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1485·1576 YILLARI ARASINDA SAMSUN ŞEHRi

Doç. Dr. Bahaeddin YEDİYILDIZ'

Sırasıyla Hitit, Pers, Pontus k ı rall ı ğı ve Roma İmparatorluğu'nun hakimiyeti altında bulunan, eski adıyla Amisos yeni adıyla Samsun'da, bilindiği üzere, 395: yılından lti~aren Bizans hakimiyeti başlıyor. IX. asır 'sonları
na kadar birkaç defa kı sa sürelerle (705, 733, 863 ve 893'te) araP.lar·ın eline geçen Amisos, 1072'den itibaren de önce Danişmendlil~r ·sonra da
Selçuklular tarafından olmak üzere Türk .akınlarıyla karşı la.şıybr ... 1176'da
Biza n s'ın uğradığı sükuttan faydalanan Tokat meliki Rükneddi.n Süleyman
Şah, fetihlerini Karadeniz sahi ilerine kadar · ulaştırarak, Samsuri ve yöresini idaresi altına alıyor. Amisos'a dokunmayan Selçuklular. 0nuiı yak ının 
da aynı isimle Samsun şehrini kuruyorlar'. Yeni şehre yerleşen müslüman
Türk kolonisi ile Amisos halkı aras ında tesis .edilen ticari ~ünasebe~[er.
her iki tarı;tfın da işine geldiği için dengeli bir şekilde gelişiyor2 • · •

Selçuklulardan sonra, Amisos Ceneviz hakimiyetinde kalmakla birlikte, çevresinin, İlhanlı . muhtelif Türk beylikleri ve Osmanlılar arasında sık
sık el değiştirdiği anlaşılıyor. Nihayet. 1418'de Samsu'n, Candaroğlu Hı zır
Bey tarafından Çelebi Mehmed'e teslim · ediliyor3: Bu sefer Gen.eviz şehri
de Osmanlıların eline geçiyor.
:
Sivas'a ulaşan kervan yollarını. Sinop'la birlikte Karadeniz'e bağla
yan ve gelen malları Kırım ve İstanbul'a sevkeden Samsun şehrinin klasik
Osmanlı döneminde fiziki, demografik ve sosyo - kültürel yapısı acaba nasıldı?

B. Darkot, "Samsun", İA, X, s. 173 - 178.
Turan. Selçuklular Zam.anında Türkiye, İstanbul 19'.71, s. ·278 - 280.
(3) Y. Yücel, XIII - XV. Yüzyıllar Kuzey - Batı Anadolu TariW ÇobiınoğuUa
rı Candar-oğulları Beylilderi, Ankara, 1980, s. 94. · ·-·· ·- ·-- ·- · · =~· . .... ..

(1)

(2)

O.

..

ı

·

...
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Şehrin Osmanlılara

kesin ilhakından 67 yıl sonrasına kadar maalesef
şimdilik derli toplu bir bilgi kaynağına sahip değiliz. Ancak bundan sonraki döneme ait olmak üzere 1485, 1520 v~ 1576 tarihli Tahrir Defterleri
elimizde bulunmaktadır. Bu üç defter sayesinde, 91 yıllık zaman süreci
içinde, Samsun şehrinin üç aysı zaman kesiti içindeki durumunu belli ölçüler içinde bilebilmekteyiz ki, iŞte burada, söz konusu Tahrir Defterleri'-ndeki bu üç. dö.n_eme ;§it verileri tahlil etrı:ıeye ça l ışacağız.
1485 tahririne göre4, Samsun şehr i on mahalleden_ müteşekk il olup,
bu mah.alle l er~n . adları şöyledir .: ·
. . .;.·

.

1. Meğde kapısında Mescid Mahallesi,
2. Köhne Mescid Mahallesi,
:·· ·3. ,;Carhi'-i hev" (y.eni. cami ') Mescidi Mahallesi: ;
· -: :ıı: P·azar · Kap·ı sı'nd·a · Mescid Mahallesi; .· ·
· ··.: ·s:. '-ş.eyh Hamza M aha ıı·esi, . · : ··· · ·.. :
·.ı ·5_ Yenice Mes~id Mahallesi.
·
'7: .Debbagan· :(Dericiler) Mahalles.i,
. - B. Hasbey Mescidi Mahallesi , .
: 9~- Hf~ır. Bey. Me=scidi Mahallesi,
Rümfye Mahalle.si.

· :rn.

isim lerinden de anlaş ı lacağı üzere. ~bi..ınların ilk doı<uzu· müslüman Türk
rrlahaltes( onuncus~ iSe ·Rum mahallesidir. Tü;k .· mah~llelerinden ye.disi
.mescid adıyla, biri sakinlerinin mesleğine izafetle (debbagan.. : dericiler):
birisi de muh!emelery kurucusunun sıfatı ve adıyla (Şeyh Hamza) adlandı
rıl m ı_ştır .. Mahallelerin genellikle birer mescid etrafında oluşması müslüman. Türklerdeki. şehirl eşme, daha doğrusu. yerleşme geleneğinin Samsun·~
da· _da .uygulandığf!ıı. göstermektedir: ·

.

.

.

Nüfus b'1kımından en kalabalık Türk mahallesini ,' 63 . haneyle, Hasbey
t0ı::scidL Mahallesi teşkil etmektedir. En az nüfuslusu ise Pazar Kapısı'n
da_ki on hanıalik Mescid Mçıhallesi'dir .. Dokiız mahallenin toplam hane saY.!Sı, )79'dır. flurn . M.~h.allesi 'r:ıde ise 81 · haneli~ hristiyan ni.)fus oturmaktadır.
Mahallelerden ayrı olarak, 1485 tarihli Tahrir Defteri'ne bir takım
da kaydedilfT!iştir. Bunların başında "cema'atQ'l-eramine" denilen 84 hanelik Ermeni cema'ati gelmektedir. Altı fı§ıielik '' Frenk Pazari''
cema·'.at.ın ı -·da hrıstiyan olarak kabul edersek, -ki bunlar da cizye ödemektedirle'
ı>- - ş·ehirdeki
hrıstfyaıilar:n
toplam·ı.
' 17f haneye
ulasmal<tadır.
. . . ..:. .
• •
•
. ..
.
•
•
' •
•
• !
. ,,, •
ceıma'e.tlar

(4) Başbakanıik Osmanlı Arşivi, Tahrir Deftel'i, No: 37, s. 471 - 477.

Şeh!rdeki müslüm'an. cemifatları -ise · şu şekil~e sır.'!llayabiliri4 :. ·

.·-

Cema'at-i
Cema'at-i
Cema'at-i
Cema'at-i
Cema'at-i
Cema'at-i
Cema'at-i

Zaviye-i . Seyyid Kutbuddin
pasba11an (_be.kçiler)-ı Kal'a
nakrazenan-ı Kal'a (davulcu ve zurnacı)
Zemberekciyan-ı Kal'a
Zemberekciyan-ı Kal'a
müsellemun (müsellemler)
dervişan

.

. .· .8..
: . 5
3
"
8
··
8 ··
4 · rr.
·1·· . ,, ··.: .

ı

.

.

Bunlardan başka altı hane de "kadimlık yurdlarile" vergiden muaf
olan bir grup bulunmaktadır. Bu cema'atların ve muafların toplamı 35 l:ıan~
idi. Daha önce belirttiğimiz gibi, mahallelerde .376 müslÔman TÜ~k hanesi
bulunduğuna .g9re, böylece müslümanlar·ın toplamı, 411 h§neye ç_ıkmaktay
dı. Eğer her hanede beş kişil.ik nüfus yaşadığını farzedersek, 1485 yı l ın
da Samsun şehrinin nüfusunun, 2075'i müslüman Tü~k; 85S'i de Rl:lm, Er•
meni ve Cenevizli olmak üzere, 2930 kişiye ulaştığını söyleyebHiriz ki; bu
durumda hristiyan nüfus toplam nüfusun % 29'unu oluşturma~ayd ı. .

.

.

Bu defterde dikkat çekici hususlardan birisi ·de, Kara·- Samsı.iri yakı~
nındaki dokuz parça zemin yani tarlanın malikane ve divani hisselerinin,
H ızır Paşa oğlıu Mehm·ed Paşa ve kardeşi Kasım Bey'in mülkü oluŞudur.
Bu tarlalar Rum mahallesi civarındaydı. Meğde suyu mecrasındaki bir değirmen ve Frenk şehrindeki ka·pan 'da Hızır Paşa'n.ın vakfı idi.
Hnstiyanların

25'er akçelik cizyeleri, Şehzade hassına bağlıydı·.

35 sene sonra gerçekleştirj len 1520. Tahririne göre;,. daha . önceki do-kuz Türk mahallesinden Pazar Kapısı'ndaki Mescid Mahallesi kaybolmuş;
fakat dört tane yeni Türk mahallesi kurulmuş . Bunlar,
Hocçı H;:ıyreddin

Mahallesi,

......

Girdeciyan (yufkacı, ekmekci) Mahalle.s i,
Aslıhan

-

Mescidi Mahallesi ve

Mahallesi'dir. Böylece Türk mahallelerinin sayısı onikiye
Oniki mah.a llede toplam 320 hane oturmaktaydı. Ayrıca Samsun Kalesi'nde, dizdar, kethüda ve Kale erlerinden müteşekkil yirmi hane
mevcuttu. Bekçilerin hane sayısı sekize çıkmış, zemberekciler 5, Seyyid
Kutbüddin Zaviyesi cema'ati ile ver~id.e~ muaf olanları~ .~~yısı ikişer h~-

Hacıla r

yükselmişti.

(5) Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Tahrir D ~fteri, No: 387,

s.

658:.. 661. .
29~

neye inmişti. Böylece ·Türklerin hane sayısı 357'ye ulaşıyordu. Frerik şeh
rinde kimse kalmam ıştı. Ermeni ve Rumların . sayısı da 28'er haneye inmişti ki, bu hrıstiyanların toplam 56 haneden ibaret olduklarını gösteri.yordu.
Bu duruma göre, Türklerin nüfusu 1785, hrıstiyanların ki ise· 280 civarındayd ı . Toplam nüfus, 2065 idi. Hrıstlyanlar toplam nüfusun, % 13'ünü
teşkil ediyordu.
1485 - 1520 tarihleri arasında, mahalle sayısı artmış olmasına rağmen,
Samsun'un nüfusunda bir düşüş gözlenmektedir ki, bu düşüşte hrıstiyanla
rın payı müs.lümanlara göre çok daha fazladır. Çünkü , hrıstiyanların toplam· nüfus i~indeki nisbetleri % 29'dan % 13'e inmiştir.
1520'de bir ewelki sayı ma nazaran zaviye sayısında artış gözlenmektedir. Seyyid Kutbüddin Zaviyesi'ne, Hızır Paşa ve Ahi Evren zaviyeleri de
eklenmiştir.

Bu tarihlerde Samsun'un içinden padişah .hassı olarak yıll ı k 263.291
akçe vergi toplanıyordu. Bunu kalemlerine göre şu şekilde sıralayabiliriz :
88.000
9.000
8.000
10.000
4.500
4.000
3.000
3.000
5.300
f .500
3.000

akçe Gümrük ve iskele geliri
akçe İskele damga resmi
akçe Hamr-hane (meyhane) vergisi
akçe Kapan resmi
akçe İhtisab resmi
akçe Boyahane ve şem'hane
akçe Başhane
akçe Bac-ı Bazar-ı nefs-i şehr
akçe Alaf ve şıra öşrü
akçe Vaşak geliri
akçe Çeltik geliri

123.991 akçe Niyabet, Bad-ı Heva, vs...
düfen ortaya çıkan arızi vergiler.

* *

gibi, düzenli olmayıp tesa-

'f:

Şimdi

de 1576 sayımının neticelerine bakalım.
den: 91, !~ incisinden 56 sene sonra yapılm ı ştı 6 •
(6) Tapu Kadastro Genel
No: . 33, v. 1 b - 4. a.
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Müdürlüğü,

Kuyüd-i Kadim.e

Bu sayım, birincisin· .

Arş!vi,

Tahril· Defteri,

, ....

.-.:...·

Bu sayım~a, Samsurı;un mahalle sayısında ve bunların - adlarında herhangi bir değişme gözlenmemektedir. Oniki Türk mahalle.sinde, 456 nefer
yazılıdır . Bunların,. 229'u mücerred yani bekar, geriye kalan 227'si hane
yanı' evli ailelerdir. Bu duruma göre, Türklerin bu tarihte Samsun'un için-.
deki nüfusu, 1364 kişi olarak hesaplanabilir.
. 1576'da, Ermeni ve Rum cema'atları ise, 28 hane ve 25 mücerredden
ibaretti. Yani gayr-i müslimler, nüfus olarak toplam 165 kişiden ibaret.tiler.
Müslümanı.arın

ve hrıstiyanların toplam nüfusu ise, 1_529'du.
Bu dönemde de Samsun'un merkezdeki nüfusunun. son derece azaldığını görmekteyiz.
1576 sayımında mücerredlerin fazla oluşu, bize

1520'lerd~n

sonra

doğum oranının yüksek olduğunu düşündürmektedir. Buna rağmen .nüfusun
azalışı, ya ölüm ·oranının daha fazla oluşunu ya da bur~dan başka yerl~re
göç edildiğini hatıra getirmektedir. Nitekim göçü önlemek için bazı ted-

birlerin alınd ı ğını da görmekteyiz. Son tahrirdeki Rum cema'ati ile i lgili
bir not bu hususu açıkça göstermektedir. Bu nota göre7 , ·Rum cema'ati
kendir bükmekle vazifeliydi. Kendir emininin beyanına göre, bu iş ~on derece meşakkatli olduğu için, eğer kendir· bükücüler avarızdan ve diğer vergilerden muaf olmazlar ise, bölgeyi terketmekte ve mki kendir hizmeti
de mu'attal olmaktaydı. İşte bu sebeble, kendir bükücüsü olan Rumlar,
avarız-ı divani ve . tekalif-i örfiyeden mu'af tutulmuşlar ve böylece Samsunda kalmaları sağlanmıştı. .
·
'
Son 56 yı 1 içinde meydana gelen değ i şmelerden birisi de, daha ön·ce

gördüğümüz vergi lerden büyük kısmınnı mukata'aya · dönüştürülmüş olmasidır. Bunların baş ı nda, Gümrük ve İskele, Boyahane, Hamrhi3ne, Kapan,
Yünhane ve Şem'hane, post-ı vaşak, Başhane, Bac-ı Bazar mukata'aları gelmektedir. Samsun şehrinden alınan diğer vergiler ile birlikte bu vergilerin toplamı 208.579 akçe tutuyordu.

Boyahane mukata'ası, Trabzon imaretine vakfedilmişti. ·
şına

Meyhane kald ı rılmış, ancak gemi ile ve karadan gelen içkiden fıçı ba25 akçe vergi alınmaya başlanmıştı.

· · Diğer taraftan, bu son dönemde, Samsundaki zaviyelerin sayısı da
· artmıştı. Zira, daha önce mevcut olan Seyyid Kutbüddin, Hızır Paşa ve Ahi
Evren zaviyelerinden başka, bu dönemde, Samsun'da, üç zaviye daha kurulmustu
.ki ' bunlar, İsa Baba, Mevlevihane, Ahi Ali ve Ahi Elekci zaviye:
.
,
.
.,

_(7): Tahrir pefteri, No; 33, v. 3 b.

· ·ı er'iydi :· Eski "zaviyelerin · olduğu kadar yenileri nin de g'elir ".kaynaklari yeni
vakıflarla artırılmışti .
.

'

. Tahrir Defterlerine göre, 1485 -1576 yılları arasında, nüfus yapısı ve
müesseseleri açısından umumi bir tablos.unu çizmeye çalıştığımız Samsun şehrlniıi, sözkonusu dönemde, .durmaksızın nüfus kaybetti ği, dönemin
yöneticilerinin de ·vergi muafiyeti, 'zaviyeler açma ve vakıfları gel i şti rme
gibi altyapıyı cazip hale getirme metodları ile şehirden göçü önlemek, aksine ortaya daha fazla nüfus çekmek için gayret gösterdikleri, diğer bir
ifadeyle Osfl)an l ılardaki iskan politikasının burada da uyg u landığı açık bir
ş~kilde .gözlenebilmektedir. Burada çizilen umumi tablo, başka ves ikalardan da yararlanılarak derinliğine tahlil edildiği zaman, Samsun şehrinin
ilgili dönemdeki· sosyal tarihi daha da açıkl ık kazanacaktır.

. ·· 1485 - 1576 YILtARI ARASINDA SAMSUN ŞEHRİNDEKi MAHALLELER
·' ··
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1520'den itibaren adına "nam-ı diğer Sa'di Bey" ibaresi de ekl en m iştir.
...... 1520'de Mahalle-i Cami'-i H ızır Paşa olarak geçmektedir.
1520'de Mahalle-i Mescid der Bab-ı Meğde'de yazı l mıştır .
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