asrın ilk yarısının sonlarına, günümüz modern liman tesislerinin
inşasına kadar, büyük ölçüde fizikî coğrafya şartlarının kontrolü ve etkisi altında
kalmıştır. Bu nedenle de doğal liman özelliğine sahip batısındaki Sinop ile daima
bir rekabet içinde olmuş, bazı dönemlerde üstünlüğünü Sinop’a kaptırmakla
birlikte, 1960’lı yılların başlarında modern liman tesislerinin faaliyete geçmesi ile
Sinop’u geride bırakarak tekrar Karadeniz kıyılarının en önemli ve hinterlandı en
geniş limanı olmuştur.
Bu araştırmada Cumhuriyetin ilk dönemini de kapsayan 1900-1950 yılları
arasında, günümüz modern liman tesislerinin inşasına kadar geçen dönem içinde,
Samsun Limanı’nda kıyı ile açıkta demirleyen gemiler arasında insan ve eşya
naklini gerçekleştiren ulaşım araçları ve onların bazı özellikleri üzerinde
durulmuştur. Bunun için araştırmada Samsun Liman Başkanlığı Arşivi’nde
bulunan bazı belgelerden yararlanılmıştır.
Samsun Limanı’nın tarihten gelen önemi ve özellikleri ile Cumhuriyetin
ilk yıllarına kadar olan dönemde limandaki başlıca faaliyetler, ithalat ve ihracat
değerleri, idarî yapı, ülke için taşıdığı önem, hinterlandı vb. diğer hususlar daha
önce Tanoğlu (1944) ve Topal (2001) tarafından ayrıntılı olarak ele alındığı için bu
araştırmada tekrar edilmemiştir.
1. Cumhuriyetin ilk yıllarında Samsun Limanı
1960’lı yılların başlarında günümüz modern liman tesisleri olan
dalgakıranlar ve rıhtım inşa edilinceye kadar Samsun Limanı denizin ve rüzgârın
etkisine açık ve bütünüyle fizikî şartların kontrolü altındaydı. Şehir antik çağlardan
beri önemliydi ve daha o dönemlerde Mezopotamya’da Ninova’ya kadar uzanan
sahanın Karadeniz’e çıkan kapısı durumunda olup, Ninova-Amisos (Samsun) yolu
önemli bir ticaret güzergâhı idi. Bu öneminden dolayı bugün Fener Burnu adı
verilen yerde antik bir mendirek inşa edilerek kuzeybatıdan esen hâkim rüzgârlara
karşı kısmi bir savunma sağlanmıştı. Fakat özellikle Osmanlı İmparatorluğu’nun
son dönemlerinde modern liman tesislerine olan ihtiyaç oldukça artmış, bunun için
bazı girişimlerde bulunulmuştu. Fakat bu girişimler özellikle Birinci Dünya
Savaşı’nın araya girmesi ile sonuçsuz kalmıştı.
Cumhuriyetin ilânı ile Türkiye’de başlatılan kalkınma hamlesi sonucu bir
yandan yeni demiryolları döşenirken, diğer yandan da bu yolların denizden
devamını sağlayacak limanlara ihtiyaç artmıştı. Samsun bunlardan biriydi ve
özellikle Samsun-Sivas demiryolu hattının yapılması ile Samsun’da her türlü hava
şartında gemilerin rahatça yanaşarak yükleme ve boşaltma yapabileceği bir limana
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olan ihtiyaç artmıştı. Bu dönemde özellikle İç Anadolu’dan Bağdat’a kadar olan
sahanın çıkış kapısı olan Samsun Limanı’nda gemi trafiği artmış, yüklemeboşaltma faaliyetleri ile insan naklinde önemli rakamlara ulaşılmıştı. Fakat modern
rıhtımlar ve onu her türlü kötü havada koruyan dalgakıranlar olmadığı için gemiler
kıyıya yanaşamıyor, yük ve yolcularını doğrudan karaya indiremiyor, ya da
bindiremiyordu. Kıyı ile gemiler arasındaki bu irtibatı mavna, motor, kayık, çapar
vb. adlarla anılan deniz araçları sağlıyordu.
2. Liman içinde ulaşım ve nakliyat
2.1. İskeleler
Modern liman tesisleri faaliyete geçinceye kadar olan dönemde Samsun
Limanı’nda yükleme ve boşaltma işleri şehrin önündeki koyda denize doğru
uzanan (kazıklar üzerine tahta döşemeli) iskelelerden yapılıyordu (Foto 1).
Vapurlardan çaparlar aracılığıyla çıkarılan ticarî mallar bu iskeleden ambara
taşınıyor, ya da limandaki eşyalar ve yolcular bu iskelelerden çapar ve kayıklar
vasıtası ile gemilere yükleniyordu (Foto 2).

Foto 1. Samsun iskeleleri; a) Güneye bakış, b) Kuzeye bakış (Anonim).

Foto 2. a) İskelede yükleme boşaltma faaliyetleri, b) Modern liman tesisleri
olmadığı için açıkta beklemek zorunda kalan gemiler (Anonim).
2.2. Yükleme-boşaltma faaliyetleri ve yaşanan sorunlar
İskele ile kıyıya yanaşamayan gemiler arasında irtibatı sağlayan tekneler ve
bunlarla yapılan nakliyat çoğu zaman büyük problem teşkil ediyordu.
Bunlardan birincisi kötü hava koşullarında yükleme ve boşaltmanın
yapılamayışından kaynaklanan sorunlardı. Gemiler, modern liman tesislerinin
olmadığı bu dönemde, şehrin iki yanındaki Mert ve Kürtün ırmaklarının
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getirdikleri döküntülerle sığlaşan denizde, kıyıdan açıkta demir atmaktaydı. Bu
yüzden vapur seferleri de düzensiz bir haldeydi. Gemiler, poyraz ve yıldız
rüzgârlarının yaptığı fırtına yüzünden zorunlu olarak limandan uzaklaşıyordu.
Yılda ancak yüz gün limanda fırtına olmamakta ve iş yapılabilmekteydi. Özellikle
kış aylarında gemiler, günlerce kıyıdan açıkta durup havanın sakinleşmesini
bekliyordu. Fırtınalı havalarda gemilerin yükleme ve boşaltma işleri sırasında can
ve mal kayıpları oluyordu. Bu durumda bazen gemiler açığa çekilerek günlerce
beklemek zorunda kalıyor, bu durum maliyetleri arttırıyordu. Ayrıca yine kötü
havalarda gemilerden kıyıya ya da kıyıdan gemilere yük ve eşya taşırken meydana
gelen kazalar nedeniyle büyük mal kayıpları meydana geliyordu. Eşyanın
çıkarılması için fırtınanın geçmesinin ya da gemilerin tekrar dönüşünün beklenmesi
malların iktisadî değerinde büyük bir kayba neden oluyordu. Ayrıca fırtınalı
günlerde çaparlar yüklerini iskeleye çıkarırken hasara uğruyor, yük ve yolcular
yağmurdan ıslanıyordu. Bazen de fırtınanın şiddetinden çaparlar batıyordu (Topal
2001).
İkincisi ise tekne sahipleri, tayfalar ve hamallardan kaynaklanan
problemlerdi. Özellikle gemiler ile kıyı arasındaki nakliye ve bunları
gerçekleştiren kişilerin istedikleri veya aldıkları ücretler bazen İstanbul ile Samsun
arasındaki taşıma fiyatına eşit oluyor, bu durum ulaşım maliyetini arttırdığı için
limana gelen gemi sayısının azalmasına ve bu yolla Samsun Limanı’nın ticaret
hacminin küçülmesine neden oluyordu. İşte bu yüzden limanda hammaliye ve
çapar ücretleri çoğu zaman şikâyet konusuydu. Müşteriler kayık ücretlerinin
İstanbul’dan Samsun’a olan vapur ücretine denk olduğunu iddia ederken, çapar
sahipleri kendi nakliye fiyatlarının düşüklüğünden yakınıyordu. Ayrıca gerek
çaparlarla yapılan yükleme ve boşaltma esnasında, gerekse bu yüklerin hamallar
tarafından taşınması esnasında mallar zarar gördüğü için nakliye maliyeti biraz da
böyle artıyordu. İskelelere vinç takviyesi ile kısmi çözümler de uygulanmaya
çalışılıyordu. Bütün bunların yanında nakliye araçlarının ve hamalların yetersizliği
nedeniyle ticari malların ambara zamanında konulamaması iskele üzerindeki
eşyanın hava olaylarından ve denizin fırtınalarından etkilenmesine, bazen de
dalgalara tutunamayıp batmasına yol açıyordu. Ticarî mallardaki kayıp ve zarar
piyasada darlığa ve hayat pahalılığına neden olurken, tüccarın, malını birkaç gün
gecikmeyle piyasaya çıkarması ise piyasadaki itibarını zedeliyordu. Bu
gecikmelerin önlenebilmesi için iskelenin onarımı, dekovil hatları ile arabaların
ıslahı, iskelede çalışan hamal adedinin çoğaltılması, bu mümkün değilse dışardan
aylıkçı tutulması isteniyordu (Topal 2001). Aslında bütün bu şikâyetlerin tek çaresi
modern bir limanın inşasından başka bir şey değildi.
1938 yılında Samsun Ticaret Odası’na bağlı 15 esnaf cemiyetinin toplam
6.281 kayıtlı üyesi vardı. Bunların 118’i Çaparcı, 85’i Motorcu ve 410’u da
Hamallar cemiyeti üyesiydi.
2.3. Ulaşım araçları
İskeleler ile (modern liman tesisleri olmadığı için kıyıya yanaşamayarak)
açıkta beklemek zorunda olan gemiler arasında yolcu nakli motorlu ve motorsuz
kayıklarla yapılırken eşya ve yük nakli ise daha çok çapar adı verilen teknelerle
sağlanıyordu (Foto 3).
Belediye her yıl bu araçların işletme ruhsatnamelerini yeniliyordu.
Ruhsatname verilirken öncelikle bu araçlarda; “denizcilikle ilgili alet ve
teçhizatının tam, gece ve gündüzleri halat, gönder ve iki adet tahliye simidinin
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mevcut, makinelerinin sağlam, seyrü sefer sırasında ve istenildiği anda manevra
yapmak kabiliyetine haiz, ayrıca (kuzey rüzgârlarına açık olan Samsun limanında
her an fırtına çıkabildiğinden) teknelerinin de hacimce sefere elverişli olması”
şartlarını arıyordu. Yine teknelerinin sağlam olmadığı ve içlerindeki kürek, kanca,
demir, zincir, baş ve kıç palamut halatları ve eşya üzerine örtülecek muşamba gibi
teçhizatının mevcudiyeti ile seyrüsefer esnasında tahmil ve tahliyeye elverişli olup
olmadığı gibi hususlara da ruhsatname verilirken dikkat ediliyordu (Topal 2001).

Foto 3. Samsun Limanı’nda yük ve yolcu taşıyan; a) Kayıklar ve b)
Çaparlar (Kaynak: Samsun Büyükşehir Bld. Arşivi).
Sonraki yıllarda Liman İdaresi’nin kurulması ile birlikte Samsun Limanı
içinde faaliyet gösteren bütün bu tekneler tespit edilmiş ve tüm özellikleri ve birer
fotoğrafı ile birlikte kayıt altına alınmıştır*. Samsun liman Başkanlığı Arşivi’nde
bulduğumuz, limanda hizmet gören bu araçlardan 7 tanesinin künyesi (sahipleriyle
birlikte çekilmiş) fotoğrafları ile birlikte Foto 1,2,3,4,5,6,7’de, teknik özellikleri de
Tablo 1 ve 2’de gösterilmiştir.
Belgelerde kullanılan fotoğraflar, aynı zamanda fotoğrafların çekildiği
yıllarda Samsun Limanı ve denizden şehrin genel panoramasını göstermesi
açısından da ayrıca büyük önem taşımaktadır. Bu fotoğraflarda doğal kıyı şeridi,
kıyıdaki antrepolar, iskeleler ve üzerlerindeki vinçler, yük ve yolcu taşıyan bu
teknelerin fizikî görünümleri, konfor ve sağlamlık dereceleri, hangi tür teknelerin
kıyıya ne kadar yanaşabildikleri, şehrin kendisi, arka plandaki yamaçlar ve boş
tepeler gibi bugünden çok farklı olan manzaraları rahatlıkla tespit edilebilmektedir.
Bu yönleriyle fotoğraflar ayrıca şehrin yakın geçmişine ışık tutan birer tarihî belge
hükmündedir.

*

2006 yılında Samsun şehri ile ilgili bilgi ve belge araştırmalarımız sırasında Samsun
Liman Başkanlığı ziyaret edilmiş, Liman Başkanı Sayın Hayri Kahya liman arşivinin
kendisinden önceki dönemlerde temizlik gayesi ya da ihmal sonucu büyük ölçüde
kaybolduğunu, fakat yine de ellerinde eskiden kalan bazı defter ve fotoğraflar olduğunu
belirtmiştir. Bu araştırmada kullanılan 7 adet belge Sn. Kahya’nın kendi çabası ile koruma
altına aldığı arşivden elde edilmiştir. Bu vesile ile Sn. Hayri Kahya’ya gösterdikleri yakın
ilgi ve yardımdan dolayı teşekkür ederim.
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Foto 1. Saadet isimli yük motorunun fotoğrafı ve başlıca teknik özelliklerini
gösteren karteksin ön ve arka yüzü.
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Foto 2. Tümer isimli yük motorunun fotoğrafı ve başlıca teknik özelliklerini
gösteren karteksin ön ve arka yüzü.
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Foto 3. Nuran isimli yük motorunun fotoğrafı ve başlıca teknik özelliklerini
gösteren karteksin ön ve arka yüzü.
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Foto 4. Ceylan isimli yük motorunun fotoğrafı ve başlıca teknik özelliklerini
gösteren karteksin ön ve arka yüzü.
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Foto 5. Gelincik isimli yük motorunun fotoğrafı ve başlıca teknik özelliklerini
gösteren karteksin ön ve arka yüzü.
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Foto 6. Ülker isimli çaparın fotoğrafı ve başlıca teknik özelliklerini gösteren
karteksin ön ve arka yüzü.
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Foto 7. Güzel-2 isimli çektirmenin fotoğrafı ve başlıca teknik özelliklerini gösteren
karteksin ön ve arka yüzü.
Bu 7 adet teknenin genel özellikleri Tablo 1’de, teknik özellikleri ise
Tablo 2’de gösterilmiştir.
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Tablo 1. Samsun Limanı’nda faaliyet gösteren deniz araçlarından bazılarının
genel özellikleri
İsmi

Tipi

Azami
yolcu adedi

İnşa İnşa yeri
tarihi

Sahibinin
adı

Saadet

Yük motoru

10

1940

Samsun

Hasan

Tümer

Yük motoru

10

1940

Samsun

Kemal

Nuran

Yük motoru

10

1945

Samsun

Kadir

Ceylan

Yük motoru

12

1929

Sürmene

Yahya

Gelincik

Yük motoru

8

1929

Samsun

Hüseyin

Ülker

Çapar

60

1938

Samsun

S.D.

Güzel-2

Çektirme

35

1954

Rize

Mehmet

Tablo 2. Samsun Limanı’nda faaliyet gösteren aynı deniz araçlarının diğer teknik
özellikleri
İsmi

Boyu
(m)

Eni
(m)

Sürati
(Boş/Yüklü)

Beygir
gücü

Yakıtı

Ambar
hacmi (m3)

Saadet

7,9

2,1

5/4

10

Benzin

6,5

Tümer

6,4

1,8

9/5

8

Benzin

3

Nuran

7,1

2,2

5/4

8

Benzin

5,6

Ceylan

8,1

2,9

5/4

16

Benzin

9

Gelincik

6,3

1,6

5/3

8

Benzin

1,9

Ülker

14,4

4

?

?

?

36,4

Güzel-2

18,9

5,4

7/6

90

Mazot

81

3. Modern limanın inşası
3.1. Modern limana olan talep
Ondokuzuncu yüzyılın sonlarında Samsun önemli bir ticaret merkezi
konumuna gelmişti. O tarihlerde Samsun Limanı’ndan yapılan ihracat Trabzon
Limanı’nı geride bırakmaya başlamış, Samsun Limanı iç ve dış pazarlardan gelen
ürünlerin toplandığı bir antrepo özelliği kazanmış, limana haftada 8-10 vapur
uğramaya başlamıştı. Örneğin Samsun Limanı’na 1923 – 1938 yılları arasında
16.239.588 tonilato hacminde 27.677 adet Türk, 2.938.898 tonilato hacminde 1.584
adet yabancı uyruklu olmak üzere toplam 19.178.486 tonilato hacminde 29.261
adet gemi uğramıştı. Şehrin Ankara, Çorum, Kayseri, Yozgat, Diyarbakır, Ergani,
Mardin, Harput, Malatya, Arapkir, Sivas, Amasya, Erbaa, Tokat, Havza, Zile,
Merzifon ve Niksar’la doğrudan ticari ilişkileri vardı ve Samsun bütün bu yerlerin
dış bağlantısını sağlıyordu (Topal 2001).
Samsun’da bulunan Yelkencizâde, Sadıkzâde, Alemdarzâde adlarında üç
Türk armatörün sahip oldukları vapurlar Karadeniz’de sürekli gemi seferleri
yapıyordu. Yabancı şirketlerden İtalyanların üç, Fransız, Amerikan, İsveç ve
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Almanların birer şirketi Samsun’a sefer düzenliyordu. Avrupalı şirketler düzensiz
aralıklarla demiryolu malzemesi taşıyorlar, Seyri Sefain İdaresi de belli aralıklarla
posta servisleri düzenliyordu. Samsun - Sivas demiryolu hattı, Samsun’u Sivas’a ve
Orta Anadolu’ya bağlamasına rağmen Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren
limanın, özellikle Mersin ve İstanbul limanları karşısında önemini kaybetmesini
önleyemedi. Samsun henüz Millî Mücadele döneminde Ankara, Kayseri, Niğde,
Sivas, Malatya, Harput, Diyarbakır, Mardin ve Urfa şehirleri ile ticarî ilişkilere
girmiş ve iktisadî faaliyetini çoğaltmıştı. Samsun, ticarî bakımdan Antalya,
İskenderun, Halep, Musul gibi şehirlerle rekabet halindeydi. İstanbul tacirleri
İskenderun ve Antalya limanları vasıtasıyla yürüttükleri Harput, Malatya,
Diyarbakır, Ulukışla havalisi ile olan ticarî ilişkilerini Akdeniz gemi seferlerinin
düzensizliği nedeniyle Samsun limanından yürütmeye başlamışlardı. Fakat kayık
ve hamaliye ücretlerinin Antalya’dan çok yüksek olması yüzünden bir kısım
İstanbul tüccarı Samsun Limanı’nı kullanmaktan vazgeçmişti. Önceleri Samsun
hinterlandına dâhil olan Anadolu’nun birçok vilayetinin, iskele masraflarının
çokluğu karşısında Samsun Limanı ile olan ticarî ilişkileri azalmaya yüz tutmuştu.
Ulaşım zorluğu, nakliye ve diğer maliyetler yüzünden Sivas tüccarı, ticarî
emtialarını nispeten daha az masraflı ve ulaşımı kolay Mersin’den getirmeğe
başlamışlardı. Bunların yanı sıra Samsun, demiryolları faaliyete geçtikten sonra
doğu vilâyetlerinin tabiî mahreci durumuna gelmesine rağmen modern bir limana
ve onun yan unsurları olan gerekli depolama tesislerine sahip olmaması nedeniyle
deniz ticaretini çok büyük oranda arttıramadı (Topal 2001). Böylece Samsun’a
yönelmesi gereken yolcu ve eşya taşımacılığı giderek azalmaya başladı.
3.2. Modern limanın inşası
Bütün bu ve benzeri sorunların çözümü için artık modern liman tesislerini
yapılması zamanı gelmişti. 1926 – 1944 yılları arasında 7 iskelesi ile iskeleler
devrini yaşayan ve deniz ticaretine hizmet eden Samsun Limanı 1944’te Devlet
Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü bünyesine geçmiştir (TCDD
1965). Sonraki yıllarda çeşitli teşebbüs ve kredi anlaşmaları ile liman bir TürkAlman girişim grubuna ihale edilmiş ve 1953 yılında bugünkü modern liman
tesislerinin temeli atılmıştır (Foto 8). On yıl süren inşa faaliyetinin sonucunda,
1963 yılında 4.756 m uzunluğundaki mendireği, 10.5 m su derinliğine sahip 776 m
uzunluğundaki ana rıhtımı ve diğer müştemilatları ile bugünkü modern limanın ilk
hali ortaya çıkmıştır (Foto 9 ve 10).

593

Foto 8. 1955 yılında Samsun Limanı inşa faaliyeti (Kaynak: Anonim).

Foto 9. a)Samsun Limanı’nın açılışına gelen Başbakan Adnan Menderes’in
karşılanışı, b) 1964 yılında Samsun Limanı’nda rıhtıma yanaşmış güvenli
bir şekilde yükleme boşaltma yapan büyük tonajlı bir gemi.

Foto 10. a) 1990’lı yıllarda Samsun Limanı’nın genel görünümü, b) 2000’li
yılların başında Samsun Limanı.
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Sonuç
Bu araştırmada, Samsun Limanı ile ilgili olarak daha önce başka
araştırmacılar tarafından tespit edilen ve yayınlanan genel bilgiler yardımıyla,
tesadüfen ele geçirdiğimiz birkaç belge-fotoğraftan yararlanılarak, Cumhuriyetin
ilk yıllarında Samsun Limanı ile ilgili tespitlere yer verilmiştir.
Şüphesiz Samsun bir liman şehridir ve mevcut gelişmelere bakıldığında
uzun süre de öyle kalacaktır. Kentin geçmişten günümüze sosyo ekonomik
yapısının ortaya konmasında limanın ve orada sürdürülen faaliyetler ile bu
faaliyetleri gerçekleştiren insanların geçmişlerinin ve başlıca uğraşılarının ne
olduğunun bilinmesi çok önemlidir. Bu bilgilerin kaybolmadan tespit edilmesi ve
gelecek kuşaklara aktarılması ise kent bilincinin ve Samsunluluk ruhunun
canlanmasına katkıda bulunacağı gibi, kentin iktisat tarihi ve geçmişten geleceğe
aktardığı ekonomik potansiyelinin ne olduğu hakkında da bir fikir verecektir.
Bütün bu bilgiler ise Samsun’un geleceğini şekillendirecek ve onun içinde yaşadığı
insanlarla birlikte daha modern ve daha müreffeh bir kent olmasında etkin rol
oynayacaktır.
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