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Şehirden Merhaba 18
18 sayımızı da yine sürükleyen isim Prof. Dr. Cevdet yılmaz hocamız
oldu. Dergimizin kuruluşundan bu yana Bütünşehir Dergisi’nden karşılıksız olarak hiçbir zaman emeğini ve manevi gücünü esirgemeyen
hocamıza çok teşekkür ediyoruz.
Öğretmen Okullarının kuruluşunun 170.yılını kutladığımız bu ayda
Samsun’un geçmişinde ve eğitim-öğretim tarihinde çok önemli role
sahip olan ama şimdilerde artık adı unutulmuş Samsun Öğretmen
Okulu’ndan bahsetmemek Bütünşehir gibi şehir kültür temalı bir dergi için kaçınılmazdı. Biz de Cevdet Hocamızın arşiv belge, fotoğraf ve
bilgilerinden oluşan bir yazıyla Samsun Öğretmen okullarına bu sayımızda geniş yer verdik.
Samsunlular tarafından hala ‘Eğitim’ olarak adlandırılan Kalkancı’da
bulunan Samsun Öğretmen Okulu zaman içerisinde işlevini tamamlayıp süreç içerisinde aşama aşama Eğitim Fakültesine dönüştüyse de
yine zaman içerisinde o alanda Eğitim Fakültesi’ne bağlı Müzik ve Resim Öğretmenliği bölümleriyle hizmet vermektedir. Eğitim Fakültesi
ana binası bugün OMÜ Kurupelit Kampüsünde iki blok olarak 6000
öğretmen adayıyla öğrenimini sürdürmektedir.
Bu sayımızda Samsun Öğretmen Okulları yanında Samsun şehri kültürüne ait değerleri okuyucularla buluşturmaya devam ediyoruz. Şehir kimliğinin bir parçası olan bu değerler içerisinde Samsun tarihine
ışık tutan arkeolojik kazı sonuçları bu sayımızda yer buldu. Samsun'un
sadece il merkezinden ibaret olmadığı onu sosyal ve ekonomik olarak
destekleyen 17 ilçesiyle bir bütün olduğu düşüncesiyle bu sayıda da
Vezirköprü ve Çarşamba gibi ilçelere ait sosyal ekonomik ve kültürel
konuları aktarmaya devam ediyoruz.
Gelecek sayımızın bu vatan uğrunda şimdiye kadar can veren Samsunlu Aziz Şehitlerimize minnet duygusuyla çıkaracağımızı duyurarak 17
sayımızın hayırlı olmasını diliyorum.

Tevfik DEMİR

Bütünşehir Dergisini Ebabil
Kitabevi, Endülüs Kültür Merkezi,
Deniz Kültür Merkezi
Selamet Kitap Kırtasiye’nden
temin edebilirsiniz.
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Yarım asırlık mazisi, yetiştirdiği binlerce muallim(es)iyle
Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından biri

SAMSUN ÖĞRETMEN OKULU
Prof. Dr. Cevdet YILMAZ

Şehirlerin sahip
olduğu kimlik
geçmişten gelen
birikimle şekillenir
ve o şehri
geleceğe taşır.
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Şehirler köklü geçmişleri kadar barındırdıkları kurumlarla da önem taşırlar. Bu kurumların tarihsel geçmişi ne
kadar eskiye giderse şehir o kadar
önemli ve değerlidir. Şehirlerin sahip
olduğu kimlik geçmişten gelen birikimle şekillenir ve o şehri geleceğe
taşır. Bu nedenledir ki günümüz şartlarında dünyadaki emsalleriyle yarışmak isteyen şehirler öncelikle mazilerine sahip çıkmak zorunda olup,
(varsa) köklü geçmişi ile bağ kurmasını sağlayan müesseselerini ayakta
tutmakla bunu başarabilir. Şehirleri
geçmişi ile irtibatlandıran müesseselerin başında eğitim kurumları gelir.
Bunlar içinde yerel olanları bir kenara
bırakırsak; ulusal, hattâ uluslararası
olanlar, yani başka illerden ve ülke-

lerden de öğrenci çekip, eğitimlerini
tamamladıktan sonra yurdun/dünyanın dört bir tarafına dağılanlar dikkate alındığında Samsun’daki en eski
eğitim kurumu Samsun Öğretmen
Okulu’dur.
Bakmayın siz bizim “Öğretmen
Okulu” dememize. Her şeyde olduğu gibi, özellikle de Millî Eğitim
Bakanlığı’nda her bakan döneminde
yapılan (en az 20 yıl sonra etkisi ortaya çıkacak sonuçlarını beklemeden,
2-3 yılda bir sistem değiştiren) ve
çeşitli adlarla sunulan büyük reform
(!) paketlerinin de etkisiyle, eğitim
kurumlarımızın isimleri de maalesef
sürekli değişim göstermiştir. 16 Mart
1848’de İkinci Mahmut Dönemi’nde

Kız Eğitim Enstitüsü ve Kız İlköğretmen Okulu’nun Saadet Caddesi’nde geçici olarak kullandığı ve
eğitim verdiği ilk binası.

kurulan ilk öğretmen okulu olan
Dar’ül Muallimin’den bu yana geçen
zaman dilimi incelendiğinde bu
durum açıkça görülür. Bizim kuruluş
amacından hareketle özet olarak
“Samsun Öğretmen Okulu” olarak
adlandırdığımız kadim kuruluşumuz da “Kız İlköğretmen Okulu”, “Kız
Eğitim Enstitüsü”, “Eğitim Enstitüsü”,
“Samsun Yüksek Öğretmen Okulu”,
“Eğitim Yüksekokulu”, “19 Mayıs
Üniversitesi Eğitim Fakültesi” adlarıyla hizmet vermiş, yapılan iş hep
öğretmen yetiştirmek olsa da geçen
zaman içinde okulun adı ve yeri birçok kez değişmiştir.

kullanılan) geçici binasında 22 Ekim
1961 pazar günü törenle açılmış ve
141 öğrencisi ile öğretime başlamıştır. 1961-1962 eğitim-öğretim yılında Kız İlköğretmen Okulu’nun birinci sınıfında 62 öğrenci, Kız Eğitim
Enstitüsü’nde ise Fen ve Edebiyat
olmak üzere iki bölümde 79 öğrenci bulunuyordu. Samsun Eğitim
Enstitüsü ilk mezunlarını 1962-1963
eğitim-öğretim yılında verdi. Her iki
okul bu binada 4 yıl kaldıktan sonra,
1965-1966 eğitim-öğretim yılında,
Ankara yolu kavşağında (eski adıyla Eğitim Fakültesi), bugünkü Güzel
Sanatlar Kampüsü adıyla anılan yerde
inşa edilen yeni binalarına taşındı.

1. Samsun Öğretmen Okulu’nun
kısa tarihçesi

1.2.Atakum Kampüsü

1.1.Saadet Caddesi’ndeki Yıllar
Bugünkü adıyla 19 Mayıs Üniversitesi
Eğitim Fakültesi olan Samsun
Öğretmen Okulu, Samsun Kız
İlköğretmen Okulu ve Kız Eğitim
Enstitüsü adıyla ilk olarak Samsun
il merkezinde Saadet Caddesi’nde
(şimdi İmam Hatip Lisesi olarak

Deniz kıyısında, o günün şartlarında 1.700.000 liraya Et ve Balık
Kurumu’ndan devren satın alınan
arazi üzerinde Kürtün ırmağının
denize kavuştuğu alanda inşa edilen
yeni kampüs alanı kuruluş yeri itibarıyla çok özel ve güzel bir mekândı.
Yaklaşık 83 dönüm arazi üzerine inşa
edilen yeni yerleşkede 24 dershane,
700 kişilik bir yatakhane, revir ve loj-

Bakmayın siz
bizim Öğretmen
Okulu dememize.
Her şeyde olduğu
gibi eğitim
kurumlarımızın
isimleri de maalesef
sürekli değişim
gösterdiği için, bizim
“Samsun Öğretmen
Okulu” olarak
adlandırdığımız
kadim kuruluşumuz
da yarım asırlık
mazisinde; “Kız
İlköğretmen
Okulu”, “Kız Eğitim
Enstitüsü”, “Eğitim
Enstitüsü”, “Samsun
Yüksek Öğretmen
Okulu”, “Eğitim
Yüksekokulu”, “19
Mayıs Üniversitesi
Eğitim Fakültesi”
adlarıyla, yapılan
iş hep öğretmen
yetiştirmek olsa da,
geçen zaman içinde
farklı isimler almıştır.
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Ankara yol ayrımında Kürtün ırmağı ağız kısmında Eğitim Enstitüsü İnşaatı (1961).

man binaları bulunuyordu1.
Kız İlköğretmen Okulu ile Samsun
Eğitim Enstitüsü yeni yerinde aynı
binada uzun yıllar birlikte eğitim verdi.
Öğretim Bloku olarak adlandırılan
bina üç katlıydı. Bodrum katta mutfak
ve müştemilatı, Resim Bölümü atölyeleri, kalorifer dairesi ve çamaşırhane bulunuyordu. Zemin katta kütüphane, idare odaları, Eğitim Enstitüsü
öğrenci lokali, laboratuvarlar; aynı
katın batı tarafında da yemekhane,
spor salonu ve İlköğretmen Okulu
öğrenci lokali bulunuyordu. Birinci ve
ikinci katlarda sınıflar vardı. Birinci
katta İlköğretmen Okulu sınıfları,
müzik dershanesi ve modern laboratuvarlar, ikinci katta ise Eğitim
Enstitüsü sınıfları, öğretmenler odası
ve bölüm şefi odaları vardı.
Yatakhane binası ise 4 katlı olup her
katta 12, toplamda 48 odası vardı.
Odaların her biri 16 öğrenci barındı1 Sonraki yıllarda bunlara bir spor salonu, bir
konferans salonu ile bir de Resim-İş Eğitimi binası
eklendi. Nitekim bugün aynı yerde bulunan Güzel
Sanatlar Kampüsü’nün fiziki altyapısını bu binalar
oluşturmaktadır
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rıyordu. Revir binası iki katlı olup 1
doktor, 7 hasta odası, 1 ilaç, 1 de hastabakıcı odası vardı. Üç adet lojman
bloğunda 26 aile 12 de bekâr öğretmen barınıyordu. Okulun su ihtiyacı ise okul bahçesindeki iki sondaj
kuyusundan çekilen suyun su kulesi
yardımı ile tevziinden sağlanıyordu.
1972-1973 yılı itibarıyla okulda
65 öğretmen vardı. Bunların38’i
Eğitim Enstitüsü, 27’si İlköğretmen
Okulu personeliydi. Aynı yıl Eğitim
Enstitüsünde 514, İlköğretmen
Okulu’nda 492 öğrenci vardı.
Müstahdem ve memur sayısı ise 38’di.
Türkçe, Sosyal Bilgiler, Matematik,
Fen ve Tabiat Bilgileri ve Resim
olmak üzere 5 bölümde eğitim veriliyordu. Aynı yıl toplam mezun sayısı
1037’si Eğitim Enstitüsü’nden, 1076’sı
Kız İlköğretmen Okulu’ndan, 176’sı da
dışarıdan olmak üzere 2289 mezun
sayısına ulaşılmıştı.
1971-1972 öğretim yılından itibaren
İlköğretmen Okulu’na gündüzlü olarak
erkek öğrenciler de alınmaya başlanmış, okulda karma sisteme geçilmişti.

Kız İlköğretmen Okulu’nu bitirenler
ilkokul öğretmeni, daha sonra sınavları kazanarak Eğitim Enstitüsü’ne
devam edenler ise ortaokul-lise
öğretmeni olarak mezun oluyordu.
Her iki okul Samsun’da aynı binada,
fakat ayrı programlar uygulayarak
beraber eğitim görüyordu. İlk kuruluş yıllarından itibaren uzun süre Kız
İlköğretmen Okulu olarak hizmet
verilirken 1970’li yılların ortalarında erkek öğrenciler de alınmış, okul
karma eğitime geçmişti. Süreç biraz
karışık olmakla birlikte özet olarak
İlköğretmen Okulu 1982’de önce iki
yıllık Eğitim Yüksek Okulu, ardından da 1989-1990 öğretim yılından
itibaren dört yıla çıkarılarak Eğitim
Fakültesi’nin Sınıf Öğretmenliği
Bölümü oldu. Üç yıllık olarak faaliyete geçirilen ve ortaokul ve liselere branş öğretmeni yetiştirme
amacıyla tesis edilmiş olan Eğitim
Enstitüsü ise 1978-79 öğretim yılına kadar varlığını sürdürmüş, bu
tarihten itibaren Samsun Eğitim
Enstitüsü’nün adı “Samsun Yüksek
Öğretmen Okulu” olmuş, programla-

İnşaat bitmiş, öğrenciler yeni okul binasına taşınmışlar. İdareciler sondajla su problemini çözerken, kız öğrenciler de kazma - kürek sair inşaat
işlerini yapıyorlar (tahmini 1965 yılı).

rı lise öğretmeni de yetiştirebilecek
şekilde dört yıl olarak belirlenmişti.
Nihayet 1982 yılı Temmuz ayında
(2547 sayılı yasa ile) Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Eğitim Fakültesi adıyla son ismine kavuşmuş oldu. Aynı
kampüs içinde 1990’ların başlarına
kadar 2 yıllık Eğitim Yüksek Okulu ile
4 yıllık Eğitim Fakültesi beraber eğitime devam etti. Yüksekokul ilkokul
öğretmeni yetiştirirken, Fakülte liselere öğretmen yetiştiriyordu. Sonraki
yıllarda iki yıllık yüksekokul kapatılarak Eğitim Fakültesi bünyesine dâhil
edilen İlköğretim Bölümü ile Eğitim
Fakültesi hem ilköğretime hem de
ortaöğretime öğretmen yetiştirmeye
devam etti. Zamanla sayıları değişmekle birlikte başlangıçta 5 bölüm ve
10’dan fazla anabilim dalından oluşan
fakültenin, öğretmenlik formasyon
derslerini ise Eğitim Bilimleri Bölümü
veriyordu.
1.3.Kurupelit Yerleşkesi
2001 yılına gelindiğinde Eğitim
Fakültesi’nin bazı bölümleri Kurupelit
Yerleşkesine inşa edilen yeni binası-

na taşındı. Böylece Fakülte bir kısmı
Atakum’da eski yerinde, bir kısmı da
Kurupelit’teki yeni yerinde olmak
üzere iki binada eğitime devam etti.
İdare binası eski yerinde kalmıştı. 2009 Yılında ise Resim ve Müzik
anabilim dallarından oluşan Güzel
Sanatlar Eğitimi Bölümü eski yerinde
bırakılarak diğer bölümler Kurupelit
Yerleşkesinde inşa edilen ikinci
binaya taşınarak bugünkü yerleşim
düzenine kavuşmuş oldu. Bu arada
ikinci eğitimle birlikte öğrenci sayısı 10.000’leri bulmuş, Türkiye’deki en
kalabalık fakültelerden biri olmuştu.
Günümüzde Eğitim Fakültesi;
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi Bölümü, Eğitim Bilimleri
Bölümü, Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölümü, Matematik ve Fen Bilimleri
Eğitimi Bölümü, Özel Eğitim Bölümü,
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Bölümü, Temel Eğitim Bölümü ve
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü olarak
8 bölüm ve bunlara bağlı 25 anabilim dalı halinde eğitim-öğretim yapmakta, Fen Edebiyat ve diğer 4 yıllık

fakülte mezunlarına da formasyon
eğitimi vererek öğretmen yetiştirmeye devam etmektedir. Bunlardan
Temel Eğitim Bölümü ilk 4 yıl (ilkokul)
için, diğerleri ise ikinci ve üçüncü 4
yıllık (ortaokul ve lise) için öğretmen
yetiştirmektedir.
2.Neler kaybettik?
2.1.Binasını kaybettik
Eğitim Fakültesi’nin öğrenci sayısındaki artışa bağlı olarak yeni fizikî
mekânlara ihtiyaç duyması normaldi.
Fakat Atakum’daki binaların boşaltılarak yukarıya taşınması gerekli
miydi, o tartışılabilir. Çünkü Eğitim
Fakültesi için yetersiz olduğu düşünülen eski binalar önce Meslek
Yüksek Okulu, ardından Mimarlık
Fakültesi, bunun yanında Güzel
Sanatlar Fakültesi gibi birden fazla
eğitim kurumuna ev sahipliği yapmaya bugün de devam ediyor. Velev ki
bunlar Eğitim Fakültesi olarak devam
etseydi mekân yine yetmezdi denebilir. Fakat o zaman da önündeki dolgu
alanına spor tesisleri yapılana kadar
eğitim için ek binalar yapılabilirdi.
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Bina tamamlanmış eğitime başlamış, su deposu yapılmış, çevresinde yapılan ağaçlandırma kendini göstermeye başlamış.

Peki şimdi ne oldu? Atakum’daki
Eğitim Fakültesi kampüsü tek başına
yarım asırlık Öğretmen Okulu geleneğini sürdürebilecek potansiyeli
ve fiziki imkânları varken paramparça edilerek tarihsel kimliği çarçur
edildi. Tabiri caizse Türkiye’nin en
köklü eğitim kurumlarından birinin
fizikî mekânları adeta yağma edildi. Bakmayın bugün eskilerin halâ
buraya Öğretmen Okulu dediklerine,
önce otobüs/tramvay durağından
isim silindi, ardından kampüse Güzel
Sanatlar adı verildi. Sonrasında da,
yeni inşa edilen açık ve kapalı spor
kompleksi nedeniyle, musiki nağmeleri top seslerine, sanatseverlerin
alkışları da maç gürültülerine kurban
edildi.
2.1.Adını kaybettik
Hafızalara kazınmış olan Öğretmen
Okulu ve Eğitim Enstitüsü gibi isimler
yok edildi. Bu yapılırken geçmişle bağ
koparıldı, devamlılık sona erdirildi.
Geçmişi olmayan sığ bir zemin yaratıldı. Onlarca yıl burada eğitim alan
kişiler Türkiye’nin her tarafına dağıldı
ve Samsun Öğretmen Okulu mezunuyum diye kendilerini tanıttılar. Bu bir
markaydı ve marka değeri kolay kazanılmıyor. Biz sürekli isim değiştirerek
Samsun’un Türkiye çapında tanınan
önemli bir markasını yok ettik.
14

2.2.İtibarını kaybettik

2.3.Sahili ve bahçesini kaybettik

Eğitim Enstitüleri kuruluş amacı
gereği sadece öğretmen değil;
aynı zamanda ilköğretim müfettişi ve ilköğretmen okullarına bağlı
uygulama okullarına başöğretmen
yetiştiren, ilk ve ortaokullar ile ilgili problemler üzerinde incelemeler yapan ve öğretmenlerin meslekî gelişmelerine yardım eden bir
yükseköğretim kurumu olarak da
önemli hizmetler gördü. Samsun
Eğitim Enstitüsü de bu çerçevede sadece öğretmen değil idareci, müfettiş, eğitim uzmanı, şair ve
yazar, araştırmacı, sonraki yıllarda üniversitelerde görev yapacak
olan çok sayıda akademisyenin
yetişmesine katkıda bulundu. Halk
arasında bugün bile Fakülte mezunu demek sıradan bir söylem iken
“Öğretmen Okulu” mezunu demek
yine halkın ilme ve onu öğretenlere
saygısından dolayı çok daha başka
bir anlam ve mana ifade etmektedir. İlim, alim, muallim kelimelerinin
yanında eğitim kelimesi çok sığ bir
söz olarak kalmakta, halk bu ayırımı çok güzel yapmaktadır. Keşke
eğitim fakültelerinin adı öğretmen okulu olarak devam etseydi.
Eminim daha itibarlı olurlar, halktan
daha büyük destek görürlerdi.

Eğitim Enstitüsü sahili Samsun şehir
merkezine en yakın plajdı. Şehrin
denizle bağını kesen Liman nedeniyle
halk hemen önünde uzanan denize
giremiyor, onun nimetlerinden faydalanamıyordu. Ulaşımın henüz yeterince gelişmediği, Atakum sahillerinin
varlıklı kesimin yazlıklarıyla işgal
edildiği yıllarda yürüme mesafesinde
bulunan tek plaj burasıydı. 1970’li yıllarda Eğitim Enstitüsü’nün müdürlüğünü yapan Prof. Dr. Mustafa Özbalcı
o yılları şöyle anlatıyor; “Okulda 400
öğrenciye karşılık 36 müstahdem
vardı. Bunların 6 tanesi sadece bahçeye bakıyordu. Okulun avlusu adeta
bir gül bahçesi idi. Sahil böyle bakımlı olunca Samsunlular da burada
denize girmek istiyordu. Onlara kart
çıkarttık. Öğrenim devam ettiği için
herkesi de almıyorduk. Hatırı sayılır, ailece gelen düzgün insanların,
öğrencilerimize söz getirmeyecek
kimselerin burada denize girmesine
izin veriyorduk. Çünkü sahilimiz pırıl
pırıldı. Teneffüslerde öğrencilerimiz sahilde kumların üzerinde yürür,
şakalaşır, denizde taş sektirirlerdi”.
İnşaatın bitmesi ile bahçeye dikilen
çeşitli ağaçlar burayı ayrıca daha da
güzelleştirmişti. Lojmanların o tarafa dikilen fıstık çamları ile okulun ön

Eğitim kampüsünün 1975 yılına ait ilk renkli fotoğrafları. Okulun derslikleri (üstte), lojmanları (altta solda) ve yatakhanesi (altta sağda).

kısmına dikilen sedir ağaçları bugün
de varlığını muhafaza etmektedir.
Kampüs alanındaki bu yeşillik muhtemeldir ki başka amaçlar için de bu
arazi üzerine hesaplar yapılmasına
neden olmaktadır. Onu da zaman gösterecektir.
2.4.Geçmişi ve anıları kaybettik
Eski mezunlar geçmişi yâd etmek
için bir araya geldiklerinde “Eğitim
Enstitüsü” mezunları buluştu diye
basında haberler yapılıyor. Ne şimdiki Eğitim Fakültesi mezunlarının bu
geçmişle iftihar edecek halleri var,
ne de eski Eğitim Enstitüsü mezunlarının ben OMÜ Eğitim Fakültesi’ni

bitirdim diye bir söylemleri var.
Aradaki bağ koptu ve kolay kolay
tamir edilmeyecek bir boşluk ortaya
çıktı. Halbuki son yıllarda Üniversite
yönetimlerimizin ısrarla eski mezun
öğrencilerden faydalanmak için
“Mezunlar Kulübü, Derneği, vd.” isimler altında geçmişle bağ kurmak için
ne kadar uğraştıklarını görünce eldeki bu imkanların nasıl heba edildiğine
üzülmemek mümkün değil.
2.5.Samsun markasını kaybettik
Öğretmen okulları her yerde kurulmadı. Bunlar sayılı sayıda belli merkezlerde faaliyete geçti. Bu merkezlerden biri de Samsun’du. Misal,

1977-1978 öğretim yılı başında
Samsun Yüksek Öğretmen Okulu;
Ankara Gazi, İzmir Buca, Balıkesir
Necati Bey, Diyarbakır, Konya Selçuk,
Trabzon Fatih, Edirne ve Erzurum
Kâzım Karabekir olmak üzere ülke
genelinde belli başlı eğitim kurumlarından biri durumundaydı. Bu nedenledir ki “Samsun Eğitim Enstitüsü”,
ya da “Samsun Öğretmen Okulu” bir
markaydı. Günümüzde marka değerlerinin ne kadar zor yaratıldığı düşünülürse biz bu markayı koruyamadık
ve kaybettik. Düşünün geçen yıllar
içinde binlerce mezun veriyorsunuz
ve kadın erkek bu öğretmenler 30-40
yıllık çalışma hayatları boyunca gir15

Öğretmen okulu ilk kurulduğunda pırıl pırıl bir sahile sahipti. Kumlu plajdan meydana gelen bu sahil öğrencilerin boş vakitlerinde volta attıkları
unutulmaz bir mekandı.

Sonuç

ayakta kalmakta, ihtiyacı olan başarılı
öğrencilere mezunlardan burs sağlanarak kalite yüksek tutulmakta, hasılı
mezunların diplomalarındaki okul adı
torunların hafızasına kazınarak geçmişle gelecek arasında bağ kurulmaktadır. Ticarî müesseseler nasıl ki ne
kadar eski oldukları ile gurur duyup,
isimlerinin altına ilk kuruluş tarihlerini en şatafatlı şekilde yazıyorsa
ve buradan marka değerlerini arttırma yoluna gidiyorsa eğitim kurumları da bundan farksızdır. Bologna,
Oxford, Cambridge, Sorbonne, Siena,
Gronoble, Heidelberg gibi üniversiteler sadece eğitim kaliteleriyle değil,
700 – 800 yıllık geçmişleri ile popülerdirler.

Bugün dünyanın köklü eğitim kurumları mezunları ile bağ kurmakta, onların bağış ve destekleri ile güçlenerek

Lakin bizde öyle midir? Gerek yerel,
gerekse ülke genelinde ilkokuldan
başlayarak orta eğitim, liseler ve

Kız İlköğretmen Okulu’ndan mezun olanlar sınavla Eğitim Enstitüsü’ne alınıyor, buradan daha
yüksek derece ile mezun oluyorlardı. Eğitim Enstitüsü diplomasında Millî Eğitim Bakanı’nın imzası
olması diplomanın değeri kadar okulda yetişen öğretmenin niteliğini de göstermesi açısından çok
önemli.

dikleri sınıflarda toplamda yüzbinleri
bulan öğrencilerine Samsun’dan bahsediyorlar, geçmişe ait anılarını buradan örnekle anlatıyorlar. Ne büyük
reklam ve ne büyük propaganda.
Samsun adını bundan daha fazla ne
16

yüceltebilir? İşte biz bu marka ismi
kaybettik.

Türkiye’nin her tarafından gelen kız öğrenciler okul bahçesinde.

yüksek öğrenimin neredeyse tamamında eğitim kurumlarımızın isimleri
sürekli değiştirilmekte, tabela değiştirmekle eğitimin kalitesi artmadığına göre, bunu niçin yaptığımız ya da
bunu yaparak neye hizmet ettiğimiz
de tam olarak anlaşılamamaktadır.
Misal 19 Mayıs Üniversitesi Amasya
Eğitim Fakültesi’ne girenler buradan Amasya Üniversitesi Mezunu
olarak mezun olmuşlar, yine misal;
Selçuk Üniversitesi öğrencisi olarak
akşam yatağa girenler ertesi sabah
Necmettin Erbakan Üniversitesi
öğrencisi olarak uyanmışlardır.
Sadece isim değiştirsek yine iyi, bir
de yerlerini değiştiriyoruz. Bazen
ranta kurban ediyoruz, bazen göçebelerin çadırları misali bir yerden alıp

başka yere konduruveriyoruz.
Eğitim Fakültesi’ni eski yerinden aldık
kampüs içine taşıdık. Fakat Resim ve
Müzik Bölümleri eski yerinde kaldı.
Boşalttığımız binalar ise Mimarlık ve
Güzel Sanatlar Fakültesi ile Meslek
Yüksek Okulu oldu. Madem bu iki
fakülte Eğitim’in eski binalarında
oluyordu, o zaman Güzel Sanatlar ve
Mimarlığı kampüse taşısaydınız da
Eğitim bütün bölümleri ile yerinde
kalsaydı. Ne oldu? Siz ne kadar buradaki kampüsün adını Güzel Sanatlar
deseniz de halkımız halâ Öğretmen
Okulu, Eğitim Enstitüsü, Eğitim
Fakültesi demeye devam ediyor. Ta
ki Öğretmen Okulu’nu hatırlayanlar
bu dünyadan göçene kadar bu böyle
olacak. O zaman tekrar soralım; biz

şimdi ne yapmış olduk? Öğretmen
Okulu’nun adını ve yerini değiştirerek ne kazandık? Eğitim kalitesi
mi arttı? Tercihlerde ön sıralara mı
çıktık? Samsun daha bilinir hale mi
geldi? Sahi, biz ne yaptık? Öğretmen
Okulu geleneğini yok ettik, binlerce
insanın hatırasını hiçe saydık, marka
olmuş bir ismi hafızalardan silemesek de mekandan sildik. Sonuç; geçmişte en iyi öğretmen yetiştiren ilk
10 kurum içindeyken şimdi 96 Eğitim
Fakültesi’nden biri olarak sıradanlaştık. Geçmişi silmek bu kadar kolay,
maziye sahip çıkmak bu kadar zor
muydu? Sahi biz ne yaptık?
17

Muhtelif yıllara ait sınıf pozları (tahminen 1970-75 yılları arası).

En önemli buluşma ve sohbet yerlerinden biri; kantin.
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Derslikler ve pansiyon aynı kampüs içinde olunca sınıftaki arkadaşlıklar yatakhanede de devam ediyor. Kendi ifadeleri ile “pijama partileri” onları
daha da birbirine bağlıyor.

Ders, sohbet, can sıkıntısı ve ne yapsak, nereye gitsek pozları.
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Unutulmaz öğrenci gezileri. Ankara’da Anıtkabir’i ziyaret ve Akdeniz gezisinde Mersin’de Kız Kalesi önleri.

Okul içi etkinlikler; folklor, tiyatro, koro ve 19 Mayıs’ta eski stadda geçit töreni.
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Anma törenleri;
Atatürk’ün 10 Kasımlarda anılması olması gereken, peki ABD Başkanı John F. Kennedy’nin bu şekilde anılmasına ne demeli?
Tek başına bu fotoğraf bile içimizdeki Amerikan muhibleri ve mandacıların nasıl türediğini açıklamaya yeter de artar bile.

İşte öğretmene verilen değer. Samsun’a gelen devlet büyükleri Öğretmen Okulu’nu ziyaret ediyor.
1963’te (Genelkurmay Başkanı) Orgeneral A. Cemal Tural, 1966’da Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, 1970’li yıllarda Başbakan Süleyman Demirel.

21

Eğitim Enstitüsü’nün 1975-76 yılı kadrosu.

1980 yılı, öğretmen ve öğrenciler bayrak töreninde.

Eğitim Enstitüsü’nün üniversite bünyesinde Eğitim Fakültesi olmadan önceki son kadrosu. Fotoğrafta kimler yok ki. Bu kadronun büyük kısmı fakülte
olduktan sonra da öğretmenliğe devam etti; bir kısmı öğretim görevlisi, bir kısmı ise doktoralarını yapıp doçent ve profesör unvanlarıyla. Ölmüşlerimize Allah rahmeti ile muamele etsin. Hayatta olanların ellerinden öpüyor, onlara huzur ve mutluluk dolu uzun ömürler diliyoruz.
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Eğitim Enstitüsü mezunları okullarını hiç unutmadılar. Burada kurdukları dostlukları devam ettirdiler. Birbirlerini arayıp sordular ve internet ortamında
haberleşerek “40 yıl önce, 40 yıl sonra” adını verdikleri etkinliklerle hatıralarını canlı tutarak bize bunları paylaşma imkanı verdiler.
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Sizin için bir balkon demirinin önemi olmayabilir, fakat geçmişte o balkonda bu pozu verenler, 30-40 yıl sonra aynı soğuk demire dokunarak onun
sıcaklığı ile mutlu oluyorlar.

1980’lere kadar pırıl pırıl plajı ile Eğitim Enstitüsü Samsunlulara hizmet veriyordu. Şehirden hatırı sayılı kişiler burada denize girmek için okul idaresinden misafir kartı çıkartmak zorundaydı. O dönem müdür olan (Prof. Dr.) Mustafa Özbalcı’nın ifadesi ile 400 öğrenciye karşılık 36 müstahdem vardı
ve bunların 6’sı okulun bir gül bahçesini andıran avlusundan sorumluydu.
24

1990’lara gelindiğinde Eğitim Fakültesi’nin sahili birilerinin gözüne battı ve güzelim kumlu plaj kepçe ile tanıştı. Merhum Muzaffer Önder’in belediye
başkanı olduğu dönemdi. Mesai arkadaşım Ali Uzun ile birlikte “burası doğal plaj, burası Samsun için bir hazine değerinde” desek de kimse dinlemedi. Basını çağırdık, haber yaptırdık kâr etmedi. Okulun bahçesi sandığımız yerin tam ortasına tel-kazıklar çakıldı ve “sizin burada söz hakkınız yok”
denilerek kepçelere yol verildi. Derken, hızlı bir dolgu çalışması ile denizle bağ kesildi, Samsun’un en güzel plajı tıpkı Öğretmen Okulu’ndan kalan
hatıralar gibi gibi maziye gömüldü.

Dolgu çalışması yetmedi, onun üzerine yeni oluşturulan yeşil alan da göze battı. Resim ve Müzik eğitiminin yapıldığı mekânların hemen dibine spor
tesisleri inşa edilerek musikî nağmeleri tezahüratlar arasında top sesleri ile bastırıldı. Bize de bu yakışırdı (!).
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2001 yılında Eğitim Fakültesi’nin bazı bölümleri Kurupelit’te kampüs içindeki binasına nakledildi. Sonra ikinci bina yapılarak (Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölümü hariç) geri kalan bölümler de 2009 yılında taşınarak işlem tamamlandı.

Kurupelit Kampüsü’nde artık büyük bir binamız, kantinimiz, yemekhanemiz, otoparklarımız, orman içine açılan geniş ağaçlıklı bir avlumuz, herşeyimiz vardı. Fakat öğrencilerimiz çok farklıydı. “Ben öğretmen olmak istiyorum” diye yüksek ideallerle yola çıkanların yerini 8-10 tercihten birini Eğitim
Fakültesi yazanlar almıştı. Tek amacı öğretmen olmak isteyenler gitmiş, “hiçbirşey olamazsam öğretmen olurum” diyenler gelmişti.
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İkili öğretim nedeniyle mezuniyet törenini ancak iki turda gerçekleştirebildiğimiz salonlara sığmayan 10.000 civarında öğrencimiz, konferans
salonlarımız, labaratuvarlarımız, kütüphanemiz, herşey vardı ama öğretmenlik ideali kaybolmuştu. “Öğretmen Okulu” ruhu yok olmuştu. Elde kalan
malzeme ile şimdiki Güzel Sanatlar Kampüsü içine bir müze yaptık. Eğitim Enstitüsü’nden kalan fotoğrafları da çerçeveleyip maziyi duvara astık. Öğretmenleri ve öğrencileri ile Eğitim Enstitüsü’nün devamı olan Eğitim Fakültemizin tarihini de 1982’den başlattık. Dekanlarımızın önüne müdürlerimizi koyamadık. 1962’den 1982’ye 20 yılı yok farzedip yarım asırlık geçmişi çeyrek asra indirdik. Ne kazandık? Hiiiç. Dostlar alış verişte görsün misali
okulun adını, binanın yerini değiştirdik, birşeyler yaptık ama sakın “ne yaptınız, bütün bunları yapmakla ne kazandınız, ülkemize ve gençliğimize
bunun katkısı ne oldu, aksayan yönü onarmak, sistemi geliştirmek varken niye her şeyi değiştirip silbaştan yapıyorsunuz” diye sormayın, cevabı yok.
“Keşke Öğretmen Okulu geleneğini sürdürseydiniz, millî bir duruş sergileseydiniz, Samsun adını en iyi öğretmenler burada yetişir diye marka yapmaya gayret etseydiniz” diye akıl vermeye, serzenişte bulunmaya da kalkmayın. Malum biz akademisyeniz (!), öyle her sorunuza cevap veremeyiz.

Fotoğraf kaynakları:
-İpek, N.-Yılmaz, C.-Seylan, A. (2016) Fotoğraflarla Samsun (1960-1975), Samsun. Büyükşehir Belediyesi
Kültür Yay., Samsun.
-Millî Eğitim Bakanlığı EBA Arşivi.
-OMÜ Eğitim Fakültesi Fotoğraf Arşivi.
-Prof. Dr. Cevdet Yılmaz Arşivi.
-Prof. Dr. Ali Uzun Arşivi
-Samsun Eğitim Enstitüsü 1976 Sosyal Bilgiler Mezunları Arşivi
-Samsun Eğitim Enstitüsü Mezunları Arşivi (https://www.facebook.com/groups/56501021125)
-www.deltafly.net
Sözlü bilgi
-Prof. Dr. Mustafa Özbalcı ile 8 Mart 2018’de yapılan mülakat
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ÇARŞAMBA İLÇESİNE BAĞLI BAZI KÖYLERE AİT

İSİMLERİN ORTAYA ÇIKMASINDA İNSAN ÖĞESİ
Aytek ERSAN

Jeofizik Yüksek Mühendisi

Çarşamba ilçesine
bağlı köy isimlerinin
niteliklerine geçmeden
önce, Çarşamba ve
civarında bulunan
yerleşim birimlerinin
tarihteki isimlendirme
sürecine değinmenin
ön bilgi anlamında
katkı sağlayacağı
kanaatindeyiz.
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Canik’e ilk atfın, 11. yüzyıldaki
olayları destanî bir üslupla anlatan ve muhtemelen 13. yüzyılda
derlenip bir sonraki asırda yazıya geçirilen Danişmendname’de
yer aldığını ve Samsun’un
Osmanlılar tarafından ilk fethine katılan Schiltberger’in yöreyi,
Genyck, Zyenick ve Zegnick olarak andığını belirtmiştir. Ayrıca
Demir (2004: 66-77), 16. yüzyılın ikinci yarısına ait tahrir defterlerinde (Öz, 1999: 25; 2006:
3-29; 2008: XVII) ve 1837 tarihli
defterde (Erler, 2009: 169-190)
yedi kazadan ibaret olan Canik
Sancağına ait ismin kaynağı için

Peçeneklerin etkili olduğunu,
Peçenek kelimesinin ön sesindeki ünsüzün düşmesiyle önce
ecene, daha sonra da günümüzde
kullanılan canik biçimine geldiğini savunmaktadır.
Güner & Ertürk (2004: 39-62),
Samsun isminin insan ve topluluklara dayanan isimler grubunda dinle ilişkili olduğunu ileri sürmüşlerdir. Yazarlar, Samsun’un
tarihi Amisos’un mirasçısı olduğunu, sonradan Helen ağzında
‘kutlu ananın kenti’ anlamındaki
Samissos ve Samisun isimlerinin kullanıldığını, son olarak da
Samsun kullanımının yayıldığı-

nı belirtmişlerdir. Sahin (2004:
15-36) ise, Samsun adının 12. ve
13. yüzyıllarda özellikle batılı kaynaklarda Sampson seklinde geçtiğini, Amisos sözcüğünden kaynaklandığını ve Osmanlı döneminde de Samsun seklini aldığını
belirtmektedir.

Çarşamba ilçesine bağlı
Arımköseli Köyü örneğinde olduğu gibi, yörede arım ismi halen
kullanılmaktadır.

çarşamba ve perşembe kelimelerinde kullanılmaktadır. Çarşamba
adının ilçeye mal olmasına neden
olan etken ise, şehir merkezinde 1370’lerde kurulan panayırdır
(Karabulut, 2004: 26). Panayırın
çarşamba günleri kuruluyor
olması o günkü panayır bölgesinin günümüzde Çarşamba Pazarı
olarak anılmasına sebep olmuştur. Zamanın Arım’ı Ceharsenbe
yerleşimini içinde barındırsa da,
Ceharsenbe ancak 20. yüzyıl baslarına gelindiğinde gelişmiş bir
kasaba halini almıştır (Öz, 1999:
32). Çarşamba leçesine bağlı Köy
simlerinin Nitelikleri nisan toplulukları yasadıkları mekânları
isimlendirirken birçok özellikten
etkilenmiştir. Doğal çevreye ait
özellikler, ilk akla gelen etkilerdendir. Ayrıca içinde toplumsal
olayları çağrıştıran isimler de
göz ardı edilmemelidir. Kimi yer
isimleri de zamanla yörenin dil
özelliklerine veya başka nedenlere bağlı olarak değişmiş veya
değiştirilmiştir.

Çarşamba ismi temelde çeharsenbe bileşik kelimesinden gelmektedir. Bunun yanı sıra ÇeharSenbih olarak da yazılmaktadır
(Çeviker, 1992: 66). Çehar, Farsça
sayı isimlerinden biri olan dört
sayısına karşılık gelmekte,
sembe ise yine Farsçadan alıntı
gün anlamındadır (Öz, 2007: 191).
Güncel olarak sembe kelimesi

Yer isimlerinin her zaman bir
anlamı bulunmaktadır ve insan
veya topluluklara dayanan isimlerin haricinde kalan tüm isimler de aslında insana bağlı olarak gelişmiştir. Örneğin, fiziki
Sartlara göre isimlendirilen bir
yerleşim biriminin ismini benimseyen toplulukları da insanlar
oluşturmaktadır.

16. yüzyılın ikinci yarısına ait defterlerde bugünkü Çarşamba ve
Asarcık’ı içine alan bölge Arım
olarak bilinmekteydi (Öz, 1999;
2006; 2008; Yediyıldız & diğerleri, 2002; Öz & Acun, 2008).
Arım isminin kaynağı hakkındaki
araştırmalarımızda yöre halkının
genellikle toprağa dayalı bir isimlendirme yaptığı anlaşılmaktadır.
Öyle ki, ‘tarlama arım uğradı’,
veya ‘arım uğrağı’ tanımlamaları
kumlu, yer yer de verimsiz topraklar için kullanılmaktadır.

Çarşamba
ismi temelde
çeharsenbe bileşik
kelimesinden
gelmektedir.
Bunun yanı
sıra ÇeharSenbih olarak
da yazılmaktadır
Çehar, Farsça sayı
isimlerinden biri
olan dört sayısına
karşılık gelmekte,
sembe ise yine
Farsçadan alıntı
gün anlamındadır.
Güncel olarak
sembe kelimesi
çarşamba ve
perşembe
kelimelerinde
kullanılmaktadır.
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Ahubaba Şehitliği'ne ait olduğuna inanılan mezar taşları

Tüm yer isimleri temelde insan
ögesine bağlıysa da, özelde
farklı niteliklere ayrılmaktadır.
Çarşamba ilçesine bağlı bazı köy
isimlerinin nitelik sınıflamasına,
sahadaki gözlemler sonucunda
ihtiyaç duyulmuştur.
Ahubaba Köyü
Derleme çalışmaları sırasında en
fazla rivayet aktarılan köy olan
Ahubaba’nın günümüzdeki ismiyle birlikte, daha eski ismi olan
ve halen bu şekilde tanımlanan
Şemail isminin de irdelenmesinin
uygun olacağı kanaatindeyiz.
Ordu’dan Batum’a kadar olan
bölgeden gelen kimselerin oluşturduğu köy halkı, köyün bugün
bulunduğu bölgeyi günümüze
kadar daha ziyade ekonomik
Sartlar, savaşlar ve çevre zorlukları nedeniyle birkaç kez terk
etmek durumunda kalmışlardır.

Semayil’den daha önce var olduğu yönündedir. Din âlimi Ahubaba
için şehit düştüğü zaman, ‘ah u
babam’, ‘ah o babam’ haykırışları
köyün isimlendirilmesinde etken
olarak ileri sürülmektedir. Yine
bir din âlimi olan Şehit Semayil’in
de Ahubaba’nın torunu olduğu,
ayrıca Ahubaba’nın kardeşinin de
Karasamsun’da şehit olduğu rivayet edilmektedir.
İkinci rivayette aktarılan, yukarıdakinin tam tersine ilk yerleşim
yerinin Semayil olarak bilindiği
yönündedir. Buna göre, Ahubaba
sonradan kullanılan bir isimdir ve
Ahubaba ile Semayil arasında bir
kan bağı yoktur.

Son rivayete göre, Ahubaba,
Semayil ve bugün Terme ilçesinin Dibekli Köyü’nde bulunan
Cini Bağdat türbelerinde metfun bulunanların kardeş olduğu
yönündedir. Bu rivayetin uyandırdıgı merakın giderilmesi adına,
Aktarılan ilk rivayet Ahubaba Terme’nin Dibekli Köyü’nde buluisminin, dolayısıyla sahsının, nan Cini Bagdat Türbesi duvarın30

daki yazının paylaşılması gerektiği kanaatindeyiz. Buna göre:
‘Kubatoglu Cüneyt Bey’in Unvanı
Samsun’un Müslüman kesiminin
emiri Kubatoglu Cüneyt Bey, 1398
yılına kadar Samsun’un komutanı olarak, Osmanlı Hükümdarı
Yıldırım Beyazıt’ın komutanı
akıncı Çelebi Mehmet tarafından Samsun’a atanmış, ona Lâdik
Kalesi, Niksar, Çarşamba ve
Terme civarı verilmiştir. Yıldırım
Beyazıt’ın Timur ile yaptığı Ankara
Savaşında (1402) yenilmesi üzerine Osmanlı Beylikleri dağılmış
ve Samsun tekrar Kubatoglu
Cüneyt Bey tarafından alınmıştır.
Anadolu Beyliklerinin topyekûn
Timur’un hâkimiyetine girdiği bu
dönemde Timur, hâkimiyeti kabul
etmiş olan Alparslanoglu Hasan
Bey’i Samsun’a göndermiştir.
Samsun’u terk eden Cüneyt Bey,
Çarsamba ve Terme’de tutunmaya çalışmış ancak daha sonra
Hasan Bey’le yapılan savaşta
burada şehit düşmüştür (1413) Öz
(1999: 21).

Belde merkezinde bulunan eski Dikbıyık'a (Karamaslı) tanıklık etmiş ahşap bina

Niksar ve Çarşamba bölgesini ellerinde bulunduran
Taceddinoglulları’nın, Cüneyd’i
1417-18 tarihinde öldürdüğünü
belirtmektedir. Ayrıca, türbede
metfun kişinin, halk arasında ilk
dönem İslam mutasavvıflarından Bağdat diyarında yasamış ve
ölmüş Cüneyd-i Bağdadi olduğu
inancı yaygın olsa da, Bağdadi’nin
910 yılında vefat ettiğine ilişkin
kayıtlar mevcuttur (Çalış, 1993:
?). Bahsi geçen iki kişinin dönemleri arasında en az 5 asır vardır.
Bunların yanı sıra, Osmanlı arşivlerinde bulunan bir fotoğrafta
da ‘Terme civarında Şeyh Kindi
Bağdadi Tekkesi’nin bekçi hanesi (1890)’ notu tespit edilmiştir
(Samsun Albümü-I, 2009: 160).

luk, anlamı bozmadan daha kolay
bir kelimenin kullanılması ihtiyacını doğurmuş olabilir. Nitekim
yörede kullanılan yaygın kelime
yapıları bu tahmini kesin olmamakla birlikte doğrulamaktadır.
Günümüzde Semayil Türbesi
olarak bilinen yapının kapısında
yazılı olan bilgi su şekildedir:

‘Seyyid Semayil (smail) Baba
(K.S.) Bu türbede metfun bulunan Seyyid Semayil Baba büyük
İslam din âlimi ve mücahitlerindendir. Gavs-l Azam adıyla anılan ve Kadiriye tarikatının kurucusu Şeyh Seyyid Abdülkadiri
Geylani (1078-1166) (k.s.) hazretlerinin torunudur. Babası
Muhyi-üd-din'dir.
Soyundan
gelen ilahi bir vecd ve ask ile
Dönemin din âlimi İsmail’in şehit İslamiyet’i yaymaya, karanlık
düşmesinden sonra, civar bölge ülkeleri aydınlatmaya, insanları
zamanla bu isimle anılmaya baş- terbiye etmeye çalışmış, İslam
lamıştır. İsmail isminin Semayil’e ordularına manevi fütuhat öncüdönüşmesiyle ilgili olarak; iki ses- lüğü yapan sayısız şeyhlerle
siz ve iki sesli harfin aynı kelime birlikte Bizans sınırlarına kadar
içerisinde söylenmesindeki zor- gelmiş ve oradan da Samsun'a

geçerek bu gölgeye yerleşmiştir.
Su anda eski adı Ahubaba köyü
denilen mevkide karar kılmıştır.
Semayil Baba, bulunduğu mevkide İslam’a hizmet ederken küffarla çetin bir mücadeleye girişmiş
ve bu mücadelede şehit düşmüştür. Bu nedenle türbesinin bulunduğu yere şehitlik de denilir. Bu
şehitliğin bulundugu alan dönüm
civarında olup adına vakfedilmistir. Semayil Baba'nın bir kardeşi
Samsun'un eski mezarlığı olan
eski mezarlıkta metfun bulunan
Şeyh Seyyid Kudbüddin, diğer
kardeşi Tekkeköy'de Zeynuddin
Camii mezarlığında metfun Şeyh
Seyyid Yusuf Zeynuddin'dir.
Semayil Baba'nın doğum ve ölüm
tarihi bilinmemekle birlikte 12001300 yılları arasında yasadığı
sanılmaktadır.’
Kardeş olan kişilerin birbirine
çok yakın yıllarda yasamış oldukları düşünüldüğünde ve Semayil
Baba ile Cüneyd’in farklı devirlerde yasamış olduğu bilindiğinden,
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son rivayette aktarılan Ahubaba,
Semayil ve Cini Bağdat türbelerinde metfun bulunanların
kardeş olduğu rivayeti gerçekçi
gözükmemektedir. Bu durumda
aktarılan birinci ve ikinci rivayetlerin nispeten tutarlı olduğu
kanaatindeyiz. Ancak daha önce
de belirtildiği gibi köyün birkaç
kez tamamen dolup-boşalması;
isminin ilk olarak Ahubaba olarak mı, yoksa Semayil olarak
mı kullanıldığı sorusunu güncel tutmaktadır. Köy merkezine varmadan daha güneyde
kalan kesimde halk tarafından
Ahubaba
Tekkesi/Ahubaba
Şehitliği seklinde tanımlanan bir
alan bulunmaktadır. Bölge, fındık ekili arazinin hemen yanında
olmasına rağmen, halk tarafından şehitliğin varlığına inanıldığı
için arazinin bu bölümünde tarım
yapılmamaktadır. Ayrıca şehitlik olduğu sanılan bölgede yakın
zamanda dışarıdan getirilmesi
mümkün olmayan ve şehitliğe ait
olduğu ileri sürülen bir kısmı toprak üstünde kalmış mezar tasları
mevcuttur.

Boğazı tanımlamaları da mevcuttur (BOA: HRT. 0629). 1520 ve
1642 tarihli defterlerde Semayil
hakkında veriye rastlanmaması,
köyün 18. yüzyılda isimlendirilmiş
olabileceği ihtimalini doğurur.
Öte yandan 1200-1300 yılları arasında yasadığı sanılan Semayil
Baba’dan dolayı yaklaşık 500 yıldır isimsiz ya da Semayil harici
bir isimle bilinen bir bölgenin de
var olması pek mümkün değildir.
Bu durum 16. yüzyıl kayıt çalışmalarında Semayil’in defterlere
islenmediği ihtimalini doğurmuştur.
Alibeyli Köyü

1455 yılına ait tahrirde, köyün
Canik Sancağı kır iskân yerleri
listesinde olduğu tespit edilmiştir (Öz, 1999: 199). Ayrıca,
Yediyıldız & diğerleri (2002), 1520
tarihli 387 numaralı Karaman ve
Rum Vilayetleri defterlerinde
Alibeyli’nin Alibeglü; Erler (2009:
169-190) ise, 1837 tarihli defterde Ali Beklüler olarak yazıldığını
belirtmişlerdir.
Aşıklı Köyü
İlçenin merkeze yakın köylerinden biri olan Aşıklı Köyü için,
daha eski yıllarda ‘âşıklar’, ‘âşık’
gibi kısaltmaların ve ‘âşıklara
gidiyorum’, ‘âşıktan geldim’ gibi
söylemlerin olduğu bilinmektedir. İsmin Osmanlı zamanında
civarda yasamış olan halk ozanı
Âşık Bekir’den geldiği halkın
genelinde bilinse de, bu rivayeti
destekleyici bilgi bulunmamaktadır.

Köyün günümüzdeki adı hakkında söylentiler yetersiz olmakla
birlikte, çok eski bir köy olduğu
tarihsel kayıtlarda mevcuttur.
15. yüzyılda Canit-i Göl veya
Gölcanik olarak bilinen bugünkü
Çarşamba ile Terme ve kısa süre
önce onlardan ayrılarak ilçe olan
1642 tarihli avarız defterinde
Salıpazarı,
Ökse Kazasına bağlı Aşıklu Köyü
Ayvacık ve Asarcık yöresi (Öz, 2008), 1837
yer isimlerinin çoğunluğunun
tarihli defterde ise Asuklu ile
Semayil ismi 1837 tarihli defter- Türkmen boylarıyla ya da kişi Kara Muslu (Erler, 2009: 169-190)
de Semail ile Karacalu (Kıraclu) adlarıyla bağlantılı olması, bu kaydı tespit edilmiştir.
yörenin Türkleşmesi bakımından
olarak kaydedilmiştir
çok anlamlıdır ve Alibeylü örne- Bayramlı Köyü
(Erler, 2009: 169-190). Ayrıca ğinde bu durum vurgulanmıstır
Toprak sahibi olduğu bilinen
Semayil Körfezi ve Semayil (Öz, 2006: 3-29, 2008: 247).
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Beşiroglu Hüsnü’nün köy meydanında yaptığı imecede basta
serbest ve köy ekmeğinin sunulduğu, çeşitli yemeklerin yapıldığı toplantılar tertip edilirmiş.
Bu durum ‘Hüsnü’nün bayramına
gidiyoruz’, ‘Beşiroglu’nun bayramı varmış’ şeklinde tanımlamalara neden olmuş ve toplantılar
gelenekselleşmiştir. Zamanla bu
etkinlikler yalnızca bayramlarda
yapılmış olsa da son 30-40 senedir yapılmadığı bilinmektedir.
Rivayetin devamında Bayramoğlu
Hüsnü’nün Dogu Karadeniz göçmeni olduğu ileri sürülmektedir.
Bu söylentiden yola çıkarak tarihsel kaynakları kontrol etmenin
uygun olacağını düşünüyoruz.

Hacı Emiroğlularına ait kısmı
bugünkü Ordu ve Giresun topraklarının da dahil olduğu Ünye ve
Satılmış (bugünkü Fatsa) kazaları
oluşturmaktaydı.
Bölge 1280-1297 yılları arasında
Türkler tarafından ele geçirildi.
Hacı Emir İbrahim Bey’in babası
Bayram Bey (ölümü 1332) bu küçük
beyliğin kurucusu sayılabilir.
Osmanlı idari teşkilatı Bayramlu
(bugünkü Ordu) veya Canik-i
Bayram nahiyesi ismini bu Bayram
Bey’den almış olmalıdır (Öz, 1999:
24). 1520 tarihli 387 numaralı
Karaman ve Rum Vilayetleri defterlerinde yöre Canik-i Bayram
kazası olarak Canik Sancagı içinde
gösterilir (Yediyıldız &

bölge Bayramlu (1547), Orduyı
Bayramlu (1613 ve 1643) olarak belirtilmektedir (Öz & Acun,
2008).
Yazı işleri Müdürlüğü verilerine
göre Bayramlı Köyü 1900’lerde
kurulmustur.
1642 tarihli avarız defterinde Bayramlu (Öz, 2008: 245) ve
1837 tarihli defterde Şeyh Güvan
ile Bayramlu ismi kaydedilmiştir
(Erler, 2009: 169-190).

Aktarılan rivayet ve tarihsel kaynakların ışığında Çarşamba ilçesine bağlı Bayramlı Köyü’nün, Ordu
ilinden yöreye göçen topluluklar
Osmanlı öncesi Canik bölgesi tarihini ele aldığımızda, bölgeyi dört digerleri, 2002). 1642-43 tarih- tarafından kurulduğu yorumunun
kısımda inceleyebiliriz. Bunlardan li mufassal avarız defterinde ise yerinde olacağı kanısındayız.
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BAFRA BOĞAZKAYA KÖYÜ
BATIK MİNARE
Devlet Su İşleri tarafından
1991 yılında Kızılırmak
üzerine Derbent Barajı’nın
kurulmasıyla Samsun’un
Bafra ilçesine bağlı
Boğazkaya Köyü’ndeki
yapılar sular altında kaldı.
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Devlet Su İşleri tarafından
1991 yılında Kızılırmak üzerine
Derbent Barajı’nın kurulmasıyla
Samsun’un Bafra ilçesine bağlı
Boğazkaya Köyü’ndeki yapılar
sular altında kaldı.

Akasyamhaber
yapı sular altında kalmıştı.
Tosköy Köyü sular altında kaldıktan sonra köy sakinlerinin büyük
bir kısmı Bafra’ya yerleşti.

Bafra Boğazkaya Köyü Batık
Eski adı Tosköy olan bölgede Minare, özellikle fotoğraf sanatyapay bir göl oluştu ve geriye çılarının ilgi merkezi uğrak yeri
sadece yıkılmayan sular altında haline gelmiş durumda.
kalan caminin minaresi kaldı.
Batık Minare, 2015 Ocak ayın25 yıl önce Kızılırmak üzerine da National Geographic Dergisi
Derbent Barajı'nın kurulma- tarafından da fotoğraflanarak
sıyla Bafra ilçesi Boğazkaya uluslar arası bir hüviyet de kazanMahallesi'ndeki 200 civarındaki mış oldu.

Samsun'un Bafra ilçesinde
Kızılırmak içinde yer alan "batık
minare" ve etrafındaki göl manzarasının turizme kazandırılması
için çalışma yürütülüyor.
Baraj gölü çevresinde son yıllarda alabalık tesisi, motel, ev pansiyonu gibi işletmeler açıldı.
Safari turu, olta balıkçılığının
yapıldığı bölgede bir de Batık
Minare’ye su altı dalış sporu da
yeni yeni ilgi çekmeye başlamış
durumda.
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TEKKEKÖY BELEDİYESİ

Osmanlı Hamamı
Projesi Hayat Buluyor
Tekkeköy Belediyesi
hamam kültürünün
canlandırılması ve ilçede
turizmin farklı alanlarda
da hareketlenmesi
noktasında Osmanlı
Hamamı Projesini
hayata geçiriyor.
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İlçenin tam merkezinde bulunan
Tekkeköy 19 Mayıs Mahallesinde yapılması planlanan Osmanlı
Hamamı projesinin inşaat aşamasına geldiğini söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan
Togar, “Bu ay içerisinde inşaat
çalışmaları başlayacak olan
Osmanlı Hamamı projesi Türk
kültürünün ve geleneklerinin bir
parçasının tekrar canlandırmanın beraberinde yerel ve bölgesel anlamda turizm yönünden de
ilçeye büyük bir avantaj sağlayacaktır” dedi.

Hamamlar hem sağlık hem de
sosyal ve kültürel kazanım yerleridir
Tekkeköy Belediyesi tarafından
bu ay içerisinde inşaat çalışmaları başlayacak olan Osmanlı
Hamamı projesi hakkında bilgi
veren Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Türklerin yaşamında hamamlar sadece bir
yıkanma yeri değil, daha ötesi
sağlık, sosyal ve kültürel etkinliklerin yaşandığı merkezlerdir.
Hamam kültürü eski medeni-

yetlerde başlayıp zamanımıza
kadar tarihin her çağında her
medeniyetin süre gelen kültürel
bir parçası olmuştur. Tüm dünyada Hamam dendiği zaman ilk
olarak Osmanlı ve Türkler akla
gelir. Çünkü Hamamın asıl sosyal, kültürel gelenekleri ve uygulamaları Türklerle birlikte gelmiş
ve günümüze kadar taşınmıştır.
Bundan dolayıdır ki, hamam denince Türkler, Türkler denince
hamam akla gelmektedir. Tekkeköy Belediyesi olarak bizlerde sağlık, kültür, sosyal birçok
özelliği bünyesinde barındıran
bir hamamı ilçemize kazandırabilme konusunda çalışmalarımızı tamamlayarak artık inşaat
aşamasına gelmiş bulunuyoruz.
Osmanlı Hamamı projemiz ilçemizin tam orta noktası sayılan
19 Mayıs mahallemiz sınırları
içerisinde yer alan yaklaşık 5 bin
500 metre karelik bir arsaya yapılacak. Etrafında 4 bin beş yüz
metre kare yeşil alanı bulunan ve
Osmanlı mimarisi ve motifleriyle süslenerek yapılacak hamamımızın yanına birde 300 metre
karelik açık yüzme havuzu inşa
edeceğiz. Hamam projemizin
inşaat alanı 1100 metre kare olacak ve karşısında 2000 metre
kare açık otoparkı yer alacak.
İlçemizin en merkezi konumlu

Mahallemizde hayata geçireceğimiz Osmanlı Hamamı projesi
ile bölgemizdeki önemli kültürel,
sosyal ve sağlık yönünden bir
eksikliği daha gidermiş oluyoruz. Osmanlı Hamam projemiz
tamamlandığında ilçe halkımıza hizmet vermesinin yanında
Samsun ve çevre turizmine de
ciddi katkı sağlayacak. Bu ay içerisinde temel çalışması başlayacak ve en kısa zamanda inşaatı
tamamlanarak halkımıza hizmet
vermeye başlayacak” dedi.
Temel kazısı başlıyor
Bu ay içerisinde temel kazısı
başlayacak olan Osmanlı Hamamının Türk kültüründe önemli bir
yere sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Togar, “Osmanlı Hamamı birçok kazanımın yanında
turizmin geliştirilmesine yönelik
bir yöne de sahip. Hamam kültürü çok eski ve Türklerin adetleri
ile örtüşmüş ayrılmaz bir parçasıdır. Yıllar geçtikçe yok olmaya yüz tutan hamam kültürü
çalışmalarımız sayesinde tekrar
canlanacak. Kadın ve erkekler
için ayrı bölümler olarak tasarlanan proje kapsamında havuz,
sauna, tuz odası, buhar odası,
masaj odası ve şok havuzu başta
olmak üzere birçok donatı bulunacak” şeklinde konuştu.

Çarşamba
ismi temelde
çeharsenbe bileşik
kelimesinden
gelmektedir. Bunun
yanı sıra ÇeharSenbih olarak
da yazılmaktadır
Çehar, Farsça sayı
isimlerinden biri
olan dört sayısına
karşılık gelmekte,
sembe ise yine
Farsçadan alıntı
gün anlamındadır.
Güncel olarak
sembe kelimesi
çarşamba ve
perşembe
kelimelerinde
kullanılmaktadır.

37

“AMAZON” BİR EFSÂNE
NE TARİH NE HAKÎKAT
DEREBAHÇELİ/ALİ KAYIKÇI
Saygıdeğer Okuyucularımız!..

Amazonların, Samsun
ile bir şekilde alâkalı
gösteriliyor olması,
üzerinde düşünülecek
önemli bir konudur.
Samsun’a tarihi
gerçekliği olmayan bir
tarihin yakıştırılmaya
çalışıldığını görüyoruz.
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li “Giresun Adası’nda Mitolojik
“(AA) Anadolu Ajansı Sinop Efsane Canlandırıldı” denilmekBürosu” tarafından hazırlanan te haberin içeriğinde de yine
bir haberde, “Sinop ‘Amazon “Amazon Kadınları”ndan bahseKadınlar’ ile Tanıtılacak” denince dilmekte idi.
hâtırımıza (15 Temmuz sonra- Bunun üzerine biz de mahalsında kimlere hizmet ettiği çok lî/yerel
bir
gazetemizin
daha net ve iyi bir şekilde anla- 24.01.2017 günlü nüshasında
şılan) “Hürriyet Gazetesi”nin, yer alan köşe yazımızda; bir
“Üniversiteli Amazonlar”, “İşte zamanlar Terme İlçemize bağlı
Bizim Amazonlar” diye öve öve “Gölyazı Belediyesi” tarafınbitiremeyip 1’inci sayfadan ver- dan ve “Belediye Başkanı Cemil
diği (Bkz: Mahalleden Bölgeye Dürümlü”nün önderliğinde başSamsun/2-Ali Kayıkçı; Samsun latılan “1. Amazon Festivali”,
Mayıs 2000, s. 456-457) haber- giderek Samsun, Amasya,
ler yanında “Türkiye Gazetesi”nin Giresun’dan sonra şimdilerde de
18.05.2012 günlü nüshası 19’uncu “Sinop”a kadar ulaşmış ve gayr-i
sayfasında “Giresun” mahreç- millî, gayri ahlâkî bâzı sahneler

ve oyunlar ile bugünlere gelip “Amazonların tamamen hayal
dayanmıştır, demiş;
ürünü bir topluluk olduğunu ve
Ardından da 1932’de “Keriman onlarla ilgili anlatılanların tamaHalis Ece”yi 28 ülkenin mayolu men şehir efsânesi, Yunan mitokadın/kızları arasından birinci lojisine dayandırılan ve sapıklık
seçen zihniyet, bugün de çeşit- derecesinde yaşantıları olduğu
li şekil ve kisvelerde karşımıza söylenen bir tarihin Samsun ile
çıkmakta ve haber olarak gaze- özdeşleştirilmek istenmesi üzetelerimiz sayfalarında yerini ala- rinde önemle düşünülmesi gerebilmektedir, diye ilâve eylemiş ken bir konudur” dedi.
sonrasında da:

Sinop haberinde bu işin
“organizatör”lüğünü
yapan
“Pelvin….” adlı özel bir firmanın
temsilcisi (G. K. K.) adlı kadın,
bakınız neler söylüyor: “Bir
dönem kentimizde de yaşadıkları bilinen Amazon Kadınlarının
hayata bakış tarzlarını, duruşlarını ve felsefelerini dansımıza
yansıtarak izleyicilere aktarmaya çalışacağız. Bu sayede hem
Amazon Kadınlarının hem de kentimizin tanıtımına katkı sunmak
istiyoruz” şeklindeki sözlerine
yer vermiştik.
Saygıdeğer Okuyucularımız!..
18 Kasım 2011 günlü “Samsun
Haber” ve “Samsun Denge” gazetesi ile diğer bölge haber gazetelerinde yayımlanan bir konferans
haberinde aynen şöyle denilmekte idi:
“Samsun OMÜ Fen-Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Fahri Sakal”,

“Samsun Gelişim Merkezi
Derneği (SAGEM-DER) tarafından gerçekleştirilen toplantıda
“Fahri Sakal”, “Amazonlarla ilgili
ilk kaynakların Herodot’un eserlerinde yayınlandığını, ancak
sadece duyumlardan ibaret olduğunu, Amazonların Terme Irmağı
kenarında yaşadığı söylentisinin tarihi gerçeklere kesinlikle
uygun düşmediğini” belirterek,
“Tanrılarının bile sapıklıkta birbiri ile yarıştığı eski Yunan mitolojisinden çıkarılan ve sapıklık
derecesindeki yaşantıları olduğu
söylenen Amazonların, Samsun
ile bir şekilde alâkalı gösteriliyor
olması, üzerinde düşünülecek
önemli bir konudur. Samsun’a
tarihi gerçekliği olmayan bir tarihin yakıştırılmaya çalışıldığını
görüyoruz. Samsun, kesinlikle
Amazonlarla özdeşleştirilmemelidir. Bu anlayış bizi, bir kültür yozlaşmasına doğru götürmektedir” diye belirtti. (Fazla
bilgi için bkz; Samsunlu Şâirler

“Amazonların
tamamen
hayal ürünü
bir topluluk
olduğunu ve
onlarla ilgili
anlatılanların
tamamen şehir
efsânesi, Yunan
mitolojisine
dayandırılan
ve sapıklık
derecesinde
yaşantıları
olduğu söylenen
bir tarihin
Samsun ile
özdeşleştirilmek
istenmesi
üzerinde önemle
düşünülmesi
gereken bir
konudur”.
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ve Yazarlar Ansiklopedisi, Yaş
65 Yolun Yarısı Eder/1-2, Hem
Okudum Hem de Yazdım/1).
Bunun üzerine biz de; “Sayın
“Fahri Hoca”; bizim ve “M. Hâlistin
Kukul Hoca” gibi fikir ve gönül
dostu kalem ehlinin yıllardan
beridir dile getirmeye çalıştığımız bir konuya, bir kere daha
açıklık getirdiler ve son noktayı
da koydular… Bu çok önemli tespit, “Sinoplu Bayana” da buradan,
bir kere daha duyurulur” demiş,
sonrasında da “Bütün bu söylenip
yazılanları, Samsun Büyükşehir
Belediyesi’nden Amasya, Giresun
ve Sinop’taki bir kısım muhteremler(!)in de mutlaka duymalarını ve
okumalarını özellikle diliyoruz.”
Diyerek sözü, bu husustaki his ve
düşüncelerimizin dile getirildiği
aşağıdaki mısralara bırakmıştık:
“Amazon” bir efsâne; ne tarih, ne hakîkat;
“Meme kesik bir kadın”, “baldır çıplak bir avrat”;
“Büyükşehir” uyuma; bu söz sanadır, dikkat:
Fahri Hoca uyardı, “Bu bir şehr-i efsâne”;
“Putperest” ve “sapıklar”, “Yılmaz bundan sana ne?..”
( “Putperest” ve “sapıklar”, “Pelvin bundan sana ne?..”)
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“Süpermen” bir efsâne, “Örümcek Adam” hayâl;
“Teksas-Tommiks” ve “Zagor”, çizgi-uyduruk masal;
Örnek arıyor isen, tarihinden “adam” al;
Fahri Hoca uyardı, “Bu bir şehr-i efsâne”;
“Putperest” ve “sapıklar”, “Yılmaz bundan sana ne?..”
(“Putperest” ve “sapıklar”, “Pelvin bundan sana ne?..”)
“5 bin yıllık tarih”ten, şeref ve şan timsali;
Yüzlerce bilge kişi, onca komutan-vali;
Şeyh Şâmil var kahraman, mücâhid bir ahali;
Fahri Hoca uyardı, “Bu bir şehr-i efsâne”;
“Putperest” ve “sapıklar”, “Yılmaz bundan sana ne?..”
(“Putperest” ve “sapıklar”, “Pelvin bundan sana ne?..”)
“Şefik Avni” dün gibi, “Biçeroğlu Hamza Bey”;
“Pontusçu”ya “Dur!” diyen, onca düşmanlara “Hey!”;
Rus-İngiliz-Fransız; yakıp-yıkıyorken köy;
Fahri Hoca uyardı, “Bu bir şehr-i efsâne”;
“Putperest” ve “sapıklar”, “Yılmaz bundan sana ne?..”
(“Putperest” ve “sapıklar”, “Pelvin bundan sana ne?..”)
“Topal Osman” bir gâzi, bölgenin “has uşağı”;
Elindeki mavzeri, devirir Canik Dağı;
Oku-yaz bu destanı, titresin Rûm dudağı;
Fahri Hoca uyardı, “Bu bir şehr-i efsâne”;
“Putperest” ve “sapıklar”, “Yılmaz bundan sana ne?..”
(“Putperest” ve “sapıklar”, “Pelvin bundan sana ne?..”
KAYIKÇ’Ali diyor ki; Yusuf Ziya şaşkına;
“Bırak şu yalanları, uyan Allah aşkına!..”
“Gitmene çok az kaldı, yakarız sana kına!..”
Fahri Hoca uyardı, “Bu bir şehr-i efsâne”;
“Putperest” ve “sapıklar”, “Yılmaz bundan sana ne?..”
(“Putperest” ve “sapıklar”, “Pelvin bundan sana ne?..”)
“Keriman Halis” örnek, “örneklerden şahane!..”

Saygıdeğer Okuyucularımız!..
Bundan bir yıl kadar önce
bir mahallî/yerel gazetenin
25.01.2017 günlü nüshasında
yayınlanan bir köşe yazımızda,
aynen şunları söylemiştik:
Malûmları olduğu üzere; 18 Kasım
2011 günlü “Samsun Haber” ve
“Samsun Denge” gazetesi ile
diğer bölge haber gazetelerinde yayımlanan bir konferans
haberinde; “Samsun OMÜ FenEdebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fahri
Sakal”, “Amazonların tamamen
hayal ürünü bir topluluk olduğunu ve onlarla ilgili anlatılanların
tamamen şehir efsânesi, Yunan
mitolojisine dayandırılan ve
sapıklık derecesinde yaşantıları olduğu söylenen bir tarihin
Samsun ile özdeşleştirilmek
istenmesi üzerinde önemle düşünülmesi gereken bir konudur”
demişti…
Bizim de üyesi olduğumuz
“Samsun Gelişim Merkezi

feranslarında defaatle dile getirilmiş olmasına rağmen “Turizm
bakımından sanki bir matahmış
gibi, hayâli/efsanevî Amazon
Kadınları’nın Terme’de yaşadığının söylenmesi ve bunlara sayfalarca yer ayrılarak yaşayış biçimlerinden ve putperest inanışlarından uzun uzun söz edilmesi,
heykellerinin hangi ülkenin hangi
isimli müzelerinde bulunduğuna dair bilgiler verilmesi, hangi
Avrupalı ressamın, hangi tablosunun bu kadınlardan bahsettiğine dair malûmatlar serpiştirilmesi yanında ‘Kudret helvası’ ile
beslendiklerinin yazılması yetmiyormuş gibi Samsun Büyükşehir
Belediyesi’nin bu gayri millî söylentilere sahip çıkarak onlara
“İlkadım İlçesinde” bir ‘de ada/
köy’ tahsis etmesi ve yaşantılarını heykeller, çadırlar, eşyalar ile
canlandırmaya çalışması…”na
şimdilerde Terme’de ‘Amazon
Gerek ciddî kültür-sanat ve târihi Parkı’ ile devam edilmesi… ne
eserlerde ve gerekse de araştır- tepkiler giderek büyüyor…
macı öğretim üyesi kişilerin kon- “Zeyna” filminden alıntılarDerneği (SAGEM-DER) tarafından gerçekleştirilen bu toplantıda “Fahri Sakal”, “Amazonlarla
ilgili ilk kaynakların Herodot’un
eserlerinde yayınlandığını, ancak
sadece duyumlardan ibaret olduğunu, Amazonların Terme Irmağı
kenarında yaşadığı söylentisinin tarihi gerçeklere kesinlikle
uygun düşmediğini” belirterek,
“Tanrılarının bile sapıklıkta birbiri ile yarıştığı eski Yunan mitolojisinden çıkarılan ve sapıklık
derecesindeki yaşantıları olduğu
söylenen Amazonların, Samsun
ile bir şekilde alâkalı gösteriliyor
olması, üzerinde düşünülecek
önemli bir konudur. Samsun’a
tarihi gerçekliği olmayan bir tarihin yakıştırılmaya çalışıldığını
görüyoruz. Samsun, kesinlikle
Amazonlarla özdeşleştirilmemelidir. Bu anlayış bizi, bir kültür
yozlaşmasına doğru götürmektedir” diye de belirtmişti…

la kapanmış “Terme Gölyazı
Belediyesi”nin bu eski Yunan
(Grek) efsanesini âdeta hakikatmiş gibi kurgulama yapması,
bâzı gazetelerin renkli resimler
ile haberler yayınlaması ve onlar
hakkında manşetlere taşıdıkları
“Sadece üremek için sevişirlerdi”,
“İşte bizim Amazonlar” gibi ifadeleri yetmemiş gibi son yıllarda
bütün bu yapılanları/densizlikleri
âdeta az gören bâzı kişi ve kuruluşlar; “Turizm…Turizm…” diye
diye öz kaynaklarımızı tüketmenin, Belediyeyi borçlandırmanın
yanında yeni nesilleri de mânevî
çöküntüye sürüklemek için âdeta
birbirleriyle yarışırcasına (onlar
adına) projeler üretmekte ve
tarihçilerin, milliyetçilerin, fikir
adamlarının, edîblerimizin ve
araştırmacılarımızın yazıp söylediklerine kulaklarını tıkamakta
ve yanlış bildiklerinden de asla
vazgeçmemektedirler…
Târihte yaşamış uzun saçlı “Hitit,
İskit veya Kimmer Savaşçısı”
değil de onların kabûl ettikleri
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gibi; “Amazon/Tek Memeli
Kadınlar” olduklarını varsayalım.
Peki (efsâne/masallara göre)
Kimdir bu Kadınlar?..
• Eski Yunan (Grek) Tanrılarının
sevişmelerinden meydana geldiğine inanılan “piç” bir topluluk…
• Kadın kadına yaşayan, aralarında erkek barındırmayan “anaerkil/feminist” bir topluluk…
• Çoğalmak için; çevre kabilelerin
erkekleri ile yılda bir defa birleşen, “fahişe/or…u” bir topluluk…
• Dünyaya getirdikleri çocuk kız
ise besleyip büyüten, erkek ise
katleden “cani/katil” bir topluluk…
• “Kbele” ve benzeri “Tanrıça”lara
tapınan “putperest” bir topluluk…
• Kur’ân-ı Kerîm’de Hazret-i Musâ
aleyhisselâm kavmine çölde
yemeleri için, Cenâb-ı Allah tarafından mucîzevî olarak indirilen
“Kudret Helvası” ile sözümona
beslenen bir topluluk…
İşte TC’li bizim bâzı Büyükşehir
ve il-ilçe Belediyelerimizin, Kültür
Müdürlüklerimizin, derneklerimiz, bankalarımız, gazete ve
dergilerimiz ile ajanslarımızın…
maalesef sahip çıktığı; andığı ve
yaşatmak istediği “Efsanevî Tek
Memeli Kadınlar” bunlar, diyoruz
ve bu kuruluşların her birini millî
ve mânevî değer sahipleri adına
şiddet ve nefretle kınıyor, bir
kere daha “Bu Amazoncu Kafalar
er-geç gidecek, bu Bölgenin de
çilesi bitecek” diyerek köşe yazımızı mısralar ile noktalıyoruz…
Kalbî sevgi ve saygılarımızla…
* * * * *			
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“Turizm” diyor, “Amazoncu Başkan”ım;
“Turizm” diyor, “Kültür-Turizm Müdürü”;
Ne “Grek”dir, ne de karışık kanım…
“Biz”den değil, nicesi var-bir sürü;
Şu “Selçukî”, bu da “Osmanlı” canım…
“Turizm” diyor, “heykelci”ye heykel”le;
“Efsâne”ye, sarılıyor dört elle;
Sorsan manken; iki fodul, bir kelle…
“Biz”den değil, nicesi var-bir sürü;
“Yeşil” görmez, sürüp durur kömürü…
“Turizm” diyor, köy kuruyor-kanallı;
“Terme” diyor, “tarih” diyor-sanallı;
Masal gibi, anlatıyor-bin ballı…
“Biz”den değil, nicesi var-bir sürü;
“Anaerkil” fahişenin bir türü…
“Üreme”si, komşu ile “çiftleşmek”;
“Bir zaman”da, “kadın-kadın güreşmek(!)”;
“Mahareti(!)”, sabi oğlanı “deşmek”…
“Biz”den değil, nicesi var-bir sürü;
“Kan dökmek”le, gelmiş-geçmiş ömürü…

Saygıdeğer Okuyucularımız!..
Efendim; yıllar önce idi: “İl Kültür
ve Turizm Müdürlüğü”müzün
önceki (târihi Askerî Hastane)
binasına yaptığımız bir ziyâret
sırasında, giriş katı salonunda
sergilenen “Samsun” konulu bir
“Resim Sergisi”nde, oldukça dikkat çekici bir durumla karşılaşmıştık.

Minik ressamların tablolarında
şehrimizin adı geçince akıllarına
gelen “obje”lerin kâğıtlara aktarılması meselesinde; karşımıza, birkaç tabloda hep “Amazon
Kadını”nın çıkarılmasının üzüntüsünü yaşarken, Samsun Valisi
Sayın Hüseyin Aksoy’un “Önsöz”
yazısı ile “Nurettin Menekşe”
“Helva”ları, “Kudret”tenmiş inanma;
“Mûsâ kavmi”, değil sakın aldanma;
tarafından yayına hazırlanmış,
“Kbele”si, yanar sakın sen yanma…
fotoğrafları ise Valilik, İl Kültür
“Biz”den değil, nicesi var-bir sürü;
ve Turizm Müdürlüğü ile ilçe
KAYIKÇ’Ali, yol otoban-sen yürü!..		
belediyelerimiz olmak üzere
					
ayrıca bazı kişilerce sağlanmış,
* * * * *				
			
2013 basım tarihli “SAMSUN
“Vehbi” gitti artık, bozuldu büyü;
Güneşin Doğduğu Şehir” adını
“Samsun” bir acayip, şehre dönüştü:		
taşıyan 244 büyük sayfa boyda,
Sanırsın “Pontus”un eline düştü;
4 renkli, kuşe kâğıda ofset bas“Grek” efsanesi, dinle öyküyü;
kılı bir “Albüm” ile karşılaşınca,
“Amazon” çadırı, “Amazon” köyü…
güzel şeyler görüp okuyaca“Amazon” kadını, yayı elinde;
ğımız ümidine kapılmış idik…
Etek yukarlarda, balta belinde;
Samsun… İlçeler…. Eğitim…
“Tanrıça Kbele”, yaşar dilinde…
Sağlık…
Tarım…
Spor…
“Amazon” çadırı, “Amazon” köyü…
Asalet aranır, saçın telinde…
Ulaşım… Enerji… Ekonomi...
“Yusuf Başkan” kurdu, hayâlim dedi;
Bütçeden kopardı, milyonlar verdi;
İşi bitti artık, murada erdi…
“Amazon” çadırı, “Amazon” köyü…
“Amisos Tepesi”, kim bizim derdi?..
KAYIKÇ’Ali der ki, “Sinoplu” coştu;
“5 Dansçı Kız” için sahneye koştu;
“Işıklar” parlak ya, “akıbet” loştu!..
“Amazon” sahnesi, “Amazon” huyu;
“Cüzdanlar” dolu ya, “kalbleri” boştu!..

Sanayi… Kablıcalar… Kurtuluş
Savaşı’nın İzleri… KültürSanat… Mimari…. Tarihçe….
Derken karşımıza yine şu gayri
millî, gayri ahlâkî, gayri dinî
“Amazon Kadınları” çıkıvermesin
mi?..
Sayfa 124: “Salıpazarı: Tarihin
en gözü pek kadın savaşçıları
Amazonlar. Ve Ana Tanrıça Kibele….
Kibele âşık olmuştur Attis’e.

İster ki Attis de âşık olsun kendine ve sonsuza kadar birlikte
olsunlar. İstemez Attis Kibele’yi.
O, Kral Midas’ın kızıyla evlenmek üzeredir. Bunu haber alan
Kibele de tuzaklar kurar Attis’e.
Sonunda Attis cinsel organını
koparıp saplar toprağın bağrına. Kibele onu bir çam ağacına
dönüştürür. Attis’ten akan kan ise
menekşelere dönüşür oracakta.
Salıpazarı’nın en yüksek tepelerinden birinde, Garpu Kale denen
yerde bir tahtı vardır Kibele’nin.
Önünde bir sunak. Belki de bu
yüzden çam ormanları ve menekşe tarlaları bu kadar yoğun ve iç
içedir buralarda.”
Sayfa 136: “Terme: Efsanevi kadın
savaşçılar… Daha iyi ok atabilmek için memelerini kesip dağladılar ve bütün dünyada böyle
bilindi. Amazonlar Termedon Çayı
çevresini yurt edinip Temiskira
adını verdiler.”

dönemlerden tutun da Nerik’ten,
Enete’den, Amisos’tan, son olarak
Selçuklu ve Osmanlı’dan bugüne
kadar adım adım tarihe tanıklık
eden pek çok eseri bu müzemizde bulabilirsiniz. Arkeoloji ve
Etnografya Müzesi’nden ayrılıp
sahil boyunca batıya doğru yaklaşık 3 km kadar gittiğinizde Batı
Park içinde kurulmuş Amazon
Parkı’na ulaşırsınız. Burada oluşturulan temsili Amazon Köyü’nde,
o dönemin yaşayışı…”
* * * * *			

Sanatçısı”nın çekmiş olduğu 50
bin (evet, yanlış okumadınız, tam
elli bin) dia filmi içerisinden en iyi
800 fotoğrafın seçilmesi ile meydana getirilmiş ve şu âna kadar
da bir benzeri yapılmamış bir
şâheser olarak kütüphânelerde
yerini almış bulunmaktadır…
Yazarı ile millî, sanatçısı ile millî,
tarihçisi ile millî mi millî, kültür
adamı ile millî bir eser…
O yıllarda birlikte Gürses
Gazetesi’nde
“Kültür-Sanat
Sayfası” hazırladığımız

Eğitimci-Şâir ve Yazar M. Hâlistin
Gerçek ile hayâl, târih ile efsâ- Kukul Hocamız, 10 Şubat 2004
ne, millî ile gayr-î millî (kozmo- tarihli nüshasının 3. sayfasınpolit) bir kültür; iç içe ve büyük da, “Bir Kitap: Trabzon Fotoğraf
bir yutturmaca gayreti ile ser- Albümü” başlığı altındaki incelegilenmekte ve özkaynaklarımız/ me yazısının bir yerinde aynen
servetimiz/imkânlarımız/genç- şunları söylemiş idi:
lerimiz bu şekilde hebâ olup git- “Trabzon Fotoğraf Albümü’ne,
sanatçı Süleyman İskender’in
mektedir…
Bakınız; yıllar önce, bundan tam Önsöz’de belirttiğine göre,
10 küsur sene evvelinde, Trabzon Fahrettin Taşkın, Kemal Karakaş,
Valiliği tarafından, Sayın Vali Gündoğar Manga, Ömer Sami
Adil Yazar zamanında “Trabzon Ergan ve Çetin Nuhoğlu Beyler
Fotoğraf Albümü” adı altında, de sanatçısever yapılarıyla katbenzer bir eser yayınlandı. Bu kıda bulunmuşlardır. Eserdeki
eser; 26 x 38 ebadında, kuşe fotoğraflar şu başlıklar altında
kâğıda 422 renkli sayfa olarak sunulmuştur:

Sayfa 206: “Gezi Yolları: Amazon
Köyü (Batı Park): Tarihi kadın
savaşçılar Amazonların izinde
Samsun’u dolaşmak isterseniz
sizi önce Arkeoloji ve Etnografya
Müzesi’ne bekliyoruz. Vilâyet
binasına komşu olan bu müzemizde Samsun’un binlerce yıllık basılmış, “Süleyman İskender” Trabzon’un Dünü Bugünü; Surlar,
öyküsünü yüzlerce eser sayesin- isimli, milletlerarası bir şöhret Kaleler, Anıtlar, Köşk, Konak ve
de okuyabilirsiniz. Tarih öncesi sahibi Trabzonlu bir “Fotoğraf Eski Evler;
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Osmanlı topraklarına katıldı”dan
“19 Mayıs 1919’da Samsun’da
yakılan meşale” ile (Bkz: Sayfa
22-23) Atatürk’e bağlayan ve bilinen 5 bin yıllık Türk-İslâm târihi
içerisinde başkaca herhangi bir
ismi, kahramanı, târihi şahsiyeti öne çıkarmayan; Topal Osman
gibi, Şefik Avni Özüdoğru gibi
destansı büyüklerin adını bile
anmayan kişiler; lâfı döndürüp
dolaştırıp “Amazonlar”a getirNetîce îtibâriyle fotoğraf, bir “dış
mekte ve âdeta bizden olanlagörünüm san’atıdır”. Sanatçı, içe
rı unutturmak için devlet-millet
nüfûz edebildiği veya ettirebilimkânlarını da kullanarak şehîddiği nisbette, kabuktan sıyrılır
lerimizin, gâzilerimizin kemiklerive (temâşâ)yı, (seyir)i, asıla yâni
ni sızlatmakta; ihanet değilse de
(öz)e götürmeyi başarır ki, hiçbir
büyük bir gaflet örneği sergileözde insanı menfaate sevkeden
mektedirler; demiş, sonrasında
suflî gayeden eser bulunmaz.
da aynen şunları söylemiştik:
Öz; olabildiğince sâde’dir, saftır,
“Tarih Araştırmacısı Prof. Dr.
tâze’dir, lâtif’tir, bediî haz noktaSayın İbrahim Tellioğlu” konuşsında huzur vericidir.
malarında, makâle ve eserlerinİşte, elimizde bu mânâda öz’e de defaatle, “Amazonlar tarihî
nüfûz eden, tabiatı bize asîl his- birer şahsiyet değil, eski Grek
lerle okutan bir
efsânesidir” şeklinde söyleyip
eser vardır. O’na tebriklerimizi ve yazmasına (Bkz: Yaş 65 Yolun
Türk san’atına hizmetinden dola- Yarısı Eder/1-Ali Kayıkçı; Samsun
yı şükranlarımızı sunmak bir vazi- 2012, Yaş 65 Yolun Yarısı Eder/12; Ali Kayıkçı Samsun 2012 ile
fe olsa gerektir.
Hem Okudum Hem de Yazdım/1Tebrik ediyor ve teşekkürlerimi- Ali Kayıkçı; Samsun 2012 ve
zi sunuyoruz…”			
İlkçağdan Osmanlılara SamsunProf. Dr. İbrahim Tellioğlu;
* * * * *			
Samsun 2012) gibi eserler bu
hakîkati gözler önüne sermesiGönül isterdi ki, bugün biz de ne rağmen, kozmopolit bir grup
Samsun hakkındaki bu eser için insan tarafından bu hatâlarda
biz de benzer şeyler söyleyelim ısrar edilmekte ve genç beyinler
ve emeği geçenleri can-ı gönül- iğfâle uğratılmaktadır.
den kutlayalım. Ancak, gel gör ki, Başta “Mert Irmağı İnsanları/
bundan (Amazon Kadınları konu- Pontus’a Derbe” adlı eserimiz
su dışında da) mahrûm bırakılmış olmak üzere “Samsunlu Şâirler
bulunuyoruz. Şöyle ki:
ve Yazar Ansiklopedisi” isimli
Dinî Yapılar; Mezarlar, Türbeler,
Çeşmeler; Parklar, Köprüler,
Eğitim Kurumları, Trabzon’da
Kültür Sanat, Trabzon’dan
Kesitler; Çarşı, Pazar; Trabzon
Deyince; Trabzon Akşamları;
El Sanatları, Köyde ve Yaylada
Yaşantı, Dağ Çiçekleri, Trabzon
ve Hamsi, Turizm, Giysiler,
İşletmeler, Oyalar, Trabzonspor,
Tarım, Sanayi.

Samsun Târihi’ni “1389 yılın- çalışmalarımızda kendisinden
da Yıldırım Bayezit zamanında sitayişle bahsettiğimiz “15 Fırka
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Komutanı Kurmay Yarbay Şefik
Avni Bey (Özüdoğru)” hakkında
ayrıca Mu. (Obi) Yarbay Özen
Topçu ile Yrd. Doç. Dr. Bünyamin
Kocaoğlu “Millî Mücâdele
Yıllarında Samsun 15. Fırkanın
Samsun’daki Faaliyetleri (19191921)” adını taşıyan, Samsun 2008
basım tarihli müstakil yayınlar
bulunmasına rağmen, “Amazon”
ve “Grek Kültürü” hayranı hatta
hastası diyebileceğimiz bâzı
kalemler ve idareciler; maalesef
bunları görmemekte, duymamakta ve millî benliğimizi yıllar yılıdır
kemirmeye devam etmektedirler; diye bir kere daha haykırıyor
ve de bu “Amazoncuları” biraz da
Siz Saygıdeğer Okuyucularımızın
kalblerinden kopup gelen hislere
tercüman olacak şekilde “mısramısralar” hâlinde bir güzel tel’in
eyleyelim istiyoruz…
Kalbî sevgi ve saygılarımızla…
* * * * *			
Kibeleci gâfiller, Amazoncu şaşkaloz;
Bu ne hayranlık böyle, bu nasıl kör âşıklık?!..
Bu Grek efsânesi, putperestçe bir moloz…
Yaşayışı pespaye, şıllık kadınca kılık;
Her biri bir kümeste, çevre yerlerde horoz…
Her biri ayrı katil, erkek çocuk düşmanı;
Kızlara hayat hakkı, erkeğin çıksın canı;
Sözüm ona Terme’ymiş, bu reziller vatanı…
Bu Terme’ye iftira, değilse var mı kanıt?..
Üç-beş şaşkın dikiyor, yalan tarihe anıt…
5 bin yıllık tarihim, göze-dizine dursun!..
Selçuklu ve Osmanlı, var mı kenarda dursun?..
Millî Mücadele’m ne, aç kitabı okursun!..
Bir Pontus hayâliyle, nice cana kıyıldı;
Şimdi Amazon çıktı, birileri bayıldı…
KAYIKÇ’Ali durma yaz, bir oyundur onu boz;
Batasıca bâtılcı, Grek için oynar koz;
Amazon bir efsâne, putperestçe bir moloz…
Asala, yok PKK; kültürde de Amazon;
Millî ol kendine gel, örnek sana Trabzon!..

Susuz Köyü Dokuma atölyesi

VEZİRKÖPRÜ’DE
KENDİR TARIMI VE URGANCILIK
Bünyamin KIVRAK
Vezirköprü’de Kendir konusunu
iki ana başlık altında irdelemek
gerekmektedir.

Vezirköprü
coğrafyası bir çok
ürünün tarımının
yapılabileceği ve yer
yer de doğal ya da
yapay kaynaklardan
sulanabileceği
yegane bir alandır.
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1. Kendir Tarımı ve Kendircilik
2. İpçilik ve Urgancılık
Vezirköprü coğrafyası bir çok
ürünün tarımının yapılabileceği ve
yer yer de doğal ya da yapay kaynaklardan sulanabileceği yegane
bir alandır. Sırtını dayadığı Taşan
Dağları ve Kunduz dağından yıl
boyunca aşağıya doğru süzülen
yerel su kaynakları ve bu su kaynaklarına bağlı Vezirköprü coğrafyasının çeşitli yerlerine serpiştirilmiş yapay göletler, neredeyse tüm Vezirköprü ovasını

sulanabilir kılmaktadır. Konumuz
olan Kendir, hemen her türlü
iklim koşullarında yetişebilen
bir üründür. Vezirköprü ovasının
sulanabilir oluşu ise kendir tarımına önemli bir artı değerdir. Bu
bakımdan Vezirköprü’de kendir
tarımı köklü bir geçmişe sahiptir. Osmanlının üçüncü büyük
tersanesi olan ve 19. Yüzyıla dek
önemini koruyan Sinop tersanesinde yapılan Ahşap gemilerin
en mühim malzemelerinden olan
halat, urgan ve çeşitli iplerin kendir ve ketenden imal edilmesi
bu ürünlerin üretimini bir devlet
politikası haline getirmiştir. Bu
malzemeler Canik Sancağı’nın

kitabı yayımlayan Flotwell, Hacı
Hamza, Kamil, Zeytun hattını izleyip Tahtaköprü köyünden geçerek
Çeltek üzerinden Vezirköprü’ye
ulaşırken, Tahtaköprü köyünden
daha altlarda arpa ve kenevir
alanları gördüğünü yazar. Tahtaköprü – Çeltek arasında gördüğü
Kenevir ekili alanlar, kuşkusuz Yukarı Narlı ve Aşağı Narlı (Narlısaray) köyleriydi. Foto 1-2

Foto 1. Flotwell'in Kızılırmak kitabının kapağı

Çok uzun yıllardır Kendir ekimi yapılan bu bölgeye ek olarak, elbette Vezirköprü’nün Nalbantlı Ma-

Foto 2. Flotwell'in çizimiyle önde kendir ekimine tanık olduğu alanlar;
karşıda Şahinkaya Kanyonu

bataklıklarında yetişen kendirden elde ediliyordu. Necmettin
Aygün: “Samsun limanının sahil
şeridinden çok Köprü, Havza,
Lâdik, Zile, Tokat ve Kayseri
gibi yerleşimleri ilgilendirmesi;
Samsun’un sahil yerleşimlerine
nazaran arka coğrafyasına daha
fazla bağımlı olduğuna yorumlanabilir.” demektedir. Böylelikle
Sinop Tersanesine giden kendir
lifleri içerinde Vezirköprü kendirinin de olması muhtemeldir.
1893 yılı Temmuz ayında Berlin’den üç arkadaşı ile çıkıp Aşağı
Kızılırmak Havzasını araştırmak
için Türkiye’ye gelen ve bunun
sonucunda “Qyzyl –Yrmaq” adlı

hallesinin çiftçilerine ait tarlaların
olduğu “şehir altı” mevkiini de anmak gerekecektir. Vezirköprü’den
başlayıp Uluçay deresi hattında,
derenin İstavlas Çayına karıştığı
Kayalı mevkiine dek 3 km boyunca kendir ekimi yapılmaktaydı.
Şimdilerde yapılaşmaya açılan
bu alan hem Uluçay deresinden,
hem de Nalbantlı Mahallesinde
bulunan ve Nalbantlı Mahallesini
boydan boya kat eden bir kanalla
“elmacının kuyusu”ndan sulanıyordu. Tarlaların durumuna göre
belli bir hiyerarşi takip edilerek
yapılan sulama günleri boyunca
kanala düşen çocuklar nedeniyle anneler bir hayli muzdarip idi.

Necmettin
Aygün: “Samsun
limanının sahil
şeridinden çok
Köprü, Havza,
Lâdik, Zile, Tokat
ve Kayseri gibi
yerleşimleri
ilgilendirmesi;
Samsun’un sahil
yerleşimlerine
nazaran arka
coğrafyasına
daha fazla
bağımlı
olduğuna
yorumlanabilir.”
demektedir.
Böylelikle Sinop
Tersanesine
giden kendir
lifleri içerisinde
Vezirköprü
kendirinin
de olması
muhtemeldir.
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Kendir tarımının yoğun yapıldığı
dönemlerde belki bir ücret karşılığı yaptırılan soyma işlemi, çoğu
kez de tutuşturmalık olarak kullanılan sapları karşılığı da yaptırılırdı. Vezirköprü “şehiraltı” mevkiinde üretilen kendirler genellikle
Nalbantlı Mahallesi ve Yeni Mahalleli kadınlara dağıtılır, bu kadınlar sokakta geç vakitlere dek ortada yanan bir ateş etrafında kendir
soyarlardı. Bu ateşte, bitkinin işe
yaramaz en uç bölümü yakılır. Bu
uç bölüme “cığıl” denilirdi.
Foto 3. Ortacamii önünde kendir pazarı (Foto: M.Şahin, Hasan Kıyafet Arşivi)

1980’li yıllarda bir süre Adatepe,
Oruç, Çeltek, İncesu köylerinde
de ekim yapıldıysa da, kendir tarımının kendine özgü güçlükleri nedeniyle birkaç aile ile sınırlı kalmış
ve terkedilmiştir.
Zira, Kendir üretimi zor bir süreçtir. Bu nedenle de pazarlama
ve fiyat politikasındaki en küçük
olumsuzluk kendir ekimini etkilemekte ve üretim yapan ailelerin
gelecek sezon için üretimden vazgeçme kararlarını kolay almalarını
sağlamaktadır.
Kendir ekimi Mart ayında yapılır.
Genellikle iki kez çapa ister. Haziran sonunda 5 metreye kadar
uzayan kendir, Ağustos ayıyla birlikte söküme gelir. Söküldüğünde
henüz kurumamıştır ve elastiktir.
Duruma göre 3-5 köklük bir demet
elle kavranır ve topraktan belli bir
açıyla çekilerek çıkarılır. Çıkarılan
bitki, kuruması için söküm alanına
serilir. Sabah çiğini alarak yavaş
yavaş lif ayrışması gerçekleşip
ve belli bir renge ulaşan bitkinin
bu kez alt yüzünün kurutulmasına
geçilir. “Bu ters çevirme esnasın48

da kendir sapları “çırpma” denen
ve birbirlerine vurarak gerçekleştirilen yöntemle kurumuş yaprakların dökülmesi sağlanır. Diğer
yanı da kuruyunca, bu kez bir insanın kaldırabileceği demetler oluşturularak sapları üzerine dikilir.
Bu demetlere “cergi” denir. Belli
bir süre bu istif alanında tutulan
ve iyice kurumaları sağlanan cergiler, “ıslak” adı verilen havuzlara
alınır. “Bu havuzlar standart bir
büyüklükte olmamalarına karşın
genellikle 10-15 m boy, 3-4 metre
en ve derinlikleri 60 cm kadar olabilmektedir.” (Muammer Cebeci;
Siftah Senden Bereket Allahtan)
Cergiler ıslağa düzgün yerleştirilir, üzerlerine baskılama taşları
konulur. Aslında bu bir tür çürütmedir. Sürekli kontrol edilerek 1015 gün suda tutulan ve sapı listen
kolayca ayrılacağı gözlemlenen
cergiler ıslaktan çıkarılır ve tekrar kurutulmak üzere sapları üstüne dikilirler. Kızılderili kampını
çağrıştıran bu manzara, soyulmak
üzere bulunduğu yerden götürülünceye dek araziye ayrı bir atmosfer katar.

Sapından ayrılan kendir lifleri,
kadınlar tarafından 3-4 kg lık demetler halinde iş sahibine teslim
edilir. Bu demetler bir araya getirilerek yaklaşık 25 kg’lık balyalar
haline getirilir ve her Salı günü Vezirköprü Ortacamii önünde kurulan kendir pazarında satılır. Foto3
İPÇİLİK (URGANCILIK)
Genel itibarı ile urgancılık olarak
anılsa da Vezirköprü’de bu işi yapanlara “ipçi” denir. İpçiler, balyalar halindeki kendir liflerini alıp
bunu; sicim, ip ve urgan olarak
işleyen kimselerdir. Yukarınarlı,
Aşağınarlı (Narlısaray) köylerinde yalnızca kendir üretimi yapılır
ve satılır. Oysa Vezirköprü “şehiraltı” mevkiinin kendir üreticilerinin bir kısmı aynı zamanda
ipçidirler. Zira, Vezirköprü’de ip
bükme işi, Nalbantlı mahallesi
sakinlerinin geleneksel mesleğidir. Uluçay deresinin hemen yanında yer alan Nalbantlı mahallesi sakinleri, Uluçay deresinin
zaman zaman taşkınlar vererek
düzleştirdiği dere kenarındaki
boş alanda ipçilik mesleğini icra
ederler. İnsan gücü ve sabra dayalı bu meslek, Nalbantlı mahallesi için adeta sevgi, saygı,
dayanışma, sosyal statü ve pay-

Foto 4. Nalbantlı Mahallesi gençleri ip bükerken (Muammer Cebeci Arşivi)

Foto 5. Çıkrık çeviren çocuklar (Muammer Cebeci Arşivi)

laşma demektir. 7’den 70’e herkesin emeğine ihtiyaç duyulan
bu alanda çalışmayan Nalbantlılı
yok gibidir. Foto 4
Küçük yaşlarda evden çaya yemek taşıma ile başlayan süreç,
büyüyünce çıkrık (dolap;cüre) çevirmeye, “gebre sürmeye” oradan
“dürgü” taşımaya ve nihayet patronluğa dek sürer gider. Foto 5

İP VE URGAN YAPIMI
Büyük balyalar açılarak içlerinden
birkaç kiloluk demetler oluşturularak gelin duvağı gibi bir sırığa
geçirilerek “dürgü/tuğ” oluşturulur. Dürgüden bir uç alınıp düğüm
oluşturulur. Çıkrıktan uzanan ve
“iv/iğ” denen kancaya takılır. Cürede dört “iv-iğ” bulunur. Bu da
dört ayrı dürgü ve dört ayrı çalışan demektir. Çıkrığın dönmeye

Foto 6. Tuğ taşıyan ipçiler (Ali Cıdıloğlu Arşivi)

başlamasıyla dürgü taşıyan kişi
dürgüsünü kontrol ede ede ve lif
çıkışını sağlaya sağlaya çıkrıktan uzaklaşmaya başlar. Dürgücü
uzaklaştıkça kendir bükülür ve ip
oluşmaya başlar. Oluşturulan bu
ipler farklı bir dinamoda dört ayrı
uca bağlanır, diğer uçlar da çengelle bir kişinin beline bağlanır.
Dinamo çalışmaya başladığında
“top” adı verilen ve içinde dört
ayrı oluğu bulunan aparat, tek çıkış noktasında bu dört ipi birleştirmeye başlar. İşlemin başlamasıyla birlikte birbirine dolanarak
kısalmaya başlayan ipler nedeniyle belinden bağlı bulunan ve ipleri
belli bir ahenkle sabit tutan kişi
hızla dinamoya doğru yaklaşmaya
başlar. Böylece urgan (halat) meydana gelir. İhtiyaca göre çeşitli
uzunluklarda üretilen halatlar için
son işlem, pürüzlerin giderilmesi,
renginin albenili hale getirilmesi
ve belli bir ıslaklıkla birbirlerine
uyumlarının sağlanması amacıyla
“gebre” denilen ıslak keçe ya da
ıslak yün dokuma (genellikle yün
çorap ya da yün atkı) parçası ile
sıkıca perdahlanır. Foto 6
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VEZİRKÖPRÜ’DE KENDİRE
DAYALI EKONOMİ

KENDİR: YAĞLI URGAN (31 YIL
ÖNCE) Hasan Kıyafet

Bugün tüm Türkiye genelinde yalnızca Narlısaray Mahallesinde
(köy, belde) çok sınırlı alanda (2016
yılında 100 dekar) üretilen Kendir,
bir zamanlar Vezirköprü tarımı için
vazgeçilmez bir üründü. Ne yazık ki
kendirden yapılan ürünlerin yerini
jüt ve naylon benzeri ürünlerin alması ve kendir üretiminin oldukça
zor ve karmaşık oluşu nedeniyle
yıllar içerisinde hızla geriledi. 2005
– 2010 yılları arasında eskiden hiçbir ekonomik değeri olmayan liflerden sonraki kalan ve “kelek” denilen gövde için sınırlı miktarda ekilir
hale geldi. (Zira bu kökler çok çabuk
tutuştuğu için sobada ve semaverde tutuşturucu olarak kullanılır)

- Aslında zaman zaman kendir
tarımı ve ipçilik Vezirköprülüler’in
yüzünü güldürmüş olsa da, kendir
ürünlerinin yerine konan ikame
ürünlerden sonra üretici durumundan hep şikayet etmiştir. Bu,
diğer tarım ürünleri için de böyle
olsa da kendirin ekimden hasada,
hasattan urganı satıncaya dek geçen süre, diğer tarım ürünlerinden
çok daha zordur. Ekim alanının
binlerle ifade edilebilecek dönümden neredeyse sıfıra yaklaşmış hatta bazı yıllarda tamamen
durmuş olması durumu zaten
açıklamaktadır. Foto 7

Geçen yüz yıllık dönemde Yukarı
Narlı, Aşağı Narlı gibi köylerin ana
geçim kaynağı ve bir çok köy için de
vazgeçilmez bir ürün olan kendir,
kaynaklar, istatistikler ve anlatılar
dinlendiğinde 1960’lı yıllardan itibaren gerilemeye başlamıştır. Gerilemenin ana nedeni, kendir ve ip
üretiminin zor olmasının yanısıra,
kendir ürünlerine ikame edilen ve
üretimi sanayileşmiş jüt ve naylon
gibi ürünlerin yaygınlaşması, Vezirköprü üreticisinin gelenekselleşmiş iptidai yöntemlerden vazgeçememesi ve üretim giderleri
ile kazancın hiçbir zaman istenilen
oranı yakalayamamasıdır.
ÇEŞİTLİ YILLARDA
VEZİRKÖPRÜ’DE KENDİR
ÜRETİMİ
- Şemsettin Sami Kamus-ul
Alam’ında 1541 tarihli Tahrir Defteri’ne dayanarak ip, halat, urgan
yapımında kullanılan kendiri Vezirköprü’nün önemli geçim kaynaklarından sayar.
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Foto 7. Yağlı Urgan (Hasan Kıyafet Arşivi,
Fotoğraflar Mustafa Şahin)

- 1329 (1913) tarihli Ticaret ve
Ziraat Nezareti İstatistik-i Umumiye’nin Memalik-i Osmaniye’nin
1329 senesi Ziraat İstatistiği’nde
Köprü Kazası’nda 1000 dönüm
kenevir ekildiği, ekilen alandan
144.000 kıyye (kıyye=okka; 1 okka
1.282 kg) ürün elde edildiği ve 1
kıyye kenevirin 4 kuruş olduğu yazılıdır.
- 1927-1928 Devlet Salnamesi’nde ise, üretim istatistiklerinde
Kenevir mevcut olmakla birlikte
miktar belirtilmemiştir.
- Vezirköprü 1971 Albümü (Vatandaş Gazetesi Yayınları) 1967
yılı istatistiklerinde Vezirköprü’de üretilen kendiri 625 ton olarak verir.
- Geçmişten Günümüze Vezirköprü-2008 adlı kaynakta 2007
verilerine dayanarak 522 dekar
alanda 55 ton kendir üretildiğini
yazar.
- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; Tüm Türkiye’de 2011 yılında 16 ton, 2012 yılında ise 6 ton
kendir üretildiğini kaydetmiştir.

- Vezirköprü’de anılan adıyla
kendir, literatürde çoğunlukla Kenevir, dişi hint keneviri nedeniyle
basında çoğu kez haber olmuştur.
Ancak, tüketicinin sorunlarını tarladan pazara en iyi yansıtan dizi
yazı hiç kuşkusuz Yazar Hasan Kıyafet’in önce Cumhuriyet Gazetesi
için yaptığı ve hatta Cumhuriyet
Gazetesi’nin “Yağlı Urgan Boynumuza Geçti” başlığı ile duyurusunu
yaptığı, ancak nedenini yazarının
bildiği bir biçimde vazgeçilen ve
bunun üzerine İstanbul Çağdaş
Gazetesi’nde 9 Kasım 1986 yılında
yayımlanan “Yağlı Urgan; Kendirin
Öyküsü” dür. Burada Hasan Kıyafet İncesu Köyünde kendir sökümü
yapan üreticilerle keyifli bir sohbet yapmıştır. Üreticilerden Hüseyin Çavuş, içtenlikle tüm süreci
anlatmış ve neredeyse koydukları
işgücünü de sayarsak, “zararına”
çabaladıklarını belirtmiş. Kendir
işinin güçlüklerinden de söz ederek, özellikle “ıslak çıkarma” işinin
çok pis bir iş olduğunu, bu işi yapan
işçinin günlerce kahveye bile gidemeyeceğini belirtmiş. Foto 8

Foto_8_Hasan Kıyafet Arşivi

O yıllarda 333 üyesi bulunan bir
de Kendir Kooperatifi varmış. Kooperatif Müdürü (ya da başkanı)
Ali Yılmaz; ellerinin kollarının bağlandığını,

özellikle Tire tüccarlarının kendilerinden yok pahasına aldıkları
ipleri çeşitli yöntemlerle albenili
hale getirip, tüketiciye kat be kat
pahalıya sattığını belirtiyor.

- Devletin üreticiyi tüccarın
insafına bıraktığını söyleyerek,
halen geçen yıldan 60 ton lifin depolarında durduğunu ve ellerinde
kaldığını belirtmiş. Foto 9

Hasan Kıyafet lifi saptan ayıran
ve “kelekçi” tabir edilen kadınlarla
da görüşüyor ve gündelikçi olarak
mı çalıştıklarını soruyor. Kadınlar
da bunu keleği için yaptıkları yanıtını veriyor.

Uluçay Deresi Kıyısında ip büken
işçilerle de görüşen Hasan Kıyafet, benzer şikayetleri ve üretimin
meşakkatini onlardan da dinlemiş. Dönemin işçilerinden Ahmet
Mülayim ve Ali Işık; zaman zaman
kendi işlerini zaman zaman da
yevmiye ile çalıştıklarını belirterek, ürünün çok ucuza gittiğini

SONUÇ
Kendirin 2012 yılından sonra hiç
ekilmediği yıllar olmuştur. Ne var
ki, yine aynı yıllarda tüm dünyada ve Türkiye’de doğal liflerden
üretilen ürünlere ilgi birden bire
artmış ve gözler sadece Vezirköprü’de kayıtlı üretimi yapılan

Foto_9_Kooperatif Başkanı Ali Yılmaz’ın
açıklamalarını içeren gazete küpürü (Hasan
Kıyafet Arşivi)

kendire çevrilmiştir. Son birkaç
yılda birkaç çiftçi Kendir üretimi
için yoğun çaba harcıyor. Bu çaba
Ondokuzmayıs Üniversitesi’nden
doğal lifler konusunda iki uzman
akademisyenin kişisel çabalarıyla destekleniyor. Prof. Dr Selim
Aytaç ve Prof. Dr Ali Kemal Ayan
zaman zaman Vezirköprü’ye gelerek kendir üreten çiftçilerle bir
araya geliyor, üretim hakkında
bilgi alıyor ve çiftçilere bilimsel
destek sağlıyor. Bu arada yurt
içinden kendir sevdalısı Erdoğan
Topuz, daha önce Kastamonu
Hanönü’nde ve Taşköprü ilçelerinde kendir lifinden yapılan kilimleri tekrar canlandırmak için
kolları sıvıyor ve kendi marangoz51

Foto 10. Kendire Amerikalı İlgisi (Foto:B.Kıvrak)

Foto 11. Erdoğan Topuz'a ait Kastamonu'daki kilim atölyesi

luk becerisiyle ürettiği tezgahlarda ürettirdiği deneme ürünleri çeşitli fuarlarda sergiliyor. Erdoğan
Topuz’un bu çabaları, Amerika’dan
Bioagronomics Group müdürü ve
kenevir experi Amerikalı Robert
Cornell Clarke’ın ilgisini çekiyor
ve bu konuda birlikte çalışmaya başlıyorlar. 2018 yılı itibarı ile
Kastamonu merkezde bir atölye
kurup kilim üretimine başlıyorlar.
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Foto 12. Erdoğan Topuz'a ait Hanönü'ndeki kendir eğirme alanı

Aynı zamanda, Hanönü ilçesinde
de Vezirköprü kendirinden sicim
ve urgan üretiyorlar ve bu alana
ciddi yatırım yapıyorlar. Bu anlamda Türkiye’de kendir üretimi
yapılan tek yer olan Narlısaray
köyü üreticileri ile de alım garantisi sözleşmesi yapıyorlar. Bunun
yanı sıra Yurt dışında özellikle Japon Mizu markası ve Amerika’dan
Bioagronomics Group müdürü ve

kenevir experi Amerikalı Robert
Cornell Clarke’ın Narlısaray’ı ziyaret etmeleri ve yurt içinden de
birkaç firmanın Narlısaray kendirini kayda değer fiyatlarla satın
almaları, çiftçinin yıllar içesinde
küstüğü bu ürünü tekrar ekonomiye kazandırabilecek mi, bunu
zaman gösterecek. Foto 10

SAMSUN KAZ TİRİDİ
İzzet ACAREL

Kazlar kendi
güvenliklerini
sağlama
konusunda,
şaşırtıcı ölçüde
zeki davranışlarda
bulunan
hayvanlardır.
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Canlılar tarih boyunca en önce
karınlarını doyurmak sonra da
güvenle hayatlarına devam
etmek istemişlerdir. Bu temel
istek doğrultusunda; canlıların
yaradılış gereği kendilerine biçilen rolleri oynamaları sürecinde,
insan aklı sayesinde diğer canlılara müthiş bir üstünlük sağlamıştır. Bu akıl ki; yüz yıllar boyunca sürekli daha iyisini ve daha
güvenlisini oluşturmak çabası
içerisinde olmuş, böylelikle kainatta bir düzen ortaya çıkmıştır. Bu düzen sürekli gelişmiş ve
değişmiştir. İnsan, kendisinden
kat kat daha güçlü ve olağanüstü

yeteneklere sahip olan hayvanları; evcilleştirmiş, insanlığın yararına olan işlerde kullanmıştır. İlk
çağlardan itibaren, kümes hayvanları, yılandan, çıyandan ve her
türlü haşerattan korunmak için
evcilleştirilmiştir. Kazlar kendi
güvenliklerini sağlama konusunda, şaşırtıcı ölçüde zeki davranışlarda bulunan hayvanlardır.
Atalarımız sırf bu yüzden kazları
çadırlarının ve evlerinin çevresinden hiç ayırmamışlardır. Bugünki
yazımızın konusu da: Kaz eti ve
kaz yağından yapılan yemek.
Bugünlerde halen bu yemeğin
isminin tirit mi yoksa serid mi

olduğu konusunda ve bu yemeği
ilk önce kimin yaptığı konusundaki tartışmalar devam ederken,
bu yemeğin gösterişli salonlarda büyük kalabalıklara sunumu
yapılmaya devam edilmektedir.
Ladik’de Serid, Kavak’da Selit,
Vezirköprü, Havza ve Asarcık’da
Tirit denilen, asırlardır kalabalık
bir şekilde oturup yediğimiz bu
yöresel yemeğimizin özünde ve
yapılışında çok farklılıklar yok
aslında. Yer yer adında farklılıklar olmasından dolayı biraz sözlük karıştırma ihtiyacı hissettim.

Özellikle Ladikliler Seridimiz
neden Tirit oluyor diye itiraz
etmektedirler. Ben de bir Ladikli
olarak aynı düşüncedeyim. Bu
durumu biraz açıklığa kavuşturalım:
Serid: Yağla ıslanmış ekmek (F.
Develioğlu Osmanlıca Sözlük
Farsça asıllı kelime)
Tirit: Et suyuna kızartılmış veya
bayat ekmek konularak yapılan
yemek

Vezirköprü,
Havza ve
Asarcık’da
TİRİT denilen,
asırlardır
kalabalık bir
şekilde oturup
yediğimiz
bu yöresel
yemeğimizin
özünde ve
yapılışında
çok farklılıklar
yok aslında.
Yer yer adında
farklılıklar
olmasından
dolayı biraz
sözlük karıştırma
ihtiyacı
hissettim.
Özellikle
Ladikliler
Seridimiz neden
Tirit oluyor
diye itiraz
etmektedirler.

Tirit: Yemeğin suyu
Tirit: Yaşlı ve zayıf (kimse)
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Dilimize Farsça’dan girerek
Türkçeleşen bu kelimeler incelendiğinde, Serid ve Tirit kelimelerinin her ikisinin kullanımlarının
yaygın ve aynı zamanda doğru
olduğu anlaşılmaktadır. Ancak
“SELİT” ismine kaynaklarda hiç
rastlanılmamıştır. Kanaatim odur
ki, komşu ilçemiz Kavak’da kullanılan Selit ismi, Serid’in farklı
ve yanlış telaffuz edilmesinden
dolayı ortaya çıkmıştır. Bahse
konu olan geleneksel yemeğimiz Samsun İç Bölge Belediyeler
Birliği (Asarcık, Havza, Kavak,
Ladik, Vezirköprü) müracaatıyla
2013 yılında “Samsun Kaz Tiridi”
adıyla Türk Patent Enstitüsü
tarafından tescillenmiştir.

kaz iyice beslenir, yağlanır, eti
ve iç organları da temizlenir. Bu
süreci yemeğe katılan herkes
yakından takip eder. Bu yöresel
yemeğin yakın çevreden (aile,
komşu, akraba, arkadaş, dost)
bireylerin katılımıyla kalabalık
bir şekilde yenilmesi, bu esnada
sohbet edilmesi artık bir gelenek, kültür haline gelmiştir. Çoluk
çocuk bütün aile bireyleri yenileUzun kış gecelerinin vazgeçilme- cek yemeğin, katılacak misafirlezi olan, sıcak bir şekilde yenilen bu rin, yemeğin etrafında kalabalık,
yöresel yemeğimizin yapılış süre- eğlenceli geçecek uzun sohbet
cinden de bahsetmemiz gerekir. gecelerinin heyecanını yaşar. Bu
Yemeğin yapılışında kullanılacak yöresel yemek yuvarlak sofralarolan kaz, kesilmeden önce küçük da yenir çünkü yuvarlak sofrada
bir alana (kafes vb.) koyularak herhangi bir sınır, kısıtlama ve
burada 20-25 gün boyunca, dışa- protokol yoktur. Aksine bu sofrarıya hiç bırakılmadan, sadece lar samimi, içten, yakın, sıcak bir
mısır ve su ile beslenir. Böylece ortam oluşturmaktadır. Bu yöre56

sel yemek resimde de görüldüğü
gibi; bulgur pilavı üzerinde kaz
eti, yan tarafında kaz yağı ile yağlanmış ince yufka ekmeği, içecek
olarak ise acuk ekşi de denilen
yabani elma pekmezi çalkaması ya da ayran ile birlikte servis
edilir. Bizler ve bizler gibi bir çok
kişinin özlemini çektiği şey, bu
yöresel yemeği tatmak değil;
bu yemeğin etrafında toplanan
babaannelerimiz, dedelerimiz,
babalarımız, annelerimiz, yeğenlerimiz, dayılarımız, amcalarımız
ve onların eşsiz sohbetleridir, bu
yöresel yemek vesilesiyle yakın
çevremizden insanlarla geçirdiğimiz o samimi, içten, güzel sohbet akşamlarıdır… Hoşça kalın.

TÜRKİYE'DE
"AĞAÇ OLMAK"
"Ağaç
olmak" tâbiri,
Türkçe'mizde, daha
ziyâde mecâzî
olarak, argodaki
hâliyle bilinir ve
söylenir.

"Ağaç olmak" tâbiri, Türkçe'mizde, daha ziyâde mecâzî olarak,
argodaki hâliyle bilinir ve söylenir. Mânâsı ise: "Birinin, bir yerde,
uzun zaman - boş yere- ayakta
beklemesi/bekletilmesi" demektir.

olmak'tan yani "fidan"dan, "ağaç
olmak" var ya, işte o!..

2010 yılının mayıs ayının sonuna doğru, güzîde şehrimiz Bursa'ya gitmiştim. Orada, Uludağ
yolu üzerinde, İnkaya Köyü'ndeki
muhteşem bir çınar ağacı, herkeO hâlde, onu, mecâzî değil de, asıl si olduğu gibi, beni de cezbedip
mânâsıyla düşünelim ve Türki- heyecanlandırmıştı. İlk defa, böyye'de "ağaç olma"nın nasıl bir şey lesine devasa bir ağaç görüyorolduğuna göz gezdirelim.
dum...
Öyleyse; hakîkî mânâda 'ağaç ol- Beraber bulunduğumuz arkadaşmak' ne demektir?
lar, onunla tek tek, ve toplu olaHani, Peygamber Efendimiz'in: rak fotoğraflar çektirmiştik.
"Kıyamet kopacağını bilseniz, elinizdeki fidanı dikiniz" mübârek
sözünün gerektirdiği, 'yavru ağaç
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M. Halistin KUKUL

Not almışım,-zâten kayıtlarda da
vardır- bu çınar ağacı, 608 yaşındadır. Boyu: 35 metre; çapı, 3 met-

re ve çevresi kalınlığı 9 metre ve
hâkim çevre sahası 920 metredir.
13 ana-kolunun herbiri, büyük diyebileceğimiz bir ağaçtan da büyüktür. Bu dalların bâzıları, çelik
payandalarla, alttan desteklidir.
Sözünü etmek istediğim "hakîkî
mânâda ağaç olmak" budur.
Künyesindeki, hâfızasıyla, kültürüyle, bakımıyla ve bütün ihtişamıyla, "Ben ağacım!.." diyor.

de görebiliriz. Bir şey var ki, bunların kayda geçmesi ve korunması hususunda yeterli gayretimiz
olduğunu söyleyemem.
Samsun'un Çarşamba İlçesi Kızılot Köyü'ndeki emsâline az rastlanır 'târihî çınarın' da 650 yaşında olduğu ifade ediliyor.

Yine; Ünye Cumhuriyet Meydanı'ndaki, 450-500 yaşında olduğu
düşünülen,çevresi 9 metre, çapı
2018 yılının başlarında, basında 3 metre ve boyu da 30 metre olan
bir haber okudum. Meâli şöyle: çınar ağacı, 1950'li yıllarda yıldırıSamsun'da, Kale Mahallesi Sa- ma mârûz kalıp parçalanmasına
athâne Meydanı'nda, 150 yıllık rağmen, bütün târihî hüviyetini
ve boyu 20 metre olan çınar ağa- muhafaza ederek ayakta durabicı ile, Pazar Mahallesi Kasaplar liyor.
Caddesi üzerinde çapı 1,5 metre; Antalya'nın Gedelme Köyü'ndeki
çevresi 3,5 metre ve boyu da 20 çınarın 2512 yaşında olduğu söymetre civarında olan bir başka leniyor.
çınar ağacı koruma altına alındı.
Söylemek istediğim şudur ki,
Haberde; bu ağaçların, Kültür ve bunların bâzılarına , kimlik kartı
Turizm Bakanlığı Taşınmaz Kültür tahsis edilip, münasip bir yerde
ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kuru- ağaca zarar vermeyecek şekilde
lu tarafından "anıt ağaç" hüviye- -ya ağacın gövdesine asılı veya
tinde bulunduğu tescil edildi.
yakınında uygun bir yerde- bilgi
Şüphesiz ki, Türkiye'miz, bir uçtan verildiği hâlde; ekserisi, kendi
bir uca bu güzelliklerle doludur. başına, karda, yağmurda, kasırHangi şehrimize gitsek, nicelerini gada sahipsiz ve kimliksiz bir va-

Ünye Cumhuriyet
Meydanı'ndaki,
450-500
yaşında olduğu
düşünülen,çevresi
9 metre, çapı 3
metre ve boyu
da 30 metre
olan çınar
ağacı, 1950'li
yıllarda yıldırıma
mârûz kalıp
parçalanmasına
rağmen, bütün
târihî hüviyetini
muhafaza
ederek ayakta
durabiliyor.
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ziyettedir, koruma'dan uzaktır.

Ağacı budamak başkadır; ağacı
Zaman zaman, onların dibine gi- hırpalamak, tırpanlamak ve çökertmek başkadır!..
dip, hangi dalı karda/yağmurda/
fırtınada veya araba çarpmasıyla Sözünü ettiğim ağaçların herbikırıldı veya toprağın üzerine çı- ri, bir tarihi, bir kültürü yaşamış,
kan köklerini, şöyle gelişigüzel bir özüne sindirmiş ve bize intikal
bakışla temaşa etmenin, bakım ettirmiştir. Düşününüz ki, Osmanve koruma olmadığı bilinmelidir. lı'nın doğuşunu yaşamış ağaçlarımız vardır..Belki de daha öncesiSadece belli bir mıntıkada değil, ni!..
üzülerek ifade edeyim ki, TürkiUnutulmamalıdır ki; ağaçlar -ve
ye'mizde ağaçlar yalnızdırlar.
elbette ki, her türlü mahlûkatBâzı bölgelerimizde yokluğu Allahü teâlânın, biz insanlara
umursanmazken, bâzı bölgeleri- lütfettiği en zarîf kıymetler/
mizde, varlıklarından âdeta ra- emanetlerindendir. Bizim iyi nihatsızlık duyulur hâle gelinmiştir. yetimiz onlarla buluş(a)mayınca, ellerimiz bu iyi niyetle onlara
Meselâ; bir apartmandaki bir za- değmeyince asla gürleşemezler.
tın caddeyi seyredememesi, bir Mevcut hâllerini muhafaza edeağacın kesilmesine nasıl sebebi- bilmeleri bile, büyük bir başarıdır.
yet verebilir?!
Yani, kendi hürriyetini bile koBu durum, ne yazık ki, okul bah- münizme ipotek eden bir mâlum
çelerindeki, bâzı resmî dâire ve şahsın lâf ebeliği ile, "bir ağaç
câmi avlularındaki ağaçlar için de gibi hür" cambazlığı asla doğru
değildir. Zîrâ; ağaç, saf ve mâsûm
geçerlidir.
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tabiatın, mâsûm ve tamamiyle
bizim iyi niyetimize tâbî çok mühim ve kıymetli bir nimetidir. Sevilmeye, himâyeye ve korunmaya
muhtaçtırlar.
Şunu demek istiyorum ki, Türkiye'mizde "ağaç olmak", kolay bir
iş değildir. Eline, hızarı, baltayı,
nacağı, testereyi alan, ne yazık ki,
ağaca saldırıyor...
Bu hususta, tarafımdan, fotoğrafları çekilerek takdîm edilen üç
ağaç hakkında şu bilgileri lütfen
tetkik ediniz:
"Kültür ve Turizm Bakanlığı Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları
Yüksek Kurulu", adından da anlaşılacağı üzre, mâdemki bütün
bu "kültürel ve tabiî değerleri
"korumakla mes'uldür, o hâlde,
Samsun İlkadım İlçesi, Liman Mahallesi'nde 2009-2010 yıllarında
başlatılan raylı sistem çalışmaları sırasında, Tapu ve Kadastro
10. Bölge Müdürlüğü karşısında,

bir zararı yoktur. Peki niçin bu
hâle sokulmuştur ve aradan geçen yıllara rağmen hâlâ da kendine gelememiştir. Onun korunması ve gelişmesi için hangi tedbir
alınmıştır?
Yine; Astsubay Gazinosu bahçesinde bir ağaç (!) vardır!..tıpkı,
beli iki kat bükülmüş, mecâli kalmamış imdat bekleyen biri gibi...
Saçları neredeyse tükenmek
üzere..dökülmüş!..
Bir diğer ise, Samsun Büyükşehir
Belediye Başkanlığı'nın karşısında bulunan Medrese Câmisi avlusundaki ağaçlardır. Hele biri var
ki, o, tepesinde sadece bir tutam
yaprak bulunan, tam bir elektrik
direğidir.
Câminin içinde, ağaç dikmekle ilgili hadîs-i şerîf anlatılacak fakat
avlusundaki ağaç elektrik direğinden farksız olacak, iş mi bu?!
Bilinmelidir ki, numûne olarak arzettiğim bu üç ağaç (!) nerede bulunursa bulunsun -hele de resmî
bir kuruluşun avlusunda ise- bu
milletin malıdır. Her ağaç, bir candır. Canın kıymetini ise, bilmeyenimiz yoktur!..
Sözün özü:
"Ağaç olmak", en azından, Bursa
İnkaya Köyü'ndeki çınarın ve Yalova Termal Tesisleri’nde korunduğu gibi olmalıdır:
Îtinâyla yazılı ve gövdesine asıl
bir künye...
Çelik payandalarla desteklenmiş
devasa dallar...

Gezi Caddesi kaldırımında bulu- de aynı olan bu çınar ağacı, hannan çınar ağacını hiç mi görme- gi maksatla, 'yolunmuş hindiye' Ve ona sevgiyle bakan, bakmakmiştir?
döndürülmüştür? Bu ağacın, tan haz alan nice resmî görevli ve
Benim bildiğim elli sene önce "raylı sisteme/t(ı)ramvaya" hiç- gönüllü insanlar!.
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3 BUÇUK YILDA

79 PROJE
Hizmette
eşitlik ilkesiyle
çalıştıklarını
ve Atakum’un,
Türkiye’nin
önemli kentleri
arasındaki yerini
aldı.
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Atakum’un gelişimi ve değişimine Atakum Belediyesi olarak yön
verdiklerini kaydeden Atakum
Belediye Başkanı İshak Taşçı, hizmette eşitlik ilkesiyle çalıştıklarını
ve Atakum’un, Türkiye’nin önemli
kentleri arasındaki yerini aldığını
ifade etti.

Bu sözlerimizin büyük bir kısmını
yerine getirdik. Bunların dışında
hayata geçirdiğimiz ekstra projelerle birlikte toplamda 79 projemiz
Atakum’da hayat buldu. Samsun’un
en prestijli projeleri, Atakum
Belediyesi imzasıyla tüm bölgeye
hizmet vermeye başladı. 3 buçuk
yıla sığdırdığımız birbirinden önemli, kapsamlı yatırımlarla Atakum’u
daha da yaşanılabilir, marka bir kent
haline getirdik. İlçemiz Türkiye’nin
önemli kentleri arasındaki yerini aldı. Atakum Belediyesi olarak
planlama aşaması biten birçok projemizin yapımına da kısa süre içerisinde başlıyoruz” diye konuştu.

Atakum
Belediyesi
olarak
Atakum’un öncelikli eksikliklerini giderme adına birçok yatırımı
ilçeyle buluşturduklarını kaydeden
Atakum Belediye Başkanı İshak
Taşçı, “Atakumlu hemşerilerimize
sözünü verdiğimiz 55 proje vardı.

Hayata geçirdikleri projeleri ‘her
mahalleye eşit hizmet’ parolasıyla planladıklarını kaydeden Başkan
Taşçı, “Atakum Belediyesi olarak,
Karadeniz Bölgesinin en büyük
mahallesi olan Yeni Mahalle de
dahil 56 mahalleden oluşan geniş

Atakum Belediyesi olarak 3
buçuk yıl içerisinde 79 projeyi
Atakumlularla buluşturduklarını ifade eden Atakum Belediye
Başkanı İshak Taşçı, “Atakumlulara
verdiğimiz sözleri tutmanın gururuyla çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

bir hizmet alanına sahibiz. Hayata
geçireceğimiz projeleri, her mahallemize eşit hizmet anlayışıyla planlayarak, merkez mahallelerimiz ne
hizmet alıyorsa, merkeze uzak olan
mahallelerimizin de aynı hizmeti alması için çalışıyoruz. Atakum
Belediyesi olarak hiçbir mahallemizi birbirinden ayırmadan hizmette
eşitlik ilkesiyle çalışmalarımıza
devam ediyoruz. Bu anlamda daha
da yaşanılabilir bir Atakum için
Atakumlulara verdiğimiz sözleri
tutmanın gururuyla çalışmalarımıza
devam ediyoruz” şeklinde konuştu.
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Resim 1

Orhan Alper ŞİRİN
AMİSOS’TAN
BASİT TOPRAK VE
KİREMİT MEZAR ÖRNEĞİ
Arkeolog

Arkaik Dönem’de Milet
kolonizasyonunun net
olarak izlerinin tespit
edildiği “ÇakalcaKaradoğan” olarak
anılan höyük (Atakum,
Kurupelit Mevkii)
Amisos’un ilk yerleşim
sahasını oluşturmaktadır.
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Mustafa KOLAĞASIOĞLU
Arkeolog

Amisos kentinin yerleşim tarihi
M.Ö. 6. yy.’ın ortalarına dek uzanmaktadır. Arkaik Dönem’de Milet
kolonizasyonunun net olarak
izlerinin tespit edildiği “ÇakalcaKaradoğan” olarak anılan höyük
(Atakum, Kurupelit Mevkii)
Amisos’un ilk yerleşim sahasını
oluşturmaktadır. Bu sahada ortaya çıkan çeşitli buluntular yerleşimin Klasik Dönem’de de devam
ettiğini göstermektedir.1

sında etkili olmuştur. Böylelikle
kent, M.Ö. 4. yy.’ın sonlarına doğru
Samsun’un İlkadım İlçesi’nde yer
alan ve çevresine hakim bir noktada bulunan “Toraman Tepe”
olarak adlandırılan alan üzerine
konumlanmıştır.2

1 Şirin ve Kolağasıoğlu 2016a: s.37-38.

3 Arslan 2007: s.39, dipnot:159.

M.Ö. 3. yy.’ın ilk yarısında Amisos,
Ariobarzanes’in hükümdarlığı
döneminde ele geçirilmiş ve böylelikle kent Pontus hakimiyetine
girmiştir.3 Karadeniz’in kuzey
Zamanla siyasi etkenler ken- kıyısında yer alan Amisos’un,
tin ticari hacmini genişleterek bulunduğu coğrafyada önem
Amisos’un stratejik açıdan daha kazanarak sınırlarının genişelverişli bir konuma taşınma- 2 Şirin ve Kolağasıoğlu 2016a: s.37.

Resim 2

lemesi Helenistik Dönem’de
ivme kazanmıştır. Bu dönemin
önemli krallarından biri olan VI.
Mithradates Eupator Dionysos
(M.Ö. 120-63) tarafından kent,
tapınak ve saray gibi yeni yapılarla donatılarak kentin teritoryumu genişlemiştir.4 Ticari
ve siyasi açıdan önem kazanan
krallığın sınırlarının genişlemesi,
VI. Mithridates ile Romalılar arasında uzun yıllar süren üç savaş
döneminin yaşanmasına neden
olmuştur.5 M.Ö. 47 yılında Romalı
Caesar tarafından bağımsız
kent olarak ilan edilen Amisos,
Antonius tarafından kötü duruma düşürülmüş ve M.Ö. 31 yılındaki Actium Savaşı sonrasında
Octavianus tarafından tekrar
bağımsız ilan edilerek başarılı
şekilde teşkilatlandırılmıştır.6
Amisos yerleşiminin nekropol
alanı, kentin hemen batısında yer
alan tepe üzerinde ve yamaçlara
doğru yayılım göstermektedir.
Kentin nekropolünde görülen
4 Arslan 2007: s.39, dipnot:159; Atasoy 1997:
s.76; Strabon XII, 3, 14.
5 VI. Mithridates - Roma Savaşları için ayrıntılı
bilgi bknz; Arslan 2007: s.127-494.
6 Arslan 2007: s.39, dipnot:159; Atasoy 1997:
s.79; Strabon XII, 3, 14.

mezar örnekleri, sadece nekropol
alanıyla sınırlı olmayıp bugünkü
Canik, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde de lokal olarak kullanım
görerek yayılım göstermiştir.7
Kent nekropolü ve nekropolün
yayılım alanında tespit edilen
mezar örneklerini yer altı kaya
mezarları,8 basit ve kiremit
mezarlar,9 tümülüsler,10 urne
mezar kapları,11 mezar stelleri,12
ve pişmiş toprak lahit mezarlar13
oluşturmaktadır.
Kentin, genellikle Helenistik ve
Roma İmparatorluk Dönemi’ne
tarihlenen ve bir mezar tipi olarak kullanım gören basit toprak
ve kiremit mezarlardan14 bir
grup örnekte bu çalışmada ele
alınmıştır. Böylelikle Amisos’un
kültürel tarihine katkıda bulunulmaya çalışılarak kentin arkeolo7 Şirin ve Kolağasıoğlu 2017: s.2-3.
8 Örnekler için bknz; Erciyas 2001: s.195-219, fig.295314; Şirin ve Kolağasıoğlu 2016b: s.70-80.
9 Örnekler için bknz; Akkaya 1993: s.207-209,
res.1-18; Şirin ve Kolağasıoğlu 2017: s.1-29,
res.1-24.
10 Örnek için bknz; Atasoy, Endoğru ve Dönmez
2005: s.153-165.
11 Örnek için bknz; Şirin ve Kolağasıoğlu 2016b: s.73.
12 Örnekler için bknz; Laflı 2011: s.51, res.12;
Temür 2015: s.817-826; Tsetskhladze 2015: s.2021, res.23.
13 Örnekler için bknz; Şirin 2017: s.86-126.
14 Şirin ve Kolağasıoğlu 2017: s.1-29.

Kentin, genellikle
Helenistik ve Roma
İmparatorluk
Dönemi’ne
tarihlenen ve bir
mezar tipi olarak
kullanım gören basit
toprak ve kiremit
mezarlardan bir grup
örnekte bu çalışmada
ele alınmıştır.
Böylelikle Amisos’un
kültürel tarihine
katkıda bulunulmaya
çalışılarak
kentin arkeolojik
değerlerinin
tanıtılması
amaçlanmıştır.
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Resim 3

Resim 4

jik değerlerinin tanıtılması amaçlanmıştır.

lüğün korunmasını engel oluşturmuştur.

Amisos nekropolü ve yayılım alanında şimdiye kadar 14 adet basit
toprak mezar ve 9 adet kiremit
mezar örneği tespit edilmiştir.15
Bu mezar tiplerinin tespit edilmesi Müze tarafından gerçekleştirilen kazılarla olmuştur. Bu tipteki mezarlara ait son örnekler
Samsun’un, İlkadım İlçesi, Ataköy
Mahallesi, İlyas Kılıç Caddesi’nde
ortaya çıkmıştır.

Kesit üzerinde bulunan mezarlar
yüzeyden 80cm. ile 110cm. derinlikte ortaya çıkmıştır. Mezarların
2 adeti düz kiremitlerin karşılıklı
çapraz şekilde yerleştirilmesiyle oluşturulmuş Amisos nekrpolünde görülen “Kiremit Çatma
Mezar” grubuna girmektedir.
Diğer mezarda ise birey hiçbir
uygulama olmadan doğrudan
toprağa yerleştirilmiş olup nekropolde görülen “Anakayanın
oyulduğu tek definli basit toprak
mezar” grubunda yer almaktadır.16

Samsun Müze Müdürlüğü’nce
mezarların kurtarma kazısı 2017
yılında gerçekleştirilmiştir. Yol
genişletme çalışmaları sırasında
birbirlerine yaklaşık 1m. mesafede yer alan mezarlardan ikisi
kiremit mezar ve diğeri de basit
toprak mezar örneğidir (Resim
1). Mezarların ortaya çıktığı alan
Barış Bulvarı’nın yaklaşık 375m.
güneyinde bulunmaktadır. Yol
genişletme çalışmaları nedeniyle
her üç mezarda yoğun tahribat
meydana gelmiştir. Ayrıca alandaki toprak kaymaları ve fiziki
etkenlerde mezarlardaki bütün15 Şirin ve Kolağasıoğlu 2017: s.3-4.
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Samsun Müze
Müdürlüğü’nce
mezarların kurtarma
kazısı 2017 yılında
gerçekleştirilmiştir.
Yol genişletme
çalışmaları sırasında
birbirlerine yaklaşık
1m. mesafede yer
alan mezarlardan
ikisi kiremit mezar
ve diğeri de basit
toprak mezar
örneğidir

Basit Toprak Mezar
Yüzeyden 80cm. derinlikte ortaya çıkan mezar, anakayanın 10cm.
oyularak düzleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Defin, oyulmuş kısım
üzerine yerleştirilmiş ve üzerine
herhangi bir işlem uygulanmadan
toprak serilerek gömü kapatılmıştır. Alanda oluşan tahribat
nedeniyle definin sadece boyun
ile bel hizası arasında kalan iskelet kalıntıları açığa çıkarılabilmiş16 Şirin ve Kolağasıoğlu 2017: s.8.

Resim 5

Resim 6

Dönemi’nin 2. yy.’ına tarihlendirmek mümkündür. Kiremit çatma
Kiremit Çatma Mezar II
mezarlarla aynı zamanda define
Kiremit Çatma Mezar I’in 1.10m. sahne olmuş basit toprak mezagüneyinde bulunan bu mezar rında diğer mezarlarla aynı dönekalıntısında da gömüye ait hiç- me ait olmalıdır.
bir bulguyla karşılaşılmamıştır.
Var olan düz kiremitler mezarın
batısını sınırlandıran ayak ya KAYNAKÇA
Kiremit Çatma Mezar I
da başucuna yerleştirilen son Akkaya, M. 1993: Amisos Antik
Basit toprak mezarın 60cm. düzenlemedir. Tahribat unsurlaKenti Kurtarma Kazısı. III. Müze
güneyinde bulunmaktadır. Mezar, rı mezarın neredeyse tamamen
Kurtarma Kazıları Semineri (27defin üzerine düz kiremitlerin yok olmasına sebebiyet vermiş30 Nisan 1992, Efes), ss.207-218,
çapraz şekilde yerleştirilmesiyle tir (Resim 6 ve 7).
Ankara Üniversitesi Basımevi,
oluşturulmuştur. Mezarın yarıya
Ankara.
yakını tahribata maruz kalmış- Sonuç olarak; her üç mezar kalıntır. Tahribata uğramayan 97cm. tısında ölü hediyesi olarak bıra- Arslan, M. 2007: Mithradates
uzunluğundaki kısımda yapılan kılmış herhangi bir buluntuya VI Eupator: Roma’nın Büyük
kazı çalışmalarında kiremitlerin rastlanılmamıştır. Kiremit çatma Düşmanı. Odin Yayıncılık, Eskiçağ
çevresine orta boyutlu moloz mezarlarda görülen kiremitlerin Tarihi Dizisi:1, İstanbul.
taşlar konularak mezar yıkılma- form özellikleri ve mezar çevre- Atasoy, S. 1997: Amisos:
ya karşı desteklenmiştir. Ancak sindeki destek taşlarının kullanıl- Karadeniz Kıyısında Antik Bir
toprak kaymaları ve fiziki tahri- masının benzer şeklini Amisos’ta Kent. Samoto Otomobil/Koç
batlar doğu-batı yönünde uzanan ortaya çıkan M.S. 2. yy.’ın ilk yarı- Holding, Samsun.
mezarın yapısını bozarak kire- sına tarihlenen bir kiremit çatma
Atasoy, S., Endoğru, M. ve
mitlerin ve gömüye ait iskeletle- mezar örneğinde de görmek
Dönmez, Ş. 2005: Samsunrin kaymasına neden olmuştur. mümkündür. Kiremit mezarların
Mezarı kapatan kiremitlerin kal- benzer işleniş özelliklerine sahip Baruthane Tümülüsleri Kurtarma
dırılmasıyla gömüye ait iskeletin örneklerinden yola çıktığımızda Kazısı. Anadolu Araştırmaları
yatış yönünün saptanmayacak her iki çatma kiremit mezarı da Dergisi, S.XVIII/2, ss.153-165.
derecede karışmış olduğu görül- genel olarak Roma İmparatorluk Erciyas, D. B. A. 2001: Studies
tir. Var olan kalıntılardan gömünün doğu-batı yönünde mezara
yatırıldığı ve inhumasyon gömü
şeklinin uygulanarak definin dorsal pozisyonda yerleştirildiği
anlaşılmıştır. Mezarda herhangi
bir defin buluntusu ele geçmemiştir (Resim 2).

müştür (Resim 3, 4 ve 5).
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in The Archaeology of the
Hellenistic
Pontos:
The
Settlement,
Monuments
and Coinage of Mithradates
VI and His Predecessors.
(Yayınlanmamış Doktora Tezi),
University of Cincinati, Ohio.
Laflı, E. 2011: Antik Çağda
Amisos. Samsun Sempozyumu,
Cilt.1 (Eds. Aydın, M., Şişman, B.,
Özyurt, S. ve Atsız, H.), (13-16
Ekim 2011, Samsun), ss.49-68,
Samsun Valiliği, Samsun.
Strabon
XII:
Strabon
Antik Anadolu Coğrafyası
(Geographika XII-XIII-XIV). (Çev.
Pekman, A.), Arkeoloji ve Sanat
Yayınları, İstanbul 2005.
Şirin, O. A. ve Kolağasıoğlu, M.
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2016a:
Çakalca-Karadoğan
Höyüğü: Arkaik Dönemde
Amisos ve Kybele Kültü. SAMTAB
(Samsun ve Çevresi Turizm Alanı
Altyapı Hizmet Birimi) Yayınları 1,
Samsun.

Temür, A. 2015: Thoughts on a
Grave Stele From the Classical
Period in Samsun Museum.
Belleten, LXXIX/286, ss.817-826.

Tsetskhladze, G. R. 2015: Greeks,
Locals and Others Around the
Şirin, O. A. ve Kolağasıoğlu, M.
2016b: Antik Amisos Kenti’nden Black Sea and its Hinterland:
Bir Yer Altı Odalı Mezar Örneği. Recent Developments. The
Bütünşehir Kent Kültür Dergisi, Danubian Lands Between the
Black, Aegean and Adriatic
2/12, ss.78-80.
Şirin, O. A. ve Kolağasıoğlu, M. Seas (7th Century BC – 10th
2017: Amisos Nekropolü Basit Century AD) Proceedings of the
Toprak Mezar ve Kiremit Mezar Fifth İnternational Congress
Geleneği. Uluslararası Amisos on Black Sea Antiquities (17-21
Dergisi, 2/2, ss.1-29.
Semtember 2013, Belgrade),
Şirin, O. A. 2017:Amisos’ta lahit ss.11-42, (Eds. Tsetskhladze, G. R.,
Mezar Geleneği. Uluslararası Avram, A. Ve Hargrave, J.), Printed
in England by Oxuniprint, Oxford.
Amisos Dergisi, 2/3, ss.86-126.

Samsun'da Amerikalı Bir Öğretmen:

CARL TOBEY

Servet ZEYREK
Samsun’da
Amerikalı
Öğretmen: Carl Tobey

Samsun’da bir Türk
gibi yaşar Carl Tobey.
Açık teni ve renkli
gözleriyle biraz aksanlı
Türkçesiyle ancak
yabancı olduğu fark
edilebilecek kadar,
bizim gibi.
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Bir

Carl Tobey, Samsunluların kendine verdiği lakabıyla “Kartopu”.
Uzun yıllar Samsun’da yaşamış
Samsun Anadolu Lisesi’nde (Eski
ismiyle Samsun Maarif Koleji)
öğretmenlik yapmış, dersine
girdiği öğrencileri tarafından
hala hayırla yad edilen, bizim
gibi olmuş, bizden biri olmuş ve
öldüğünde de Samsun Kıranköy
Mezarlığına defnedilmiş. Başında
sekiz köşe kasketi, üzerinde
genelde kadife pantolon, kareli

oduncu gömlek, boğazlı kazak, el
örgüsü süveteri ile nargile içen,
bağlama çalıp türkü söyleyen bir
adamdır Carl Tobey. Samsun’da
bir Türk gibi yaşar Carl Tobey.
Açık teni ve renkli gözleriyle biraz
aksanlı Türkçesiyle ancak yabancı olduğu fark edilebilecek kadar,
bizim gibi.
Carl Tobey veya Carleton Tobey...
23/03/1918 tarihinde Amerika
Birleşik Devletleri’nin New York
şehrinde doğmuş. Babası döneminin tanınmış zenginlerinden
bir banker olan Allen Tobey’dir.

Carl Tobey'in gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı

Kendisinden bir yaş büyük olan
ablası İda Louise Tobey ile beraber babaannesinin ilgisiyle büyümüştür. İlk ve orta öğrenimini New
York’ta tamamlayan Carl Tobey,
yaz tatillerini Long İsland’da bulunan ailesine ait malikanede geçirmiştir. Tatilini geçirdiği dönemdeki komşularından biri de Alman
imparatorudur. Erken yaşlarda
yelkenciliğe merak salmış, yelkeniyle denizlerde gezinmiş ve denize tutulmuştur. Ayrıca babasının
kendine küçük yaşta aldığı atla
beraber ata karşı merakı başlamış
ve hatta “Lady Mary” isimli atıyla
katıldığı turnuvalardan kupalar ve
birincilikler de almıştır.
Üniversite öğrenimini New
York’ta bulunan Princeton
Üniversitesi’nin Tarih bölümünde

üstün başarı ile tamamlayan Carl
Tobey, mezuniyet sonrası Amerika
Birleşik Devletleri’nde bir müddet
öğretmenlik yaptı. Bir suikasta
kurban giden Amerika Birleşik
Devletleri’nin başkanlarından
Fohn F. Kennedy ve Amerika’lı
ünlü söz yazarı Alan Jey Lerner ile
beraber aynı sıralarda okudu.
Öğretmenlik yapmasının yanında
pilotluk eğitimi de almış olan Carl
Tobey, II. Dünya savaşının patlak
vermesiyle beraber Fransa’nın
başkenti Paris’e pilot eğitmeni
olarak gitti. Edebiyata da meraklı
olan ve hatta “Poems of a twelvemonth year” isimli 1954 baskılı 95
sayfalı bir şiir kitabı da bulunan
Carl Tobey, Paris’te bulunduğu
süre içerisinde ünlü ressam Max
Ernest, ünlü filozof Jean-Paul

Üniversite
öğrenimini
New York’ta
bulunan Princeton
Üniversitesi’nin
Tarih bölümünde
üstün başarı ile
tamamlayan
Carl Tobey,
mezuniyet sonrası
Amerika Birleşik
Devletleri’nde
bir müddet
öğretmenlik
yaptı. Bir suikasta
kurban giden
Amerika Birleşik
Devletleri’nin
başkanlarından
Fohn F. Kennedy
ve Amerika’lı ünlü
söz yazarı Alan Jey
Lerner ile beraber
aynı sıralarda
okudu.
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1954 Baskılı Carl Tobey'in şiir kitabı

Sartre ve ünlü yazar Simone de
Beauvoir ile de ahbaplık etmiştir.
II. Dünya Savaşı’ndan olumsuz
etkilenmiş olsa gerek ki Carl
Tobey, Amerika’ya geri döndükten
sonra bir müddet kendini bahçe
işlerine verdi. Hatta arkadaşının
birinin bahçesini o kadar güzel bir
şekilde düzenlemiş ve çiçeklendirmişti ki, yapmış olduğu iş herkesin beğenisini kazanmıştı.
1955 yılında Türkiye’ye gelen Carl
Tobey, İstanbul’da bir okulda
öğretmen olarak görevlendirilmişken Samsun’a görevlendirilen
bir arkadaşıyla becayiş yaparak
Samsun’da öğretmenliğe başlamıştır. Türkiye’ye gelme fikrinin
Carl Tobey’de nasıl oluştuğu, hangi
kurum veya görevle ülkemize geldiği net olmayan Carl Tobey’in II.
Dünya Savaşı sırasında yaşadıklarından etkilendiği ve Türkiye’ye
Amerika Birleşik Devletleri tarafından “Barış ve Eğitim Görevlisi”
olarak gönderildiği söylenmektedir. Yaşadıklarından dolayı
Amerika’dan bir manada “kaçmış” gibi bir izlenim uyandıran
Carl Tobey, sonraki yıllarda da
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Carl Tobey'in 1973 yılına kadar kiracı olarak oturduğu ve bahçesini düzenlediği ev.

Amerika’nın artık sevdiği ve eskinin Amerika’sı olmadığını ve her
seferinde de hemen Türkiye’ye
dönmeyi istediğini çevresindekilere söylediği bilinmektedir.
Carl Tobey, 1955 yılında Samsun’a geldiğinde şimdiki
23 Nisan İlkokulu’nun bulunduğu yerde kurulmuş olan Samsun
Maarif Koleji’nde İngilizce öğretmeni olarak görev yapmaya
başladı. Çalıştığı okulun hemen
yakınında bulunan ve Engiz’li
(şimdiki 19 Mayıs ilçesi) bir aileye ait olan şu an İlkadım Ulugazi
Mahallesi İstiklal Caddesinde
bulunan Samsun Millî Piyango
Müdürlüğü’nün olduğu yerde bulunan bahçeli iki katlı sarı bir binayı kiralamış ve 1973 yılına kadar
bu evde kalmıştır Carl Tobey.
Bu evi kiralamak için Engiz’e (19
Mayıs) doğru yola çıktığında şu
an 19 Mayıs ilçesine bağlı olan
Çetirlipınar köyünün muhtarı ve
zenginlerinden olan Asım Kurt
ile tanışır ve onunla ahbap olur.1
1 Carl Tobey’in vefatına yakın, Amerika Birleşik
Devletlerindeki Princeton Üniversitesi Kütüphanesine bağışladığı şahsî evrakında Asım Kurt ile olan
mektuplaşmaları ve Asım Kurt’un ve çocuklarının
resimlerinin olduğu görülmektedir.

Görev süresi esasında bir yıl olan
ve görevini tamamlamış olan Carl
Tobey’i limana uğurlamaya gelen
Asım Kurt’a bir mektup bırakan
Carl Tobey, arkadaşına mektubu
kendisi gemiye bindikten sonra
açmasını söyler. Mektupta “seneye görüşürüz” yazmaktadır.
Carl Tobey’in 1973 yılına kadar
kiracı olarak oturduğu ve bahçesini düzenlediği ev.
Ertesi yıl Samsun’a bir daha
Amerika’ya dönmemek üzere
gelecek olan Carl Tobey, kiraladığı
evinde 1973 yılına kadar kalacaktır. Burada kaldığı süre içerisinde
evinin küçük bahçesini bir botanik
parkına çevirecektir. Türkiye’de
kaldığı süre içerisinde Karadeniz
Bölgesinin büyük bir çoğunluğunu
gezerek bitki örnekleri toplayan
Carl Tobey, Karadeniz Bölgesi’nin
değişik yerlerinden almış olduğu
bitki örneklerini İskoçya’nın başkenti Edinburgh’ta bulunan ünlü
botanikçi Peter Hadland Davis’e
göndermiş ve onun yönettiği “Flora of Turkey” (Türkiye’nin
Bitki Örtüsü) projesine katkıda
bulunmuştur. Bu projede 1140

kadar kaydı bulunan Carl Tobey’in
bitki örneklerini Zonguldak’tan
Erzurum’a kadar 14 ilde topladığı saptanmıştır. Carl Tobey’in
Zonguldak, Kastamonu, Sinop,
Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon,
Çorum, Amasya, Tokat, Sivas,
Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum
ile bu illerin çeşitli ilçelerinde
gezdiğini projeye sunduğu bitki
örneklerinden anlaşılabilmektedir. Fakat bitki örneklerinin büyük
bir bölümünün Samsun ve çevre
illerden toplandığı görülmektedir.
Asuman Baytop’un aktardığına
göre Carl Tobey’in İskoçya’daki
Eidinburg’un yanı sıra Londra’da
bulunan Kew ve İstanbul’da bulunan İstanbul Üniversitesi Orman
Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi
Eczacılık Fakülteleri’nde bulunan
Herbaryumlarda2 da bitki örneği
bulunmaktadır. Ayrıca “Flora of
Turkey” çalışmasında Carl Tobey’e
izafeten “tobeyi” yani “Tobey’nin”
şeklinde iki bitkiye de rastlanmaktadır. Bunlar Doronicum tobeyi ve
Salvia tobeyi şeklindedir.
Carl Tobey, arkadaşı Asım Kurt’un
köyüne gittiği zaman da köylülere modern usullerle tarımı öğretmeye çalışmış, bitki toplamak
için gittiği köylerde de “Amerikan
ajanı” muamelesi görmüştür.
Bazen at, eşek sırtında yapılan
bu geziler sırasında bir arkadaşının önerisiyle kendini ormancı
olarak tanıtmaya başlayınca köylülerin tazyikinden de kurtulmuştur. Görev yapmış olduğu Samsun
Maarif Koleji’nin de bahçesinin bir
köşesini botanik bahçesine çevirmiş, bu bahçeyle birebir kendi
ilgilenmiştir. Daha sonra parası2 Önemli özelliklerini kaybetmeksizin kurutulup
karton üzerine tespit edilerek muhafaza edilen bitki ya da bitki kısımlarından oluşan koleksiyonların
bulunduğu yere herbaryum denir.

Bağlama çalarken

nı kendisi ödemek koşuluyla bu
bahçe için bir bahçıvan görevlendirmiştir. Bahçesi için bahçıvanlık
yapan Ahmet isimli gencin okula
kadrolu eleman olarak alınması
için çok uğraşmış ve hatta bu işi
yapabilmek için Ankara’ya, bakanlığa kadar gitmiştir. Sonrasında
Ahmet’i evlat edinmek istemiş fakat başarılı olamamıştır.
Mirasını da Ahmet’e bırakmıştır.
Vefatından sonra İzmir’de öğretmenlik yapan ve aynı zamanda ressam olan arkadaşı Brain
Keth Rowbotham tarafından 30
cm x 50 cm ebadında bir yağlı
boya resmi yapılmış ve Samsun
Anadolu Lisesi’nde kendi oluşturduğu bahçeye konarak bahçeye
de “Carl Tobey Bahçesi” adı verilmiştir.
Müziğe de meraklıdır Carl Tobey.
Okul yıllarında iyi bir müzik eğitimi de almıştır. Bağlama çalmayı
öğrenmiş, dost meclislerinde bağlama çalmanın da ötesine geçmiş
ve “Süpürgesi Yoncadan” isimli
türküyü söylerken sesini 45’lik
plaka kaydetmiştir. Plağı Konak
Sineması’nın karşısında bulunan

bir plakçı da satışa dahi çıkarılmıştır. Samsun’da fuar günlerinde
plağı fuar ziyaretçilerine de dinletilmiştir.
1955 yılında göreve başladığı
Samsun Maarif Koleji’nden 1983
yılında emekli olmuştur. Emekli
olduktan sonra 1983 - 1985 yılları arasında Suudî Arabistan’da
İngilizce öğretmenliği yapmış
ve tekrar Türkiye’ye dönmüştür.
Daha sonra Samsun’da özel bir
okulda öğretmenlik yapmış ve
1991 yılında rahatsızlanana kadar
da bu okuldaki görevine bilfiil
devam etmiştir. Rahatsızlığı artınca bir süre Samsun Vidinli Otel’de
otel sahibi öğrencisi tarafından
misafir edilmiş, zamanın SSK
Devlet Hastanesi’nde Lenfoma
(Lenf Kanseri) tedavisi görürken
23/08/1991 tarihinde vefat etmiştir.
Vefat etmeden önce Amerika’ya
ailesini ziyarete giden ve orada
hasta olduğunu öğrenen Carl
Tobey, ölmek için Samsun’a
geri gelmiş gibidir. Yakınlarının
Müslüman olduğunu ve evinde
Kur’an-ı Kerim bulundurduğunu,
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Carl Tobey'in cenaze merasiminden

conception of Place” adını taşıyan
iki kitap da vardır.

Ramazan aylarında oruç tuttuğunu söyledikleri Carl Tobey, yakınlarına öldüğünde papaz falan
istemediğini ve Müslüman gibi
cenaze merasimi yapılmasını istediğini söylemiştir. Vefat ettiğinde cenazesine ailesinden kimse
gelmemiştir. Cenaze namazı kılındıktan sonra cenazesi Samsun
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin
karşısında bulunan Kıranköy
Mezarlığındaki
Kemalettin
Erbilgin’in aile kabristanlığı olan
125 adaya defnedilir.
Vefat etmeden önce 11 koli halinde şahsî yazışmalarını ve notlarını mezun olduğu Princeton
Üniversitesi
Kütüphanesi’ne
vakfetmiştir. Kütüphaneye verilen koliler içerisinde farklı kişilerle yapılan mektuplaşmalar,
fotoğraflar, kendi el yazısıyla tutuğu notlar, kendi yazdığı
bazı şiirlere ait taslaklar, kitaplar vb. eşyalar bulunmaktadır.
Fakat bu evraklar 1977 yılına
kadar ki olan evrak ve yazılarıdır.
Koliler Princeton Üniversitesi
Kütüphanesi’nde Nadir Kitaplar
ve Özel Koleksiyonlar bölümünde
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Kıranköy Mezarlığında yer alan
mezarının başındaki mezar taşı
Yararlanılan Kaynaklar:
- “CARL TOBEY 1918-1991
EFSANEVİ HOCAMIZ” isimli facebook grubu
- https://findingaids.princeton.
edu/collections/MC134.pdf
(Erişim Tarihi: 02/02/2018)

Kıranköy Mezarlığında yer alan mezarının
başındaki mezar taşı

73680 kayıt numarasıyla muhafaza edilmektedir. Ayrıca ressam
arkadaşı Brain Keth Rowbotham’a
da basılması için bazı notlar bıraktığı ve şu an bu notların Samsun
Maarif Koleji ve Samsun Anadolu
Lisesi Mezunları Derneği’nde ve
bazı öğrencilerinde olduğu bilinmektedir. Hatta bunların arasında “Beyond The Bosphorus” ve “A

- https://www.amazon.co.uk/
Poems-twelve-month-year-CarlTobey/dp/B0000CIZUG (Erişim
Tarihi: 02/02/2018)
- Asuman Baytop - “Kuzey
Anadolu’da Amerikalı Bir Bitki
Toplayıcısı: Carl Tobey (1918-1991)”,
Osmanlı Bilim Araştırmaları,
VIII/2, 2007.
- Kamil Karamanoğlu - Türkiye
Bitkileri I, Ankara Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi Yayınları,
Ankara, 1976.

KAVAK’TA

SOSYAL HAYAT
RENKLENİYOR

Bir süre önce
geçirdiği talihsiz
bir yangınla kül
olması ardından
hemen yenisinin
yapımına başlanan
Güven Gölet’i
Tesisi bitme
aşamasına geldi.

Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu,
bitmesi yolunda son çalışmaları yapılan Güven Gölet’i tesisinin önümüzde
aylarda tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi. Sarıcaoğlu, “ Çok kısa
zaman sonra hizmete girecek yeni
tesisimiz ilçemizin önemli bir ihtiyacını karşılayacak” dedi.
KESİNTİSİZ HİZMET VERECEK
Güven Gölet’ine yapılan tesisin vatandaşlara 24 saat aralıksız hizmet sunacağını bildiren Sarıcaoğlu, “Tesisimiz
Samsun Ankara yol güzergâhı üzerinde
bulunduğu için daha fazla insana hizmet verecektir. Tesis gelecek misafirlerin hoş bir biçimde vakit geçirebilmelerini sağlayabilecek bir biçimde donatılmaktadır. 7/24 açık olacak. Tesis,
vatandaşlarımızın daha elit ve konforlu
ortamlarda vakit geçirebilmeleri için
en küçük ayrıntılar dahi hesap edilerek
yapılıyor” diye konuştu.

KAVAK ARTIK ESKİ KAVAK DEĞİL
Kavaklıların eskiden dinlenebilmek
için Samsun’da ki tesislere gittiklerini
ama son yıllarda Kavak’ta yaptıkları
çalışmalar ile bunu tersine çevirerek
Samsun ve çevre ilçelerdeki insanların Kavak’a gelmesini sağladıklarını
söyleyen Belediye Başkanı İbrahim
Sarıcaoğlu, “Eskiden hemşehrilerimiz kafalarını dinleyebilmeleri için
Samsun’da ki sosyal tesislere giderlerdi çünkü Kavak’ta tesis yoktu.
Göreve geldiğimiz günden bu yana
yatırımlarımızla tesis sayımız gün
geçtikçe çoğaldı. Yapımını tamamlamak üzere olduğumuz Güven Gölet’i
tesisimiz ile ilçemiz bu alanda daha
zenginleşti. Önümüzdeki aylarda
doğal ortamı bozmadan yaptığımız
tesisi hizmete açıyor olmaktan büyük
mutluluk duyacağım” dedi.
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Bir ‘Gönüllünün’
Olimpiyat İzlenimleri…
Fatih GÜL

Şehrimiz adına bu
büyük etkinliğin ne
denli önemli olduğu
ve bu önemi ne
kadar fark edebildik,
kendi çapımızda.
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Geçtiğimiz yaz şehrimizde düzenlenen 23. Yaz İşitme Engelliler
Olimpiyatı olan Deaflympics 2017
geride kaldı. Şahsım, bu olimpiyatta bir ‘gönüllü’ olarak görev yapması hasebiyle birçok şeyi gözlemledi ve analiz etti. Şehrimiz adına
bu büyük etkinliğin ne denli önemli
olduğu ve bu önemi ne kadar fark
edebildik, kendi çapımızda gözlemlerimiz ile açıklayalım.
Olimpiyata hemen geçmeden
önce bu süreç öncesi şehrimizdeki
hareketlilikten başlamakta fayda
var. Öncelikle böylesine büyük
bir organizasyonu(Dünya’nın en
büyük 3. Spor organizasyonu)
şehrimize kazandırmakta büyük

katkıları olan dönemin Gençlik ve
Spor Bakanına ne kadar teşekkür
etsek azdır. Sayın bakanın büyük
emekleriyle şehrimizin olimpiyata ev sahibi olma süreci başladı.
Haliyle büyük organizasyon olduğu için büyük çalışmalar gerekliydi. Sadece spor ve spor tesisi
açısından değil, kentsel estetik
olarak, kültürel olarak, ekonomik olarak birçok alanda önemli
yatırımlar ve hamleler yapmamız gerekirdi. Nitekim öyle de
oldu. Büyükşehir Belediyemiz ve
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından olimpiyat sürecine yetiştirilmek üzere hummalı çalışmalar gerçekleşti. Çalışmalar daha

çok olimpiyatın gerçekleşeceği
mekânlarda yoğunlaştı. Samsun
Merkez ilçeleri başta olmak üzere
Kavak, Bafra, Çarşamba gibi ilçelerde bu organizasyondan olumlu
payını aldı. Görsel olarak şehre çok
önemli kazançlar sağlandı. Yollar,
çevre planlaması, yeşillik, spor
tabelaları, şehri simgelendiren
birçok öğe yapıldı. Özellikle eski
ve boyasız evlerin farklı renklere
boyanması dikkat çekti. Bunların
şehrimizi yeteri kadar tanıttığına
ve beğenildiğine inancımızın tam
olduğu hepimiz tarafından aşikârdır. Önemli maddi yatırımlar planlı
zamanlar ile yapıldı ve nihayetinde
artık olimpiyat süreci başladı.
Olimpiyat diyince akla birçok ülkenin katılmasıyla yabancı insanları,
farklı kültürleri, farklı yaşam tarzlarını görmek gelen düşüncelerdendir. 100’e yakın ülke insanını bir
arada görme fırsatı yakalamıştık.
Aslında bu muazzam bir olaydı.
Lakin olimpiyat öncesi halkımızın bu konuda yeteri kadar bilinçli ve hevesli olduğunu söylemek
pekte doğru olmayacaktır. Her ne
kadar reklam panolarıyla, çeşitli
görsellerle, sosyal medya vasıtasıyla tanıtımlar olduysa da bu ses
herkese ulaşmadı. Daha doğrusu
sesi duymayı çok istemedik. Artık
yavaş yavaş 18 Temmuz’u bekliyorduk. Her şey hazır; oteller, tesisler,
ulaşım faaliyetleri, görevliler ve
biz gönüllüler…

Organizasyon için Gençlik ve Spor
Bakanlığı Memurları, güvenlik
görevlileri, şoförler ve birçok çalışan. Bunun yanı sıra Bakanlığın üniversite okuyan ve çeşitli departmanlarda görev yapmak üzere
mülakatlar ile belirlediği gönüllü
çalışanlarda vardı. Çoğunluğu genç
yaşta olan gönüllü grubumuz, farklı departmanlarda görev aldı ve
olimpiyatın nefesini yakından hissetme fırsatı yakaladı. İzlenimler
bir hayli çoktu…
Nüfusu 1.300,000’e dayanan,
büyükşehir statüsünde olan ve
ülkemiz tarafından ‘Spor Şehri’ olarak tanınan Şehrimiz Samsun’da
olimpiyata yeteri kadar ilginin
olmadığını söylesek pekte yanılmış olmayız. Bunun en belirgin
emarelerini boş statlarda görmüş bulunmaktayız. Basketbol,
Voleybol ve Hentbol dışında diğer
birçok spor dalında ülkemizin
oynadığı maçlarda dahi tribünleri
doldurmakta sıkıntı çektik. Kendi
tribünlerimiz boşsa, diğer ülkelerin tribünleri nasıl dolu olacaktı?
Bu sorunun şehir olarak değil, ülke
olarak bir sorunumuz olduğu aşikardır. Sadece birkaç müsabaka
dışında coşkulu ve tüm dünya tarafından ses getirecek tribün görüntüleri ekranlara getiremedik.
Tribünlerin dolu olmadığından
ve olimpiyata ilginin çok olmadığını en basit örnekle nitelendire-

Olimpiyat diyince
akla birçok ülkenin
katılmasıyla yabancı
insanları, farklı
kültürleri, farklı
yaşam tarzlarını
görmek gelen
düşüncelerdendir.
100’e yakın ülke
insanını bir arada
görme fırsatı
yakalamıştık.
Aslında bu muazzam
bir olaydı.
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cek olursak, hani yurdum insanı
her faaliyeti bir avantaja çevirir,
hemen kafayı çalıştırarak işi ticarete dökerdi ya, işte o görüntüyü
dahi pek göremedik. Yani en basitinden stat etraflarında, duraklarda, otel etraflarında su satan
vatandaşlarımızı göremememiz,
işte bu ilgisizliğin güzel örneklerinden olsa gerektir.
Şehir olarak göze ciddi derecede
çarpacak eksikliğimiz yoktu. En
azından sporcuları ve misafirleri
ülkemizden olumsuz düşüncelerle
göndermedik. Hepsi geldi, organizasyonlarda tribünlerde yerlerini aldı, Samsun’un yemekleri
yedi, şehrimizi gezdi, ekonomik
anlamda şehrimize katkılar sağladılar. Dönüş uçakları çoğunlukla İstanbul aktarmalı olduğu için
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bir güzelde İstanbul’u gezdiler ve
ülkelerine geri döndüler. Olumlu
izlenimler bıraktıysak ne mutlu
bizlere. Bizlerde elimizden geldiğince misafirlere ‘misafir’ gibi
davrandık. Onları ticari bir kazanç
olarak görmedik. Tabi her ülkenin
insanı aynı değil. Mesela Asya ve
Afrika ülkelerinden gelen misafirlerimizin sıcakkanlı oluşu bizleri
çok mutlu etti. Avrupa ve Kuzey
Amerika’dan gelen misafirlerimizin bazı kesimleri ise ülkemize karşı
biraz önyargılıydı. Bunların sebepleri de düşününce aklımıza hemen
gelen sebeplerden. Tamamen ideolojik ve tarihsel sürecin getirdiği
ön yargılar. Hepsi iyisiyle kötüsüyle geride kaldı. Artık bir olimpiyat
daha gelir mi şehrimize bilemeyiz
ama gelirse eğer bu sefer daha çok
bilinçli olmalı ve daha çok ülkemizi

ve şehrimizi tanıtmalıyız. Bu tür
organizasyonlar tanıtım açısından
çok önemlidir.
Olimpiyattan bizlere geriye kalan
sıfır model spor tesisleri oldu.
Özellikle golf ve bowling gibi spor
tesislerimiz ülkemiz açısından da
önemli kaliteye ve yeniliğe sahip.
Diğer spor tesislerimizde aynı
şekilde her türlü spora müsait.
Bizlerde bu tesisleri -olimpiyatta kullanıldı ve amacı bitti- anlamında düşünmemeliyiz. Tesisler
pas tutmamalı. İşler olmalı. Boş
zamanlarımızda spor faaliyetlerimizi arttırmalıyız. ‘Spor Şehri
Samsun’ yakıştırmasını hak ettiğimizi her zaman göstermeliyiz. İşte
böyle, bir olimpiyat şehrimizden
geldi geçti… Nice ‘sporlu’ olimpiyatlara…

SAMSUN’DA YAŞAYAN

TATARLAR ve
TATARLARA ÖZGÜ
HAMUR İŞLERİ

Kırım Savaşı’nda
önemli bir göç
güzergâhı olan
Samsun’da yaşayan
Tatar soydaşlarımızı
konu edineceğiz.

Özlem KORKUT ÇAYIROĞLU
Ekonomist
İş Güvenliği Uzmanı

Bölgenin yıldızı olarak kozmopolit
bir kent olan Samsun, gerek
İstiklal Savaşı, gerekse mübadele dönemlerinde önemli bir yere
sahiptir. Bu makalede kentin
kozmopolitliğine damga vuran
ve 1856’daki Kırım Savaşı’nda
önemli bir göç güzergâhı olan
Samsun’da yaşayan Tatar soydaşlarımızı konu edineceğiz. Bu
münasebetle yazının tarihi kısmı
Tahsin ÇAYIROĞLU tarafından, mutfak kısmı ise bir Kırım
göçmeni olan Özlem KORKUT
ÇAYIROĞLU tarafından kaleme
alınmıştır.
Eski Türkçe’de tat (yabancı) ve
ar/ er (kişi) kelimelerinden türe-
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Tahsin ÇAYIRLIOĞLU
Sosyal Güvenlik Denetmeni
İş Güvenliği Uzmanı

diği belirtilen Tatar adı ilk defa
Orhun Kitabesi’nde geçmektedir.
Başlangıçta bir Moğol kabilesi ya
da Türk-Moğol karışımı bir halk
olduğu ileri sürülmektedir. Tatar
adını Selçuklular Moğollar için;
Araplar ve Avrupalılar Türkler
ve Moğollar için; Ruslar Türkler
için; Osmanlılar ise Kuzey Türkleri
(Kıpçak Ülkesi) için kullanmıştır.
Konuyla ilgili Halil İnalcık,
Tatar tabirinin yanlış olduğunu,
Moğolları çağrıştırdığını; aslının
Kıpçak olduğunu (07.03.2014/
www.trthaber.com) belirtmektedir. Bugün ise Kıpçak Ülkesi
diye anılan yurtlarda yaşayan
Türk soylu halklar Tatar olarak

adlandırılmaktadır. Tatarlar genel
olarak Kuzey-Doğu Türkçesi’nden
Kıpçakça’yı (Kırım’da ayrıca
Oğuzca) konuşmaktadır.
Ruslar, sırasıyla 1552’de Kazan,
1556’da Astrahan ve Sibir, 1574’te
Kasım, 1642’de Nogay ve 1783’te
Kırım hanlıklarını yıkarak Kıpçak
Ülkesi’ni işgal etmiştir. Yoğun
bir baskı, zulüm, katliam ve
sürgünle Türkler vatanlarında
öksüz kalmıştır. Katliamdan
kurtulan halkın bir kısmı anavatan Türkiye’ye sığınmış, bir kısmı
sürülmüş, az bir kısmı da türlü
baskılara rağmen vatanlarında
kalabilmiştir.
Tatarlar bugün yoğunluk sırasına göre Türkiye, İdil- Ural
(Tataristan), Kırım, Balkanlar,
Türkistan ve diğer bölgelerde
yaşamaktadır.
KIRIM ve KIRIM TATARLARI
430 yıllarında Hun tigini (prens)
Aybars’ın yarımadayı ele geçirmesiyle Kırım’da Türkler (Sakalar
hariç) görülmeye başlamıştır.
Bundan sonra farklı Türk kavimlerini ağırlayan Kırım, en son Kıpçak
Türkleri’nin yurdu olmuştur.
Moğollar’ın Kıpçaklar’a saldırması üzerine bozulan deniz ticareti-

ni güvene almak isteyen Alaettin
Keykubat 1224’te Suğdak’ı fethederek, Türkiye ile Kırım’ı ilişkilendirmiştir. Ancak Kırım’ın
makûs talihi 1774’te Türkiye’den
koparılarak, Ruslar tarafından
işgal edilmesiyle başlamıştır. Bu
durum 18 Mayıs 1944’te yapılan
soykırımla doruğa ulaşmıştır.
İşte Öksüz Vatan Kırım’ın kısacık
öyküsü.
“Kırım” adının eski Türkçe’deki
“kar-“ fiilinden türediği; “karım”
kelimesinin zamanla “kırım” sözcüğüne dönüştüğü; “kar-“ fiilinin de “kaz-“ fiilinin aslı olduğu,
dolayısıyla “kırım” sözcüğünün
hendek, çukur ve mevzi anlamına geldiği belirtilmektedir. Diğer
bir görüşe göre ise “Kırım” adı
Kimmerya’dan türemiştir.
Kırım, güneyden ve batıdan
Karadeniz; doğudan Azak Denizi
ile kuşatılmış ve ana karaya
Orkapı Berzahı ile bağlanmıştır.
Yarımadanın güneyinde Akdeniz,
kuzeyindeyse karasal iklim
hakimdir. Akarsu kaynakları açısından zengin olup, başlıca akarsuları Salgır, Karasu, Çorgana,
Belbek, Kaçı, Bulganak’tır. En
yüksek tepesi Yayla Dağları
üzerindeki 1545 rakımlı Roman-

Stratejik konumu
nedeniyle
Kırım, bölgedeki
siyasi dengeleri
etkileyecek bir
statüye sahiptir.
Nitekim Rusya,
Karadeniz
Donanması’nın
bulunduğu
Sivastopol
Limanı’nı 2017
yılına kadar
kiralamıştır. Ancak
Kırım’daki ayrılıkçı
gruplardan
faydalanan, Rusya
2014 yılında bir
oldubittiyle Kırım’ı
ilhak etmiştir.

81

Koş Dağı’dır. Kırım’ın başkenti Akmescit olup, diğer önemli
kentleri Akyar, Kefe, Gözleve,
Yalta, Canköy ve Bahçesaray’dır.

1917 yılında I. Kırım Tatar
Kurultayı’nda okunan ve sonra
milli marş olarak kabul edilen Ant
Etmişim Marşı’nın sözleri:

1783’te Rusya tarafından işgal
edilen Kırım, 1954 yılında SSCB
başkanı N. Kruşçev’in girişimiyle
Ukrayna’ya bağlanmıştır.

Ant etkenmen milletimniñ
yarasını sarmağa,

Stratejik konumu nedeniyle
Kırım, bölgedeki siyasi dengeleri etkileyecek bir statüye sahiptir. Nitekim Rusya,
Karadeniz Donanması’nın bulunduğu Sivastopol Limanı’nı 2017
yılına kadar kiralamıştır. Ancak
Kırım’daki ayrılıkçı gruplardan
faydalanan, Rusya 2014 yılında bir oldubittiyle Kırım’ı ilhak
etmiştir.

Nasıl bolsun eki qardaş birbirini
körmesin?
Onlar içün ökünmesem,
muğaymasam, yaşasam,
Közlerimden aqqan yaşlar deryadeñiz qan bolsun!
Ant etkenmen şu qaranğı yurtqa
şavle sepmege,
Nasıl bolsun bu zavallı
qardaşlarım iñlesin?

Kırım nüfusunun iki buçuk milyonu bulduğu tahmin edilmektedir. Bunun % 58’ini Ruslar, %
24’ünü Ukraynalılar ve % 13’ ünü
de Tatarlar oluşturmaktadır.
Görüldüğü üzere türlü baskılar
sonucu Türkler aslî vatanlarında
azınlık durumuna düşürülmüştür.

Bunu körüp buvsanmasam
muğaymasam, yanmasam,

Kırım Türkleri bugün “Altın
Damgalı Gökbayrak” ile temsil edilmektedir. 74 yıl aradan
sonra 30 Haziran 1991 tarihinde toplanan II. Kırım Tatar Milli
Kurultayı’nda bayrak olarak Altın
Damgalı Gökbayrak ve marş
olarak da Ant İçmişim Milli Marşı
kabul edilmiştir.

Bilip, körüp, milletimniñ köz yaşını
silmeğe!

İlham kaynağını Han Sarayı’nın
girişindeki damgadan olan
Gökbayrak’taki tarağın orta dişi
hanı, yani Giray’ı; sağ dişi veliahttı, yani Kaygan’ı; sol dişi de veziri,
yani Nurettin’i temsil etmektedir.
Aynı zamanda Kırım adaletinin de
simgesidir.
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Yüregimde qara qanlar
qaynamasın, qurusın!
Ant etkenmen, söz bergenmen
millet içün ölmeğe,

Bilmey, körmey, biñ yaşasam,
qurultaylı han bolsam,
Kene bir kun mezarcılar kelir meni
kömmege!

KIRIM’IN TÜRKİYE İLE İLİŞKİSİ
Kırım’ın Türkiye ile olan ilişkisi 1224 yılında Selçuklu hakanı
Alaettin Keykubat’ın Karadeniz
ticaretini emniyete almak için
Kırım’a çıkarma yaparak, Suğdak’ı
almasıyla başlamıştır. 1239’daki
Moğol istilasına kadar süren bu
hakimiyet 1475’te Fatih’in Kırım

Seferi’ne de zemin hazırlamıştır.
Altınordu Hakanlığı’nın parçalanmasından sonra Hacı Giray,
1441 yılında Kırım Hanlığı’nı kurmuştur. Hacı Giray’ın ölümünden sonra oğulları Nur Devlet
ve Mengli Giray arasında taht
kavgası başlamıştır. Taht kavgasına Altınordu ve Cenovalılar’ın
da karışmasıyla Mengli Giray
yakalanarak, hapsedilmiştir.
Mengli Giray’ın Türkiye’den
yardım talebine olumlu cevap
veren Fatih Sultan Mehmet Han,
1475’te Kırım’a çıkarma yaparak
Suğdak, Balıklava, Gözleve, Kerç
ve Azak limanlarını alarak, Kefe
Beylerbeyliği’ni kurmuş; Kırım
tahtına da Mengli Giray’ı oturtmuştur.
Türkiye’nin en büyük müttefiki
olan Kırım Hanlığı, Doğu ve Kuzey
Avrupa’daki Osmanlı ilerlemesinde başat rol oynamıştır. Üç yüz yıl
Türkiye’nin hakimiyetinde kalan
Kırım, bir tebaadan ziyade özel
konumu ile hep ayrıcalıklı durumunu korumuştur.
Kırım hanları tahtta padişahın
atamasıyla değil, oluruyla oturmuştur. İç işlerinde bağımsız, dış
ilişkilerinde de yarı bağımsız bir
devlet statüsünde olan Kırım,
Osmanlı’nın Rus ve Kozak siyasetini yürütmüştür.
Kırım hanları iki tuğ, iki sancak
ve yedi kat mehter sahibi olup,
protokoldeki yeri de sadrazamın
yanındadır. Öyle ki Giraylar, hanedanın meşru varisi de sayılmıştır.
Mengli Giray’ın 1502’de Saray’a
saldırarak Altınordu Hakanlığı’na
yıkmış ve böylece Ruslar ile
olan rekabet de başlamıştır.

1521’de Moskova’yı kuşatan
Kırım Hanlığı, Rus Knezliği’ni
vergiye bağlamış ve bu üstünlük
1571’deki Molodi Savaşı’na kadar
da sürmüştür. Bu tarihten sonra
Osmanlı İmparatorluğu’nun bir
rakibi olarak kuzeyde Rusya
İmparatorluğu ortaya çıkmıştır.
Bu rekabette başarılı bir siyasa izlenememesi sonucu Rusya
sürekli Türkler ve Türkiye aleyhine genişlemiştir. Nice vatan toprakları kaybedilmiş ve nice vatan
evlatları kan ve gözyaşıyla çok
ağır bedeller ödemiştir.
Kırım ve Türkiye’nin ortak tarihinde dört büyük olay dönüm noktası oluşturmaktadır:
-Don- Volga Kanal Projesi:
Karadeniz ve Hazar Denizi’nin
birleştirilmesini öngören ve
Sadrazam Sokullu Mehmet
Paşa’nın desteklediği proje
Rusların Karadeniz’e sarkmasını
önlemek, ticaret ve hac yolunu
emniyete almak, Safeviler’i
Kafkasya’dan
atmak
ve
Özbeklerle birleşmek amacı
gütmüştür. İklim şartları, Devlet
Giray’ın ihmalkârlığı ve Rusların
saldırıları sonucu proje başarısızlıkla sonuçlanmıştır.
- Viyana Kuşatması: Viyana
Bozgunu Türk tarihinin en önemli
dönüm noktalarından biridir. Orta
Avrupa’nın kapısı olan Viyana,
Sadrazam Merzifonlu Kara
Mustafa Paşa tarafından kuşatılmış, ancak taktik hatası neticesi
Türk Ordusu yenilmiştir. Ancak
bir kısım tarihçiye göre yenilginin
asıl sebebi olarak Murat Giray
gösterilmiştir.
- Prut Savaşı: İsveç kralının takibi bahanesiyle Osmanlı toprak-

Tatarlar günümüze
Kırım Yarımadası,
Bulgaristan,
Romanya ve
Moldovya’da küçük
topluluk halinde
yaşamaktadır.
Tatarların en
büyük çoğunluğu
Türkiye’de
yaşamaktadır.

larına saldıran Rusya’ya karşı
Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa
komutasındaki Türk Ordusu
sefere çıkmıştır. Prut Nehri kıyısında sıkıştırılan Rus Ordusu,
Kırım Hanı ve İsveç Kralı’nın tüm
ısrarlarına rağmen sadrazamın
ikna edilememesi neticesi imha
edilememiştir. I. Katerina’nın
araya girmesiyle Rus Ordusu yok
olmaktan kurtarılmıştır.
- Kopuş ve İşgal: Lehlileri takip
etmek bahanesiyle Osmanlı
topraklarına saldıran Rusya’ya
1768’de açılan savaş kaybedilmiş ve savaş sonrasında Küçük
Kaynarca Anlaşması imzalanmıştır. Anlaşmayla Kırım, Türkiye’den
koparılmış ve Rusya’nın himayesinde bağımsız bir devlet olmuştur. 1783’te Rusya’nın Kırım’a saldırması sonucu, Kırım’ı kurtarmak

isteyen Osmanlı İmparatorluğu,
Rusya’ya savaş ilan etmiştir.
Avusturya’nın da Rusya’nın yanında yer almasıyla Türkiye, savaşta yenilmiştir. 1792’de imzalanan
Yaş Anlaşması’yla Kırım, kurtarılamamış, aksine Rusya’nın Kırım’ı
işgali de tanınmak zorunda kalınmıştır.
Tatarlar
günümüze
Kırım
Yarımadası,
Bulgaristan,
Romanya ve Moldovya’da küçük
topluluk halinde yaşamaktadır. Tatarların en büyük çoğunluğu Türkiye’de yaşamaktadır.
Tatarların göç serüveni 1774
yılında, Kırım’ın Türkiye’den
koparılmasıyla başlamıştır.
1774 yılındaki Küçük Kaynarca
Antlaşması’ndan sonra, özellikle 1783’ten sonra, Kırım’dan
Balkanlara doğru bir Tatar göçü
başlamıştır. Osmanlı Devleti,
Tatarları önce Romanya’ya, sonra
Bulgaristan ve Makedonya’ya
yerleştirmiş
ve
nihayet
Anadolu’ya nakletmiştir. Tatarlar
bugün Eskişehir, Ankara, Edirne,
Yozgat, Kırklareli, Konya, Çorum
ve çevresine yerleştirilmiştir.
Balkanlarda kalan Tatarlar,
Romanya’da
Köstence
ve
Bulgaristan’da
Dobruca
bölgelerinde yoğun olarak yaşamaktadır.
KIRIM’IN MİLLİ UYANIŞA ETKİSİ
Kırım’ın Türkiye açısından önemi
vatan toprağı olduğu kadar
ortak kültürel bağa ve ortak
siyasaya dayanmaktadır. Bunda
Kıpçakların (Tatarlar) büyük
etkisinin olduğu bir gerçektir. Bu
anlamda 19. yüzyılda Rusya hakimiyetinde yaşayan Kıpçakların
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(Tatarlar) oluşturduğu Cedit
Hareketi önemlidir.
Cedit Hareketi, Rusların aktif
asimilasyon politikasına bir tepki
olarak dil, eğitim ve dinde bir
yenileşme hareketi olarak ortaya çıkmıştır. Daha sonra Usul-ü
Cedit adını alan hareketin öncüleri arasında Abdulnasır Kursavi,
Şihabeddin Mercani, Abdulkayyın
Nasır, Hüseyin Feyizhani, İsmail
Gaspıralı, Cafer Seyit Kırımer,
Numan Çelebicihan, Yusuf
Akçura, Zeki Velidi Togan, Ayaz
İshaki, Batulla Taymaz sayılmaktadır.
Milli uyanış hareketinin Türkiye’de
güçlenmesinde Rusya’dan gelen
düşünürlerin etkisi büyük olmuştur. Özellikle Kırım’dan İsmail
Gaspıralı, Kazan’dan Yusuf
Akçura, Azerbaycan’dan Ahmet
Ağaoğlu gibi isimler Türkiye’de ve
Türkistan’da milliyetçiliğin siyasallaşmasında önemli rol oynamışlardır. İsmail Gaspıralı’nın
“dilde, fikirde, işte birlik” ilkesini işlediği Tercüman Gazetesi,
Yusuf Akçura’nın “Üç Tarz-ı
Siyaset” ve Ahmet Ağaoğlu’nun
“Üç
Medeniyet”
kitapları
Türkçülüğünün ilkelerini çizmiştir.
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Dilde birlik ilkesiyle dil birliğinin İstanbul Türkçesi üzerinden
sağlanması savunulmuş, ancak
bu konuda başarı sağlanamamıştır. Ancak bu uğurda 15 Ağustos
1905’de Rusya Müslümanları
Kongresi toplanarak, birlik kurma
fikri ortaya atılmıştır. 1906’da
Devrimi’nin başarısız olmasının
ardından hareketin önde gelen
isimleri Türkiye’ye kaçarak,
İttihat ve Terakki Partisi’ne katılmıştır.
Fransız İhtilali’nin etkisiyle
monarşi yönetimlerine karşılık
milli hareketler doğmuş ve bu da
milliyetçilik akımlarını geliştirmiştir.
Devletin çok uluslu yapısı gereği
milliyetçilik akımına karşı koymak için II. Mahmut Han’ın desteğiyle başlayan Osmanlıcılık
Hareketi’nin önde gelen düşünürleri Tanzimat Dönemi aydınlarından Namık Kemal, Ziya Paşa
ve İbrahim Şinasi’yi sayabiliriz.
Ancak gayrimüslim unsurların ayrılıkçı hareketleri önlenemediğinden yerini İslamcılık ve
Türkçülük akımları almıştır.
II. Abdülhamit Han’ın desteğiyle İslamcılık Hareketi baş-

lamıştır. Celalettin Efgani’nin
düşüncelerinden
esinlenen
hareketin önde gelen isimleri
arasında Mehmet Akif Ersoy
da
bulunmaktadır.
Ancak
müslim unsurların da ayrılıkçı hareketi önlenemediğinden,
Türkçülük Hareketi güçlendiği
görülmektedir.
Türkiye’de diğer Türk halklarıyla
birleşmek fikri ilk defa 1569’da
Don- Volga Kanal Projesi ile gündeme gelmiş, ancak bu başarılamamıştır. Modern anlamda
Türkçülüğün gelişmesi Batılı
Türkolog’ların çalışmalarıyla başlamıştır. Özellikle Fransız yazar Leon
Cahun’un Asya Tarihine Giriş (1896)
eseri ilk sayılmaktadır. Bununla
birlikte Türkçülük Hareketi ülkenin içinde bulunduğu siyasi durumla paralel olarak Kırım, Kazan ve
Azerbaycan’dan gelen düşünürlerin etkisiyle geliştiği ve siyasallaştığı görülmektedir.
Türkiye’nin çok uluslu yapısından
dolayı Türkçülük en son gelişen
siyasi bir akım olmuştur. Bununla
birlikte Vatan yahut Silistre
(1872), Lehçe-i Osmanî (1876) ve
Tarih-i Alem (1876) gibi çalışmalar milli uyanışın ilk eserleri arasında sayılmaktadır.

İttihat ve Terakki Partisi
döneminde siyaseti belirleyen
bir unsur haline gelen Türkçülük
hareketi bağlamında Yusuf
Akçura’nın öncülüğünde 1908’de
Türk Cemiyeti, 1911’de Mehmet
Emin Yurdakul öncülüğünde Türk
Yurdu Cemiyeti kurulmuştur.
1912 yılında kurulan Türk Ocağı
ise Türkçülük akımının merkezi
olmuştur.
Ziya Gökalp, Türkçülüğün bilimsel ve sosyolojik alt yapısının
oluşmasında öncü sayılmaktadır. Nitekim Gazi Mustafa Kemal
Paşa önderliğinde başlatılan
Anadolu Hareketi milli uyanışın
zaferi ile sonuçlanmıştır.
SOY (KIRIM)
Kırım’ın makûs talihi 1774’teki Rus
işgaliyle başlamıştır. Bugün Rus
işgali altında inleyen öksüz vatan
toprağının adı bütün dillerde Türk
damgasını taşırcasına Kırım’dır.
Ne var ki, yüzyıllardır öz vatan
toprağı olan Kırım’da bugün nüfusun, ancak % 13’ü Tatar Türkü’dür.
İşte bu, Kırım Soykırımı’nın
insanlık adına utanç belgesidir.
Altınordu Hakanlığı’nın bir parçası iken 1441’de kurulan Kırım
Devleti (Hanlığı), 1783’te Rus
işgaliyle yıkılmıştır. Nüfus yoğunluğuna göre Kıpçak, Kuman,
Hazar ve Oğuzların yurdu olan
Kırım’da bugün Türkler küçük bir
azınlık konumundadır.
Yönünü Türk topraklarına çeviren ve Roma İmparatorluğu’nun
varisi olmak (İlber Ortaylı’ya
bu gülünç bir iddia olup, aslında Roma’nın varisi Osmanlı’dır
-07.03.2018/ilberortayli.com/
leafs.php?leafs-) adına Rusya’nın

birinci hedefi İstanbul olup, 1774
yılında da aynı gayeyle Kırım’ı
Türkiye’den koparmıştır. Kırım,
Rusya için Anadolu’yu, boğazları,
İstanbul’u tehdit etme noktasında bir atlama eşiği olmuştur.
Yoğun bir baskı neticesi
Ruslaştırma ile karşı karşıya
kalan Kırım Türkleri, 1774’ten
beri Türkiye’ye doğru sürülmeye
başlanmıştır. 1774 ilâ 1922 yılları arasında Kırım’dan Türkiye’ye
1.800.000 ilâ 2.000.000 arasında
Kırım Türkü gelmiştir. Göçenlerin
önemli bir kısmı salgından ve
açlıktan kırılmıştır.
Amansız baskılar ve yıldırmalar
sonucu Türk halkının topraklarına ve mallarına el konulmuştur.
Katliamdan kurtulmak isteyen
halk ise “Ak Topraklar” diye nitelendirilen Türkiye’ye doğru göç
etmiştir. İlk kitlesel göç 1792 yılında gerçekleşmiştir. Bunu 180203, 1812-13, 1830-32, 1856-60,
1874-78, 1890-92 ve 1902-22 yıllarındaki kitlesel göçler izlemiştir.
En büyük göç 1859-65 yılları arasında 300.000 Kırım Türkü’nün
Türkiye’ye göç etmesiyle yaşanmıştır. Böylece Kırım’daki Türkler
ilk defa çoğunluğu kaybetmiştir.
1921-22 yıllarında Rusya’daki
açlıktan kaçan on bin civarında
Kırım Türkü Türkiye’ye sığınmıştır. 1930 yılında da Osmanlı
İmparatorluğu
pasaportunu
taşıyan beş binden fazla Tatar,
J. Stalin’in emriyle sınır dışı edilmiştir. Son olarak 1944’te Doğu
Avrupa’daki mülteci kamplarında kalan binlerce Kırım Türkü,
Sovyetlere teslim edilmekten
kurtularak, Türkiye’ye sığınabilmiştir.

1783’ten sonra mütemadiyen
uygulanan Kırım Soykırımı’nda
son darbe 18 Mayıs 1944 tarihinde J. Stalin’in emriyle indirilmiştir. Almanlarla işbirliği yaptığı bahanesiyle Kırım’da kalan
son Türkler, gayri insanî şartlar
altında vagonlara bindirilerek
Urallar’ın ötesine sürülmüştür.
Nüfusun yarısı sürgünde kırılmıştır. Yüzyıllardır öz yurtlarında
türlü baskı ve zulme karşı direnen
Kırım Türkleri, ne yazık ki, Rus
uşağı J. Stalin tarafından soykırıma tabi tutulmuştur. Bu soykırımla Kırım’da Türk diye bir halk
da kalmamıştır.
Kırım, 1954’te Ukrayna kökenli SSCB başkanı N. Kruşçev’in
emriyle Ukrayna’ya bağlanmıştır. 1967’de de SSCB tarafından
Kırım Türkleri’ne itibarları iade
edilmişse de yurda dönüşleri,
ancak 1988’den sonra gerçekleşebilmiştir.
İnsan kasabı olarak nitelendirilen
J. Stalin, Gürcü kökenli olmasına
rağmen Rus uşaklığı yaparak,
Kırım Türkleri ile birlikte Kafkasya
Türkleri ve diğer Müslüman halklara soykırım uygulamaktan
çekinmemiştir. Ancak J. Stalin’in
memleketi Gürcistan, Ruslar
tarafından 2008 yılında işgal edilerek, üç parçaya ayrılmıştır.
SAMSUN’A YERLEŞEN KIRIM
TATARLARI
Türkiye’de Tatarlar ağırlıklı olarak
Eskişehir, Ankara, Edirne, Yozgat,
Kırklareli, Konya, Çorum ve çevresine yerleştirilmiştir. Özellikle
1856 yılındaki Kırım Savaşı’nda
göç yolu üzerinde bulunan
Samsun’da toplu olarak bir Tatar
yerleşimine rastlanmasa da dağı-
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nık gruplar halinde bir kısım Kırım
Tatarı’nın Samsun’a yerleştikleri
görülmüştür.
Kırım
Savaşı
sonrasında
Samsun’a gelen göçmenler Canik
Sancağı dâhilindeki kasaba ve
köylerde, göçmen kamplarında
ve kısa süreliğine çadırlarda
iskân edilmiştir. Kaza merkezlerinde ve köylerde iskân edilenler daimi iskân statüsü verilmemiştir. Samsun’a gelen 3.010
göçmenden bir kısmı Canik
Sancağı içinde iskân edilirken;
kalanlar, geçici olarak Amasya
ve Rumeli’ye sevkedilmek
üzere İstanbul’a gönderilmiştir. Bununla birlikte Havza’nın
Hacıdede, Hilmiye, Şeykoyun
köyleri, Terme’nin Akçay Köyü
ile Samsun’un muhtelif yerlerine
yerleştirilmiştir.
Samsun’a yerleşen Tatarların sayıca azlığı dikkate alındığında bugün,
belirgin olarak Samsun’da kültürel
olarak bir Tatar kimliği öne çıkmamıştır. Bunda soy, dil, din ve kültür
birliği gibi öğelerin etkili olduğu
görülse de, sayılarının az olması
da bunda etkendir. Bununla birlikte Tatar denildiğinde akla ilk önce
çibörek gelmektedir.
TATARLARA ÖZGÜ HAMUR
İŞLERİ
Tatar mutfağında hamur işlerinin
önemli bir yer işgal ettiği bilinmektedir. “Tatarlar hamursuz
doymaz” sözünün varlığı da buna
dayanmaktadır. Bundan dolayı Tatarlar tarafından Anadolu
Mutfağı’na kazandırılan çibörek,
cantık, göbete ve kalakay hamur
işleri konumuzu oluşturmaktadır.
1- Çibörek (Şibörek):
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Daha çok Kırım Tatarlarına özgü
bir hamur işi olan çibörek, en
çok öne çıkan ve en çok sevilen
bir hamur işidir. Kıyma harcının
pişirilmemesinden dolayı bu adla
anıldığı sanılmaktadır.
Tatarların yoğun olarak yaşadığı
Eskişehir mutfağı ile özdeşleşen
çibörek, Tatar böreği olarak da
bilinir. Fazla yağ çekmeyen, çıtır
çıtır incecik hamur ile kıymalı
harcın oluşturduğu muhteşem bir
lezzettir. Çiğbörek hamurunun
kabarması ve yumuşak olması
gerekir. Çiböreğin özelliği, konulan kıymalı harcın çiğ olması ve
kızgın yağda hamurun içinde pişmesidir.
2- Cantık: Bir Tatar böreği
türüdür. Mayalı hamurdan yapılır. Ekmek hamuru gibi mayalanan hamur yağlanmış tepsiye bir
kat yayılır, içine kıyma, patates,
soğan üçlüsünün kavrulması ile
hazırlanan harç konur, üstüne bir
kat daha hamur serilir.
3- Göbete (Köbete): Göbete
diğer adıyla bilinen ve daha çok
özel günlerde yapılan geleneksel
bir Tatar böreğidir. Çibörek ve
cantık ile birlikte Tatarlar arasında vazgeçilmez bir hamur işidir.
İç harcı kıymalı yapıldığı gibi
patatesli, peynirli, pirinçli ve
tavuklu da yapılabilir. Ama kıymalı olanı daha çok sevilmektedir.
Yapılması oldukça zahmetli ama
bir o kadar da lezzetli olan göbetenin ana malzemeleri sıvı yağ,
yoğurt, su, kabartma tozu, tuz,
kıyma, soğan ve karabiberden
oluşur.
3- Kalakay (Tatar ekmeği): Tatar

ekmeği ya da Tatar çöreği olarak
da bilinen kalakay kek ile ekmek
arası bir tadı olan yöresel bir
hamur işidir. Daha çok Tebreş ve
Hıdırellez gibi geleneksel ve özel
günlerde kalakay tıgırtma (yuvarlama) şeklinde yapılır.
Kalakay düz düşerse ya
da çok parçaya ayrılırsa o yılın o
kadar bereketli geçeceğine inanılır.
SONUÇ
Türk kimliği açısından önemli bir yer tutan Tatarlar, daha
çok Kıpçak Ülkesi’nde yaşayan Türkleri temsil etmektedir.
Özellikle Türk kimliği ve Türk
milliyetçiliği üzerinde (bilhassa
İsmail Gaspıralı) mühim etkisi
olan Tatarlar, 18 inci yüzyıldan itibaren de Kırım Tatarları, Rusların
yoğun baskı, yıldırma ve asimilasyon, hatta soykırım politikasıyla
karşı karşıya bırakılmıştır.
Atayurtlarından
sürülmüş
olan Tatarların önemli bir
kısmı bugün Anayurt olarak
tabir edilen Anadolu’da, ya da
Kırım Tatarlarının tabiriyle Ak
Topraklar’da, barış ve sükûn
içinde yaşamaktadır. Kuzeyden
gelen ve elmacık kemiklerinin
belirginliğiyle dikkat çeken bu
soydaşlarımız Anadolu’ya gerek
kültür ve gerekse mutfak açısından büyük bir zenginlik katmıştır.
Buna rağmen başta, Öksüz Vatan
Kırım başta olmak üzere, Kıpçak
Ülkesi’nde yaşanan zulmün ve
soykırımın izleri hâlâ içimizde bir
yaradır. Aradan geçen zaman karşısında bu yaralar kabuk bağlasa
da, zaman zaman kanamakta ve
içimizi sızlatmaya devam etmektedir.

KATİD Başkanı Toktaş:
VEZİRKÖPRÜ’YE CAM TERAS YAKIŞIR!
Samsun turizminde yeni destinasyon olarak öne çıkan Vezirköprü
kanyonu hareketlenmeye başladı.
Vezirköprü’nün daha hızlı turist
çekmesi ve gelen turistlerin mutlak uğrak yeri olmasın için KATİD
Başkanı Murat Toktaş’ın "Cam
Seyir Terası" önerisinde bulundu.
Karadeniz Turistik İşletmeciler
Derneği (KATİD) Başkanı Murat
Toktaş, ”Başta büyükşehir belediye başkanımız olmak üzere
Vezirköprü belediye başkanımız
ilçenin Samsun turizmine katılması ve bu güzelliklerin şehir dışından gelen misafirlere gösterilmesi
adına çok büyük çalışmalar yaptılar. Bu çalışmaların devamında
Vezirköprü’ye bir 'Cam Seyir Terası'
çok büyük katkı sağlayacaktır" dedi
Samsun'a gelen turistlerin şehirde
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daha fazla kalması ekonomiye çok
daha fazla katkı sağlayacağından
bahseden KATİD Başkanı Murat
Toktaş, ”En büyük sıkıntımız şehrimize ziyarete gelen misafirleri
günübirlik gelmeleri yada1 geceden
fazla kalmamaları. Bunun için keyifle vakit geçirecekleri uzak destinasyonları da ilgi çekici hale getirmemiz ve bol aktivite koymamız
gerekiyor" diye konuştu.
Vezirköprü’de Büyükşehir Belediye
Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın girişimleri ile bir tur gemisi indirildiğini, bunun üzerine bir de “Cam
Seyir Terası” yapılmasının kanyonu
taçlandıracağını belirten Toktaş,
"Son yıllarda bizimde bölgemizde

bazı illerimiz bu tarz yerlere 'Cam
Seyir Terası' yaparak hem ilgiyi
artırmakta hem de girişlerde para
alarak işletmeye gelir sağlamaktadır. Ayrıca bu tür yerlere ilgi çok
olduğundan çekilen fotoğraflarda
sosyal medyada çok fazlası ile paylaşılacağından bölgeye merakı arttıracaktır. Bölgemizde Safranbolu
ve Artvin de 1, Kastamonu’da 3 tane
olmak üzere 5 'Cam Seyir Terası'
bulunmaktadır. Yaklaşık maliyetleri de 200-400 bin TL arasında. Bu
projeler AB destekli bazı çalışmalara da uygun olduğu için Siirt Tillo
cam terasında olduğu gibi yüzde
70'e kadar hibede almak mümkün
oluyor" ifadelerini kullandı.

