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ANTİKÇAĞDA BAFRA VE ÇEVRESİ (MÖ VI.-V. YÜZYIL)  

 

Bafra and Its Vicinity (VIth-Vth Century BC) 

 

 
Dr. Öğr. Üyesi Alican DOĞAN 

Milli Savunma Üniversitesi 

 

 
Özet: Bafra ve çevresi antik dönemde birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Bölgenin denize 

yakınlığı, Halys (Kızılırmak) nehrinin tarımsal ve ticari hayatı canlandırması insanların burayı bir 

yerleşim yeri olarak tercih etmesinde şüphesiz etkili olmuştur. MÖ VI. yüzyılın ortalarında 

Amisos’un (Samsun) kolonizasyonunun ardından Halys nehri yakınlarındaki Bafra da stratejik 

konumu ve topraklarının verimliliğiyle Hellenlerin dikkatini çekmiş olmalıdır. Her ne kadar 

kaynaklar Hellenlerin bölgeyle olan ilişkileri hakkında çok fazla bilgi vermese de Halys nehri 

havzasındaki yerleşimlerin varlığı Hellenlerin erken devirlerden itibaren bu bölge ile temas 

halinde olduklarını doğrular niteliktedir. 

Bu çalışmanın amacı, Hellenlerin MÖ VI.-V. yüzyılda Karadeniz’deki (Pontos Euksenos) 

faaliyetlerinden hareketle genelde onların Amisos ve teritoryumuyla siyasi, sosyo-ekonomik 

bağlantılarının olup olmadığını sorgulamak; özelde ise Bafra’nın söz konusu süreçteki durumu 

hakkında birtakım çıkarımlarda bulunmaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Bafra, Amisos, Antik dönem, Karadeniz, Hellen kolonileri. 

 

 

Abstract Bafra and its vicinity hosted many civilizations in ancient times. The proximity of the 

region to the sea and the agricultural and commercial life of the Halys (Kızılırmak) river 

undoubtedly affected the people’s preference to settle there. After the colonization of Amisos 

(Samsun) in the middle of the VIth century BC, Bafra near Halys river must have attracted the 

attention of the Greeks with its strategic location and fertility of its lands. Although the sources 

do not give much information about the relations of the Greeks with the region, the presence of 

settlements in the Halys river basin confirms that the Greeks were in contact with the region since 

the early ages. 

The aim of this study is in general to question whether the Greeks had political and socio-

economic interactions with Amisos and its vicinity; in particular to make some inferences about 

the situation of Bafra in the period in question by focusing on the activities of the Greeks in the 

Black Sea (Pontos Euksenos) in the VIth-Vth century BC.  

 

Key words: Bafra, Amisos, Ancient times, Black Sea, Greek colonies. 
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TUNÇ ÇAĞI’NDA BAFRA VE ÇEVRESİNİN ÜRETİM POTANSİYELİ VE 

GEÇİM KAYNAKLARI 

 

Production Potential and Livelihoods of Bafra and Its Surroundings in the Bronze Age 

 

Doç. Dr. Okay PEKŞEN 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
 
Özet: Samsun ilinin 55 kilometre kuzeybatısında yer alan Bafra ilçesinde yapılan çalışmalarda 

söz konusu ilçe ve çevresinde Geç Kalkolitik çağdan itibaren insan yaşamının varlığına dair 

bulgulara ulaşılmıştır. Bafra ilçesinin yaklaşık 7 kilometre kuzeybatısında bulunan İkiztepe Köyü 

sınırları içerisindeki İkiztepe Höyüğünde yapılan kazı çalışmaları neticesinde ulaşılan veriler 

Bafra ve çevresinin tarih öncesi ve tarihi dönemleri hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Deniz 

seviyesinden yaklaşık olarak 20 metre yükseklikte bulunan İkiztepe yerleşmesi büyüklü küçüklü 

toplam dört tepeden oluşmaktadır. İkiztepe’de yapılan kazılarda çivi yazılı bir metne 

ulaşılamamış olmasına rağmen, ulaşılan arkeolojik bulgulardan; mimari açıdan ahşaba dayalı bir 

inşa faaliyetinin yürütüldüğünü, gelişkin bir metal teknolojisinin bulunduğunu ve bu bağlamda 

bakır, arsenik, kurşun ve altın gibi madenlerin etkin bir biçimde işlenebildiğini, çanak çömlek 

açısından gelişkin bir üslubun bulunduğunu, çakmaktaşı ve obsidyen bulgularından hareketle 

ticari bir faaliyetin olduğunu, mezarlarda bulunmuş olan ölü hediyelerinin çeşitliliğinden çevre 

bölge ile yoğun bir alışveriş ilişkisinin olduğunu, insanların geçim kaynaklarının tarımdan ziyade 

avcılık ve hayvancılığa dayalı bir sisteme sahip olduğunu ve tekstil ürünlerinin imal edilmesi 

açısından önemli bir potansiyele sahip olduğu anlaşılmaktadır.  Tunç Çağı’na tarihlenen 

arkeolojik bulgular ve çağdaş toplumlara ait çivi yazılı belgelerden elde edilecek bilgilerden 

faydalanılarak hazırlanacak olan bu çalışmada, Tunç Çağı döneminde İkiztepe höyükleri merkez 

kabul edilmek üzere Bafra ve çevresinin iktisadi potansiyeli ile geçim kaynakları ele alınacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Bafra, İkiztepe, Tunç Çağı, Üretim, Geçim Kaynakları. 

 

 

Abstract: In the studies carried out in the town of Bafra, which is located 55 kilometers northwest 

of Samsun province, findings regarding the existence of human life since the Late Chalcolithic 

Age have been reached in the district and its surroundings. The data obtained as a result of the 

excavations carried out in İkiztepe Mound within the borders of İkiztepe Village, which is 

approximately 7 kilometers northwest of Bafra district, provides important information about the 

prehistoric and historical periods of Bafra and its surroundings. The Ikiztepe settlement, which is 

approximately 20 meters above sea level, consists of a total of four large and small hills. Although 

a cuneiform text could not be reached during the excavations in İkiztepe, from the archaeological 

findings; architecturally, a wood-based construction activity is carried out, that there is an 

advanced metal technology and in this context, metals such as copper, arsenic, lead and gold can 

be processed effectively,that there is a developed style in terms of pottery, based on the flint and 

obsidian findings, there is a commercial activity, there is an intense shopping relationship with 

the surrounding region due to the diversity of the dead gifts found in the tombs, It is understood 

that people's livelihoods have a system based on hunting and animal husbandry rather than 

agriculture and it has an important potential in terms of manufacturing textile products.  

In this study, which will be prepared by making use of the information to be obtained from the 

archaeological findings dating to the Bronze Age and the cuneiform documents of contemporary 

societies, the economic potential and livelihoods of Bafra and its surroundings will be discussed, 

with the İkiztepe mounds to be accepted as the center during the Bronze Age period. 

 

Key words: Bafra, İkiztepe, Bronz Age, Production, Livelihoods.  
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BAŞLANGICINDAN TUNÇ ÇAĞI SONUNA KADAR BAFRA VE 

ÇEVRESİNDE SOSYO-KÜLTÜREL YAŞAM 

 

Socıo-Cultural Life in Bafra and its Surrounding  from The Beginning to The End of 

The Bronze Age 

 

Dr. Öğr. Üyesi Şükrü ÜNAR 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
 

 

Özet: Bafra jeopolitik konumu, elverişli iklimi, geniş tarım arazileri, hayvancılığa uygun çayır ve 

meraları, yüksek dağları ve ormanları, değerli madenleri, akarsu ve gölleri gibi nedenlerden 

dolayı tarihin pek çok döneminde iskân görmüştür. Bafra ve çevresinde yürütülen yüzey 

araştırmaları, bölgenin Paleolitik Çağ’dan itibaren iskân gördüğünü ortaya koymaktadır. Orta 

Karadeniz’in Neolitik ve Kalkolitik kültürleri henüz yeterince anlaşılmamıştır. Son dönemde 

bölgede yürütülen kazı ve yüzey çalışmalarında Kocagöz Höyük, İkiztepe, Dündartepe, Maşat 

Höyük, Horoztepe ve Kayapınar gibi merkezlerdeki verilere göre söz konusu dönemlerde 

bölgenin Balkan kültürleriyle ilişki içerisinde olduğu anlaşılmaktadır. Bölgenin Erken Tunç Çağı 

sosyo-kültürel yaşamı ile ilgili en önemli bilgiler İkiztepe kazılarından edinilmektedir. İkiztepe 

yerleşim ve mezarlığından gelen veriler Erken Tunç Çağı II’den itibaren bölgede sosyo-ekonomik 

olarak bazı değişimleri belgelemektedir. Yazılı kaynaklara göre bölgede varlığı bilinen Hititlere 

ilişken arkeolojik bulgular oldukça azdır. Söz konusu çalışma arkeolojik kazılar, yüzey 

araştırmaları ve filolojik belgelerden yola çıkarak Bafra ve yakın çevresindeki Tunç Çağı 

topluluklarının sosyo-kültürel yaşamı, toplumsal yapısı ve ekonomik organizasyonlarındaki 

değişim/dönüşümler hakkında ulaşılan sonuçları içermektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Kuzey Anadolu, Bafra, Tunç Çağı, İkiztepe, Sosyo-Kültürel Yapı. 

 

Abstract: Bafra has been inhabited in many periods of history due to its geopolitical location, 

favorable climate, large agricultural lands, meadows and pastures suitable for livestock, high 

mountains and forests, precious mines, rivers and lakes. Surveys conducted in Bafra and its 

surroundings reveal that the region has been inhabited since the Paleolithic Age. The Neolithic 

and Chalcolithic cultures of the Central Black Sea are not well understood yet. According to the 

data in centers such as Kocagöz Höyük, İkiztepe, Dündartepe, Maşat Höyük, Horoztepe and 

Kayapınar during the excavations and surface studies carried out in the region recently, it is 

understood that the region was in contact with the Balkan cultures during the mentioned periods. 

The most important information about the Early Bronze Age socio-cultural life of the region is 

obtained from the İkiztepe excavations. Data from İkiztepe settlement and cemetery document 

some socio-economic changes in the region since the Early Bronze Age II. According to written 

sources, archaeological findings related to the Hittites, whose existence is known in the region, 

are very few. The aforementioned study includes the results of the changes/transformations in the 

socio-cultural life, social structure and economic organization of the Bronze Age communities in 

Bafra and its surroundings, based on archaeological excavations, surface surveys and philological 

documents. 

 

Key words: North Anatolia, Bafra, Bronze Age, İkiztepe, Socio-cultural Structure. 
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İKİZTEPE İLK TUNÇ ÇAĞI III MEZARLIK BULUNTULARININ KADIN 

TARİHİ AÇISINDAN ANALİZİ 

 

Analysis of the Early Bronze Age III Cemetery Finds in İkıztepe in Terms of Women’s 

History 

 
 

Doç. Dr. Meliha KÖSE 

Gazi Üniversitesi 

 
 

Özet: İkiztepe, Karadeniz’in en çok buluntu çıkarılan höyüğü olma özelliğine sahiptir. İkiztepe 

Höyüğü’nde Kalkolitik Çağ, İlk Tunç Çağı I-II-III evreleri ile Erken Hitit Çağ’ına ait kültür 

katmanları bulunmuştur. İlk Tunç Çağı III (İTÇ) zamanında, Tepe I’in bir mezarlık olarak 

kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu bölgede 650’den fazla basit toprak tipinde mezar çıkarılmıştır. 

Mezarların içinde ölülere ait çok sayıda bakır, arsenikli bakır, altın, gümüş, kurşun, kemik, taş, 

pişmiş toprak gibi malzemelerden yapılmış eşyalar bulunmuştur. 2000-2001 yıllarında kazı ve 

laboratuvar çalışmaları birlikte yürütülerek ölü gömme gelenekleri ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Aynı zamanda iskeletler patolojik açıdan incelenerek ölüm nedenleri ortaya çıkarılmıştır. 

Literatür taraması üzerinden yapılan bu çalışmanın amacı, İlk Tunç Çağı III (İTÇ) mezar 

kazılarındaki buluntuları, kadın tarihi bağlamında ele almaktır. Bu amaçla İkiztepe kazılarına göre 

kadınların olası ekonomik rolleri üzerinde durulmuştur. İTÇ III dönemine ait mezarlık kazılarında 

ortaya çıkan buluntular ve iskeletlere ait patolojik incelemeleri konu alan literatürde, kadınlara 

ilişkin bilgiler analiz edilmiştir. Kadın mezarlarında bulunan ölü hediyeleri üzerinden, kadınların 

sahip olduğu eşyaların bilgisine ulaşılmaya çalışılmıştır. İskeletlerin patolojik incelemelerinde 

ortaya çıkan bilgiler ışığında ise, kadınların sağlık sorunları ve ortalama ömürleri analiz 

edilmiştir. Kazıların ortaya koyduğu bilgilere göre, İTÇ III dönemi kadınlarının dokuma ve 

hayvancılık işiyle uğraştıkları söylenebilir. İskeletlerin patolojik analizinde kadınların ortalama 

ömürlerinin çok yüksek olmadığı anlaşılmaktadır. Anemi, enfeksiyon, eklem iltihabı, diş 

rahatsızlıkları, eklem ve kemik bozuklukları karşılaştıkları hastalıklar arasındadır. Çok sık kafa 

yaralanması, travma ve kırık yaşadıkları da anlaşılmaktadır. Mezarlık buluntuları ve iskeletler 

üzerinde yapılacak daha kapsamlı çalışmalar,  İTÇ III dönemi kadınları hakkında daha fazla 

bilgiye ulaşmayı kolaylaştıracaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: İkiztepe, İlk Tunç Çağı III, Kadın Tarihi, Mezarlık Buluntuları 

 

 

Abstract: İkiztepe is the mound where the most finds were found in the Black Sea Region. 

Cultural layers belonging to the Chalcolithic Age, Early Bronze Age I-II-III and Early Hittite Age 

were found in İkiztepe Mound. It is understood that Tepe I was used as a cemetery during the 

Early Bronze Age III (EBA) period. More than 650 simple soil type graves have been excavated 

in this region. A large number of items made of materials such as copper, arsenic copper, gold, 

silver, lead, bone, stone and terracotta belonging to the dead were found in the tombs. In 2000-

2001, the excavation and the laboratory studies were carried out together to reveal the burial 

customs. At the same time, the causes of death were revealed by examining the skeletons 

pathologically. The aim of this study, which is based on literature review, is to discuss the finds 

from the Early Bronze Age III (EBA) burial excavations in the context of women's history. For 

this purpose, the possible economic roles of women according to İkiztepe excavations are 

emphasized. Information about women was analyzed in the literature, which deals with the 

findings of the EBA III cemetery excavations and the pathological examinations of skeletons. It 
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was tried to reach the information of the belongings of the women through the dead gifts found 

in the women's graves. In the light of the information revealed in the pathological examinations 

of the skeletons, the health problems and average life span of the women were analyzed. 

According to the information revealed by the excavations, it can be said that the women of the 

EBA III period were engaged in weaving and animal husbandry. In the pathological analysis of 

the skeletons, it is understood that the average lifespan of women is not very high. Anemia, 

infection, arthritis, dental disorders, joint and bone disorders are among the diseases they 

encounter. It is also understood that they experienced very frequent head injuries, traumas and 

fractures. More comprehensive studies on graves finds and skeletons will make it easier to reach 

more information about EBA III women. 

 

Key words: İkiztepe, Early Bronze Age III, Women’s History, Cemetery Finds 
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ÇİVİ YAZILI BELGELERDE KIZILIRMAK 

 

Kızılırmak in Cuneiform Documents 

 

 
Arş. Gör. Aydanur KOCABIÇAK 

Samsun Üniversitesi 
 

 

Özet: Adını kırmızı kahverengi topraklardan alan Kızılırmak, eski çağlardan beri Anadolu’nun 

önemli su kaynaklarından biri olmuş, üzerinde şehirlerin ve büyük uygarlıkların kurulmasını 

sağlamıştır. Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda nehrin ismi Marašantiya, Hitit dönemi metinlerinde 

ise Maraššanta/Maraššantiya olarak geçmektedir. Boğazköy’de bulunan bir tablette, Kaniš 

Kraliçesinin bir defada 30 oğlan doğurduğunu, ve oğullarının yaratığa benzetildiği ifade edilir. 

Sonrasında metni yazan katip, Kaniš Kraliçesinin zift ile sandıkları sıvadığını ve doğan oğullarını 

içine koyup onları ırmağa bıraktığını yazar. Irmak onları Zalpuwa ülkesinde denize götürür ve 

tanrılar çocukları kurtarır. Metinde, çocukların bırakıldığı ırmağın Kaniš’e (Kayseri) yakınlığı 

açısından bu ırmağın Kızılırmak olduğu, Karadeniz’e döküldüğü yer ise Bafra’daki İkiztepe’nin 

Zalpa olduğunu öne sürülmektedir. Çalışmamızda Asur Koloni Çağı’na (M.Ö. 1945 ile 1730) ait 

metinler ve Hitit-Zalpuwa ( M.Ö. 1700) dönemine ait Kızılırmak ve Zalpa (Bafra) hakkında 

yazılmış çivi yazılı metinler incelenerek, bir çalışma oluşturulacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Kızılırmak, Bafra, Marašantiya.  

 

 

Abstract: The Kızılırmak, which takes its name from the red-brown soils, has been one of the 

important water resources of Anatolia since ancient times, enabling the establishment of cities 

and great civilizations on it. The name of the river is Marašantiya in the Assyrian Trade Colonies 

Age, and Maraššanta/Maraššantiya in the Hittite period texts. In a tablet found in Boğazköy, it is 

stated that the Queen of Kaniš gave birth to 30 sons at once, and their sons were likened to 

creatures. Afterwards, the scribe who wrote the text writes that the Queen of Kanis plastered the 

chests with pitch and put her born sons in them and left them in the river. The river takes them to 

the sea in the land of Zalpuwa, and the gods save the children. In the text, it is claimed that the 

river where the children were left is Kızılırmak in terms of its proximity to Kaniš (Kayseri), and 

the place where it empties into the Black Sea is İkiztepe's Zalpa in Bafra. In our study, a study 

will be created by examining the texts of the Assyrian Colonial Age (1945 to 1730 BC) and the 

cuneiform texts written about the Hittite-Zalpuwa period (1700 BC) about Kızılırmak and Zalpa 

(Bafra). 

 

Key words: Kızılırmak, Bafra, Marašantiya. 
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1576 TARİHLİ TAHRİR DEFTERİNE GÖRE BAFRA’NIN MAHALLELERİ 

 

Neighborhoods of Bafra According To The Tahrir Book Dated 1576 

 

Prof. Dr. Mehmet İNBAŞI 

Erciyes Üniversitesi 

 
 

Özet: Tapu-Tahrir kayıtları aslında vergi ve asker birimini tespit etmek için hazırlanan resmi 

envanterlerdir. Bu defterlerden bir bölgenin merkezi nüfus yerleşmesini, mahalle isimlerini ve 

mahallede yaşayan insanların mesleklerini tespit etmek mümkündür. Bu defterler sayesinde 

Osmanlı Devleti’nin hemen her sancağı ve kazasının nüfus yapısı ortaya konulabilir. Bu 

çalışmada Sultan III. Murad zamanında hazırlanan 1576 tarihli tapu tahrir defterinde Bafra 

kazasının merkez kısmı incelenecektir. Tapu Arşivi’nde yer alan defter çalışmanın ana 

kaynağıdır. Deftere göre Bafra merkezinde Müslüman ve gayr-i Müslimler birlikte yaşamaktadır. 

Bunların yaşadıkları mahallelerin isimleri, hane ve nefer sayıları ortaya konulacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Canik, Samsun, Bafra, Osmanlı Devleti, XVI. yüzyıl, mahalle 

 

 

Abstract:Tapu-Tahrir records are actually official inventories prepared to determine the tax and 

military unit. From these registers, it is possible to determine the central population settlement of 

a region, the names of the neighbourhoods and the occupations of the people living in the 

neighbourhood. Thanks to these registers, the population structure of almost every sanjak and 

district of the Ottoman Empire can be revealed. In this study, Sultan III. The central part of the 

Bafra district will be examined in the land registry book dated 1576, which was prepared during 

the reign of Murad. The book in the Land Registry Archive is the main source of the study. 

According to the notebook, Muslims and non-Muslims live together in the center of Bafra. The 

names of the neighbourhoods they live in, the number of households and soldiers will be revealed. 

 

Key words: Canik, Samsun, Bafra, Ottoman State, 16th century, neighbourhood 
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1577 TARİHLİ EVKÂF DEFTERİNE GÖRE BAFRA VAKIFLARI 

 

Dr. Öğr. Üyesi Senem KARAGÖZ 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
 

 

Özet: Bafra; günümüzde Samsun’a bağlı bir ilçedir. Denize kıyısı olmadığı için deniz ticaretinde 

etkili değildir ancak Kızılırmak deltasında bulunmasından dolayı verimli topraklara sahiptir. 

Kızılırmak etrafında kurulmuş olması ve bir pazarı olmasından dolayı çevresindeki nüfusu 

geçmişte de kendi bünyesine çekmiş ve bölgede önemli bir rol üstlenmiştir. Çalışmanın konusu 

olan esas kaynak 29 Zilhicce 984/ 19 Mart 1577 tarihli evkâf defteridir. Bu dönemde Bafra, Canik 

livasına tabidir ve kaza olarak görülmektedir. Bafra kazasının nefs merkezi Bazar-ı Göründür 

olarak kaydedilmiştir. Bafra’da birçok köy ve mahallede vakıf arazilerin kaydedildiği 

görülmektedir. Aynı zamanda Bafra’da yer alan vakıfların hem yerel halk hem de idarî yöneticiler 

tarafından kurulduğu olmuştur. Malikâne gelirlerinin de oldukça sık vakıf geliri olarak tahsis 

edildiği görülmektedir. Hayrî vakıfların yanı sıra evlatlık vakıflar da bulunmaktadır. Birçok köy 

ve mahallede vakıf arazilerin tahsis edilmiş durumdadır. Vakıfların eskiden beri varlığını koruyor 

olduğu da izlenmektedir. Bazı vakıf arazilerin İstanbul’daki vakıfların akarı konumunda yer 

almaktadır. Bütün bu durumlar Bafra’nın vakıflarının inceleme altına alınmasında etkili olmuştur. 

Bu anlamda Bafra’nın sahip olduğu konum ve getirdiği sosyal yapı vakıfların varlığı ile 

değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Bafra, vakıf, sosyal yapı, kültürel hayat. 
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1262/1846 TARİHLİ VAKIF DEFTERİNE GÖRE BAFRA’DA VAKIF 

ESERLER VE GELİRLERİ 

 

According to the Foundation Book dated 1262/1846, in Bafra Foundation Works and 

Revenues 

 

Doç. Dr. Abdullah BAY 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 
 

 

Özet Kadim bir yerleşim merkezi olan Bafra, tarih boyunca birçok devletin idaresi altında kalmış, 

1460 yılında ise Osmanlı egemenliğine girmiştir. Osmanlı egemenliğinde Canik Sancağının bir 

kazası olarak idari teşkilattaki yerini almıştır. Bölgenin Osmanlı idaresine geçmesinden sonra 

birçok vakıf kurulmuş, eğitim, sağlık ve bayındırlık gibi hizmetlerin finansmanı vakıflar 

aracılığıyla sağlanmıştır. İmâret, câmi, zâviye, medrese gibi çeşitli eğitim, hayır, sosyal ve 

ekonomik kurum vakıf eserler olarak vücut bulmuş ve varlıklarını tahsis edilen emlâk, akar veya 

nakit para ile sürdürmüşlerdir. 

19. yüzyıl Tanzimatın merkezileşme politikaları çerçevesinde tutulan bir vakıf defteri bölgede 

faaliyette bulunan vakıflar ve gelirleri hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamaktadır. 19. yüzyılın 

ortalarında hazırlanan vakıf defterine göre Bafra kazası ve köylerinde başta ibadet kurumları 

olmak üzere birçok vakıf eser bulunuyordu. Tanzimat sonrasında uygulanmaya başlanan 

merkezileşme politikaları sonucunda, özerk konumları zayıflasa da vakıflar toplumun sosyal ve 

iktisadi hayatındaki önemlerini korumaya devam ettiriyorlardı.  Bu çalışmada, BOA’da EV.d. ‘de 

muhafaza edilen 1262 (1846) tarihli Canik Sancağı vakıf defteri kaynak olarak kullanılmak 

suretiyle, Bafra kazası ve köylerinde yer alan vakıfların isimleri, bulundukları yerler ve 

personelleri ile yıllık gelir ve giderleri incelenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Bafra, Samsun, Canik, Vakıf, Cami, Zaviye. 

 

Abstract: Bafra, an ancient settlement center, has remained under the administration of many 

states throughout history and entered the Ottoman rule in 1460. During the Ottoman rule, it took 

its place in the administrative organization as a district of the Canik Sanjak. After the transition 

of the region to the Ottoman administration, many foundations were established and the financing 

of services such as education, health and public works was provided through foundations. Various 

educational, charitable, social and economic institutions such as imaret, mosque, zâviye, 

madrasah were embodied as foundation works and they continued their existence with allocated 

real estate, mite or cash. A foundation book kept within the framework of the centralization 

policies of the 19th century Tanzimat allows us to have information about the foundations 

operating in the region and their income. According to the foundation book prepared in the middle 

of the 19th century, there were many foundation works, especially worship institutions, in the 

Bafra district and its villages. As a result of the centralization policies that started to be 

implemented after the Tanzimat, although their autonomous position was weakened, the 

foundations continued to maintain their importance in the social and economic life of the society.  

In this study, EV.d. in BOA. The Canik Sanjak foundation book dated 1262 (1846) kept in Bafra 

was used as a source and the names, locations and personnel of the foundations in the Bafra 

district and villages and their annual income and expenses were examined 

 

 Key words: Ottoman, Bafra, Samsun, Canik, Foundation, Mosque, Zaviye. 
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BAFRA’DA OSMANLI DÖNEMİ PARA VAKIFLARI 

 

Ottoman Period Money Foundations in Bafra 

 

Dr. Öğr. Üyesi Özkan Özer KESKİN 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

 
 

 

Özet: Vakıflar İslam medeniyetinin önemli bir parçasıdır. Osmanlı Devleti döneminde vakıf 

müessesesi oldukça güçlenmiş ve geniş bir coğrafyada çok sayıda vakıf tesis edilmiştir. 

Gayrimenkul vakıflarından sadece sermaye açısından farklılık arz eden para vakıfları ise Osmanlı 

Devleti zamanında ortaya çıkmaya başlamıştır. İslam’ın faiz yasağına rağmen paranın işletilmesi 

ve ticari kâr getirmesine dayanan para vakıfları sıklıkla başvurulan bir vakıf türü olagelmiştir. 

Tebliğimizin amacı Osmanlı döneminde Bafra kazasında kurulan para vakıflarını incelemektir. 

Bu çerçevede 1805 ve 1916 yılları arasında Bafra kazası ve buraya bağlı Alaçam nahiyesinde 

kurulan 39 para vakfı tespit edilmiştir. Bu vakıfların tamamının bir ibadethanenin muhtelif 

masraflarını karşılamak adına meydana getirildiği anlaşılmaktadır. Cami ve mescit tarzındaki bu 

yapıların kimler tarafından ne zaman inşa edildiklerine dair detayları da vakıf kayıtlarından 

izlemek mümkündür.  

 

Anahtar Kelimeler: Para Vakfı, Mütevelli, Bafra, Nakit. 

 

 

Abstract: Waqfs are an important part of Islamic civilization. During the Ottoman Empire period, 

the foundation institution became very strong and many foundations were established in a wide 

geography. Cash foundations, which differ from real estate foundations only in terms of capital, 

started to emerge during the Ottoman Empire. Despite the Islamic prohibition of interest, cash 

foundations based on the operation of money and making commercial profits have been a 

frequently applied type of foundation. The aim of our paper is to examine the monetary 

foundations established in the Bafra township during the Ottoman period. In this way, 39 money 

foundations established in Bafra township and Alaçam town between 1805 and 1916 were 

identified. It is understood that all of these foundations were established in order to meet the 

various expenses of a place of worship. It is possible to follow the details of who built these 

mosques and small mosques buildings and when, from the records of the foundation. 

 

Key words: Money Foundation, Trustee, Bafra, Cash. 
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SALNAMELERE GÖRE BAFRA KAZASI 

 

Bafra Distinct According to Yearbooks 

 
 

Dr. Kadir Tekin ERTEKİN 

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
 

 

 

Özet: 19. yüzyılda Canik Sancağı kazalarından biri olan Bafra kazasının idari yapılanması 

Tanzimat’ın ardından değişikliğe uğramış, aynı zamanda sosyal ve ekonomik hayatta canlanma 

yaşanmıştır. Tanzimat’ın getirdiği yenilenme neticesinde ülke genelinde açılan yeni kurumların 

bir kısmı Bafra’da da açılmıştı. Bu kurumlara gerek dışardan gerek kaza dahilinden memurlar 

atanmıştı. Açılan bu kurumların etkisi ile çiftçiye verilen destekler neticesinde kazanın hem 

ekonomisi hem de sosyal hayatı canlanmıştı. Bu çalışma söz konusu dönemde bahsi geçen 

değişim ve gelişmelerin Trabzon Vilayet Salnamelerine yansımasını el alacaktır. Bu kapsamda 

kaza yönetiminin kimler oluştuğu, Bafra kazasının genel görünümü, kazanın ve ahalinin 

ekonomik durumları hakkında bilgilere yer verilecektir. Böylelikle 19. Yüzyıldaki Bafra 

kazasının genel bir portresi oluşturulmaya çalışılacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Ekonomi, Salname, İdari Teşkilat, Nüfus 

 

 

Abstract: The administrative structure of the Bafra district, which was one of the Canik Sanjak 

districts in the 19th century, was changed after the Tanzimat, and at the same time, there was a 

revival in social and economic life. As a result of the renewal brought by the Tanzimat, some of 

the new institutions opened throughout the country were also opened in Bafra. Officers were 

appointed to these institutions, both from outside and within the district. As a result of the support 

given to the farmers with the effect of these institutions, both the economy and social life of the 

accident were revived. This study will deal with the reflection of the changes and developments 

mentioned in the said period in the Trabzon Province Yearbooks. In this context, information 

about who constituted the accident management, the general view of the Bafra accident, the 

economic conditions of the accident and the people will be given. Thus, a general portrait of Bafra 

town in the 19th century will be tried to be created 

 

Key words: Economy, Yearbook, Administrative Organization, Population 
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FERMAN PADİŞAHINSA DAĞLAR BİZİMDİR 

 

Padıshah Has Edıct, Then Mountaıns Are Ours 

 
 

Prof. Dr. Alpaslan DEMİR 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
 

 

Özet: Osmanlı döneminde gemi inşası için gerekli olan yelken bezi, urgan, çivi, zift, katran gibi 

malzemelerin yanında en önemli gereksinim kereste idi. Sinop’ta inşa edilecek gemilere kereste 

tedariki eskiden beri Bafra ve Canik dağlarından sağlanmaktaydı. Fakat 1707 yılında garip bir 

şekilde, üstelik bir devlet görevlisi olan Bafra Müftüsü Abdürrahim yanına aldığı iki bin silahlı 

halk ile Sinop’ta inşa edilmek istenen kalyonlara Engiz Dağı’ndan kereste temin edilmesine engel 

olmak istemiştir. Yapılan takibat neticesinde yakalanan Bafra Müftüsü Abdürrahim Trabzon 

kalesine hapsedilerek cezalandırılmasına rağmen buradan firar etmiştir.  Bafra Müftüsü’nün 

başlattığı bu hareket daha sonraki süreçte çevre köylerin halkı tarafından devam ettirilmiştir.  

Bu bildiride Bafra Müftüsü Abdürrahim özelinden hareketle Osmanlı Devleti’nde kereste 

tedarikinde yaşanan sıkıntılar ve sebepleri değerlendirilecektir.  

 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Kalyon, Kereste, Bafra. 

 

 

Abstract: Wooden planks were the most important component for shipbuilding in the Ottoman 

Empire, followed by sailcloths, ropes, nails, resin, and tar. Wooden planks used to make galleons 

in Sinop were supplied from Canik and Bafra mountains. But strangely in the year 1707, a 

government officer named Abdurrahim, who was the müfti of Bafra, gathered around a riotous 

mob of 2000 armed men and attempted to intercept the supplies gathered from Eniz dağı. 

Eventually, Müfti Abdurrahim was captured and imprisoned in the Trabzon Castle, where he 

subsequently escaped. However, the movement started by the Mufti of Bafra has spreaded to 

nearby villages.  

In this paper, in the case of Abdurrahim, mufti of bafra, problems in sourcinng planks and its 

causes will be evaluated.  

 

Key words: Ottoman, Galleon, Wooden Planks, Bafra.  
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CANİK BEYLİKLERİNDEN BAFRA BEYLİĞİ 

 

The Bafra Principality from Djanik Principalities 

 

 

Arş. Gör. Dr. Firdevs ÖZEN 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 
 

 

Özet: Karadeniz’den içeride, verimli topraklar üzerinde kurulan Bafra kenti, 1071 yılındaki 

Malazgirt Savaşı’ndan sonra başlayan Türk fetihleri sürecinde Türklerin ele geçirmek istedikleri 

yerlerden biri olmuştur. Dânişmendli hâkimiyetinin ardından Bizans’ın eline geçmiş, 1214 yılında 

I. İzzeddîn Keykâvus tarafından Anadolu Selçuklu topraklarına katılmış, daha sonra 

Pervâneoğulları’nın egemenliği altına girmiştir. Selçuklu Devleti’nin Moğollara yenildiği 

Kösedağ Savaşı (1243) sonucunda Selçukluların Moğollara tâbi olması ile Anadolu’da yeni bir 

döneme girilmiş, muhtelif yerlerde Türkmen beylikleri kurulmaya başlamıştır. Bu dönemde Orta 

Karadeniz bölgesinde Canik Beyliklerinin kurulduğu görülmektedir. Bu küçük beyliklerden biri 

de Bafra Beyliği’dir. Bafra beylerinin askerî yönden diğer Canik Beyliklerine kıyasla güçlü 

oldukları ve daha bağımsız hareket ettikleri devrin kaynaklarında kaydedilmiştir. Orta 

Anadolu’da güçlü bir yönetim kuran Kadı Burhâneddîn’e karşı bir politika izlemeleri bu durumun 

göstergelerindendir. Kadı Burhâneddîn ile Osmanlılar arasındaki mücadelede Osmanlıların 

tarafında yer almayı tercih eden Bafra Beyliği daha sonra Osmanlı hâkimiyetini kabul etmiştir 

(1460). 

Çalışmamızda Anadolu’da Selçuklu hâkimiyetinden sonra Orta Karadeniz Bölgesi’nde kurulan 

Canik Beyliklerinden biri olan Bafra Beyliği’nin tarihi, dönemin kaynakları ve araştırma 

eserlerden yararlanılarak ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Bafra Beyliği, Canik Beylikleri, Kadı Burhâneddîn, Osmanlılar 

 

Abstract: The city of Bafra, which was established on fertile lands, inland from the Black Sea, 

became one of the places that the Turks wanted to seize during the Turkish conquests that started 

after the Battle of Manzikert in 1071. After the Dānishmend domination, it passed into the hands 

of Byzantium, joined the lands of the Anatolian Seljuks by Izz al-dīn Kaykā’ūs I in 1214, and 

later came under the rule of Parwānaogullari. As a result of the Battle of Kösedağ (1243), in which 

the Seljuk State was defeated by the Mongols, a new period was started in Anatolia, with the 

Seljuks subordinate to the Mongols, and Turkmen principalities were began to be establish in 

various places. During this period, it is seen that Djanik Principalities were established in the 

Central Black Sea region. One of these small principalities is the Bafra Principality. It is recorded 

in the sources of the period that the Bafra beys were militarily stronger than the other Djanik 

principalities and acted more independently. The fact that they followed a policy against Kādī 

Burhān al-dīn, who established a strong administration in Central Anatolia, is one of the indicators 

of this situation. The Bafra Principality, which preferred to be on the side of the Ottomans in the 

struggle between Kādī Burhān al-dīn and the Ottomans, later accepted the Ottoman domination 

(1460).  

In our study, the history of the Bafra Principality, one of the Djanik Principalities established in 

the Central Black Sea region after the Seljuk domination in Anatolia, will be discussed by making 

use of the sources of the period and research works. 

Key words: The Bafra Principality, Djanik Principalities, Kādī Burhān al-dīn, The Ottomans. 
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BAFRA KAZASINDA HABERLEŞME AĞININ TESİS EDİLMESİ: POSTA VE 

TELGRAF HİZMETLERİ 

 

Establishment of Communication Network in Bafra District: Post and Telegraph Services 

 

Prof. Dr. Hasan BABACAN1 & Dr. Öğr. Üyesi Hakan TAN1 
1Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

2Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
 

 

Özet: İnsanlık tarihi kadar geçmişe sahip olan haberleşme, yazılı ve/veya sözlü olarak canlılar ve 

devletler arasındaki bilgi alışverişini sağlayan unsurlardan biridir. Haberleşme, zaman içerisinde 

ihtiyaçlara ve dönemin olanaklarına göre farklı yöntemlerle sağlanmıştır. İnsanlar arasında 

olduğu kadar devletler arasında da önemli bir yere sahip olan haberleşme, merkezi devletlerin 

ortaya çıkmasıyla birlikte merkezi otoritenin sağlanması noktasındaki araçlardan biri olmuştur. 

Bu noktada, haberleşmenin hızlı bir şekilde gerçekleşmesine duyulan ihtiyaç da artmıştır. Sanayi 

Devrimi ile birlikte buharlı araçların geliştirilmesi ve buhar teknolojisinin deniz ulaşım 

vasıtalarına uygulanması, haberleşme alanında dönüm noktası olmuştur. Buharlı vapurlarla 

taşınan postalar daha hızlı bir şekilde yol almaya başlamıştı. Haberleşme teknolojisindeki bir 

diğer değişim ise telgrafın icat edilmesiydi. Bu sayede artık iletişim daha hızlı ve belirli ölçüde 

daha güvenli bir şekilde işlemeye başlamıştı. Buradan hareketle, bu çalışmada Canik Sancağı’na 

bağlı Bafra kazasında posta ve telgraf hizmetlerinin tesis edilmesi ve modern haberleşme ağının 

gelişimi incelenecektir. Diğer bir taraftan, Osmanlı Devleti’nin taşra iletişim ağının 

modernleşmesi noktasındaki çalışmaları Bafra kazası örneğinde ele alınacaktır.   

 

Anahtar Kelimeler: Bafra, Haberleşme, Posta, Telgraf 

 

 

Abstract: Communication, which has a history as long as the history of humanity, is one of the 

elements that provides the exchange of information between living things and states in written 

and / or verbal form. Communication has been provided in different ways over time, according 

to the needs and the possibilities of the period. Communication, which has an important place 

among states as well as between people, has become one of the tools at the point of ensuring 

central authority with the emergence of central states. At this point, the need for rapid 

communication has also increased. With the Industrial Revolution, the development of steam 

vehicles and the application of steam technology to maritime transport became a turning point in 

the field of communication. The mail carried by steamboats began to travel faster. Another change 

in communication technology was the invention of the telegraph. In this way, communication 

started to work faster and to a certain extent more securely. From this point of view, in this study, 

the establishment of postal and telegraph services and the development of modern communication 

network in Bafra district of Canik Sanjak will be examined. On the other hand, the efforts of the 

Ottoman Empire to modernize the rural communication network will be discussed in the example 

of Bafra district. 

 

Key words: Bafra, Communication, Post, Telegraph 
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İSLAM DİNİNE MENSUP MANEVİ ŞAHSİYETLERİN İNANÇ TURİZMİ 

KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: BAFRA ÖRNEĞİ 

 

The Evaluation of Spiritual Personality in The Religion of İslam Within The Scope of Faith 

Tourism in A Sample of Bafra 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Seden TURAMBERK ÖZERDEN 

Girne American University 
 

 

Özet: Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ekonomisi içinde de turizm endüstrisi döviz girdisini 

arttırıcı, istihdam sağlayıcı vb. olumlu etkileriyle en önemli gelir kaynaklarından biri olarak 

karşımıza çıkar.  Günümüzde hızla artış gösteren teknolojik gelişmelerin bir kazanımı olarak 

turizm tüketicilerinin beklentileri artmış, aradıkları bilgilere saniyeler içinde ulaşabilmenin de 

getirisiyle edindikleri bilgileri gezip görerek pekiştirmeyi arzulamaya başlamışlardır. Gezginler 

edindikleri bilgileri, o bilginin kaynağı olan ya da direkt ilişkisi olan mekanları gezip görerek 

içselleştirmeyi tercih etmiştir. Bu tercihler her geçen gün gelişme gösterdiğinden alternatif turizm 

çeşitlerine olan ilgi gün geçtikçe artış göstermektedir. Bu anlamda literatürde alternatif turizm 

modelleri arasında yer alan inanç turizmi kapsamında turistlerin gerçekleştirdiği seyahatlere olan 

talebin yükseldiğini söylemek yanlış olmaz. 

Samsun ilinin bir ilçesi olan Bafra, ev sahipliği yaptığı birçok uygarlığın da etkisinde kalarak 

inanç turizmi kapsamında değerlendirilebilecek çok değerli somut ve somut olmayan kültürel 

miras öğelerine sahiptir. Özellikle 1214 yılında Anadolu Selçuklularının bölgeye Türkmen 

aşiretlerini yerleştirmesi ve 1461’de Bafra’nın Osmanlı hakimiyetine girmesi ile Müslüman 

tebaadaki artış sonucu İslam dinine hizmet eden birçok ibadethane kurulmuş ve yine İslam 

inancında büyük bir öneme sahip manevi şahsiyetler yetişmiştir. Emirza Bey, Şeyh Ören, Hızır 

Bey, Battal Seyyid Hacı Hüseyin Paşa bunlardan sadece bazılarıdır. Bu şahsiyetlere ait hikayeler 

ise kulaktan kulağa, nesilden nesile aktarılarak bölgenin somut olmayan kültürel mirası 

kapsamında günümüze kadar varlığını sürdürmüştür.  

Çalışma bir envanter niteliği taşımamakla birlikte, inanç turizminin önemini İslam inancı 

kapsamında ortaya koymakta ve Bafra’nın somut ve somut olmayan kültürel miras değerlerinden 

manevi şahsiyetlerin ve bu şahsiyetlerin yaşadıkları, kabirlerinin bulunduğu türbelerinin inanç 

turizmi içinde değerlendirilmesini hedeflenmiştir. Turizm faaliyetlerinin arttırılması yönünde 

önerilere yer verilen çalışmada, bölgede inanç turizminin hak ettiği değeri kazanması ile 

ekonomik, sosyal ve kültürel kazanımlar elde edilebileceği düşünülmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: Kültürel Miras, İnanç Turizmi, Bafra, Samsun, İslam. 

 

 

Abstract: As in the rest of the world, the tourism industry in Turkey's economy, as well as 

increasing the foreign exchange input, providing employment and so on. It is one of the most 

important sources of income with its positive effects. Today, as a result of rapidly increasing 

technological developments, the expectations of tourism consumers have increased. Consumers 

can reach the information they are looking for in seconds and they want to consolidate the 

information they have obtained by visiting and seeing. Travelers prefer to internalize the 

information they have acquired by visiting places that have a direct relationship with that 

information. Since these preferences are developing day by day, the interest in alternative tourism 

types is increasing day by day. In this sense, it would not be wrong to say that the demand of 

tourists for faith tourism, which is among the alternative tourism models, has increased. 
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Bafra, a district of Samsun province, has very valuable tangible and intangible cultural heritage 

items that can be evaluated within the scope of faith tourism, under the influence of many 

civilizations it hosts. Especially in 1214, when the Anatolian Seljuks settled the Turkmen tribes 

in the region and Bafra came under Ottoman rule in 1461, as a result of the increase in the Muslim 

population, many places of worship serving the religion of Islam were established. In addition, 

spiritual personalities who have a great importance in the Islamic faith have grown. Emirza Bey, 

Şeyh Ören, Hızır Bey, Battal Seyyid Hacı Hüseyin Pasha are just some of them. On the other 

hand, the stories of these personalities have survived until today within the scope of the intangible 

cultural heritage of the region by being transferred from generation to generation. 

Although the study does not have the characteristics of an inventory, it reveals the importance of 

faith tourism within the scope of the Islamic faith and aims to evaluate the spiritual personalities 

of Bafra's tangible and intangible cultural heritage values and the tombs where these personalities 

lived and their graves within the scope of faith tourism. In the study, which includes suggestions 

for increasing tourism activities, it is thought that economic, social and cultural gains can be 

achieved by gaining the deserved value of faith tourism in the region. 

 

Key words: Cultural Heritage, Faith Tourism, Bafra, Samsun, Islam. 
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BAFRA BÖLGESİNDE ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK 

Alevism and Bektashism in the Bafra Region 

Doç. Dr. Fahri MADEN 

Hacı Bayram Veli Üniversitesi 

Özet: Alevilik ve Bektaşilik Anadolu’da İslam inancının en önemli kollarından biridir. Karadeniz 

coğrafyasında başta Güvenç Abdal Ocağı olmak üzere tarihte Hubyar Sultan Ocağı, Pir Sultan 

Ocağı, Kul Himmet Ocağı, Zeynelabidin Ocağı ve Ali Baba Ocağı gibi çeşitli Alevi ocaklarına 

bağlı köyler mevcut olup, ayrıca tarih boyunca bölgede çeşitli Bektaşi zaviyeleri açılmıştır. 

Bafra’nın köyleri içerisinde Emenli, Dedebağı ve Üçpınar isimli üç köy Alevi ocaklarına bağlıdır. 

Ayrıca tarihi süreçte Bafra ve köylerinde faaliyet gösteren Şeyh Hızır Baba, Hızır İlyas, Şeyh Ali 

Baba ve Uryan Baba gibi zaviyeler kurulmuştur. Bu bildiride Bafra bölgesinde Alevi ve Bektaşi 

faaliyetleri, kurulan zaviyelerin tarih boyunca verdikleri hizmetler ana kaynaklar ve arşiv 

belgeleri ışığında ele alınacaktır. Böylece Anadolu coğrafyasının eski yerleşim yerlerinden ve 

Türk fütuhatının, Türkmen nüfusun iskân sahalarından olan Bafra bölgesinde Alevilik ve 

Bektaşilik inancının izleri sürülecek, kaynaklardan elde edilen bilgiler paylaşılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Tasavvuf, Tarikatlar, Alevilik, Bektaşilik, Bafra’da Tekkeler, Bafra’da 

Alevilik ve Bektaşilik, Kolay, Şeyh Hızır Baba, Hızır İlyas, Şeyh Ali Baba, Uryan Baba. 

Abstract: Alevism and Bektashism are one of the most important branches of the Islamic faith 

in Anatolia. In the Black Sea region, there are villages connected to various Alevi Ocaks such as 

Guvenc Abdal Ocak, Hubyar Sultan Ocak, Pir Sultan Ocak, Kul Himmet Ocak, Zeynelabidin 

Ocak and Ali Baba Ocak, and various Bektashi lodges have been opened in the region throughout 

history. Among the villages of Bafra, three villages named Emenli, Dedebagi and Ucpınar belong 

to the Alevi Ocak’s. In addition, zawiyas such as Sheikh Khidr Baba, Khidr İlyas, Sheikh Ali 

Baba and Uryan Baba operating in Bafra and its villages in the historical process were established. 

In this paper, Alevi and Bektashi activities in the Bafra region and the services provided by the 

lodges throughout history will be discussed in the light of main sources and archival documents. 

Thus, the traces of Alevism and Bektashism will be traced in the Bafra region, which is one of 

the settlement areas of the Anatolian geography and the Turkish conquest, and the settlement 

areas of the Turkmen population, and the information obtained from the sources will be shared. 

Key words: Sufism, Sects, Alevism, Bektashism Lodges in Bafra, Alevism and Bektashism in 

Bafra, Kolay, Sheikh Khidr Baba, Khidr İlyas, Sheikh Ali Baba, Uryan Baba. 
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XVI. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA BAFRA’DA KANUN DIŞI OLAYLARLA 

MÜCADELE 

 

 

Prof. Dr. Meryem KAÇAN ERDOĞAN 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
 

 

Özet: Toplum düzeninin oluşturulmasında ve asayişin sağlanmasında kanunlar son derece 

önemlidir. Toplumdaki her ferdin kanunlara uyması zorunlu olup aksi halde fertlere çeşitli cezai 

yaptırımlar uygulanır. Osmanlı Devleti’nde de şer’i ve örfi hükümlerin yer aldığı hukuk 

sisteminde kanunlara riayet konusunda gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Bununla beraber her 

dönemde bölgesel veya yerel ölçekte çeşitli isyanlar, eşkıyalık faaliyetleri, suiistimaller, 

yolsuzluklar, kalpazanlık ve madrabazlık gibi kanun dışı uygulamalar görülmüştür. Anadolu’nun 

kuzeyinde yer alan Bafra’da da XVI. yüzyılın ikinci yarısında reayayı huzursuz eden, memurların 

görev yapmalarına engel teşkil eden şaki, eşirra, suhte ve ehl-i fesad gibi isimlerle anılan bir takım 

kişiler türemiştir. Anadolu’nun birçok bölgesinde görülen celali ve suhte isyanları Bafra’da da 

etkili olmuş; bu isyanlar adam öldürme, yaralama, ev basma, mal-mülk yağmalama gibi olaylarla 

kendini göstermiştir. Reaya, eşkıya yanında askerî ve idarî görevlilerin zulüm ve baskısına da 

maruz kalmıştır. Kimi zaman şikâyet ettiği olayın faili olan yani eşkıya gibi davranan, ehl-i fesada 

yardım ve yataklık eden reaya, kimi zaman da korkusundan eşkıyayı şikâyet edememiştir.  

Merkezî hükümetin tavrı, bozulan toplumsal düzeni tekrar kurmak ve kanun dışı uygulamaları 

ortadan kaldırmak için askerî ve idarî tedbirleri almak olmuştur. Eşkıya ve suhtelerin 

faaliyetlerine karşı sipahiler ve il erleri harekete geçirilmiş, suçu sabit görülenler idam, sürgün 

veya kürek cezasına çarptırılmış, toprak kadılıkları görevlendirilmiş, köyler teftiş edilmiş, halkın 

birbirine kefil olması sağlanmıştır. Kanun dışı uygulamaları yapan askerî ve idarî görevliler ise 

görevden azledilmiş veya sürgüne gönderilmiştir. Devlet açısından reayanın huzur ve güven 

içinde yaşaması birinci öncelik olup bu durumu sarsacak eşkıyalık, muhtekirlik, kalpazanlık, 

usulsüzlük ve yolsuzluk gibi olaylara karşı gereken her türlü adım atılmıştır. 

Bu çalışmada, dönemin mühimme defterlerinden yararlanmak suretiyle Bafra ölçeğinde, söz 

konusu kanun dışı olaylar karşısında devletin ve reayanın tepkisi ve ortaya çıkan sonuçlar 

değerlendirilmeye çalışılacaktır.       

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Bafra, reaya, suhte, eşkıya, suiistimal, zulüm 
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BAFRA VE ÇEVRESİNDE EŞKIYALIK VE ASAYİŞ SORUNLARI (1680-1710) 

 

Banditry and Security Issues in Bafra and its Surrounding Area (1680-1710) 

 

 

Dr. Hamit KARASU 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
 

 

Özet: Ulaşım ve denetim araçlarının fazlasıyla geliştiği günümüzde bile devlet ve toplum 

düzenini bozmak isteyenler amaçlarını gerçekleştirmek için bir yol bulabilmektedir. Dolayısıyla 

düzen ve kanunsuzluk arasındaki savaş hiç bitmeyecek gibi görünmektedir. Savaşın başladığı 

tarih ise belirsizdir. Ancak şu bir gerçektir ki, en eski devletlerden başlayarak her idare birtakım 

kanunlar yürürlüğe koyarak düzeni sağlamaya çalışmıştır. 

Osmanlı Devleti için ise 600 yıldan fazla süren idaresi boyunca Anadolu’da eşkıyalığı engellemek 

büyük bir sorun olmuştur. XVI. ve XVII. yüzyıllarda kanunsuzluk devletin ve reayanın tahammül 

sınırlarına ulaşmıştır. XVIII. yüzyılda ise eşkıya faaliyetleri önceki yüzyıllara göre azalmaya 

başlamasına ve eşkıyalar daha küçük gruplar halinde faaliyet göstermelerine rağmen başarısız II. 

Viyana Kuşatması sırasında yıpranan idari ve toplumsal düzenin yeniden kurulması zaman 

almıştır. Bu yüzden kimi zaman bazı kanun kaçaklarının çıkardığı sorunlar halkı rahatsız ederken 

kimi zaman da devlet taleplerine halkın veya toplum önderlerinin gösterdiği direniş devlet 

işlerinin yavaşlamasına ve zaman zaman kısa süreli de olsa durmasına sebep olmuştur. Bu durum 

karşısında Osmanlı Devleti güç kullanarak asayişi temin etmek zorunda kalmıştır.  

Bu çalışmada 1680-1710 yılları arasında Bafra ve çevresinde görülen birtakım kanunsuzluklar ve 

eşkıya faaliyetleri ele alınacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Bafra, eşkıyalık, asayiş.  

 

 

Abstract: Even in modern days in which transportation vehicles and govarnance methods are 

extremely developed it is still possible for the ones who wants to figüre out a way to reach their 

aim to disturb the govermental and social system. Hence it seems that the fight between social 

order and illegality will never come to an end. It is obscure when the fight started. But it is a fact 

that starting from ancient governments every polity brought some laws into force to set social 

order.  

As fort he Ottoman Empire it was a big problem to hinder banditry in Anatolia for the reign which 

lasted more than 600 years. In the 16th and the 17th centuries lawlessness reached the border of 

toleration the Empire and the society. In the 18th century although banditry activities lessened 

compared to the previous centuries and bandit operated in smaller groups after the uncessfull II 

Wien Siege it took some time to repair degenerated social and governmental system. Meanwhile, 

sometimes some ıssues caused by some outlaws and sometimes social resistence to demands from 

the goverment slowed down and time to time stopped state operations. Under these circünstances, 

the Ottoman Empire hade to provide security by using force.   

In this paper, it will be dealt with banditry activities between the years of 1680-1710. 

 

Key words: Bafra, banditry, security. 
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XVIII. YÜZYIL BAŞLARINDA BAFRA’DA KAMU DÜZENİNİ VE 

GÜVENLİĞİ TEHDİT EDEN OLAYLAR 

 

Events Threatening Public Order and Security in Bafra at the Beginning of the 18th Century 

 

Prof. Dr. Mehmet DEMİRTAŞ 

Bitlis Eren Üniversitesi 
 

 

Özet: XVIII. yüzyıl başlarında Bafra ve çevresinde kamu düzenini ve asayişi tehdit çok sayıda 

olay meydana gelmiştir. Bu olayların failleri çeşitli kesimlerden insanlardı. Bunlardan biri 

etraflarına şiddet ehli kimseleri toplamak suretiyle çete kuran ve halka zarar veren eşkıyalardı. 

Konuyla ilgili bir arşiv kaydında Bafra ve çevresinde türeyen bir eşkıya grubunun yol keserek 

gelip geçenlere ve yolculara zarar verdiği, halkın malına mülküne el koyduğu, hatta cinayet 

işlediği bilgisi mevcuttur. Eşkıyalık yapan başka bir kesim de kamu hizmeti yürütürken şiddet 

olaylarına bulaşan ve bunu alışkanlık haline getirenlerdi. Bunlardan biri Bafra’da tımar sahibi 

Mehmed Sipahi idi ki bu kişi şarap içerek insanları darp etmekte ve şiddet uygulamaktaydı. Bu 

çerçevede ulemayı dahi darp etmekten geri durmamıştı. Belgede şer ve fesadı nihayet bulmayan 

bu kişinin şu ana kadar yakalanamadığı, ele geçirildiğinde eşkıyalıktan vaz geçmediği takdirde 

cezalandırılması emredilmiştir. Başka bir grup ise yöre halkından olup zamanla kendileri için 

elverişli ortamdan yararlanarak şiddet olaylarına bulaşanlardı. Bafra Kazası sakinlerinden üç kişi 

kalabalık bir grubu etraflarına toplamak suretiyle çete oluşturmuşlar, kamu düzenini ve güvenliği 

tehdit etmeye başlamışlardı.  Arşiv kayıtları arasında bu türden örnek olaylar oldukça fazladır. 

Kamu düzenini ve halkın güvenliğini tehdit eden bu durum karşısında yerel yöneticilerden çeşitli 

tedbirler almalarını isteyen Osmanlı merkezi yönetimi böylece olayların önüne geçmek istemiştir. 

Ancak alınan tedbirler düzeni kalıcı ve istikrarlı bir hale getirmeye yetmemiştir. Bunda, XVIII. 

yüzyıl başlarında devletin, dışarıda Rusya, Avusturya, Venedik, İran ile yürüttüğü savaşlar ve 

Karadağ İsyanı gibi önemli olayların, içeride ise başta Edirne Vakası olmak üzere iç 

karışıklıklarla uğraşmasının doğurduğu otorite boşluğunun etkili olduğu söylenebilir.  Bunun yanı 

sıra Osmanlı Devleti’nde genel bir uygulama olan suçluların öncelikle uyarılmaları, gerek 

görülmesi halinde cezalandırılmaları ve bir süre sonra af edilmeleri şeklindeki müeyyide 

sisteminin de ciddi bir etkisi olduğu düşünülmektedir. İncelenen yaklaşık 25 yıllık dönemde 

(1700-1725) meydana gelen olaylar karşısında bu yönteme çeşitli kereler başvurulmuş olması bu 

tespiti teyit etmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Bafra Kazası, Kamu düzeni, Şiddet olayları, Tedbir, Müeyyide   

 

 

 Abstract: At the beginning of the 18th century, there were many events that threatened the public 

order and security in Bafra and its environs. The perpetrators of these events were people from 

various walks of life. One of them was bandits who formed gangs and harmed the people by 

gathering violent people around them. In an archive record on the subject, there is information 

that a bandit group that originated in Bafra and its environs blocked the way, harming passers-by 

and passengers, confiscating the property of the people, and even committing murder. Another 

group of bandits were those who were involved in violence while performing public service and 

made it a habit. One of them was Mehmed Sipahi, the owner of a fief in Bafra, who was beating 

people and using violence by drinking wine. In this context, she did not hesitate to beat even the 

ulama. It is ordered in the document that this person, whose evil and mischief has not come to an 

end, has not been caught so far, and that she should be punished if she does not give up banditry 
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when captured. Another group was the local people who, over time, took advantage of the 

favorable environment and became involved in violence. Three people from the residents of Bafra 

District formed a gang by gathering a large group around them and started to threaten public order 

and security. Case studies of this kind are quite abundant among archive records. 

In the face of this situation, which threatened the public order and the safety of the people, the 

Ottoman central government, which asked the local administrators to take various measures, 

wanted to prevent the events. However, the measures taken were not enough to make the order 

permanent and stable. In this, it can be said that the authority vacuum caused by the state's wars 

with Russia, Austria, Venice, Iran abroad and the important events such as the Montenegrin 

Revolt in the early 18th century, and the internal conflicts, especially the Edirne Incident, were 

influential in this. In addition, it is thought that the sanction system, which is a general practice in 

the Ottoman Empire, in which criminals are warned first, punished if necessary, and pardoned 

after a while, has a serious effect. The fact that this method was used several times in the face of 

the events that took place in the 25-year period (1700-1725) under study confirms this 

determination. 

 

Key words: Bafra District, Public order, Violent incidents, Tedbir, Sanction   
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MÜHİMME DEFTERLERİNE GÖRE BAFRA’DA GÜVENLİĞİN 

SAĞLANMASI (1700-1750) 

 

Ensuring Security in Bafra According to Mühimmet Defters (1700-1750) 

 

Prof. Dr. Temel ÖZTÜRK 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 
 

 

Özet: Karadeniz’in güney sahillerinde kadim yerleşim yerlerinden biri olan Bafra, tarih boyu 

farklı kültür ve medeniyete sahip siyasi yapıların idaresinde kaldı. 1071’de Anadolu’ya yerleşen 

Türklerin yurt haline getirdiği yerlerden biri olan Bafra, muhtemelen 1460’da Osmanlı idaresine 

girdi. Bu süreçte, bulunduğu coğrafi konuma da bağlı olarak büyük oranda devletin idari 

merkezinde adından söz ettirmiştir. Bilhassa devletin beyni olarak telakki edilen Divan-ı 

Hümayunda ekonomiden sosyal gelişmelere kadar birçok konuyu içeren Bafra ile ilgili hükümler 

Mühimme Defterlerine kaydedilmiştir. Bafra tarihine katkı sağlayan bu kayıtlar arasında 

güvenliği temin edici hükümler oldukça dikkat çekicidir. Grup halindeki eşkıyalıklardan ferdi 

eşkıyalıklara ve yönetici kesim ile ilmiye sınıfına mensup olanların zulümlerine kadar birçok 

konuda güvenliği tehlikeye düşüren girişimler karşısında alınan tedbirler, bahsi geçen 

hükümlerde açıkça ortaya konulmaktadır. Haliyle uzun bir savaş dönemi sonrası (1683-1699) 18. 

yüzyıldaki barış dönemini de içeren yüzyılın ilk yarısındaki güvenlikle ilgili gelişmeler Bafra 

güvenliği üzerindeki uygulamaları, devletin en önemli karar mercii olan Divan-ı Hümayun’un 

Mühimme Defterlerine göre tespit edilmiştir. Mevcut defterler üzerinden konu ile ilgili 

hükümlerin taranması ve bunların analizine bağlı olarak değerlendirilmesi çalışmanın yöntemini 

oluşturmaktadır. Bafra’daki asayiş ve güvenliğe yönelik bu değerlendirmelerin bölgenin tarihine 

katkı sağlayacağı umut edilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Bafra, Güvenlik, Mühimme Defterleri, Osmanlılar 

 

 

Abstract: Bafra, one of the ancient settlements on the southern coast of the Black Sea, has been 

under the administration of political structures with different cultures and civilizations throughout 

history. Bafra, one of the places made home by the Turks who settled in Anatolia in 1071, 

probably came under Ottoman rule in 1460. In this process, it made a name for itself in the 

administrative center of the state, depending on its geographical location. Especially in the Divan-

ı Hümayun, which is considered as the brain of the state, the provisions related to Bafra, which 

includes many issues from economy to social developments, were recorded in Mühimme Defters. 

Among these records that contribute to the history of Bafra, the provisions ensuring security are 

quite remarkable. The measures taken against attempts to endanger security on many issues, from 

group banditry to individual banditry, and to the persecutions of the ruling class and members of 

the ilmiye class, are clearly laid out in the aforementioned provisions. As a matter of fact, after a 

long war period (1683-1699), security developments in the first half of the century, including the 

peace period in the 18th century, their applications on Bafra security were determined according 

to the Mühimme Defters of Divan-ı Hümayun, the most important decision maker of the 

state.Scanning the provisions related to the subject through the existing books and evaluating 

them based on their analysis constitutes the method of the study. It is hoped that these evaluations 

regarding the public order and security in Bafra will contribute to the history of the region. 

 

Key words: Bafra, Security, Mühimme Defters, Ottomans. 
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XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDAN XX. YÜZYILIN BAŞINA KADAR 

BAFRA KAZASINDAN İSTANBUL’A, DİVAN-I HÜMÂYÛNA TAŞINAN 

DAVALAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 

Transferred Cases From Bafra Province to The Divan-i Humâyûn in Istanbul From The 

Second Half of 19th Century to The Beginning of 20th Century and Their Proposed 

Solutions 

 

Prof. Dr. Mehmet Emin ÜNER 

Harran Üniversitesi 
 

 

Özet: Osmanlı Devleti kuruluşundan Tanzimat’a kadar geçen sürede tek yargılama mercii şer‘i 

mahkemelerdi. Şer‘i mahkemeler imparatorluğun bütün idarî birimlerinde yer alırlardı. Herhangi 

bir konuda adalet arayan herkes bu mahkemelere müracaat edebilirdi. İmparatorluk coğrafyasında 

yaşayan gayrimüslimlerin mensubu olduğu cemaatin kendine ait mahkemeleri olmakla birlikte, 

eğer isterlerse onlarda şer‘i mahkemelere başvurabilirlerdi. Halk ile devlet ve bireyler arasındaki 

anlaşmazlıklar bu mahkemelerde kadı tarafında çözüme kavuşturulur ve verilen kararlar şer‘iyye 

sicili denilen defterlere kaydedilirdi. Ancak bu mahalli mahkemelerde çözüme kavuşturulamayan 

davalar da olurdu. Bunun için ikinci bir yargı mercii olan başkent İstanbul’da Fatih Sultan 

Mehmed devrine kadar bizzat padişahın, bu dönemden sonra da sadrazamın başkanlık yaptığı 

Divan-ı Hümayun idi. Divan-ı Hümayun’a imparatorluk coğrafyasının her tarafından dilekçe ile 

ya da bizzat gelerek burada adalet arardı. Burada görülen davalar başlangıçta Mühimme Defterleri 

denilen defterlere kaydedilirdi. Ancak 1742 yılından itibaren davalar Ahkâm Defterleri adı verilen 

defterlere kaydedilmeye başlandı ve her eyalete ayrı ayrı defter tahsis edildi. Böylece geçmişe ait 

bir davanın bilgilerine daha kolay ulaşılması sağlandı. Bu tebliğimizde Bafra kazasından 

merkeze, Divân-ı Hümayun’a taşınan davalar ve çözüm önerilerini inceledik. Bafra 1854 yılından 

sonra Canik sancağına bağlı bir kaza merkezi haline getirilmiştir. Bundan dolayı kaza 

merkezinden merkeze giden davalar 1262/1845’de başlayıp 1275/1858 tarihinde son bulan 7 nolu 

defter ile 1275/1858’de başlayıp 1329/1911 tarihinde son bulan 8 nolu defterde yer almaktadırlar. 

Davaların incelenmesine geçmeden Bafra kazası ile Trabzon Ahkâm Defterleri hakkında kısa 

bilgi verilmiştir. Bafra kazasından İstanbul’a Divan-ı Hümâyûn’a götürülen davalar şöyle tasnif 

edilebilir: Aile ve akrabalar arasında yaşanan miras davaları, haksız yere borç isnad edip almaya 

çalışmak, arazi işletmesiyle ilgili davalar, pencerelerin karşı karşıya gelecek şekilde evlerin 

inşaatı ile ilgili dava, alacak verecek davaları vb. Davacıların dilekçelerinde ya da bizzat 

İstanbul’a giderek Divan-ı Hümâyûn’da dile getirdikleri şikâyetleri ve çözüm önerilerini içeren 

metinler incelenmiş ve bazı sonuçlar çıkarılmaya çalışılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Bafra, Dava Örnekleri, Trabzon Ahkâm Defterleri 

 

 

Abstract: From the establishment of the Ottoman Empire to the Tanzimat period, the only judicial 

authority was the Sharia courts. Sharia courts were located in all administrative units of the 

empire. Anyone seeking justice in any matter could apply to these courts. Although the 

community of non-Muslims living in the empire had its own courts, they could also apply to the 

Sharia courts if they wanted to. Disputes between the people, the state and individuals were 

resolved by the kadi in these courts, and the decisions made were recorded in the books called 

sharia registry today. However, there were also cases that could not be resolved in these local 

courts. For this, a second judicial authority was the Divan-ı Hümayun, which was chaired by the 
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Sultan himself until the reign of Fatih Sultan Mehmed, and after this period by the grand vizier in 

the capital, Istanbul. Anyone would come to the Divan-ı Hümayun from all over the empire with 

a petition or in person, seeking justice here. The cases heard here were initially recorded in the 

notebooks called Mühimme Notebooks. However, from 1742 onwards, the lawsuits were 

recorded in the books called Verdicts Registers, and each province was allocated a separate book. 

Thus, it was ensured that the information of a past case could be accessed more easily. In this 

notification, we examined the cases that were moved from the Bafra district to the center and to 

the Divan-ı Hümayun and their solution proposals. After 1854, Bafra was turned into a district 

center connected to the Canik sanjak. On account of this, the cases going from the district center 

to the center are included in the registry no 7, which started in 1262/1845 and ended on 1275/1858, 

and the registry no 8, which started in 1275/1858 and ended on 1329/1911. Before examining the 

cases, brief information is given about the Bafra district and the Trabzon Ahkam Books. The cases 

brought to the Divan-ı Hümayun from the Bafra district to Istanbul can be classified as follows: 

Inheritance lawsuits between family and relatives, unfairly accusing debts and trying to get them, 

lawsuits related to land management, litigation related to the construction of houses with windows 

facing each other, litigation, et al. Complaints that the plaintiffs voiced in their petitions or in the 

Divan-ı Hümayun by going to Istanbul in person and the texts containing the solution suggestions 

were examined and some conclusions were tried to be drawn. 

 

Key words: Bafra, Lawsuit İnstances, Registries of  Trabzon Ahkam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              

26 

 

2 NUMARALI SİVAS AHKAM DEFTERİNE GÖRE OSMANLI’DA ŞİKÂYET 

MEKANİZMASI  (CANİK SANCAĞI VE BAFRA ÖRNEĞİ) 

 

Complaint Mechanism in the Ottoman Empire According to Number 2 Sivas Ahkam Record 

Book (The Case of Canik Sub-Province and Bafra) 

 

Arş. Gör. Dr. Naime Yüksel KARASU 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
 

 

Özet: Tanzimat öncesi Osmanlı adli sisteminde kişilerin birbirleriyle ve devlet görevlileriyle 

yaşadıkları sorunlar ilk önce yerel adli temsilci durumunda olan kadılar tarafından çözülmüştür. 

Ancak yerelde çözülemeyen bazı problemler merkezde görülmüş ve dava kararları Mühimme 

Defterlerine kaydedilmiştir. Ne var ki, bir süre sonra çok sayıda kaydın ortaya çıkmasıyla devletle 

ve şahıslarla ilgili sorunlar birbirinden ayrılarak Şikâyet Defterlerine kaydedilmeye başlanmıştır. 

XVIII. yüzyılın ortasına gelindiğinde ise yine artan kayıt sayısından dolayı bu sefer ahkam adı 

verilen defterlerin eyalet bazında tutulması tercih edilmiştir.  

Bu çalışmada 2 numaralı Sivas Ahkam Defteri incelenerek hangi davaların merkeze iletildiği ve 

sorunlara ne çözümler bulunduğu tespit edilecektir. Bu sayede Canik Sancağı ve Bafra örneğinde 

Osmanlı’da şikâyet mekanizmasının işleyişi ele alınacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Ahkam, Şikâyet, Canik, Bafra. 

 

 

Abstract: Prior to Tanzimat in the Ottoman judicial system, lawsuits that ordinary people had 

with another and government officer were primarily solved by kadıs, who were local judiciary 

representatives on local level. However, some lawsuits that were not solved on local level were 

heard in the center and decisions on the matter were recorded in Mühimme Books. But because 

of the number of registers piling on in time it was decided to seperate state related matters from 

individual ones and the second ones were recorded in Şikayet Books from this point. By the 

middle of the 18th century again because of entries growing in number it was preferred to keep 

records on the basis of province.  

In this study, it will be examined what complaints were conveyed to the center and what solutions 

were produced according to the Number 2 Sivas Ahkam Record Books. In this way, it will be 

understood Ottoman compliant mechanism in the case of Canik sub-provice and Bafra.  

 

Key words: Judgement, Grievance, Canik, Bafra. 
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OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E BAFRA KAZASININ İDARİ YAPISI 

 

Administrative Structure of Bafra District from the Ottoman Empire to the Republic 

 

 

Arş. Gör. Sevgi AKKOYUN 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
 

 

Özet: Bafra, Osmanlı hakimiyetine 15. yüzyılın başlarında geçmiştir. Başlangıçtan itibaren Canik 

Sancağı’na bağlı kaza statüsünde teşkilatlanan Bafra, Tanzimat öncesi ve sonrasında bu idari 

statüsünü koruyarak Cumhuriyet dönemine intikal etmiştir. Bu bildiride Bafra kazasının Osmanlı 

döneminde idaresi ve tespit edilebildiği kadarıyla kaza yöneticileri Osmanlı arşivi belgeleri 

kullanılmak suretiyle gün yüzüne çıkarılacaktır. Bafra’nın Cumhuriyet dönemindeki idaresi ve 

idarecileri de aynı şekilde arşiv kaynakları ve kütüphane kaynakları kullanılarak araştırılacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Bafra, Osmanlı, Cumhuriyet, Canik, Kaza.  

 

 

Abstract: Bafra passed under Ottoman rule at the beginning of the 15th century. Bafra, which 

was organized in the status of a district affiliated to the Canik Sanjak from the beginning, 

preserved this administrative status before and after the Tanzimat, and transferred to the 

Republican period. In this paper, the administration of the Bafra district in the Ottoman period 

and the administrators of the district as far as can be determined will be revealed by using Ottoman 

archive documents. The administration and administrators of Bafra in the Republican period will 

also be researched using archive resources and library resources.      

 

Key words: Bafra, Ottoman, Republic, Canik, Kaza. 
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BÂB-I MEŞİHAT ULEMA SİCİL DOSYALARINA GÖRE OSMANLI’NIN SON 

DÖNEMİNDE GÖREV YAPMIŞ BAFRA DOĞUMLU MEŞİHAT PERSONELİ 

 

Bab-ı Meşihat Personnel Who Were Born in Bafra according to Ulama Registries of Meşihat 

Who Served Last Period of Ottoman Empire 

 

Prof. Dr. Selim Hilmi ÖZKAN 

Yıldız Teknik Üniversitesi 
 

 

Özet: II. Abdülhamit döneminde yaklaşık olarak 35 bin memur istihdam edildi. Bu durumun bir 

sonucu devlet idaresinde de kurumsallaşma ve bürokrasi ön plana çıktı. Bu sayede devlet 

idaresinin daha fazla merkeziyetçi bir görünüm kazanması ile birlikte memur istihdamı 

konusunda bir takım köklü değişiklikler de yapıldı. Bu değişikliklerden biri de memurların 

tercüme-i hâli niteliğindeki sicil kayıtlarının tutulmasıdır. Bu dönemde Şeyhülislâmlık [Bâb-ı 

Meşîhat] makamında çalışanların sicil dosyasını turmuştur. Şer’iyye Sicilleri Arşivi’nde bulunan 

Ulema Sicil Defterleri h. 1338-1340 tarihleri arasında tutulmuştur. Sekiz adet olan bu defterlerde 

ilmiye mensubu olan memurların tercüme-i hallerine ilişkin bilgiler vardır. Bu defterler dışında 

esas biyografilerin yer aldığı ve ulema sınıfı içerisinde değerlendirilen herkesin sicil kayıtlarının 

tutulduğu Ulema Sicil Dosyalarıdır. Bu dosyaların toplamı 6554 adettir. Bu dosyalarda çalışanlara 

ait maaş cetvelleri, görev yaptıkları yerler, tayin durumları, soruşturma geçirmiş ise bu 

soruşturmaya ait belgeler, sağlık raporları, eşkal bilgisi, emeklilik sonrası durumları, vefatından 

sonra kalanlara maaş bağlanmış ise bunları gösteren belge ve makbuzlar vardır. Ayrıca bu 

dosyalarda görev yapanların baba isimleri, şöhreti, lakabı, doğum yeri ve ailesi ile ilgili bazı 

bilgiler de bulunmaktadır.  

Ulema Sicil Dosyalarında Bafra doğumlu yedi Bâb-ı Meşîhat’da görev yapmış personel kaydı 

vardır. Bu kişiler eytam müdürü, katip, nâib ve müftü olarak görev yapmışlardır.  

Bu çalışmada Ulema Sicil Dosyalarına kayıtlı yedi kişinin biyografileri ortaya konmaya 

çalışılacaktır. Bu sicil dosyalarına İSAM Kütüphanesi Ulema Sicil Dosyaları Veri Tabanında 

ulaşılabilmektedir. Biz de bu dosyaları İSAM Kütüphanesi veri tabanından elde ettik. Osmanlı 

ilmiyesinde görev yapan bu şahısların biyografileri sicil kayıtlarındaki metne sadık kalınarak 

açıklamalı şekilde ele alınmaya çalışıldı. Bununla birlikte biyografiler ortaya konurken 

memurların doğum tarihleri, aile ve eğitim durumları, görev yerleri ve maaşları hakkında geniş 

bir değerlendirme de yapılmaya çalışıldı. Memurların almış oldukları maaşlar dönemin fiyatları 

ile oranlanarak memurların yaşam standartları, alım gücü ve toplumsal statüleri hakkında da bir 

değerlendirme yapılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Bafra, Ulema Sicil Dosyaları, Bâb-ı Meşihat 

 

 

Abstract: In the period of the Second Abdulhamid, approximately 35 thousand people were 

employed. As a result of this situation institutionalization and bureaucracy come into prominence 

in the state administration. By this means, with state administration having acquired a more 

centralized appearance, some fundamental changes have also been made in the employment of 

government officers. One of these changes is the keeping of registration records of the 

government officers’ biography. During this period, it was kept the registry file of employees in 

the maqam of Shaykh al-Islam(Bab-ı Meşihat). The Ulema Registry Books in the Şer’iyye 

Registers Archives were kept between in h. 1338-1320. In these registers, which are eight pieces, 

there is information about the life stories of the officers who are members of ilmiyye. Except for 
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these registers, there are the Ulema Registry Files in which the main biographies are contained 

and the registry records of everyone who are considered in the class of ulama are kept. The total 

of these files is 6554. In these files, there are the salary charts of the employees, their places of 

duty, their appointment status, if they have undergone an investigation documents related to this 

investigation, health reports, description information, post-retirement status, documents and 

receipts showing that if a salary was paid to rest of those after her/his death. In addition, in these 

files, there are some information about their father’s names, reputation, nickname, place of the 

birth family of those who officiated. 

In the Ulema Registry Files, there are seven personnel records who were born in Bafra and served 

in the Bāb-ı Mesihat. These people served as eytam manager, clerk, regent and mufti. 

In this study, the biographies of seven people who registered in the Ulema Registry Files will be 

tried to find out.  These registry files can be accessed in the ISAM Library Ulema Registry Files 

Data base. We also obtained these files from the ISAM Library data base. The biographies of 

these individuals who served in the Ottoman Ulema class were tried to be deal with in an 

explanatory way, remaining faithful to text of the registry records. Besides, an extensive 

evaluation was made about the birth dates of officers, their family, educational status, place of 

duty and salaries of the government officers while biographies were being put forward. 

Furthermore, an evaluation was made about the living standards, purchasing power, and social 

status of government officers by proportioning the salaries of the officer with prices of the period.  

 

Key words: Bafra, Bab-ı Meşihat, Ulema Registers Files 
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CANİKLİZADE VE HAZİNEDARZADE AİLELERİNİN BAFRAYLA 

BAĞLANTISI 

 

The Connection of Caniklizade and Hazinedarzade Families with Bafra 

 

 

Prof. Dr. Rıza KARAGÖZ 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
 

 

Özet: 18. yüzyılın ikinci yarısından 19. Yüzyılın ortalarına kadar bir asırlık sürede Orta Karadeniz 

kesimi merkez olmak üzere Anadolu’nun kuzey bölümünde valilikler, muhassıllıklar, 

mütesellimlikler gibi idari görevleri yapan iki büyük yerel hanedanın Bafra’daki varlıkları, 

Bafrayla bağlantıları bu araştırmanın temel konusudur. Önce Caniklizadeler, onlardan sonra da 

Hazinedarzadeler hanedanları Bafra’da bulunmuşlar, bazı eserler bırakmışlar ve yöneticilik 

yapmak suretiyle Bafra tarihinde önemli bir yer edinmişlerdir. Bu bildiride arşiv belgelerindeki 

bilgilerden yararlanılarak bu ailelerin Bafrayla bağlantıları tespit edilecek ve Bafra tarihindeki 

yerleri ve önemleri değerlendirilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Bafra, Caniklizadeler, Hazinedarzadeler 

 

 

Abstract: From the second half of the 18th century to the middle of the 19th century, the existence 

of two great local dynasties in Bafra, and their connections with Bafra, in the northern part of 

Anatolia, with the Central Black Sea region as the center, are the main subject of this research. 

First the Caniklizades and then the Hazinedarzades dynasties were in Bafra, left some artifacts 

and gained an important place in the history of Bafra by acting as administrators. In this paper, 

the connections of these families with Bafra will be determined by using the information in the 

archive documents and their place and importance in the history of Bafra will be evaluated. 

 

Key words: Ottoman Empire, Bafra, Caniklizades, Hazinedarzades 
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OSMANLI DÖNEMİ’NDE BAFRA KAYMAKAMLARI 

 

District Governors of Bafra in the Ottoman Period 

 

Öğr. Gör. Dr. Ayşegül ALTINOVA ŞAHİN 

Gazi Üniversitesi 
 

 

 

Özet: Osmanlı Devleti’nin idaresinde Trabzon iline bağlı Canik sancağına bağlı bir yer olan 

Bafra’nın hangi tarihte kaza olduğu tam olarak bilinmemekle birlikte 1854 yılı sonlarına doğru 

kaza merkezi olduğu anlaşılmaktadır. Diğer kazalarda da olduğu gibi kaymakam tarafından idare 

edilen Bafra’da çok sayıda kaymakam görev yapmıştır. Bu kaymakamlardan bazıları kısa süreli 

bazıları uzun süreli görevde kalmıştır. Kimi zaman başka kazaların kaymakamlarıyla becayiş 

yapılarak görev yerlerinde değişiklik yapılmıştır. İçlerinde farklı yönleriyle ön plana çıkanlar da 

vardır.  

Örneğin Musa Kazım Efendi isimli kaymakam hakkında çok sayıda şikâyet olmuş, bu şikâyetler 

sebebiyle Bafra’daki görevinden alınıp başka bir yere gönderilen Musa Efendi, birkaç sene sonra 

tekrar Bafra’daki görevine iade edilmiştir. Yine aynı Musa Efendi, hizmetlerinden dolayı üçüncü 

rütbeden Mecidi nişanıyla, Kaymakam Fevzi Efendi de dördüncü rütbeden Mecidi nişanıyla taltif 

edilmişlerdir. 

Kaymakamlar arasında en dikkat çekici öyküsü olanı ise 1913 senesinde cinayete kurban giden 

Zühdü Efendi’dir. Birtakım incelemelerde bulunmak için Alaçam nahiyesine giden Bafra 

kaymakamı Zühdü Bey’le Eytam Müdürü Kadri Efendi yolda bir çete tarafından şehit 

edilmişlerdir. Bu işte dahli olduğu anlaşılan kişiler ise kısa bir süre sonra tutuklanmışlardır. 

Bu çalışmamızda bir taraftan Devlet Arşivleri Başkanlığı’nın Osmanlı Arşivi’nden elde edilen 

belgeler ışığında Bafra’da görev yapan kaymakamların tam bir listesi çıkarılmaya çalışılırken, 

diğer taraftan da arşivde yer alan bilgiler ışığında kaymakamlar hakkında kısa bir perspektif 

sunulmaya çalışılacaktır.     

 

Anahtar Kelimeler: Bafra, kaymakam, Musa Kazım Efendi, Zühdü Bey, taltif, nişan, şikâyet. 

 

 

Abstract: Bafra is a place under the Canik sanjak of the province of Trabzon under the Ottoman 

administration. When it became a district is not known exactly, however, it is understood that it 

became a district centre near the ends of 1854. As in other districts, Bafra was also administered 

by district governors and numerous district governors worked there. Some of these district 

governors had long service time and some had short service time. Sometimes, the place of duty 

was changed by exchange of positions with the district governors of other districts. Some of them 

were remarkable with different aspects. 

For example, there were many complaints about the district governor named Musa Kazım Efendi 

and he was dismissed from his duty in Bafra and sent to another place due to these complaints but 

returned to his duty in Bafra a few years later. Again, the same Musa Efendi was awarded with 

the Order of the Medjidie from the third rank and the District Governor Fevzi Efendi was awarded 

with the Order of the Medjidie from the fourth rank for his services.  

Zühdü Efendi, who was murdered in 1913, had the most striking story among the district 

governors. Bafra District Governor Zühdü Bey and Orphanage Director Kadri Efendi were 
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martyred by a gang on their way to Alaçam to make some investigations. Those who were 

understood to be involved in this crime were arrested a short time thereafter. 

In this study, it is attempted on one hand to prepare a complete list of the district governors who 

worked in Bafra in the light of the documents obtained from the Ottoman Archive of the 

Presidency of State Archives and to present on the other hand a brief perspective on the district 

governors in the light of the information in the archive.  

 

Key words: Bafra, district governor, Musa Kazım Efendi, Zühdü Bey, award, order, complaint. 
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SİCİLL-İ AHVÂL DEFTERLERİNE GÖRE BAFRA DOĞUMLU DEVLET 

MEMURLARI 

 

Accordıng to Sicill-i Ahvâl Defterleri (Record Books) Government Offıcials Who Were Born 

in Bafra 

 

Ali Doğan DEMİR1 & Ebru KETEN1 
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

 

 

Özet: Osmanlı Devlet dairelerinde görevlerini icra eden memurların görev süreleri içerisindeki 

durumlarını, isim, lakap, maaş, tahsil, atama durumu, kullanmakta olduğu dil veya diller, baba 

adı, var ise hangi sülaleye mensup olduğu, memuriyete başlama tarihi, almış olduğu ceza veya 

nişan gibi durumlarının kaydedilmesine Sicill-i Ahvâl veya  “Tercüme-i hâl” (biyografi) adı 

verilmekte olup bu tescillerin yer aldığı defterlere de Sicill-i Umumî denilmektedir. Bu defterler 

Osmanlı Devleti’nde taşrada yer alan bürokrasi, memur ve devlet işleyişi açısından önemli 

bilgiler ihtiva etmektedir. Dolayısıyla devlet dairelerinde görev alan memurların esas künyesi 

olarak da bilinen bu kayıtlar, teşkilat içerisindeki memurların görevleri süresince gelişim 

aşamalarının izlenmesi açısından da oldukça önemlidir. 

Bu çalışma içerisinde Bafra doğumlu yirmi devlet memurunun görev süreleri içerisindeki 

durumları ele alınmıştır. Söz konusu memurların on sekiz tanesi Müslim geriye kalan iki tanesi 

de gayrimüslim olarak kaydedilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Sicill-i Ahvâl, Bafra. 

 

 

Abstract: Sicill-i Ahval (or, Tercüme-i Hâl), meaning “biography” in Classical Ottoman Turkish, 

are records of information on Ottoman Government officers, including; their assigned locations, 

duration of their services, names, cognames, patronyims, dynastic or house names, known 

languages, starting date of their service, taken penalties, fines and rewards. These records, provide 

detailed information on Ottoman bureaucracy and state hierarchy on rural regions of the empire. 

Therefore, it is necessary to review these main identification of governmet officials, and analise 

their professional development in their period of service. 

In this paper; the period of service of twenty government officers who were born in Kaza (Rural 

District) of Bafra taken into account. Eighteen of whom are muslim and while the remaining two 

are non-muslims. 

Key words: Ottoman Bureaucracy, Sicill-i Ahvâl, Bafra
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BAFRA BELEDİYESİNİN KURULUŞU VE OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE 

BELEDİYE BAŞKANLARI 

 

Establishment of Bafra Municipality and Mayors from Ottoman to Present 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YADİ 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
 

 

Özet: 19. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı Devleti’nde Tanzimat ve Islahat Fermanlarıyla birlikte birtakım 

değişimler yaşandı. Bu değişimlerden biri belediye teşkilatı üzerine oldu. İlk olarak 1854 yılında 

İstanbul Belediyesi tesis edildi. Osmanlı taşrasında 1864 Vilayet Nizamnamesiyle birlikte belediye 

teşkilatı sekilenmeye başladı. Canik sancağına bağlı bir kaza olan Bafra’da ise 1868 yılında belediye 

tesis edildi. 1870 tarihli Trabzon Vilayet Salnamesine göre ilk belediye başkanı Osman Efendi’dir. Bafra 

Belediyesi, Osmanlı Devleti’nden günümüze kadar kesintisiz devam ederek birçok başkan görev 

yapmıştır. Bu çalışmada, ulaşılan kaynaklar neticesinde Bafra Belediyesinin kuruluş, işleyişi ve 

başkanları hakkında bilgiler verilecektir. Çalışmamızın kaynaklarını Osmanlı Arşiv vesikaları, Trabzon 

Vilayet Salnameleri ve gazeteler oluşturmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Bafra, Belediye. 

 

 

Abstract: In the 19th century, some changes took place in the Ottoman Empire with the Tanzimat and 

Islahat Fermans. One of these changes was on the municipal organization. For the first time, Istanbul 

Municipality was established in 1854. With the 1864 Provincial Regulations, the municipal organization 

began to take shape in the Ottoman provinces. In 1868, a municipality was established in Bafra, a town 

connected to the Canik sanjak. According to the Trabzon Province Yearbook of 1870, the first mayor 

was Osman Efendi. Bafra Municipality has continued uninterruptedly from the Ottoman Empire to the 

present, and many mayors have served. In this study, information will be given about the establishment, 

operation and presidents of Bafra Municipality as a result of the resources reached. The sources of our 

study are Ottoman Archive documents, Trabzon Province Yearbooks and newspapers. 

 

Key words: Ottoman Empire, Bafra, Municipality. 
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ASKERİ TIBBİYELİLERDEN BİR SİMA: DOKTOR BAFRALI YANKO 

 

A Face From Mılıtary Medıcal: Doctor Bafralı Yanko 

 

Demet TOKSOY 

Samsun Üniversitesi 
 

 

Özet: 1861’de İstanbul’da doğan, 1885’de Askeri Tıbbiye’den hekim olarak mezun olan Bafralı Yanko, 

askeri kurumlardaki görevlerinin ardından özel muayenehanesi ile halka hizmet vermiştir. Çok yönlü 

bir kişiliğe sahip olan Doktor Yanko’nun hekimliğinin yanı sıra edebi alanda da birçok eseri 

bulunmaktadır. Bunlara ek olarak birçok şehir gezip gören Yanko’nun Samsun’dan başlayıp Yozgat’a 

devam eden yolculuğunu kaleme aldığı Yozgat Seyahatnamesi, yöreyle ilgili önemli bilgiler içeren 

bilindik eserler arasındadır.  Bu çalışma, Bafra’nın bir siması olan Doktor Yanko’nun hayatı ve 

eserleriyle ilgili elde edilebilen bilgileri içermektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Askeri Tıbbiye, Bafralı Yanko, Seyahatname, Doktor. 

 

 

Abstract: Born in Istanbul in 1861 and graduated from the School of Medicine in 1885 as a physician, 

Yanko from Bafra served the public with his private practice after his duties in military institutions. 

Doctor Yanko, who has a versatile personality, has many works in the literary field as well as his 

medicine. Doctor Yanko, who has a versatile personality, has many works in the literary field as well as 

his medicine. In addition to these, Yanko's Yozgat Travel Book, in which he wrote about his journey 

starting from Samsun and continuing to Yozgat, is among his well-known works. In addition to these, 

the Yozgat Seyahatname, in which Yanko, who visited many cities and wrote his journey starting from 

Samsun and continuing to Yozgat, is among the well-known works containing important information 

about the region. This study includes the information that can be obtained about the life and works of 

Doctor Yanko, a face of Bafra.   

 

Key words: Military Medical School, Yanko from Bafra, Travel Book, Doctor 
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19. YÜZYIL ORTALARINDA BAFRA’DA YABANCILAR (NÜFUS DEFTERLERİNE 

GÖRE) 

 

Foreigners in Bafra in the Mid-19th Century (According to Census Notebooks) 

 

 

Doç. Dr. Güven DİNÇ 

Akdeniz Üniversitesi 
 

 

Özet: Bu çalışmada 19. yüzyıl ortalarında Osmanlı Devleti tarafından gerçekleştirilen nüfus 

sayımlarından yola çıkılarak Bafra kazasında bulunan, ancak aslında Bafralı olmayan nüfus 

incelenecektir. Böylece Bafra kazasında belirtilen dönemdeki nüfus durumu ve demografik yapısının 

ortaya çıkarılmasına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Literatürde Bafra kazasının nüfus defterleri 

kullanılarak yapılan çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalarda 19. yüzyıl ortalarında Bafra kazasında 

Müslüman ve gayrimüslimlerin yaşamakta oldukları açıklığa kavuşturulmuştur. Ancak alana katkı 

sağlayan bu çalışmalarda doğrudan Bafra kazasındaki yabancılar incelenmiş değildir. Dolayısıyla Bafra 

kazasının nüfus ve demografik yapısının tam olarak anlaşılabilmesi için kazadaki yabancıların da ortaya 

konulması gerektiği açıktır. Bildiride bu maksatla Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi’nde tespit edilen 

NFD.d. 993 numaralı nüfus defteri incelenmiştir. 1844 yılına ait defter tarafımızdan günümüz 

Türkçesi’ne aktarılmış ve analizleri yapılmıştır. Buna göre 1844 yılı itibariyle Bafra kazası dahilinde 

Laz, Ekrad, Sivaslı, Kemahlı göçebeler, Kabartay ve Kazak muhacirler ile misafir gayrimüslimlerin 

yaşamakta oldukları tespit edilmiştir. Defterde bu topluluklara ait erkek nüfus sayısı, yaş ve hane sayıları 

gibi bilgileri kayıtlıdır. 1844 yılı itibariyle Bafra kazasında bu guruplara ait 805 yabancı yaşamaktaydı. 

Bildiride Bafra kazasındaki bu yabancıların özellikleri açıklanarak kazanın demografik yapısına olan 

etkileri ayrıntılı bir şekilde irdelenecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Bafra, Nüfus, Nüfus Sayımı, Yabancı, Demografi 

 

 

Abstract: In this study, the population that came to Bafra from outside the district will be examined 

based on the censuses conducted by the Ottoman Empire in the mid-19th century. Thus, it is aimed to 

contribute to revealing the population situation and demographic structure of Bafra district in this period. 
There are some studies in the literature using the population registers of the Bafra district. In these 

studies, it has been clarified that Muslims and non-Muslims lived in Bafra district in the middle of the 

19th century. However, in these studies that contributed to the field, foreigners (yabanciyan) in Bafra 

are not directly examined. Therefore, in order to fully understand the population and demographic 

structure of the Bafra district, it is clear that the foreigners in the district should also be revealed. For 

this purpose, the census book numbered NFD.d. 993 is examined. The notebook of 1844 was transferred 

to today's Turkish and analyzed. Accordingly, in 1844, it is determined that Laz, Ekrad, Sivaslı, Kemahli 

nomads, Kabartay and Kazakh immigrants and guest non-Muslims were living within the Bafra district. 

Datas such as the number of male population, age and number of households belonging to these 

communities are recorded in the book. As of 1844, 805 foreigners belonging to these groups lived in 

Bafra district. In this paper, the characteristics of these foreigners in the Bafra district will be examined 

and the effects on the demographic structure of the district will be examined in detail. 

 

Key words: Bafra, Population, Census, Foreigners, Demography 
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BAFRA’DA SUHTE OLAYLARI VE OSMANLI MERKEZİNİN TEPKİLERİ (1568-

1588) 

 

Suhte Events in Bafra and The Reactıons of The Ottoman Center (1568-1588) 

 

Dr. Öğr. Üyesi Galip ÇAĞ 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
 

 

Özet : Celalî İsyanları 16. yüzyıl başlarında ortaya çıktığında bölgesel bir hareketlilik gibi dursa da 

zaman içerisinde yayılan etkisi ile Osmanlı Devleti’nin en kudretli devrinde çok yönlü bir sosyo-iktisadi 

hareketlilik olarak gelişti. Hadise tek boyutlu bakıldığında idarî düzene karşı bir isyan gibi dursa da 

Mustafa Akdağ gibi önemli tarihçiler bu isyanları bir dirlik düzenlik kavgası olarak nitelediler. 

Suhte(Softa) olayları ise bahse konu isyanların bir sonraki aşamasında Osmanlı medrese düzeninde 

meydana gelen arızalara bağlı olarak gelişti ama etkisi oldukça büyük oldu. Zira sayıları giderek artan 

suhtelerin Kanunî sonrası Osmanlı mali düzenindeki sorunlar göz önüne alındığında kontrolü mümkün 

değildi. Ki III. Murat döneminde artan etkileri ile sonrasında gelişecek Celalî İsyanları’n zemin de 

hazırladılar. Anadolu’nun birçok bölgesine yayılarak Bafra’nın da dahil olduğu buralarda ciddi asayiş 

sorunlarına sebebiyet verdiler. 

Bu çalışma bahse konu suhtelerin Bafra’ya ulaşan temsilcilerinin Kanunî devrinin hemen sonrasındaki 

ilk faaliyetlerine odaklanırken, bu faaliyetlere Osmanlı merkezinden gelen tepkileri de ortaya koymaya 

gayret edecektir. Bu noktada Rum Beylerbeyliği, Amasya, Samsun gibi merkezlere ulaşan emirler, 

tedbir talepleri ve bilgilendirmeler ana kaynaklar olacaktır. Bunun dışında suhte isyanlarının başlangıç 

evresine dair ikincil kaynaklar da çerçevenin çizilebilmesi için mühimdir. 

 

Anahtar Kelimeler: Bafra, Suhte, Celalî İsyanları, Osmanlı, Divan  

 

 

Abstract: Although the Celalî Revolts appeared to be a regional movement when it emerged in the early 

16th century, it developed as a multi-faceted socio-economic movement in the most powerful period of 

the Ottoman Empire with its spreading effect over time. Even though the incident looked like a rebellion 

against the administrative order when viewed from one dimension, important historians such as Mustafa 

Akdağ described these rebellions as a fight for peace and order. 

The Suhte (Softa) events, on the other hand, developed due to the malfunctions in the Ottoman madrasa 

system in the next stage of the aforementioned revolts, but its effect was quite large. Because the 

increasing numbers of suhte were not able to be controlled considering the problems in the Ottoman 

financial system after Kanuni. Which III. With their increasing effects during the Murat period, they 

also prepared the ground for the Celalî Revolts that would develop afterwards. They spread to many 

regions of Anatolia and caused serious security problems in these places, including Bafra. 

While this study focuses on the first activities of the representatives of the aforementioned suhte who 

reached Bafra right after the reign of Kanuni, it will also try to reveal the reactions from the Ottoman 

center to these activities. At this point, orders, requests for measures and information reaching centers 

such as the Greek Governorate, Amasya and Samsun will be the main sources. Apart from this, 

secondary sources about the initial phase of the Suhte revolts are also important for drawing the 

framework. 

 

Key words: Bafra, Suhte, Celali Revolts, Ottoman, Court(Divan) 
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ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA BAFRA VE CİVARINDA RUMLARIN EŞKIYALIK 

FAALİYETLERİ (1900-1924) 

Banditry Activities of Greeks in and Around Bafra in the Light of Archive Documents (1900-1924) 

Doç. Dr. Nevzat SAĞLAM 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

Özet: Bilindiği üzere Osmanlı Devleti’nin çatısı altında toplumun çoğunluğunu oluşturan Müslüman 

Türklerin yanı sıra gayrimüslim unsurlar da yaşamaktaydı. Bunlar arasında Rumlar nüfus bakımından 

azımsanmayacak bir orana sahip bulunuyordu. Yurdun değişik bölgelerinde yaşayan Rumlar, devletin 

güçlü olduğu dönemlerde bir isyana kalkışmamış iken 19. Yüzyılın ikinci yarısından sonra Doğu 

Karadeniz Bölgesi’nde bir Rum devleti kurmak hayaliyle harekete geçmişlerdir. Özellikle I. Dünya 

Savaşı’ndan sonra Millî Mücadele döneminde birçok çeteler kurarak eşkıyalık faaliyetlerine 

girişmişlerdir. Bu çerçevede Bafra ve civarında Müslüman köylere baskınlar düzenleyerek gasp, yağma 

ve katliamlar yapmışlardır. Böylece yerel halkın emniyet ve huzurunu bozmuşlar, bu sebeple zorunlu 

göçe tabi tutulmuşlardır. 

Biz bu sempozyumda Bafra ve civarında Rumların gerçekleştirdikleri eşkıyalık faaliyetlerini, bunlara 

karşı yürütülen mücadeleleri ele almayı hedefliyoruz. Bafra’da Rumların yaşadıkları köyler ve 

nüfuslarına da tebliğimizde yer vermek istiyoruz. Çalışmamızın ana kaynağını arşiv belgeleri ve konuyla 

alakalı diğer basılı kaynaklar oluşturacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Bafra, Rumlar, Eşkıyalık, Arşiv Belgesi. 

Abstract: As it is known, in addition to the Muslim Turks, who made up the majority of the society, 

under the roof of the Ottoman Empire, there were also non-Muslim elements. Among them, the Greeks 

had a substantial proportion in terms of population. While the Greeks living in different parts of the 

country did not attempt a revolt during the times when the state was strong, they took action with the 

dream of establishing a Greek state in the Eastern Black Sea Region after the second half of the 19th 

century. Especially after the First World War, they started banditry activities by establishing many gangs 

during the National Struggle period. In this context, they raided Muslim villages in and around Bafra 

and carried out usurpation, looting and massacres. Thus, they disturbed the security and peace of the 

local people, for this reason they were subjected to forced migration. 

In this symposium, we aim to discuss the banditry activities of the Greeks in and around Bafra and the 

struggles against them. We would like to include the villages and populations of the Greeks in Bafra in 

our communique. The main source of our work will be archival documents and other printed sources 

related to the subject. 

Key words: Ottoman, Bafra, Greeks, Banditry, Archive Document. 
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BAFRA’DAKİ ERMENİ ÇETELERİ VE ERMENİ ÇETECİLİK FAALİYETLERİNİN 

ÖZELLİKLERİ 

Characteristics of Armenian Gangs and Armenian Gang Activities in Bafra 

 

Doç. Dr. Tamara ÖLÇEKÇİ 

 

Özet: Ermeni işbirlikçileri tarih boyunca yaşadığı ülkenin arkasından vurmayı gelenek haline 

getirmiştir. Osmanlı Devleti’nin zayıf düştüğü zamanlarda arkadan vurmuş ve yabancı ülkelerin maşası 

olmayı her zaman denemiştir. Bafra da bu açıdan istisna değildir. Bafra’da Ermeniler çetecilik 

faaliyetlerini yürütmüş ve yerli ahaliye kan kusturmuştur. Makalede, Ermenilerin çetecilik çalışmalarını 

örneklerle ele almayı hedeflemektedir. 

 Anahtar Kelimeler: Bafra, Türk düşmanlığı, Ermeni çeteciliği, Osmanlı Devleti, Türkistan  

 

Abstract: Armenian collaborators have made it a tradition to hit the back of the country they live in 

throughout history. When the Ottoman Empire was weak, he hit him in the back and always tried to be 

a tool of foreign countries. Bafra is no exception in this respect. Armenians carried out gang activities 

in Bafra and made the local people vomit blood. In the article, it aims to deal with the gang activities of 

the Armenians with examples. 

Key words: Bafra, Turkish hostility, Armenian gangs, Ottoman Empire, Turkistan 
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BAFRA VE ÇEVRESİNDE PONTUS TAKİP VE TENKİL HAREKÂTI  (1919-1922) 

 

Pontus Pursuit and Banishment Operation in and Around Bafra (1919-1922) 

 

Dr. Güzin ÇAYKIRAN 

Milli Savunma Bakanlığı ATASE Arşivi 
 

 

Özet: Osmanlı Devleti, 30 Ekim 1918’de imzaladığı Mondros Mütarekesi ile Birinci Dünya 

Savaşı’ndan çekilmişti. Mütareke maddelerinden cesaret alan Müttefik Devletler de Anadolu’nun çeşitli 

bölgelerini işgale başlamışlardı. Rumlar ise bu işgal kuvvetlerine destek vermişlerdi. Zira Karadeniz 

bölgesinde bir Pontus devleti kurma hayaline kapılmışlar ve bu minvalde Karadeniz bölgesinde çetecilik 

faaliyetleri yürüterek Müslüman halkı katletmeye başlamışlardı. Pontusçu çetelere karşı başlangıçta 

Sivas’ta bulunan 3’üncü Kolordu birlikleri mücadele vermişti. Daha sonra ise 3’üncü Kolordu 

lağvedilmiş ve 9 Aralık 1920’de Amasya’da Merkez Ordusu kurulmuştu. Merkez ordusu iki tümen ve 

bağlı birliklerden meydana getirilmişti. Buna Merkez Ordusunun karargâhı Amasya’da, 5’inci Kafkas 

Tümeni Amasya, Erbaa, Tokat, Zile Turhal ve Merzifon’da, 15’inci Tümeni de Çarşamba, Çakallı, 

Kavak, Vezirköprü, Bafra ve Ladik bölgesinde konuşlanmıştı. Bu birliklerle Karadeniz bölgesinde 

Pontus Tenkil Harekâtı başlamış ve bu harekât yaklaşık bir yıl sürmüştür. Harekat neticesinde Karadeniz 

bölgesi, Pontusçu çetelerden temizlenmiş ve bölgede asayiş temin edilmişti. Rumların Pontus devleti 

kurma planları da akamete uğratılmıştı.  

Çalışmada Milli Mücadele dönemi Pontus Tenkil Harekatı’nda Merkez Ordusunun Bafra ve 

çevresindeki faaliyetleri ele alınacaktır. Çalışmanın ana kaynakları MSB Arşiv ve Askerî Tarih Daire 

Başkanlığı Arşivi’ne ait belgeler ve literatüre ait çeşitli çalışmalar oluşturmaktadır. Bu belge ve bilgiler, 

nitel yöntemle analiz edilecek ve çalışma ortaya konulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Mondros Mütarekesi, Pontus Meselesi, 3’üncü Kolordu, Merkez Ordusu, 10’uncu 

Tümen, Bafra, Askerî Tarih. 

 

Abstract: Abstract 

The Ottoman Empire withdrew from the First World War with the Mudros Armistice, which it signed 

on 30 October 1918. The Allied States, emboldened by the armistice articles, had also started occupying 

various parts of Anatolia. The Rums supported these occupation forces. Furthermore, they had the dream 

of establishing a Pontus state in the Black Sea region, and in this context, they began to slaughter Muslim 

people by engaging in gang activities in the Black Sea region. The 3rd Corps, originally based in Sivas, 

fought against Pontian gangs. Later, the 3rd Corps was abolished and the Central Army was established 

in Amasya on December 9, 1920. The central army was made up of two divisions and affiliated troops. 

This includes the headquarters of the Central Army stationed in Amasya, the 5th Caucasus Division in 

Amasya, Erbaa, Tokat, Zile Turhal and Merzifon, and the 15th Division in Çarşamba, Çakallı, Kavak, 

Vezirköprü, Bafra and Ladik region. With these troops, Pontus Tenkil Operation began in the Black Sea 

region, lasting about a year. As a result of the operation, the Black Sea region was cleared of Pontian 

gangs, which secured public order in the region. The Rum's plans to establish a Pontus state had also 

collapsed. 

The study will discuss the activities of the Central Army in the Pontus Tenkil Operation during the 

Turkish war of independence period in and around Bafra. The main sources of the study are made up of 

the documents belonging to the Archives of the MSB (the ministry of national defense) and the Archives 
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of the Directorate of Military History and various studies in the literature. These documents and 

information will be analyzed by qualitative method and the study will be revealed. 

Key words: Armistice of Mudros, Pontus Issue, 3rd Corps, Central Army, 10th Division, Bafra, Military 

History.  
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BAFRA’DA NEBİYAN DAĞI OLAYLARI 

 

Mount Nebiyan Incidents in Bafra 

 

 
Hacer KADI 

Milli Savunma Bakanlığı Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığı 
 

 

 

Özet: 1789 Fransız İhtilali’nden sonra çok uluslu devletler Milliyetçilik akımının etkisiyle 

parçalanmaya başlamıştı. Milliyetçilik akımından en çok etkilenen ülkelerden olan Osmanlı Devleti, bu 

minvalde parçalanmaya başlayacaktı. İlk olarak Sırplarla başlayan ayaklanmaları Rum – Bulgar – 

Arnavutlar izlemişti. Rumların ayaklanması sonucu 1832 yılında bağımsız Yunan Devleti kurulmuş, bu 

durum diğer milletleri de harekete geçirmişti.  

Türk topraklarında yaşayan Rumlar, Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele’de ayrılıkçı faaliyetlerine 

devam etmiştir. Megali İdeayı gerçekleştirmek için çalışan Rumlar özellikle Batı Anadolu ve Karadeniz 

bölgesinde çete faaliyetleri yürütmüşlerdir. Mondros Mütarekesi ile Anadolu’nun işgaline zemin 

hazırlanması Rumların ayrılıkçı hareketlerinin de önünü açmıştır. Rumlar Karadeniz Bölgesinde 

Pontusçu faaliyetlerine başlamış ve oluşturdukları çetelerle amaçları olan Karadeniz’de bağımsız devlet 

kurmaya çalışmışlardı. Bu amaçları uğruna katliam, kıyım yapmaktan geri kalmamışlardı.  

Çalışmada Rumların 1914-1918 yılları arasında Anadolu’daki faaliyetleri kısaca ele alındıktan sonra 

Bafra’da Rum çetecilerinin büyük bir Müslüman kıyımı yaptığı Nebiyan Dağı Olaylarına değinilecektir. 

Çalışmanın ana kaynaklarını Devlet Arşivleri Başkanlığından tespit edilen belgeler yanında döneminde 

kaleme alınmış çalışmalar oluşturacaktır. Söz konusu belge ve bilgiler, nitel ve karşılaştırma yöntemi 

ile analiz edilerek çalışma ortaya konulacaktır.   

 

Anahtar Kelimeler: Canik Sancağı, Bafra, Nebiyan Dağı Olayları, Pontus Meselesi, Rumlar 

 

 

Abstract: After the French Revolution of 1789, multinational states began to disintegrate under the 

influence of the Nationalism movement. The Ottoman Empire, which was one of the countries most 

affected by the nationalist movement, would begin to disintegrate in this way. The uprisings that first 

started with the Serbs were followed by the Rum, the Bulgarian and the Albanian. As a result of the 

uprising of the Rums, the independent Greek State was established in 1832, and this situation mobilized 

other nations. 

The Rums living on Turkish lands continued their separatist activities during the First World War and 

the Turkish War of National Independence. Endeavouring to realize the Megali Idea, they carried out 

gang activities especially in Western Anatolia and the Black Sea region. The preparation of the ground 

for the occupation of Anatolia with the Armistice of Mudros paved the way for the separatist movements 

of the Rums. The Rums started their Pontic activities in the Black Sea Region and tried to establish an 

independent state in the area with the gangs they formed. For the sake of this purpose, they did not 

hesitate to commit slaughter and massacres. 

In the study, after briefly discussing the activities of the Rums in Anatolia between 1914-1918, the 

Nebiyan Mountain Incidents, in which the Rum gangs committed a great massacre of Muslims in Bafra, 

will be mentioned. The main sources of the study will be the documents taken from the Head of State 

Archives, as well as the other studies written in the period. The study will put forward the above-

mentioned documents and information through an analysis using a qualitative and comparative method. 

 

Key words: Canik Sanjak, Bafra, Mount Nebiyan Incidents, Pontus Question, Rums. 
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BAFRA’DA USUL-İ CEDİD İLE KURULAN MÜSLİM SIBYAN MEKTEPLERİ 

 

 

Mustafa ÇAVDAROĞLU 

İstanbul Üniversitesi 
 

 

Özet: Osmanlı Devleti’nde örgün eğitimin ilk basamağını Sıbyan mektepleri oluşturmaktadır. Devlet 

bu mektepleri oluştururken kendinden önceki Karahanlılar ve Selçuklu devletini örnek almıştır. Bu 

okullarda genel olarak temel dersler dini bilgiler, kuran öğretmek, yazı ve aritmetik gibi dersler 

verilmiştir. Burada aynı zamanda çocuklara, iman, ibadet ve ahlaki bilgiler de öğretilmiştir. Bu 

mektepler her mahallede bulunduğu için Mahalle Mektepleri olarak da adlandırılmışlardır. Osmanlıda 

ilk zamanlar çocukların ilköğretim alanındaki ihtiyaçlarını Sıbyan mektepleri karşılamıştır. Bu 

mektepler devlet tarafından değil padişahlar ve diğer üst kademe devlet adamları tarafından yaptırılırdı. 

Aynı zamanda okulun bütün ihtiyaçlarını da yapan kişi karşılardı. Bir döneme kadar Osmanlı devletinde 

ilköğretim alanında büyük katkıları olmuştur. Konumuzun temelini teşkil eden Bafra özelinde açılan 

dört Sıbyan mektebi olan Hamidiye, Mecidiye, Osmaniye ve Burhaniye Sıbyan mekteplerinin usul-i 

cedid ile kuruluşu ve işleyişi ile ilgili bilgiler verilecektir. Bu çalışma ile eğitim tarihi ile ilgili yapılacak 

diğer çalışmalara katkıda bulunmak amaçlanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Bafra, Sıbyan Mektepleri, Osmanlıda Eğitim. 

 

 

Abstract: Primary schools constitute the first step of formal education in the Ottoman state. While the 

Ottoman state was creating these schools, it took the Karahans and Seljuk states before it as an example. 

In these schools, basic courses such as religious knowledge, teaching the Qur'an, writing and arithmetic 

were generally given. At the same time, children were taught faith, worship and moral knowledge. Since 

these schools are located in every neighborhood, they are also called Neighborhood Schools. In the early 

times in the Ottoman Empire, Sıbyan schools met the needs of children in the field of primary education. 

These schools were not built by the state, but by sultans and other high-level statesmen. At the same 

time, the person who did all the needs of the school met. Until a period, she made great contributions in 

the field of primary education in the Ottoman state. Information will be given about the establishment 

and functioning of Hamidiye, Mecidiye, Osmaniye and Burhaniye Primary Schools, which are the four 

primary schools opened in Bafra, which form the basis of our subject. With this study, it is aimed to 

contribute to other studies on the history of education. 

 

Key words: Bafra, Primary Schools, Education in the Ottoman Empire 
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BAFRA’DA TÜRK DÖNEMİ: XII. YÜZYIL SONRASI, SELÇUKLU/DANİŞMENTLİ 

VE ERKEN OSMANLI YÜZYILLARI 

 

 

Prof. Dr. Tuncer BAYKARA 

Emekli, Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi 

 
 

Özet: Adını çeşitli vesilelerle 1956 sonrası duymağa başladığım Bafra’yı ilk defa 1975 senesinde 

görmüş, biraz gezmiştim. İçenden en az beş kere geçmekle birlikte şehri  ise de harita ve planlarıyla 

tanımaya çalıştım. Doğu ve batısındaki iki önemli tarihi merkezin, Samsun ve Sinop etkisiyle, XI-XV 

yüzyıl kaynaklarında adı nadiren geçer. Geçtiğinde ise ayrıntı yoktur ve bu sebeple biz de inceleme 

dönemimizi doğu ve batısındaki iki merkezin bilgileriyle ahenkleştirdik. Türklerin sahip oldukları 

toprakları her şeyi ile belirleyip tespit etmeleri geleneği icabı Bafra hakkında da XIII-XIV yüzyıllara ait 

defterler muhakkak vardı. Fakat zamanla yönetimlerin biraz çekişmeli ve hattı kanlı değişmesi bu 

kayıtları da olumsuz etkilemiş olmalıdır. 

XI.yüzyıl sonlarından itibaren Danişmentli Türklerin etkilediği bu topraklar bize göre XII yüzyıl 

başlarında kesinlikle Danişmentli ülkesinin nüfuz bölgesine dahil olmuştur. Bafra ovası da, farklı boy 

isimleriyle de olsa genelde Türk atlılarının bir cevelengâh sahasıdır. Çok yakınlarında etkili bir 

müstahkem mevkiin olmaması Bafra şehir çevresinin yakından bilinmesine yol açmıştır. XIVyy 

sonrasında mahalli güçler de ortaya çıkarak yörede etkili olacaklardır. Bafra bizce varlığını Kızılırmak 

üzerinde bir geçiş yeri olmasına borçludur.    
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19. YÜZYILDA ORTA KARADENİZ VE BAFRA’DA POŞA TAİFESİ 

 

The Posa Taife in the Central Black Sea and Bafra in the 19th Century 

 

 

Prof. Dr. Emine DİNGEÇ 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 
 

 

Özet: Bu bildiride Osmanlı Devleti zamanında Bafra ve çevresinde yaşayan “Poşiyan” taifesi 

incelenecektir. Poşiyan taifesi, Osmanlı Devleti arşiv belgelerine göre Kıbti ve Çingene olarak 

adlandırılan zümrenin Ermenice konuşan koludur. Hindistan’dan dünyaya yayılan Çingeneler/Romanlar 

göç yollarında çeşitli kültürlerle temas kurdular. Dil ve dinleri farklılaştı. Dom, Lom ve Rom olarak 

ayrıldılar. İran’dan güneye inen ve Ortadoğu’da kalan gruplar Dom, Kuzey güzergahını izleyenler Lom 

ve Balkanlar ve Avrupa coğrafyasına geçenler ise Rom olarak anıldı. Osmanlı coğrafyası farklılaşan üç 

topluluğu da kapsamaktadır. Osmanlı topraklarının Balkan coğrafyasında yaşayan Çingeneler tarih 

araştırmalarına konu olsalar da Lom grubundan olan ve Poşa olarak adlandırılan taifenin tarihi 

araştırılmamıştır. Bildiride Poşiyan grubunun 19. yüzyılda mekana bağlılıkları geçimi tarıma dayalı olan 

köy yerleşimlerinin temel ihtiyaçlarını sağlayacak şekilde “satış ağı” ve “satış alanı” çerçevesinde 

gerçekleştiği iddia edilmektedir. Bu bağlılık Bolu Eyaletinin Sinop Sancağının Boyabad Kazasına ait 

iki temettuat defterinin verilerine göre ortaya koyulacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Poşa, Lom, Kıpti, Ermeni, Osmanlı. 

 

 

Abstract: In this paper, the group of “Poşiyan” living in Bafra and its surroundings during the Ottoman 

Empire will be examined. The Poşiyan group is the Armenian-speaking branch of the group called the 

“Kıpti” and the “Çingene” according to the archive documents of the Ottoman Empire. The 

Gypsies/Roma, who spread from India to the world, came into contact with various cultures on their 

migration routes. Their language and religion differed. They split up as Dom, Lom and Rom. Those who 

went south from Iran and stayed in the Middle East were called Dom, those who followed the northern 

route were called Lom, and those who went to the Balkans and Europe were called Rom. The Ottoman 

geography includes three differentiating communities. Although the Gypsies living in the Balkan 

geography of the Ottoman lands are the subject of historical studies, the history of the taife, which is 

from the Lom group and called Posha, has not been researched. In the statement, it is claimed that the 

Poşiyan group was formed within the framework of “sales network” and “sales area” in the 19th century, 

in a way to meet the basic needs of village settlements whose livelihood was based on agriculture. This 

commitment will be demonstrated according to the data of the two temettuat registers belonging to the 

Boyabad District of the Sinop Sanjak of the Bolu Province. 

 

Key words: Posa, Lom, Kipti, Armenian, Ottoman. 
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CANİK MUTASARRIFI CEMAL BEY’İN CANİK SANCAĞI KAZALARINA 

YAPTIĞI SEYAHAT VE TEFTİŞ RAPORUNDA BAFRA (6 ARALIK 1905) 

 

Bafra in the Travel and Inspection Report of Canik Governor Cemal Bey to the Canik Sanjak 

Accidents (6 December 1905) 

 

 

Prof. Dr. Mehmet BEŞİRLİ 

Samsun Üniversitesi 
 

 

Özet: Canik Sancağı, Canik Sancağı Tanzimat'tan önce Sivas eyaletinin sınırları içinde yer almaktaydı. 

1847 yılında idari olarak Trabzon Vilayeti’ne bağlandı. 1867 Vilâyet Nizâmnâmesi’ne göre; Samsun, 

Bafra, Çarşamba ve Ünye kazalarından oluşmaktaydı. 1877’de Terme ve Niksar'ın da ilâvesiyle sancak 

dahilindeki kazaların sayısı altıya çıktı. 1892’de ise Niksar sancak sınırları dışında bırakılırken, Fatsa 

kazası Canik livasına bağlandı. 1322 (1904-1905) Tarihli Trabzon Vilayet salnamesine göre, Canik 

livası; Bafra Kazası (Alaçam nahiyesi), Çarşamba, Terme, Ünye Kazası (Karakuş Nahiyesi) ve Fatsa 

kazalarından oluşuyordu. 

Çalışmanın kaynağı Devlet Arşivleri Başkanlığı, Osmanlı Arşivi, Dahiliye Nezareti Sadaret Mektubî 

Kalemi’nde bulunan teftiş raporudur. 1905 yılı sonunda Canik mutasarrıfı Cemal Bey’in Bafra, 

Çarşamba, Terme, Ünye ve Fatsa kazalarına yaptığı seyahat ve hazırladığı teftiş raporuna göre 

kazalardaki genel durum incelenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Canik, Cemal Bey, Bafra, teftiş, seyahat 

 

 

Abstract: Canik Sanjak, Canik Sanjak was located within the borders of Sivas province before the 

Tanzimat. In 1847, it was administratively attached to Trabzon Province. According to the Provincial 

Ordinance of 1867; Samsun, Bafra, Çarşamba and Ünye consisted of accidents. In 1877, with the 

addition of Terme and Niksar, the number of accidents within the sanjak increased to six. In 1892, while 

Niksar was left outside the borders of the sanjak, the Fatsa accident was connected to the life of Canik. 

According to the Salname of Trabzon Province Dated 1322 (1904-1905) Canik livası consisted of Bafra 

Accident (Alaçam district), Çarşamba, Terme, Ünye Accident (Karakuş District) and Fatsa accidents. 

The source of the study is the inspection report found in the Sadaret Letter Pen of the Directorate of 

State Archives, Ottoman Archive, Ministry of Internal Medicine. At the end of 1905, the general 

situation in the accidents was examined according to the inspection report prepared by the Canik 

mutasarrıf Cemal Bey's trip to Bafra, Çarşamba, Terme, Ünye and Fatsa accidents. 

 

Key words: Canik, Cemal Bey, Bafra, travel, inspection 
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BAFRA VE TÜTÜN SÖZ VARLIĞINA DAİR ÖDÜNÇ SÖZCÜKLER 

 

Borrowed Words from Bafra and Tobacco Vocabulary 

 

 

Doç. Dr. Emrah BOZOK 

Millî Savunma Üniversitesi 
 

 

Özet: Kökeni tam olarak bilinmese de yerli halklar tarafından önceleri dini ayin ritüellerinde çiğnenerek 

veya tütsü şeklinde yakılarak kullanılan tütünün keyif verici ve efkâr dağıtıcı algısı, insanoğlunu 

cezbetmiş ve ona dair şiirler, hikâyeler, romanlar vb. edebi türlerde çok sayıda esere de konu oluşturup 

neredeyse insanoğlunun bulunduğu her alana yerleşmiştir. Türkler ve Anadolu da tütün ve tütün 

ürünlerini hem kullanmış hem de hayatını idame ettirmek için bir geçim kaynağı, hatta ülke için de bir 

ihraç ürünü olacak kadar benimsemiştir. Türkler ve tütün arasındaki bu ilişki ister istemez diline de 

yansımış, çok sayıda tütün ile ilgili söz dile yerleşmiştir. Bir ihraç ürünü olan tütün, kendisiyle birlikte 

gittiği yerlere de bu söz varlığı taşınmıştır. Bafra, hem Osmanlı döneminde hem de Cumhuriyet 

döneminde Anadolu’da tütün tarımı yapılan bir yerleşim alanıdır. Tütün üzerine ticari işletmelere sahip 

adıyla markalaşmış tütün ürününe sahip ve kadim bir geçmişe sahip olan bir yerleşim yeridir. Bafra 

kelimesi, tütünle olan bu ilişkisi sayesinde Arap diline ödünçlenmiştir. Yolu Türkiye’den geçmiş 

seyyahların dikkatini de çeken tütün uygulamaları ve bu alana ait söz varlığı onlarla birlikte ülkelerine 

taşınmıştır. Uzun yıllar imparatorluk dili olan Türkçe, tütün kavram alanına giren söz varlığını gerek üst 

katman etkisiyle tebaası olan kültürlerin dillerine gerekse dünya ticaret yollarının sınırları içerisinden 

geçmesine bağlı olarak dünya üzerindeki çok sayıda dile taşınabilmiştir. Çalışmamız, bir dönem 

Anadolu için önemli bir ticari ürün olan tütün ve tütün ürünlerinin Türkçe’de sahip olduğu söz varlığını 

ne ölçüde diğer dillere taşıdığını tespit etmeyi amaçlamaktadır.       

 

Anahtar Kelimeler: Bafra, Tütün, Söz Varlığı, Verinti, Ödünçleme.  

 

Abstract: Although its origin is not known exactly, the pleasing and depressing perception of tobacco, 

which was used by local peoples by chewing or burning in the form of incense in religious rituals, 

attracted human beings and produced poems, stories, novels, etc. about it. It has also been the subject of 

many works in literary genres and settled in almost every area where human beings exist. Turkish people 

and Anatolia both used tobacco and tobacco products and adopted them as a source of livelihood and 

even as an export product for the country. This relationship between Turks and tobacco has inevitably 

been reflected in their language, and many tobacco-related words have become entrenched in the 

language. Tobacco, an export product, carried this vocabulary to the places it went with it. Bafra is a 

residential area where tobacco farming is carried out in Anatolia both in the Ottoman period and in the 

Republican period. It is a settlement that has commercial enterprises on tobacco and has a branded 

tobacco product with its name and has an ancient history. The word Bafra is borrowed from Turkish 

into Arabic language because of its relation with tobacco. Tobacco practices and vocabulary belonging 

to this area, which also attracted the attention of travelers passing through Turkey, were brought to their 

countries with them. Turkish, which has been the language of the empire for many years, has managed 

to carry the vocabulary of the concept of tobacco to many languages of the world, depending on the 

languages of the cultures, with both its subjects. The fact that the Turkish language is in the upper layer 

compared to the others and the passage through the borders of the world trade routes has also been 

effective in this situation. Our study aims to determine to what extent it carries the Turkish vocabulary 

of tobacco and tobacco products, which was an important commercial product for Anatolia, to other 

languages. 

 

Key words: Bafra, Tobacco, Vocabulary, Verti, Borrowing. 
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ULUSAL KİMLİK/ KOLEKTİF BELLEK/ EDEBİYAT: 372 ROMANI 

 

 

Doç. Dr. Hakan DEĞİRMENCİ 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 
 

 

Özet: Antik çağlardan modern zamanlara, oradan günümüze kadar uzanan bir çizgide, sanat ve bilhassa 

edebiyat ile hayat arasında birbirini şekillendiren ve/veya tamamlayan bir ilişki söz konusudur. Sanat 

eserleri vasıtasıyla toplumun içinden yetişmiş olan sanatçı içinde yaşadığı sosyal yapıyı etkilemiş; aynı 

şekilde sözkonusu sosyal yapı sanatçıyı şekillendirmiştir. Böylelikle karşılıklı ve büyüleyici bir 

etkileşim devamlı olarak süregelmektedir. 

Sanat eserleri arasında en eski ve en yaygın olan tür ise hiç kuşkusuz edebiyattır. Gerek sözlü anlatım 

dönemlerinde gerekse yazının ve matbaanın icadından sonraki süreçlerde başta şiir olmak üzere, 

romanlar, öyküler ve tiyatro metinleri aracılığıyla toplumda kolektif bellek oluşmuş ve bu durum ulusal 

kimliğin inşasında büyük rol oynamıştır.   

Dünya edebiyatlarının tamamında olduğu gibi Türk edebiyatında da tarihsel romanlar bu anlamda öne 

çıkmaktadır. Çalışmamızda son dönem tarihsel roman yazılığının dikkat çeken isimlerinden Hasan 

Yiğit’in Bafra’nın Esençay (Çağşur) köyünde yaşanan Rum mezalimini, 372 romanında kurgu 

dünyasına nasıl taşıdığını ortaya koymaya çalışacağız.  

 

Anahtar Kelimeler: roman, ulusal kimlik, Bafra, Esençay, 372. 

 

 

Abstract : There is a line from ancient times to modern times, and from there to the present. There is a 

relationship between art and especially literature and life that shapes and complements each other. The 

artist, who was brought up in the society through his works of art, affected the social structure in which 

he lived. Likewise, the social structure in question has shaped the artist. Thus, a mutual and fascinating 

interaction continues continuously. 

 The oldest and most common genre among works of art is undoubtedly literature. Collective memory 

has been formed in society through novels, stories and theater texts, especially poetry, both in the periods 

of oral expression and in the processes after the invention of writing and printing. This situation played 

a major role in the construction of national identity. 

In our study, we will try to reveal how Hasan Yiğit, one of the remarkable names of recent historical 

novel writing, brought the Greek atrocities experienced in Esençay (Çağşur) village of Bafra to the world 

of fiction in her 372 novels. 

 

Key words: novel, national identity, Bafra, Esençay, 372. 
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TÜRKÜLERİN HAFIZASI, MEKÂN VE GELENEĞİN İCRASI: KÖPRÜDEN GEÇTİ 

GELİN TÜRKÜSÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

 

The Memory of Folk Songs, Place and the Performance of Tradition: An Evaluation of the 

Köprüden Geçti Gelin Song 

 

Dr. Fevziye ALSAÇ 

Milli Eğitim Bakanlığı 
 

 

Özet: Evlilik, geçiş aşamaları içinde Türk kültüründe önemsenen ve canlı geleneklerle sürdürülen 

kültürel kimlik kodları arasındadır. Bafra kültürü içinde de hayatın geçiş aşamalarından biri olan düğün 

törenine bağlı uygulamalar bulunur. Gelenekler, kültürün önemli bir unsurudur ve uygulamalı halkbilimi 

içinde yer alır. Bafra’da gelin alma ve gelin alayının geçişi sırasında meydana gelen trajik olay, yöreyle 

bütünleşen kültürel bir değere dönüşür. Çetinkaya Köprüsünde yaşanan olayda gelin alayının geçişi 

sırasında köprü çöker ve gelinle birlikte düğün alayında bulunanların hayatlarını kaybettiği üzücü bir 

olay yaşanır. Bu olaya bağlı türkü, mekân ve geleneğin icrasıyla üç başlıkta sosyolojik, kültürel ve 

psikolojik boyutlarıyla bir değerler aktarımı izlenir. Türküler, yaşanmış olaylardan beslenen öyküler 

olarak toplumsal değerlerin aynasıdır. Neşet Ertaş tarafından bestelenen ‘Köprüden Geçti Gelin’ 

türküsünün kaynağı Bafra ilçesinde gelin alma sırasında yaşanan üzücü olaydır. Türkünün sözleri, Bafra 

kültürünün ve düğün adetlerinin önemini psiko-sosyal işlevlerle kalıcı hale getiren kodlara sahiptir. 

Birçok sanatçı tarafından yorumlanan türküyle Çetinkaya Köprüsü ve gelin alma geleneği, toplumsal 

hafızaya ait bir göstergeye dönüşür. Bu bağlamla Bafra’da düğün adetlerinin vazgeçilmez bir aşaması 

olarak gelinler bu köprüden geçer. Günümüzde evlenecek çiftlerin bu köprüden geçmesi ve burada dua 

etmesi geleneğin icrası şeklinde bir sağaltma olarak devam etmektedir. Evlenen çiftlerin köprüden 

geçmesi, Türk kültüründe düğün sırasındaki geleneklerin icrası ve mekâna yüklenen duygu atmosferinin 

toplumsal değerlerle bütünleşmesidir. Gelin ve gelin alayının boğulduğu su, toplumsal birlikteliğin ve 

paylaşımın sembolü halini alır. Bu gelenekle yaşanan ilk hadisedeki mutlu olayın kötü sonla bitmesi 

halk tarafından iyileştirici bir ritüele evrilir. Mitolojinin ve halk kültürünün işlevsel bir görevi de kaosa 

neden olan olayı, kozmosa evirerek kötü durumu/olayı yok etmektir. Sağaltma törenleri, iyileştirme ve 

dönüştürme işleviyle yeniden doğuş döngüsüdür. Bafra ilçesindeki bu sağaltmayla türkülerin hafızası, 

olayın ve mekânın ruhu ve geleneğe dönüşen bir uygulamayla toplum psikolojisi sunulur. Çalışmada 

Bafra ilçesinde yaşanan olayla türkü, mekân ve geleneğin oluşturduğu değerler, halk kültürü ve psiko-

sosyal göstergeler açısından incelenmiştir.  

Anahtar kelimeler: Bafra, gelin alayı, mekân, türkü, gelenek, kültür.  

 

Abstract: Marriage, is among the cultural identity codes that are considered important in Turkish 

culture and maintained with lively traditions during the transition stages. In Bafra culture, there are 

practices related to the wedding ceremony, which is one of the transition stages of life. Traditions, are 

an important element of culture and are included in applied folklore. The tragic event that took place in 

Bafra during the bridal reception and the passing of the bridal procession turns into a cultural value that 

integrates with the region. In the incident that took place on the Çetinkaya Bridge, the bridge collapses 

during the passage of the bridal procession, and a sad event occurs when the bride and those who were 

in the wedding procession lost their lives. With the performance of the folk song, place and tradition 

related to this event, a transfer of values with sociological, cultural and psychological dimensions is 

observed under three headings. Folk songs, are the mirror of social values as stories fed from lived 

events. The source of the song ‘Köprüden Geçti Gelin’ composed by Neşet Ertaş is the sad event that 

took place during the wedding reception in the town of Bafra. The words of the folk song, have codes 
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that make the importance of Bafra culture and wedding customs permanent with psycho-social 

functions. With the folk song interpreted by many artists, the Çetinkaya Bridge and the tradition of 

receiving a bride turn into an indicator of social memory. In this context, brides cross this bridge as an 

indispensable stage of wedding traditions in Bafra. Today, the couples who are going to get married 

cross this bridge and pray here as a healing in the form of the execution of the tradition. It is the 

integration of the married couples over the bridge, the execution of the traditions during the wedding in 

Turkish culture and the atmosphere of emotion imposed on the place with social values. The water in 

which the bride and bridal procession drown becomes a symbol of social unity and sharing. With this 

tradition, the happy event in the first event with a bad ending evolves into a healing ritual by the people. 

A functional task of mythology and folk culture is to destroy the bad situation/event by transforming the 

event that caused the chaos into the cosmos. Healing ceremonies, are the cycle of rebirth with the 

function of healing and transformation. With this healing in Bafra, the memory of folk songs, the spirit 

of the event and the place, and the psychology of society are presented with an application that turns 

into tradition. In the study, the values created by the folk song, place and tradition with the event in 

Bafra were examined in terms of folk culture and psycho-social indicators. 

Key words: Bafra, bridal procession, venue, folk song, tradition, culture. 
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HALK KÜLTÜRLERİNİN MUHTEVALARI İLE BAFRA YÖRÜKLERİ 

 

Mythological Contents of Folk Cultures and Bafra Nomads 

 

 

Dr. Yaşar KALAFAT1 & Nurdan YOLDAŞ2 
1Halk Bilim Araştırmaları ve Strateji Merkezi 

2Ege Kişisel Gelişim Merkezi 
 

 

Özet: Bu sunumda Bafra Halk kesimlerinden Yörükler ele alınmıştır. Yörüklerin bölgede tarih 

sahnesine çıkışlarında Hüseyin Kurt’un muhtevalı Samsun isimli eserinden geniş çapta yararlanılmıştır. 

Bilindiği gibi yörükler Türk kültüründe bir boy değildir.  Yörüklük, Türk kültürlü halklarda göçerlik, 

yarı göçerlik anlamında bir yaşam biçimidir. Bu itibarla çalışmamızda Bafra bölgesi-yörükler bağlantılı 

spot bilgileri bir araya getirmeye çalıştık; hangi dönemde Bafra’ya geldiler, hangi güzergahı izlediler, 

gelişleri kimlerle oldu ve Bafra’da nereleri mesken tuttular gibi tespitleri toplu halde görmeye çalıştık. 

Açıklamasında yarar gördüğümüz diğer iki husustan birisi Diyanet İşleri Başkanlığı Arşiv kayıtlarından 

hareketle bölge yatırlarına dair verilen bilgileri esas alarak yaptığımız bölge ulu zatları ile bölge yörük 

ziyaret kültürü verilerini karşılaştırmak oldu.   

Diğeri de Ordu ve Giresun efsane verileri ile Bafra efsane verilerine bakabilmek olmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Yörüklük, Halk tababeti, Göçler, Halk sofizmi, Kültürel değişim, aidiyet 

 

 

Abstract: In this presentation, the Yoruks from the Bafra folk sectors were discussed. In the emergence 

of the Yoruks to the stage of history in the region, Hüseyin Kurt's contentious work Samsun Yorukleri 

was widely used. As it is known, nomads are not a tribe in Turkish culture.  Yorukism is a way of life 

in the sense of nomadism and semi-nomadism in Turkish cultured peoples. In this respect, we tried to 

bring together spot information related to the Bafra region-nomads in our study; We tried to see the 

findings such as in which period they came to Bafra, which route they followed, with whom they came 

and where they inhabited in Bafra. 

There were also settlements and migrations from the Oğuz tribes at different dates regardless of their 

way of life in the region. Of these, the public beliefs we made about Avshars and especially Salurs and 

Kızıklar, which were mostly based in Turkey, included Bafra. In our study, we included these 

associations on different occasions. 

One of the other two points that we found useful in the explanation was to compare the regional nomadic 

visit culture data with the great people of the region based on the information given about the regional 

investments based on the archive records of the Presidency of Religious Affairs.   

The other was to be able to look at the legend data of Ordu and Giresun and the legend data of Bafra. 

 

Key words: Yorukluk, Folk Medicine, Migrations, Folk Sophism, Cultural Change, Belonging 
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MİLLÎ KİMLİK İNŞASI BAĞLAMINDA DAĞKÖYLÜ FATMA ÇAVUŞ 

Dağköylü Fatma Çavuş in The Context of National Identity Construction 

 

 

Öğr. Gör. Dr. Ahmet Metehan ŞAHİN 

Milli Savunma Üniversitesi 
 

 

Özet: Millî kimliği vücuda getiren ve fertlerde millî duyguların oluşmasına katkı sağlayan en önemli 

etken şüphesiz “vatan” mefhumudur. Nesiller boyunca vatanın her bir ferdini ortak bir paydada toplayan 

yegâne bir güç olarak kabul edebileceğimiz vatan kavramı, millî his ve anlayışa sahip bireyler 

yetişmesinde önemli bir konumdadır. Ancak millî hislerin halka ulaştırılması noktasında bir eksiklik 

hissedilmiş, görülen bu eksiklik neticesinde ise edebiyat yardımcı bir güç olarak kabul edilmiştir. 

Böylece edebiyat, vatanın her bir mensubuna millî kimlik bilincinin kazandırılmasına ve vatan algısının 

onların zihinlerinde yer etmesine yardımcı olan bir araç mahiyetine bürünmüştür. Bu minvalde Millî 

Mücadele sırasında ve daha sonrasında kaleme alınan edebî eserlerde sadece erkek kahramanlar değil, 

aynı zamanda kadın kahramanlarda ön plana çıkmaya başlamıştır. Çünkü Millî Mücadelenin 

kazanılmasında erkeklerin olduğu kadar kadınların da emeği ve çabası mevcuttur. Bunun en canlı 

örnekleri; Kara Fatma, Şerife Bacı, Halide Onbaşı ve Halime Çavuş gibi Millî Mücadelenin kadın 

kahramanlarıdır. Hasan Yiğit tarafından kaleme alınan ve bir Millî Mücadele romanı olan Dağköylü 

Fatma Çavuş ise Samsun’un Bafra ilçesinin küçük bir köyünde verilen kurtuluş mücadelesinin 

anlatıldığı, sürükleyici bir eserdir. Romanın ana kahramanı Fatma Çavuş, özgürlük meşalesinin 

yakılmasında, Türk Millî bilincinin tekrar uyandırılmasında mühim bir noktada ve değerdedir. Romanın, 

gerçek kişi ve mekanlardan esinlenerek vücuda getirilmesi ise eserin mahiyetini bir kat daha 

arttırmaktadır. Dolayısı ile çalışmada Dağköylü Fatma Çavuş merkeze alınarak köy halkının başından 

geçen olaylar, millî kimlik inşası bağlamında incelenmeye tabiî tutulacaktır. Böylece bahsi geçen eserin 

nesiller üzerinde bıraktığı/bırakacağı millî bilinç unsurunun ölçüsü ve değeri tespit edilmeye 

çalışılacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Dağköylü Fatma Çavuş, Millî Mücadele, Millî Kimlik İnşası. 

 

Abstract: Undoubtedly, the concept of "homeland" is the most important factor that brings national 

identity into being and contributes to the formation of national feelings in individuals. The concept of 

homeland, which we can accept as the only power that gathers every member of the homeland on a 

common ground for generations, has an important position in raising individuals with national feeling 

and understanding. However, a deficiency was felt in conveying the national feelings to the public, and 

as a result of this deficiency, literature was accepted as an auxiliary power. Thus, literature has become 

a tool that helps each member of the homeland to gain awareness of national identity and to establish 

the sense of homeland in their minds. In this way, not only male heroes but also female heroes started 

to come to the fore in the literary works written during and after the National Struggle. Because there is 

a labor and effort of women as well as men in the victory of the National Struggle. The most vivid 

examples of this are; Kara Fatma, Şerife Bacı, Halide Corporal and Halime Sergeant are the heroines of 

the National Struggle. Dağköylü Fatma Çavuş, a National Struggle novel written by Hasan Yiğit, is a 

gripping work in which the liberation struggle in a small village of Bafra district of Samsun is told. 

Fatma Çavuş, the main heroine of the novel, has an important place and value in lighting the torch of 

freedom and re-awakening the Turkish national consciousness. The fact that the novel is inspired by real 

people and places increases the nature of the work even more. Therefore, in the study, Fatma Çavuş 

from Dağköy will be centered, and the events that the villagers have experienced will be examined in 
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the context of the construction of national identity. Thus, it will be tried to determine the measure and 

value of the national consciousness element that the mentioned work has left / will leave on the 

generations. 

Key words: Dağköylü Fatma Çavuş, National Struggle, National Identity Construction. 
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ON DOKUZUNCU YÜZYILIN İLK YARISINDA BAFRA KAZASININ 

GAYRİMÜSLİM NÜFUSU 

 

Arş. Gör. Fatih ERTAŞ 

Akdeniz Üniversitesi 
 

Özet: Osmanlı Devleti, 19. yüzyıl içerisinde idari, mali ve ekonomik anlamda birçok yenilik ve değişim 

ile karşı karşıya kalmıştır. Bunlardan birisi de ülke genelinde bir dizi idari değişimin beraberinde 

getirdiği nüfus sayımlarının yapılmasıdır. Bu nüfus sayımlarının önemli hedeflerinden biri de halktan 

toplanacak vergilerin hesaplanması olmuştur.  

1834-1835 yılları arasında yapılan nüfus sayımında Bafra kazasına bağlı mahalle ve köylerde yaşayan 

gayrimüslimlerin hane sayıları ve ödedikleri cizye miktarları 980 sayılı nüfus defterine kaydedilmiştir. 

Bu nüfus defterinde mahalle ve köylere ilişkin demografik veriler ışığında değerlendirme yapılarak 

bölgenin sosyo-ekonomik durumu ortaya konulacaktır.   

 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Bafra, Gayr-i Müslim, Nüfus 

 

 

Abstract: The Ottoman Empire faced many innovations and changes in administrative, financial and 

economic terms in the 19th century. One of these changes is the making of censuses with a number of 

administrative changes throughout the country. One of the important goals of these censuses was the 

calculation of taxes to be collected from the people. 

In the census carried out between 1834 and 1835, the number of households and the amount of poll tax 

paid by non-Muslims living in the neighborhoods and villages of Bafra were recorded in the population 

register numbered 980. In this population book, the socio-economic situation of the region will be 

revealed by making an evaluation in the light of demographic data related to the neighborhoods and 

villages of Bafra. 

 

Key words: Ottoman Empire, Bafra, Non-Muslim, Population 
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CİZYE VERGİSİNE GÖRE ON DOKUZUNCU YÜZYILIN ORTALARINDA BAFRA 

GAYR-İ MÜSLİMLERİNİN EKONOMİK DURUMU 

 

 

Arş. Gör. Reyhan YİRŞEN 

Akdeniz Üniversitesi 
 

 

Özet: Gayrimüslimler denilince akla ilk gelen vergi cizyedir. Osmanlı İmparatorluğu’nda cizye, 

gayrimüslim halk arasında belirli şartları sağlayan kişilerden kişi başına alınan bir vergidir. Koşullar 

belli bir yaşta (14-75) olmak, hasta, sakat veya işsiz olmamak ve ehl-i zimmet olmaktır. Bu niteliklere 

sahip her zımmi cizye vermekle mükelleftir. Osmanlı Devleti’nin gelirleri arasında önemli bir yere sahip 

olan cizyeyi ödeyen kişi askerlikten muaf tutulmuş, ayrıca canı, malı ve namusu devlet tarafından garanti 

altına alınmıştır. 

Bafra kazasına ait 1157 numaralı Cizye Defteri, bu açıdan değerlendirildiğinde, ait olduğu dönem 

hakkında önemli sosyal ve iktisadi bilgiler içermektedir. Ele almış olduğumuz 1850 tarihli Bafra cizye 

defterinde gayrimüslimlerin yaşı, fiziksel özellikleri ve cizye vergisinin alâ, evsat ve edna olarak hangi 

seviye üzerinden ödedikleri analiz edilmiştir. 1850 yılında Bafra cizye mükelleflerinin kaydedildiği bu 

cizye defteri bölgenin sosyo-ekonomik durumunu göstermesi açısından önemli bir kaynaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Bafra, Gayr-i Müslim, Cizye 

 

 

Abstract: When non-Muslims are mentioned, the first tax that comes to mind is the jizya. In the Ottoman 

Empire, jizya is a tax taken per capita among non-Muslim people who meet certain conditions. The 

conditions are to be of a certain age (14-75), not to be sick, disabled or unemployed, and to be a person 

of embezzlement. Every dhimmi who has these qualifications is obliged to pay the jizya. The person 

who paid the jizya, which had an important place among the revenues of the Ottoman Empire, was 

exempted from military service, and his life, property and honor were guaranteed by the state. 

When evaluated from this point of view, the Cizye Register numbered 1157 belonging to the Bafra 

district contains important social and economic information about the period it belongs to. In the Bafra 

jizye register dated 1850 that we have discussed, the age, physical characteristics of the non-Muslims 

and the level of the tax payable as ala, evsat and edna were analyzed. This jizye register, in which Bafra 

taxpayers were registered in 1850, is an important source in terms of showing the socio-economic status 

of the region. 

 

Key words: Ottoman Empire, Bafra, Non-Muslim, Jizya 
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SAVAŞ YILLARINDA BAFRA NÜFUSU (1910-1916) 

 

Population of Bafra in the War Years (1910-1916) 

 

Prof. Dr. Zafer GÖLEN 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
 

 

Özet:Türkler bölgeyi fethettiklerinde mutat olduğu gibi hemen iskân faaliyetlerine girişmişler ve kısa 

sürede şehirde nüfus üstünlüğünü ele geçirmişlerdir. 1485’te nüfusun yaklaşık % 77’si Müslüman 

(yaklaşık 1180 kişi), % 23’ü (yaklaşık 347 kişi) Gayrimüslüm’dir. Nüfus kesafeti benzer oranlarda XIX. 

yüzyıla kadar gelmiştir. XX. yüzyıl başlarında Rumların Pontusçu faaliyetleri ile kazadaki nüfus oranları 

hem çok netameli hem de önemli hale geldi. Özellikle bölge üzerinde çeşitli emelleri olan Büyük Güçler 

ve onların yardımcısı Rum ve Ermeniler kendi nüfuslarını yüksek, Türk nüfusu düşük göstermek için 

her türlü çaba ve çarpıtmayı yapmıştır. Buna karşı Türk tarafınca sistematik ve bilimsel bir karşı çalışma 

yapıldığını iddia etmek güçtür. Ancak genelde Canik Sancağı, özelde Bafra konusunda 1910 idarî 

taksimat düzenlemesi ve Tehcir sonrası 1916’da hazırlanan listeler aracılığıyla Bafra kazası ve köyleri 

hakkında detaylı bilgiler mevcuttur. Savaş şartlarında hazırlanan bu listeler oldukça önemlidir. Bize 

bölgedeki demografik yapı ve hareketlilik hakkında çok şey söylemektedir. Çalışmada bu verilerden 

hareketle Bafra kazasının demografik yapısı ortaya konacak ve nüfus üzerinden savaşların kazadaki 

yansımaları tespite çalışılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Bafra, Nüfus, Rum, Göç, 1910 Nüfus Verileri, 1916 Nüfus verileri 

 

 

Abstract: When the Turks conquered the region, they immediately started the settlement activities 

customarily, and in a short time they seized the population dominance in the city. In 1485, about 77% 

of the population was Muslim (approximately 1180 people), 23% (approximately 347 people) were non-

Muslims. Population density reached similar rates until the 19th century. At the beginning of the 20th 

century, with the Pontus activities of the Greeks, the population ratios in the district became both very 

ominous and important. Especially the Great Powers having various ambitions on the region, and their 

assistant Greeks and Armenians, made every effort and distortion to show their own population as high 

and the Turkish population as low. It is difficult to claim that a systematic and scientific counter-study 

has been carried out by the Turkish side. However, there is detailed information about the Bafra district 

and its villages through the 1910 administrative division arrangement on Sanjak of Canik in general, 

and Bafra in particular, and the lists prepared in 1916 after the Deportation Law. These lists prepared 

under war conditions are very important. It tells us a lot about the demographics and mobility in the 

region. In the study, based on these data, the demographic structure of the Bafra district will be revealed 

and the reflections of the wars in the district will be tried to be determined through the population. 

 

Key words: Bafra, Population, Greek, Migration, Population Data of 1910, Population Data of 1916 
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CUMHURİYET’İN İLK DÖNEMLERİNDE BAFRA’DA İDARİ ALANDA YAPILAN 

DÜZENLEMELER VE İLÇE NÜFUSUNDAKİ DEĞİŞİMLERİ (1927-1950) 

Arrangements Made in the Administrative Area and Changes in the Population of the District in 

Bafra in the Early Periods of the Republic  (1927-1950) 

Doç. Dr. Bilal TUNÇ 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 

Özet: Bu çalışmada, Samsun’un coğrafi alan ve nüfus bakımından büyük bir ilçesi olan ve Türkiye’de 

ilk belediye teşkilatı kurulan yerlerden birisi konumundaki Bafra’da Cumhuriyet’in ilanından 1950’ye 

kadar geçen süre içerisinde idari alandaki düzenlemelerle nüfusun tarihsel gelişimi, şehirsel ve kırsal 

nüfus, cinsiyet ve yaş yapısı, göçler, eğitim, nüfusun ekonomik sektörlere bölünüşü, yoğunluğu ve 

dağılışı üzerinde durulmaktadır. Bu çerçevede, bu bildiriyle Samsun bağlı bir ilçe olan Bafra’nın yerel 

tarihi hakkında gerçek bilgilerin ortaya çıkarılması için burada idari ve nüfus alanındaki değişimlerin 

ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.  

Tarihsel süreç içerisinde önemli bir yaşam alanı olan ve birçok kültürün beşiği durumundaki Bafra’da 

çok sayıda idari yapı ve sınır düzenlemeleri yapılmıştır.  Söz konusu düzenlemelere Cumhuriyet 

döneminde de devam edilmiş ve Bafra’da nüfus hareketlerine bağlı olarak birtakım idari sınır 

düzenlemeleri gerçekleştirilmiştir.  Böylesine önemli bir yerleşim alanına ve tarihe sahip Bafra ile 

alakalı arşivlerde çok sayıda bilgi ve belge bulunmaktadır.  Söz konusu bilgi ve belgeler ışığında 

Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde Bafra’da idari ve nüfus alanıyla alakalı yapılan değişiklik ve 

düzenlemelerin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. Bu yolla yerel tarih çalışmalarına katkı sağlanması 

planlanmaktadır. 

Bilindiği üzere, Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren Bafra’da idari alanda birçok düzenlemeler 

yapılmış ve bu durum doğal olarak nüfusu da etkilemiştir. Bilhassa idarî alandaki düzenlemelere bağlı 

olarak Bafra’ya bağlı mahalle ve köylerin statülerinde birtakım değişikliklerin ve yeniliklerin yapılması 

zorunlu hale gelmiştir. Bu durum, doğal olarak nüfus artış hızını da etkilemiştir. Bu eser başta arşiv 

kayıtları, Resmî Gazete ve Türkiye İstatistik Kurumu verileri olmak üzere; araştırma ve inceleme 

eserlerinden yararlanılarak oluşturulacaktır. Son olarak “Cumhuriyet’in İlk Dönemlerinde Bafra’da 

İdari Alanda Yapılan Düzenlemeler ve İlçe Nüfusundaki Değişimleri (1927-1950)” adlı bildiride 

doküman analiz tekniği kullanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Bafra, Düzenleme, İdari Yapı, Nüfus ve Samsun. 

Abstract: In this study, in Bafra, which is a large district of Samsun in terms of geographical area and 

population and one of the first places where a municipal organization was established in Turkey, the 

historical development of the population with the arrangements in the administrative field from the 

proclamation of the Republic to 1950, urban and rural population, gender and age structure, migrations, 

education, division of the population into economic sectors, density and distribution are emphasized. In 

this context, with this symposium paper, it is aimed to reveal the changes in the administrative and 

population area in order to reveal real information about the local history of Bafra, a district of Samsun. 

In Bafra, which has been an important living space in the historical process and is the cradle of many 

cultures, many administrative structures and border arrangements have been made.These arrangements 

were continued during the Republican period and some administrative border arrangements were made 

in Bafra depending on population movements. There are many information and documents in the 

archives related to Bafra, which has such an important settlement area and history. In the light of the 
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aforementioned information and documents, it is aimed to reveal the changes and regulations made in 

Bafra in the first periods of the Republic related to the administrative and population area. 

In the first years of the Republic, many arrangements were made in the administrative field in Bafra and 

this situation naturally affected the population. Especially depending on the regulations in the 

administrative field, it has become necessary to make some changes and innovations in the status of the 

neighborhoods and villages of Bafra. This work, especially archival records, Official Gazette and 

Turkish Statistical Institute data; will be created using research and examination works. Finally, 

document analysis technique will be used in this paper. 

 

Key words: Bafra, Regulation, Administrative Structure, Population and Samsun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              

59 

 

DÖRT ADLİ VAK’A BİR DAVADA: BAFRALI CENNET HATUN’UN İNTİKAMI 

 

Four Judicial Cases in A Lawsuit: Revenge of Cennet Hatun from Bafra 

 

Bahar KOCABAŞ 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi  
 

 

Özet: Geçmişten bugüne, en ilkel topluluklardan gelişmiş yönetim sistemleri olan devletlere kadar 

insanların belirli kurallarla idare edildikleri bilinmektedir. Uzun ömürlü siyasi bir kuruluş olan Osmanlı 

Devlet’i tabi olduğu Türk-İslam geleneğine has uygulamalar ile fethedilen bölgelerde geçerli olan 

uygulamaları kapsayan bir devlet yönetim anlayışına sahiptir. Osmanlı Devlet’i hakimiyeti altında 

yaşayan farklı dini ve etnik gruplar arasında gelişen ilişkileri İslam Hukukuna ve Türk örfüne göre 

düzenlemiştir. İslam hukukunda fert ve toplum açısından önemli olan hukuki himayenin konusu; hayat, 

din, akıl, nesil ve mal olmak üzere beş başlık altında toplanmıştır. Korunması hedeflenen bu maslahatları 

ihlal eden her tür davranış suç olarak kabul edilmiştir ve söz konusu ihlaller ceza hukuku kapsamında 

değerlendirilmiştir. Cezalar değişik açılardan sınıflandırmalara tabi tutulmuştur.  

Çalışmaya konu olan vak’a Canik sancağına bağlı, Bafra kazasının Kor karyesinde cereyan etmektedir. 

Vaka üzerine yürütülen davanın seyri ve sonuçları hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlayan yazışma ve 

kadı tutanaklarında söz konusu vak’a içinde dört farklı hukuki durumun olduğu görülmektedir: Darp, 

Küfür, Evlilik ve Boşanma. Bu bildirinin amacı; konu olarak seçilen dava kaydına binaen, Osmanlı 

toplumu ve hukuku hakkında değerlendirmeler yapmaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Bafra, Darp, Küfür, Boşanma, Evlilik 

 

 

Abstract: From the past to the present, it is known that people are governed by certain rules, from the 

most primitive communities to states with advanced management systems. The Ottoman Empire, which 

is a long-lived political organization, has a state management approach that covers the practices specific 

to the Turkish-Islamic tradition to which it is subject and the practices that are valid in the conquered 

regions.The Ottoman Empire regulated the developing relations between different religious and ethnic 

groups living under its rule according to Islamic Law and Turkish customs. The subject of legal 

protection, which is important for the individual and society in Islamic law; life, religion, mind, 

generation and property are gathered under five headings. Any behavior that violates these interests, 

which is aimed to be protected, has been accepted as a crime and these violations have been evaluated 

within the scope of criminal law. Penalties have been classified in different ways.  

The case, which is the subject of the study, takes place in Kor village of Bafra district, connected to 

Canik sanjak. It is seen that there are four different legal situations in the case in question in the 

correspondence and kadi records, which allow us to have information about the course and results of the 

case carried out on the case. Injury, Blasphemy, Marriage and Divorce. The purpose of this statement; 

The aim is to make evaluations about Ottoman society and law based on the case record selected as the 

subject. 

 

Key words: Bafra, Injury, Blasphemy, Marriage and Divorce  
 

 

 

 

 



                                                                                              

60 

 

16. VE 17. YÜZYILLARDA BAFRA'YA ULAŞAN YOLLAR 

 

Roads Reaching Bafra in the 16th and 17th Centuries 

 

 

Prof. Dr. Mehmet Ali ÜNAL 

Pamukkale Üniversitesi 
 

 

Özet: Bafra 16. ve 17. yüzyıllarda Canik sancağına bağlı bir kaza merkezi idi. Karadeniz’e 20 km 

uzaklıkta bulunan Bafra 15. ve 16. yüzyıldaki belgelerde Bazar-ı Göründür olarak geçer. Hem kaza 

merkezi hem de çevre köyler için bir ticarî bir merkez olan Bafra’ya ulaşan kara yolu doğu-batı 

istikametinde uzanır. Kastamonu sancağına tabi Sinop ile Samsun arasında işleyen ticaret yolu 

üzerindedir. Esasen Kızılırmak’ın sağ tarafında yer alan Bafra çevre köylerin tarım ürünlerinin satıldığı 

önemli bir Pazar yeridir. Kızılırmak’ın oluşturduğu Bafra ovasının ortasında olduğundan herhangi bir 

yükselti ve derbent bulunmaz. Sadece Kızılırmak batı önünde bir geçit yeri teşkil eder. XV17II. yüzyılda 

Kızılırmak üzerinde Evliya Çelebi’nin övdüğü bir ahşap köprü Sinop’la olan ulaşımı sağlar. 

Bildirimizde Bafra’nın 16. ve 17. yüzyıllarda Bafra’nın Sinop ve Samsun ile olan bağlantı yolunu ve 

çevre köylerle olan irtibatını ele alacağız. 

 

Anahtar Kelimeler: Bafra, ulaşım, yol 

 

 

Abstract: In the 16th and 17th centuries, Bafra was a township center connected to the Canik sanjak. 

Located 20 km from the Black Sea, Bafra is referred to as Bazar-ı Göründür in documents from the 15th 

and 16th centuries. The road that reaches Bafra, which is a commercial center for both the district center 

and the surrounding villages, extends in the east-west direction. It is on the trade route between Sinop 

and Samsun, which is subject to the Kastamonu sanjak. In fact, Bafra, located on the right side of 

Kızılırmak, is an important market place where agricultural products of the surrounding villages are 

sold. Since it is in the middle of the Bafra plain formed by Kızılırmak, there are no elevations or derbent. 

Only the Kızılırmak constitutes a gateway in front of the west. A wooden bridge praised by Evliya 

Çelebi on the Kızılırmak in the 17th century provides access to Sinop. 

In our paper, we will discuss Bafra's connection road with Sinop and Samsun in the 16th and 17th 

centuries and its connection with the surrounding villages. 
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ONDOKUZUNCU YÜZYILDA KIZILIRMAK’TA NEHİR NAKLİYATINI 

GELİŞTİRME ÇABALARI 

 

The Efforts to Improve River Navigation on Kızılırmak in The Nineteen Century 

 

Prof. Dr. İlhan EKİNCİ 

Ordu Üniversitesi 
 

 

Özet: Nehirler insanlık tarihi için her zaman büyük değer taşımışlardır. Coğrafi, sosyal, ekonomik 

olarak ayrımları belirledikleri gibi birleştirici özellikleri de vardır. Ondokuzuncu yüzyıl ulaşım 

tekniklerinin geliştiği, şekil ve biçim değiştirdiği bir yüzyıldır. Dünyada olduğu gibi Osmanlı Devleti 

de bu yeniliklerden derinden etkilenmiştir. Bu yüzyılda Avrupa ekonomik gelişmesine paralel olarak 

Osmanlı nehirlerinin de ekonomik potansiyelleri  sık sık gündeme gelmiştir. Karadeniz’in uluslararası 

ticarete açılışı, buharlı gemilerin gelişi nehirlerin ulaştırma konusundaki rollerinin yeniden ele 

alınmasına sebep olmuştur. Anadolu’nun sahillerle bağlantısı artıracak her türlü ulaşım araçları önem 

kazanmıştı. Kızılırmak da gündeme gelen nehirlerden birisi olmuştur. Kayıkçılığın geliştirilmesinden 

buharlı gemi işletmeye kadar bir çok teşebbüsün yapıldığı görülmektedir. Bildiri ondokuzuncu yüzyılda 

Kızılırmak’ta  seyri sefer ve buharlı gemi işletme teşebbüslerini ele almayı hedeflemiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ondokuzuncu Yüzyıl, Kızılırmak, Buharlı, Kayıkçılık, Nakliyat  

 

 

Abstract: Rivers have always been of great value to human history. Geographical, social, economic as 

well as they determine the distinctions, they also have unifying features. The nineteenth century is a 

century in which transportation techniques developed and changed shape and form. As in the world, the 

Ottoman Empire was deeply affected by these innovations. In this century, in parallel with the European 

economic development, the economic potentials of the Ottoman rivers have often come to the fore. The 

opening of the Black Sea to international trade and the arrival of steamships caused the rivers to 

reconsider their role in transportation. All kinds of transportation vehicles that would increase the 

connection of Anatolia with the coasts gained importance. The Kızılırmak was one of the rivers that 

came to the fore. It is seen that many attempts have been made, from the development of boating to the 

operation of steamships. The paper aimed to deal with the voyage and steamship operation enterprises 

in the Kızılırmak in the nineteenth century. 

 

Key words: Nineteenth Century, Kızılırmak, Steam, Boating, Transport 
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BAFRA’DA MİSYONERLİK: AMERİKAN İNCİL CEMİYETİ’NİN FAALİYETLERİ 

Missionary Activities in Bafra: The American Bible Society Case 

 

Doç. Dr. Burcu KURT 

İstanbul Teknik Üniversitesi 
 

 

 

Özet: 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin milliyetçilik hareketlerinin etkisiyle giderek daha kırılgan hale 

gelmesi bir çok problemin yanı sıra misyonerlik faaliyetlerinin de artış göstermesine neden olmuştur. 

Gayrimüslim tebaa üzerinde din yoluyla bir kültürel hegemonya kurmayı hedefleyen misyonerlik 

faaliyetlerinin Osmanlı coğrafyasındaki ilk temsilcileri Katolikler olmuştur. 19. Yüzyılın başında 

Protestanlar da Osmanlı coğrafyası ile ilgilenmeye başlamış ve yüzyılın ortasına gelindiğinde Amerikan 

Protestan misyoner grupları Osmanlı topraklarında faaliyet gösteren en etkili misyoner grubu 

olmuşlardır. Her ne kadar Osmanlı topraklarında en bilinen Amerikan Protesten misyoner grubu 

Amerikan Board olsa da 1816’da kurulmuş olan Amerikan İncil Cemiyeti de Anadolu’da etkili olan 

misyonler gruplarındandır. Seyyar kitapçılık yolu ile Osmanlı İmparatorluğu’nun Rum ve Ermeni 

tebaasına yönelik misyonerlik faaliyetlerinde bulunan Amerikan İncil Cemiyeti, incil, çeşitli dergi, 

kitap, broşür ve risaleler basıp yayarak evangelizm prensip ve öğretilerini yaymaya çalışıyordu. Bu 

tebliğde Amerikan İncil Cemiyeti’nin Bafra kazasındaki misyonerlik faaliyetleri mercek altına 

alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Misyonerlik, Protestan, seyyar kitapçılık, Amerikan İncil Cemiyeti 

Abstract: The fact that the Ottoman Empire became more and more fragile under the influence of 

nationalist movements in the 19th century caused an increase in missionary activities as well as many 

other problems. The first representatives of missionary activities in the Ottoman lands, which aimed to 

establish a cultural hegemony over non-Muslim subjects through religion, were Catholics. At the 

beginning of the 19th century, Protestants also began to be interested in the Ottoman Empire, and by the 

middle of the century, American Protestant missionary groups became the most effective missionary 

group operating in the Ottoman lands. Although the American Board is the most well-known American 

Protestant missionary group in the Ottoman lands, the American Bible Society, which was founded in 

1816, is also one of the influential missionary groups in Anatolia. The American Bible Society, which 

carried out missionary activities for the Greek and Armenian subjects of the Ottoman Empire through 

colportage, was trying to spread the principles and teachings of evangelism by printing and 

disseminating the Bible, various magazines, books, brochures and booklets. In this paper, the missionary 

activities of the American Bible Society in Bafra will be examined. 

Key words: Missionary, Protestant, colportage, the American Bible Society 
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OSMANLI DÖNEMİ HARİTALARINDA KIZILIRMAK VE BAFRA 

 

Kızılırmak and Bafra in Ottoman Period Maps 

 

Alper Fatih EKİNCİ 

Ordu Üniversitesi 
 

 

Özet: İnsanlar, yerleşik topluluk olmaya başladıkları dönemden beri çevrelerindeki dünyayı düz 

yüzeyler üzerine geçirmeye başlamışlardır. Mülkiyetle, bilimle doğrudan ilişkili haritacılık modern 

zamanlara doğru geldikçe gelişme göstermiştir. Başta gemiciler, seyyahlar, askerler ve devlet görevlileri 

olmak üzere ticari, askeri, idari amaçlı olarak birçok harita üretilmiştir. Bu haritalar tarihin özel ve 

önemli kaynaklarından biri olmuştur. Tarihi haritalar yapım amaçlarına göre içerisinde birçok bilgi 

barındırabilmektedir. Yerleşim yerleri, ulaşım coğrafyası, çevre ve ekolojik bilgiler başta olmak üzere 

günümüzde olmayan bazı bilgilere tarihi haritalardan ulaşmak mümkündür. Bu bildiri genelde Bafra ve 

Kızılırmak bölgesini ele alan tarih haritalarını özelde Osmanlı Arşivinde yer alan haritalar üzerinden ele 

alarak bunları incelemeyi ve bölgenin tarihe katkı sunmayı amaçlamıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Haritacılık, Osmanlı Tarih Haritaları, Bafra, Kızılırmak  

 

 

Abstract: People have started to pass the world around them on flat surfaces since they started to be a 

settled community. Cartography, which is directly related to property and science, has developed as it 

comes to modern times. Many maps have been produced for commercial, military and administrative 

purposes, especially for sailors, travelers, soldiers and state officials. These maps have been one of the 

special and important sources of history. Historical maps can contain a lot of information depending on 

the purpose of their construction. It is possible to reach some information that is not available today, 

especially settlements, transportation geography, environment and ecological information, from 

historical maps. This paper aims to analyze the historical maps of Bafra and Kızılırmak in general, 

through the maps in the Ottoman Archives in particular, and to contribute to the history of the region. 

 

Key words: Cartography, Ottoman Historical Maps, Bafra, Kızılırmak 
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BAFRA VE GÖÇ 

 

Prof. Dr. Nedim İPEK 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
 

 

 

Özet: Bafra hakimiyeti döneminde Canik sancağına tabi kazalardan birisidir. Kaza merkezi   klasik 

dönemde Göründür isimli pazar mevkiidir.  Söz konusu pazar Bafra ovasındaki yerleşmelerde yaşayan 

ahalinin birbiriyle buluştuğu, alış veriş yaptığı ve sosyalleştiği bir mekandır. Zamanla büyükçe bir 

yerleşme halini alacak  ve  Göründür  ismi  yerine  Bafra  isminin  kullanılması  tercih edilecektir.  

Ova sakinleri verimli topraklar sayesinde geçimlerini sağladıkları için gurbete çıkma ihtiyacı  

duymamışlardır. Buna karşılık Bafra ovası özellikle Tanzimat döneminde  Köprü, Sinop  gibi  mücavir  

alandan  ve Doğu Karadeniz  ve  Orta  Anadolu’dan  nüfus  göçü  ve  gurbetçi  çekmiştir. 

19. yüzyılda  Osmanlı- Rus  Savaşını  müteakip  Türk  hakimiyetinden  ve  nüfuzundan  çıkan yerlerden  

gelen  muhacirlerin  bir kısmı da Bafra’da iskan edilmiştir. Genel Savaş esnasında bölgenin güvenliğini 

sağlamak  amacıyla  ilk önce Ermeniler, ikinci  aşamada  Rumlar  ülkenin  iç  kesimlerine  sevk 

edilmişlerdir. Birinci Dünya Savaşı esnasında Balkanlardan gelen Arnavutlar ve   Milli  Mücadele 

sonrası ise  Yunanistan’dan  gelen  Türkler Bafra’nın  köylerine  yerleştirilmişlerdir.  

Bildiri metninde bu süreç referans  ve kaynaklara  istinaden  değerlendirilecektir.   

 

Anahtar Kelimeler: Göç, mübadele, iskan. 
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II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE ERMENİLERİN ZARARLI FAALİYETLERİ 

KAPSAMINDA BAFRA KAZASINA DAİR BİR DEĞERLENDİRME 

 

An Evaluation of Bafra during the reign of Abdulhamid II within the Scope of Armenian 

Antagonictic Activities 

 

Doç. Dr. Tuğrul ÖZCAN 

Ordu Üniversitesi 
 

 
Özet: Osmanlı idaresinde oldukça rahat bir hayat sürmüş olan Ermeniler, diğer gayrimüslim unsurlar 

gibi kendi dillerini, dinlerini ve kültürlerini kolayca muhafaza ettiler; ticaret, ziraat ve eğitim işlerini 

serbestçe yürüt-tüler ve devlet kademelerinde de önemli mevkiler edindiler. 

Osmanlı bürokrasisinde Ermenilerden birçok paşa, nazır, diplomat ve konsolos görev almıştır.  XIX. 

yüzyılın son çeyreğine kadar Osmanlı Devleti’nde bir Ermeni sorunu olmadığı gibi, temsilcileri 

vasıtasıyla Ermenilerin Osmanlı idare-cileriyle çözemeyeceği bir meselesi de olmamıştı.  Zira Osmanlı 

millet sistemi içerisinde farklı dil, din, mezhep ve kavimden herkese, kendi inançlarının ve hatta 

hukuklarının gerektirdiği şekilde yaşam imkânı sunulmaktaydı. Ancak 19. yüzyılın son çeyreğinde 

durum biraz değişti. Bu döneme kadar "sadılk millet" olarak bilinen ve Osmanlı Devleti’nde en yüksek 

mevkiler edinen Ermeniler, komitalar aracılığıyla politize edildiler. 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı, 

Batılı devletlerin müdahaleleri, kiliseler ve misyonerlik faaliyetleri ile birlikte idaresinde yaşadığı 

devleti karşılarına alacak bir konuma geldiler.  Bu makalede bahsedilen esaslar çerçevesinde 

Ermenilerin Bafra'da gerçekleştirdiği zararlı faaliyetlere değinilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ermeniler, Bafra, Komita. 

 

 

Abstract: The Armenians, who had lived a very comfortable life under the Ottoman rule, easily 

preserved their language, religion and culture like other non-Muslim elements; they freely carried out 

trade, agriculture and education affairs and took important positions in the state. Many Armenian pashas, 

ministers, diplomats and consuls took office in the Ottoman bureaucracy. Until the last quarter of the 

19th century, there was not an Armenian problem in the Ottoman Empire, nor was there an issue that the 

Armenians could not solve with the Ottoman administrators through their representatives. Because 

within the Ottoman social system, everyone from different languages, religions, sects and tribes was 

offered the opportunity to live as their own beliefs and even laws required. In the last quarter of the 19th 

century, however, the situation changed somewhat. Armenians, who were known as the "loyal nation" 

until this period and had the highest positions in the Ottoman Empire, were politicized through the 

commitees. Together with the Ottoman-Russian War (1877-1878), the interventions of western states, 

churches and missionary activities, they came to a position to confront the state they lived under. Within 

the framework of the principles mentioned in this article, the harmful activities of the Armenians in 

Bafra will be discussed. 

 

Key words: Armenians, Bafra, Committee. 
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OSMANLI DEVLETİ’NİN SON YÜZYILINDA BAFRA KAZASINDA İHTİDA 

 

Conversion in Bafra District in the Last Century of the Ottoman Empire 

 

Doç. Dr. Halit BOZ 

Ardahan Üniversitesi 
 

 

Özet: İhtida hadisesinin Osmanlı klasik devrinde devlet ricali ve Müslüman reaya tarafından her zaman 

hoş karşılandığı ve teşvik edildiği bir gerçektir.  Devlet-i Aliyye’nin inanç ve ibadet alanında özgür 

bıraktığı gayrimüslim reaya da istedikleri takdirde İslam Dinini seçmekte hürdüler. Ancak Osmanlı 

Devleti’nin bu konudaki müsamahakâr tavrı Islahat Fermanı sonrasında gayrimüslimlerin ihtida eden 

dindaşlarına karşı daha önce görülmemiş tepkiler vermesine engel değildi. Osmanlı tebaasından olan 

bazı gayrimüslimler ihtida eden bu kişilere karşı zaman zaman çeşitli işkence ve zulümler uyguladıkları 

belgelere yansımıştır. Bafra’da yaşayan dindaşlarının Müslüman olmasına tepki gösteren Hristiyan ahali 

bölgede bazı istenmeyen olaylar çıkartmışlardı. Bafra’nın Selamaleyk köyünde yaşayan Çolak Lefter 

kızı isimli zimmi kadının iki çocuğuyla birlikte ihtida ederek Salih isimli bir Müslümanla evlenmesi 

Hristiyan ahalinin tedhiş hareketlerine girişmesine yetmişti. Yeni mühtedilerin evlerini geceleyin 

yakmaları onları teskine yetmemiş, olaylar kaçmaya çalışan bu masumların öldürülmelerine kadar 

gitmişti. Bafra kazasında bu dönemde ihtida edenler içinde toplum tarafından kabul edilmiş olanların 

örneklerine da rastlanmaktadır. Rum milletinden olduğu halde ihtida ederek Mehmed Rüştü ismini alan 

bir şahıs Bafra’da vasisi bulunan Papaz Mihail Efendi elindeki malının mahalli şer’i mahkeme 

vasıtasıyla alınarak muhasebesinin yapılması için yaşadığı Üsküdar’dan bir arzuhalle işlem başlatacaktı. 

Bu çalışmada Osmanlının son döneminde Bafra’da meydana gelen ihtida hadiselerini ele alarak 

Bafra’nın içtimai hayatı hakkında bilgi sunulacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Tarihi, Bafra, İhtida, Rum.  

 

 

Abstract: It is a fact that the conversion event was always welcomed and encouraged by state dignitaries 

and Muslim people in the classical Ottoman period. The non-Muslim people, who were freed by the 

State-i Aliyya in the field of belief and worship, were also free to choose the religion of Islam if they 

wanted. However, the tolerant attitude of the Ottoman Empire on this issue did not prevent non-Muslims 

from giving unprecedented reactions to their converted coreligionists after the Reform Edict. It is 

reflected in the documents that some non-Muslims who were Ottoman subjects applied various tortures 

and cruelties against these converts from time to time. The Christian population, who reacted to the 

conversion of their coreligionists living in Bafra to Islam, caused some undesirable events in the region. 

The fact that a dhimmi woman named Çolak Lefter's daughter, who lives in the village of Selamaleyk 

in Bafra, converted with her two children and married a Muslim named Salih, was enough for the 

Christian people to engage in terrorist acts. The burning of the houses of the new converts at night was 

not enough to reassure them, and the events went as far as the killing of these innocents who tried to 

escape. Among those who converted in this period in Bafra, there are examples of those who were 

accepted by the society. A person from the Greek nation who converted and took the name Mehmed 

Rüştü, Papas Mihail Efendi, who had his guardian in Bafra, would initiate a request from Üsküdar, 

where he lived, in order to obtain the local religious law of his property through the court. 

 

Key words: Ottoman history, Bafra, Conversion, Greek. 
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TANZİMAT SONRASINDA BAFRA’DA RUM VE ERMENİLERE AİT KİLİSE VE 

MEKTEPLERİN İNŞA VE TAMİR FAALİYETLERİ 

 

After The Tanzimat Period Construction and Repair Activities of Greek and Armenian Churches 

and School in Bafra 

 

Dr. Öğr. Üyesi Kevser DEĞİRMENCİ 

Dumlupınar Üniversitesi 
 

 

Özet: Osmanlı Devleti kilise inşası ve tamiri hususunda İslam hukukunun kurallarını benimsemiştir. 

Buna göre gayrimüslimlerin yeni kilise inşa etmeleri yasaktı. Mevcut kiliselerin tamiri için de izin 

alınması gerekmekte idi. Uygulamada ise bütün padişahların kilise onarımına izin verdiği, pek çoğunun 

da yeni kilise inşasına razı olduğu görülmektedir. Tanzimat ve Islahat fermanları ile gayrimüslimler 

kendilerine tanınan haklardan yararlanmış, dinî ve sosyal hayatta daha aktif olmaya başlamışlardır. 

Tanzimat’ın uygulanmaya başlanması ile birlikte kilise inşa ve onarım taleplerinde de bir artış olduğu 

gözlemlenmiştir.   Anadolu ve Balkanlar’da yaşayan gayrimüslimlerin kilise ve mektep inşası ile 

tamiratı hakkında taleplerinin artmış olduğu kayıtlardan anlaşılmaktadır.  

Canik Sancağına bağlı Bafra kasabasındaki Rum ve Ermeni cemaatleri de sık sık merkezden kilise ve 

mektep inşası ile tamiri hususunda talepte bulunmuşlardır. Bu çalışmada, edilen talepler ve merkezin bu 

taleplere ne şekilde yanıt verdiği değerlendirilecektir.         

 

Anahtar Kelimeler: Kilise, Mektep, Rum, Ermeni, Bafra. 

 

 

Abstract: The Ottoman Empire adopted the rules of Islamic law in the construction and repair of 

churches. Accordingly, non-Muslims were forbidden to build new churches. Permission was also 

required for the repair of existing churches. In practice, it is seen that all the sultans allowed church 

repairs, and many of them agreed to the construction of new churches. With the Tanzimat and Islahat 

edicts, non-Muslims benefited from the rights granted to them and began to be more active in religious 

and social life. With the implementation of the Tanzimat, it has been observed that there has been an 

increase in the demands for church construction and repair. It is understood from the records that the 

demands of non-Muslims living in Anatolia and the Balkans for the construction and repair of churches 

and schools have increased. 

Greek and Armenian communities in Bafra town of Canik Sanjak frequently requested from the center 

to build and repair churches and schools. In this study, the requests and how the center responds to these 

requests will be evaluated. 

 

Key words: The Church, Scholl, Greek, Armenian, Bafra. 
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1855 BAFRA YANGINI 

 

Fire of 1855 in Bafra 

 

Emin GÜNAYDIN 

Samsun Üniversitesi 
 

 

Özet: İnsanoğlunun doğal yaşam düzenini bozup can ve mal kayıplarına neden olan, çeşitli doğa 

olaylarının neden olduğu yıkıma afet denir. Osmanlı Devleti döneminde çok sayıda yangın felaketi 

yaşanmış ve beraberinde ekonomik ve toplumsal sıkıntılar yaşanmasına sebep olmuştur. 1853 ile 1856 

arasını kapsayan yıllar, Osmanlı Devleti’nin farklı bölgelerde çeşitli felaketlerle karşı karşıya kaldığı bir 

dönem olarak dikkati çekmektedir. Öncelikle 1853'te Rus donanması Sinop’ta demirli bulunan Osmanlı 

donanmasını ani bir baskınla yok ederek, şehri topa tutmuş ve Sinop şehrini büyük zarara uğratmıştır. 

1853’te İzmir ve İstanbul'da büyük yangınlar çıkmıştır. 1854'te Amasya yangını İstanbul-İzmir ve 

Samandağ depremleri birbiri ardınca gelmiştir.1855’te Bursa'da halk arasında Küçük Kıyamet olarak 

adlandırılan çok ciddi mal ve can kaybına sebep olan 2 Mart ve 12 Nisan tarihli iki büyük 

deprem yaşanmıştır.1855’te İstanbul Aksaray (Laleli), Bosna, Tarsus, Fethiye, Bafra'da 

yangın felaketleri yaşanmıştır. Bu döneme denk gelen felaketlerden Canik Sancağı’na bağlı Bafra 

Kazası da nasibini almıştır. Bafra’da 13 Haziran 1855 tarihinde Salı gecesi sabah namazı ile güneşin 

doğmaya başladığı zaman aralığında Hacı Ahmet Paşa'nın Hanı içinde bulunan Hacı Ahmet Paşa'nın 

yaptırmış olduğu iki katlı ahşap camide kaza sonucu bir yangın çıkmıştır. Yangın çok kısa sürede Ahmet 

Paşa'nın hanından Esvak Pazarına, Unkapanı'na ve Çarşı Camii'ne sıçrayarak, 400'den fazla dükkânı ve 

depolarında bulunan malları yakarak zayi etmiş ahali ve tüccarı büyük zarara uğratmıştır. Osmanlı arşiv 

belgeleri üzerinden yangının büyüklüğü ve etkisini anlamak mümkündür. Yangının neden olduğu 

mağduriyet üzerine, Bafra Kaza İdare Meclisi önce durumu Samsun mutasarrıflığına ve oradan da 

Sadarete bildirmiş ve yardım talep etmiştir. Sultan Abdülmecit yangın zedelerin imkân dâhilinde 

sıkıntılarının giderilmesi için emirler vermiştir. Ancak belgelerin de gösterdiği gibi savaş dönemine 

denk gelen ve başka felaketlerin de ülkeyi etkilediği bu zamanda Bafra halkı hükümetten gerekli desteği 

görememiştir. Bafra yangınında harap olan Haznedarzade Ali Beyin oğlu Mir-i Miran Ahmet Paşa 

tarafından 1846 yılında yaptırılmış olan caminin yerine yenisi ancak 1855 yangınından otuz iki sene 

sonra yani 1887 yılında bitirilebilmiştir. Bu bildiride Bafra Yangını’nın etkileri, yardım taleplerine 

karşılık olarak hükümetin tutumu ve ortaya çıkan mağduriyet hakkında bilgi verilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Bafra Kazası, 1855 Yangını, Hacı Ahmet Paşa Camii, Bafra kaza meclisi 

 

 

Abstract: Disaster can be described as the destruction, caused by various natural events ruins the routine 

of daily life of human-kind and caused the lost of the lives and also properties. There were lots of fire 

disasters during the Ottoman reign that caused along with social and fiscal destructions. The years 

between 1853 and 1856 attracts attention that Ottoman state faced to face lots of disasters all around the 

country. Exclusively above all disasters Russian naval navy attacked furtively to Ottoman fleet, 

anchored at Sinoppe port.  Aftermath of the annihilation of the ottoman naval forces at Sinoppe Russian 

fleet bombarded Sinoppe port and peaceful settlers causing lots of fire, demolishment’s and loosed of 

thousand civilian souls in 1853. In 1853 Izmir and Istanbul has a fire cases as a local disasters. In 1854 

Amasia were under blazes meanwhile Istanbul, İzmir (Smyrna) and Samandagh were hit with 

devastating earthquakes. Moreover an earthquake called “little apocalypse” caused serious 

demolishment on lives and properties in hitting twice 2 March and 12 April of 1855 at Bursa. Aksaray 

and Laleli districts of Istanbul, Bosnia, Tarsus, Fethiye and Bafra were all in blaze in the year off 1855. 
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As it can be understood from the archival sources as that of town of Bafra was being hit by the flames 

in 1855. An accidental fire flamed up the mosque, built by Hacı Ahmet Pasha which had two flats within 

the Inn of the Hacı Ahmet Pasha complexes when the dawn appears calling the morning pray for the 

Muslims on the Thursday night of 13 th June of 1855 at Bafra. The fire at Bafra flamed up 400 shops 

and depots cited between The Bazaar of Esvak (Tobacco Delivery Station) and The Inn of Ahmet Pasha, 

Unkapanı and Bazaar Mosque having been caused loses of merchant’s properties and publics’ around. 

It is also possible to depict the demolishment caused by the fire by looking into the archival materials. 

The administrative unit of Bafra asked aid from the main sub-province of Samsun and then via to 

sublime port. Sultan Abdulmecit issued orders to ease and cover up loses of the town to the local 

authorities. However victims of Bafra Fire could not receive enough support from the government that 

of curbing with a war along with several more serious earthquake and fire events within the same year 

of 1855. At last but not least it can be asserted that the mosque, constructed by supreme commander 

Haznederzade Ahmet Pasha who was the son of Haznedarzade (Treasury Holder) Ali Bey in 1846 

burned down in the fire of 1855 at Bafra and could have to wait to be reconstructed to the year of 1887 

for utmost 32 years later from the fire of 1855. In this paper these facts that off affects of Bafra fire, aid 

demands and government respond to it and grievances of the disaster were aimed to be introduced. 

 

Key words: Town of Bafra, the Fire of 1855, Mosque of Hacı Ahmet Pasha, Administrative Unit of 

Bafra. 
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TÜRK BASINI TEMELİNDE PATRİK BARTHOLOMEOS’UN BAFRA’YA 

SEYAHATİ’NİN NEDENLERİ VE SONUÇLARI ÜZERİNE BİR TETKİK (EKİM 

2018) 

 

A Study on the Reasons and Consequences of Patriarch Bartholomew's Travel to Bafra on the 

Basis of the Turkish Press (October 2018) 

 

Doç. Dr. Şarika BERBER 

Hacı Bayram Üniversitesi 
 

 

Özet: Bilindiği gibi I. Dünya Savaşı’nı sona erdiren Mondros Mütarekesi’nin ardından Anadolu’da 

işgaller başlamıştır. Karadeniz Bölgesinde Pontus Rum Çetelerinin Karadeniz merkezinde ve Bafra 

özelinde yaptığı katliamlar belgelerle sabittir.   

5 Kasım 1916 yılında Bafra’nın Esençay ve İnözü Koşaca köyüne baskın yapan Rumlar köy halkını 

tamamen katletmişlerdir.  

1916 yılından tam 102 yıl sonra Fener Rum Patriği Bartholomeos’un 16 Ekim 2018 tarihinde Trabzon'un 

Maçka ilçesinde bulunan Sümela Manastırı'nı 6. Kez ziyaret etmiş, Sinop’a geçerken Bafra’ya uğramış 

ve Nebiyan Dağının eteğinde bulunan Esençay Köyündeki harabe kiliseyi ziyaret edip dua ederek 

kilisenin duvarına mum dikmişti. Fener Rum Patriği Bartholomeos ve beraberindeki heyetin Bafra 

merkezindeki Sarı Kilise’ye ve Bafra’ya bağlı Esençay Köyüne yapmış olduğu ziyaretin tesadüf 

olmadığı açık ve nettir.  

Bu minvalde ele aldığımız çalışmada Fener Rum Patriği Bartholomeos’un Ekim 2018 yılında Bafra’yı 

ve Bafra’nın köylerini de kapsayan Doğu Karadeniz Gezisi’nin Türk Basınında nasıl ve ne şekilde yer 

aldığı analiz edilecektir.  

 

Anahtar Kelimeler: Bartolomeos, Fener Rum Patrikhanesi, Bafra, Basın.  

 

 

Abstract: As it is known, after Mondros Armistice, which ended the First World War, occupations 

began in Anatolia. The massacres committed by the Pontus Greek Gangs in the Black Sea Region in the 

center of the Black Sea and in Bafra are documented. 

On 5 November 1916, the Greeks, who raided the Esençay and İnözü Koşaca villages of Bafra, 

completely massacred the villagers. 

Exactly 102 years after 1916, Fener Greek Patriarch Bartholomeos visited Sümela Monastery in Maçka 

district of Trabzon for the 6th time on October 16, 2018, stopped by Bafra on the way to Sinop and 

visited the ruined church in Esençay Village at the foot of Nebiyan Mountain He had put candles on the 

wall of the church, praying and praying. It is clear and clear that the visit of Fener Greek Patriarch 

Bartholomew and his accompanying delegation to the Yellow Church in the center of Bafra and the 

Esençay Village of Bafra was not a coincidence. 

In this study, we will analyze how and how the Fener Greek Patriarch Bartholomeo's Eastern Black Sea 

Trip, which included Bafra and the villages of Bafra in October 2018, took place in the Turkish Press. 

As it is known, after the Armistice of Mondros which ended the First World War, occupations began in 

Anatolia. The massacres committed by the Pontus Greek Gangs in the Black Sea Region in the center 

of the Black Sea and in Bafra are documented. 

On 5 November 1916, the Greeks, who raided the Esençay and İnözü Koşaca villages of Bafra, 

completely massacred the villagers. 

Exactly 102 years after 1916, Fener Greek Patriarch Bartholomeos visited Sümela Monastery in Maçka 

district of Trabzon for the 6th time on October 16, 2018, stopped by Bafra on the way to Sinop and 
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visited the ruined church in Esençay Village at the foot of Nebiyan Mountain He had put candles on the 

wall of the church, praying and praying. It is clear and clear that the visit of Fener Greek Patriarch 

Bartholomeos and his accompanying delegation to the Yellow Church in the center of Bafra and the 

Esençay Village of Bafra was not a coincidence. 

In this study, we will analyze how and how the Fener Greek Patriarch Bartholomew's Eastern Black Sea 

Trip, which included Bafra and the villages of Bafra in October 2018, took place in the Turkish Press. 

 

Key words: Bartolomeos, Fener Greek Patriarchate, Bafra, Turkish Press. 
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BAFRA’DAN OSMANLI DONANMASINA MALZEME TEMİNİ 

 

Material Supply from Bafra to the Ottoman Navy 

 

 
Dr. Öğr. Üyesi Filiz YILDIRIM 

Fırat Üniversitesi 
 

 

Özet: Günümüzde Samsun ilinin bir ilçesi olan Bafra’nın tarihi oldukça eskilere dayanmaktadır. Bafra; 

Osmanlı Devleti’nin Karadeniz’in Anadolu kıyılarında kurduğu hakimiyete kadar Hititler, Persler, 

Romalılar, Bizanslılar ve Selçukluların hakimiyetinde kalmıştır. Kızılırmak deltasında yer alan ve 

bölgenin en büyük ovasını oluşturan Bafra, verimli topraklara sahiptir. Bunun yanında nehir ile deniz 

bağlantısını kuran bir ticaret güzergahı olması hasebiyle de geçmişten günümüze cazibe merkezi 

olmuştur.   

Osmanlı idarî teşkilatı içerisinde bir kaza olarak teşkilatlanan Bafra, Canik Sancağına tabidir. Karadeniz 

yalılarındaki bu kaza, Osmanlı donanma gücüne katkı sağlaması açısından da önem taşımaktadır. 

Bilindiği üzere tersanelerin kurulduğu merkezlerin çevre yerleşimleri, tersanenin ihtiyaçlarını 

karşılamakla görevlendirilmişlerdir. Nitekim Osmanlı’nın büyük tersanelerinden olan Sinop 

Tersanesi’nin gerek iş gücünü gerekse malzemelerini temin etmede çevrede bulunan nahiye, kaza ve 

sancaklar birinci derecede mesuldü. Bu doğrultuda Bafra dağlarından elde edilen kereste başta olmak 

üzere, kazanın kendir (kenevir) üretiminde de ön sıralarda olduğu söylenebilir. Kendir, gemilerin inşa 

ve donanımında kullanılan halat ve bezlerin hammaddesi olduğundan, büyük öneme sahiptir. Öyle ki 

miri kendir ocaklığı statüsüne alınan Bafra’dan her yıl belli bir oranda gerek Sinop’a gerekse Tersane-i 

Amire’ye kendir sevkiyatı yapılmakta idi. Bafra Kazasının, adı geçen yerlere insan gücü (kürekçi) 

takviyesi yaptığı da anlaşılmaktadır.  

Bafra Kazası halkının ifa etmekle görevlendirildiği bu hususlarda bazen emre muhalif davranarak 

istenilen malzeme miktarını karşılamaktan kaçındıkları görülmektedir. Bazen de görevini kötüye 

kullanan devlet memurlarından kaynaklı problemlerin yaşandığı da vakidir. Merkezi hükümet, ilgili 

yerlerde yaşanan sorunların giderilmesi konusunda gerekli hassasiyeti göstermiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Bafra Kazası, Donanma, Gemi, Malzeme.  

 

 

Abstract: Today, the history of Bafra, which is a district of the city of Samsun, Turkey, dates back to 

ancient times. Bafra remained under the rule of the Hittites, Persians, Romans, Byzantines, and Seljuks 

until the Ottoman State's domination on the Anatolian shores of the Black Sea. Located in the Kızılırmak 

delta and forming the largest plain of the region, Bafra has fertile soils. Furthermore, Bafra has been a 

center of attraction from the past to the present thanks to being a trade route that connects the Kızılırmak 

River with the sea. 

Bafra, which was organized as a district within the Ottoman administrative organization, is subject to 

the Canik Sanjak. This district on the Black Sea shores is also a place that contributes to the strength of 

the Ottoman navy. As it is common knowledge, the surrounding settlements of the centers where the 

shipyards were established were assigned to meet the needs of the shipyards. Additionally, the 

surrounding districts, townships and sanjaks were primarily responsible for providing both the 

workforce and the materials of the Sinop Shipyard, which was one of the largest shipyards of the 

Ottoman State. Accordingly, it can be stated that the district is at the forefront of hemp production in 

addition to the timber obtained from the Bafra Mountains. Since hemp is the raw material of ropes and 

cloths used in the construction and equipment of ships, it is of great importance. So much so that hemp 

was shipped to both Sinop and Tersane-i Amire at a certain rate every year from Bafra, which was 



                                                                                              

73 

granted the status of a hemp quarry. It is also understood that Bafra District provided manpower (rowers) 

to the places in question. 

It is observed that the people of Bafra District sometimes acted against the order and avoided meeting 

the required amount of the material in these matters that they were assigned to perform. It is also the 

case that there are problems arising from civil servants who abuse  their duties. The central government 

shown the necessary sensitivity to eliminate the problems experienced in the relevant places. 

 

Key words: Ottoman State, Bafra District, Navy, Ship, Material.  
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OSMANLI DONANMASI VE SİNOP TERSANESİNE KERESTE TEMİNİNDE 

BAFRA NAHİYESİ 

The Role of Bafra District in Timber Supply to the Ottoman Navy and Sinop Shipyard 

 
Dr. Öğr. Üyesi Sibel ORHANKAZİ 

Kafkas Üniversitesi 
 

 

Özet: Fatih Sultan Mehmet’in donanmanın önemini fark etmesi ile beraber Osmanlı liman ve gemi 

inşasının da öneminin arttığı, buna paralel olarak uzun vadede başarı elde edildiği söylenebilir. Osmanlı 

Devleti güçlü, dört bir yanı deniz ve limanlarla çevrili iken büyük bir donanmaya ihtiyaç duymuştur. 

Osmanlı’da savaş teknolojisinde kadırga türü gemilerden kalyon türü gemilere geçiş ile beraber birçok 

tersanede kalyon inşası ve sayısı artırılmıştır. Klasik dönemde İstanbul’da ilk zamanlarda gemi inşa 

etme olanakları sınırlı iken sonraki dönemlerde Sinop, Trabzon, Eflak ve Venedik savaşlarında 

donanmanın etkisi görülmüştür. 

Önemli liman şehirlerine ve tersanelere sahip olan Osmanlı Devleti’nin bir avantajı gerek savaş, gerek 

ticaret ve gerek yolcu gemilerinin olmazsa olmazı keresteyi yakın bölgelerden temin edebilmesi 

olmuştur. Karadeniz bölgesinde Sinop ve Samsun gibi önemli iki limana sahip Osmanlı, özellikle Sinop 

tersanesinde inşa edilen kalyonlar için gerekli keresteyi Canik’e bağlı Bafra nahiyesi ve nahiyenin 

kazalarından temin etmiştir. Kalyon için gerekli olan ve Bafra’dan temin edilen kereste türünün başında 

meşe ve çam gelmekteydi. Canik’in İstanbul’dan Karadeniz’in diğer yakasındaki limanların 

duraklarından biri olması Canik’e yakın mesafede olan Bafra’nın kereste teminindeki önemini 

artırmıştır. Bununla beraber İstanbul’a gönderilmek üzere Sinop’ta inşa edilen gemiler için Bafra ve 

çevre köy halkının iş gücünden de istifade edilmiştir. Bu şekilde hem devletin askeri ihtiyaçları 

giderilmiş hem de bölge halkı ekonomik açıdan kalkınabilmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Osmanlı Devleti, Tersane-i Amire, Canik, Samsun, Bafra. 

 

Abstract: It can be said that Mehmed the Conqueror’s realization of the importance of a navy led the 

Ottomans to attach more importance to the building of ports and ships, which, in turn, enabled them to 

attain success in the long term. As a strong empire surrounded by seas and ports on all sides, the 

Ottomans needed a large navy. Their transition from galley to galleon type ships in war technology 

increased the construction of galleons in many shipyards. While the capability of building ships was 

limited in Istanbul in the classical period, the importance of a navy was subsequently understood in the 

wars fought in Sinop, Trabzon, Wallachia and Venice. 

With important port cities and shipyards, it was an advantage for the Ottoman state to be able to procure 

timber, which is indispensable for war, trade, and passenger ships, from nearby regions. Possessing two 

important ports of Sinop and Samsun in the Black Sea region, the Ottomans obtained the necessary 

timber for the galleons built in the Sinop shipyard from the district of Bafra in Canik and from Bafra’s 

sub-districts. Oak and pine were the leading types of timber obtained from Bafra and used for building 

galleons. The fact that Canik is one of the stops in transportation from Istanbul to the far side of the 

Black Sea coast increased the importance of Bafra, which is close to Canik, in the supply of timber. The 

workforce provided by the people of Bafra and the surrounding villages was also utilized for the ships 

built in Sinop to be sent to Istanbul. In this way, both the military needs of the State were met and the 

people of the region were able to develop economically. 

Key words: Ottoman Empire, Tersane-i Amire, Canik, Samsun, Bafra. 
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KIRIM HARBİ ESNASINDA İNGİLİZ ORDUSU İÇİN BAFRA KAZASINDA 

YETİŞTİRİLEN SIĞIRLAR 

Cattle Raised in Bafra District for the British Army During the Crimean War 

Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan POLAT 

Ardahan Üniversitesi 
 

 

Özet:  “Kutsal Yerler Meselesi” sebebiyle çıkan Kırım Harbi, Osmanlı ve Türk tarihi açısından ayrı bir 

stratejik ve kültürel önemi vardır. Nitekim savaş öncesinde Osmanlı Devleti, topraklarında yaşamlarını 

sürdüren Katolikler adına hak talep eden Fransız Devleti ile Ortodoksların haklarını savunan Rusya 

Devleti arasında muhayyer kalmıştı. Bu bağlamda Osmanlı diplomatları her iki devleti aynı anda 

memnun edecek bir çözüm üretememişti. Tanzimat Fermanı ile klasik yapısından hızla uzaklaşan 

Osmanlı Devleti bu savaş sonrasında Avrupa ülkelerine daha da yakınlaşmış ve böylece yönünü Batı 

Medeniyetine çevirmişti. Osmanlı Devleti tarihi süreçte Çarlık Rusya’sı ile birçok kez savaşmış ve ne 

yazık ki 18. yüzyıldan itibaren zayıflayan askeri teşkilatının da etkisiyle bu savaşların büyük bir 

kısmından mağlup çıkmıştı. Daha önceki savaşlarından farklı olarak Osmanlı Devleti 19. yüzyılda 

Ruslara karşı yaptığı Kırım Savaşında Batılı müttefikleriyle birlikte mücadele etmişti. 1853-1856 yılları 

boyunca süren Kırım Harbi süreç ve sonuçları bakımından diğer Osmanlı-Rus Savaşlarından ayrılır. 

Osmanlı Devleti bu savaşta Ruslar karşısında Avrupa’nın önde gelen devletlerinden destek almıştır. Bu 

destekten dolayı “Avrupa’nın Hasta Adamı” olarak görülen Osmanlı Devleti Ruslar karşısında parlak 

bir zaferle çıkmıştı. Karadeniz’in kuzeyinde gerçekleşen savaşta İngiliz ordusunun ihtiyacı olan 

sığırların yetiştirilmesi için bir merkez aranmıştı. Karadeniz kenarında gerek uygun iklimiyle gerekse 

hayvan yetiştiriciliğine elverişli bitki örtüsüyle Bafra kazası Osmanlı ricali tarafından uygun 

görülmüştü. Bafra kazasının Kırım Harbi boyunca müttefik ordu askerlerinin ihtiyacına dönük olarak 

gerçekleştirdiği sığır üretimi incelemeye değer bir konudur.   

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Tarihi, Bafra, Kırım Harbi, İngiliz Ordu, Sığır.  

 

 

Abstract  

Talking about “celebration” is a historical issue in Crimean War, Ottoman and Turkish history, and there 

are goals. Don't fight in the war The Ottoman Empire is the choice between the surviving Catholics, the 

French State, and the Orthodox, a deserving Russian State. In this context, Ottoman diplomats could not 

produce something that would satisfy his two states at the same time. The Ottoman Empire, which 

quickly moved away from the classical class with the Tanzimat Edict, got closer to the European 

countries after this war and turned it into Western Civilization. The Ottoman Empire fought once with 

the historical Tsarist Russia and unfortunately 18. The future warring military organization will also 

appear in a great war of these wars. In the war against the Russians in the war, he had fought the 

Ottomans as a Westerner in his war. During the year 1853-1856, the characteristics of the military 

examination and its details. How did the Russians receive support from the leading states of Europe in 

this war? Because of this support, the Russians, the Ottoman Empire, emerged as the "Sick Man of 

Europe" with a brilliant victory. A search was made for the breeding of animals that were in the wars of 

the peoples of the Black Sea at war in war. The Black Sea production was prepared by the Ottoman 

dignitaries with a suitable climate and a vegetation not suitable for the animal type. Being influenced by 

you in favor of the Crimean soldiers in the accident of the Bafra War army is a matter of consideration. 

Key words: Ottoman history, Bafra, Crimean War, British Army, Cattle 
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OSMANLI SON DÖNEMİNDE BAFRA ÖZELİNDE ÇEKİRGE İSTİLASI VE 

ALINAN TEDBİRLER 

Grasshopper Invasion and Measures Taken in Bafra on the Late Ottoman Empire Period 

Dr. Abdullah KARA 

Gaziantep Üniversitesi 
 

 

Özet: İnsanoğlu tarih boyunca birçok doğal afet ile karşı karşıya kalmıştır. Bu afetler beraberinde çok 

sayıda can ve mal kaybı meydana getirmiştir. Doğal afetler yanında biyolojik kökenli bazı doğa olayları 

da insanların hayatını olumsuz bir şekilde etkilemiştir. Bu tür olaylar, insanların hayatlarını devam 

ettirmek için ekip-biçip yetiştirdiği ürünlerin, bir anda ortaya çıkan çok sayıdaki haşere veya hayvanlar 

tarafından tahrip edilmesi ile meydana gelir.  

Bahsi geçen bu canlılar ile mücadele edilememesi ve alınan önlemlerin yetersiz kalmasıyla 

birlikte durum afete dönüşmektedir. Biyolojik afetlere yol açan ve verdiği zarar ile insanların 

hayatlarını zorlaştırıp büyük sıkıntılara sebep olanların başında çekirgeler gelmektedir. Tarihin 

birçok döneminde dünyanın farklı bölgelerinde çekirge istilaları neticesinde afetlere 

rastlanmaktadır. İnsan sağlığına direk tehdit yaratmayan çekirgeler dolaylı olarak büyük 

zararlar vermişlerdir. Bu istilalar ekili ve dikili alanları tahrip etmiş, netice olarak kıtlık olayları 

görülmüştür. Bu istilaların önüne geçmek için toplumlar, geleneksel uygulama ve dini inançlara 

dayanarak önlem almaya çalışmış fakat başarılı olamamışlardır. Osmanlı coğrafyasında da 

çeşitli dönemlerde çekirge istilaları görülmüş, kıtlık başta olmak üzere, hastalıklar, ekonomik 

sıkıntılar, göçler gibi problemlerin oluşmasına neden olmuştur. Çekirge istilalarına karşı çözüm 

bulunamaması nedeniyle benzer olaylara ilerleyen tarihlerde de rastlanmaktadır. Konumuzun 

temelini teşkil eden Bafra özelinde çekirge istilaları ile ilgili başbakanlık Osmanlı arşivinden 

elde ettiğimiz belgeler ışığında bu istilalar ile ilgili alınan tedbirler, tarıma zararları ile ilgili 

bilgi verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Bafra, Çekirge istilası, Osmanlıda biyolojik afetler. 

 

Abstract: Mankind has faced many natural disasters throughout history. These disasters caused many 

loss of life and property. In addition to natural disasters, some natural events of biological origin have 

negatively affected people's lives. Such events occur when the crops that people cultivate and grow in 

order to sustain their lives are destroyed by a large number of pests or animals that appear out of 

nowhere. The situation turns into a disaster when these creatures cannot be combated and the measures 

taken are insufficient. Grasshoppers are among those that cause biological disasters and make people's 

lives more difficult with the damage they cause. In many periods of history, disasters have been 

encountered as a result of locust invasions in different parts of the world. The grasshoppers, which do 

not pose a direct threat to human health, have indirectly caused great damage. These invasions destroyed 

cultivated and planted areas, resulting in famine events. In order to prevent these invasions, societies 

tried to take precautions based on traditional practices and religious beliefs, but they were unsuccessful. 

In the Ottoman geography, locust invasions were seen in various periods, causing problems such as 

famine, diseases, economic problems and migrations. Due to the lack of a solution against the locust 

invasions, similar incidents are also encountered in the future. In the light of the documents we obtained 

from the Ottoman archives of the Prime Ministry about the locust invasions in Bafra, which constitutes 

the basis of our subject, information will be given about the measures taken regarding these invasions 

and their damage to agriculture. 

Key words: Bafra, Grasshopper Invasıon, Biological disasters in the Ottoman Empire. 
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KURULUŞTAN 1960’LARA BAFRA-KARAKÖY HARASI 

Bafra-Karaköy Stud Farm From Establishment to 1960s 

Fatma EMEK 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Özet: Kızılırmak’ın Karadeniz’e döküldüğü yerde verimli bir ova üzerinde kurulan Bafra, öteden beri 

hayvancılık yapılan yerler arasındadır. Halk arasında Canik tipi olarak bilinen at, eskiden beri bölgede 

varlık göstermekteydi. Bafra’nın hayvan yemi yetiştirmeye elverişli toprakları, Kızılırmak Nehri’ne ve 

ulaşım ağlarına yakınlığı burayı hayvan yetiştirme kurumları için cazip hale getirmekteydi. Bu 

doğrultuda Karadeniz sahil bölgesinin hayvanlarının ıslahı ve üretilmesi için Bafra-Samsun karayolu 

üzerinde bir hara tesis edildi. Kurulan Karaköy Harası’nın kökleri daha eskiye gitse de resmi olarak 

çalışmaları 1949 yılında başladı. Harada at, sığır, koyun, tavuk yetiştiriciliği yapılırken, tarım şubesi ile 

hayvan yemi üretilmekteydi. Bu bağlamda çalışmanın amacı, Karaköy Harası’nın tarihsel seyrini, 

üretim kapasitesini, bölge hayvancılığına sağladığı katkıları tespit etmektir. Böylece Osmanlı ve 

Cumhuriyet devrinden alınan bir çiftliğin haraya dönüşme serüveninde geçirdiği gelişim süreci hakkında 

bilgi verilmesi hedeflendi. Araştırmada öncelikle Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivi belgeleri, dönemin 

basınında yer alan haberler, hayvancılık ve hara teşkilatı üzerine yazılmış olan ikinci el kaynaklardan 

yararlanıldı. 

Anahtar Kelimeler: Bafra, Karaköy Harası, Canik, Kızılırmak, Karadeniz. 

Abstract: Bafra, which was established on a fertile plain where Kızılırmak empties into the Black Sea, 

has been among the places where animal husbandry has been made for a long time. The horse, popularly 

known as the Canik type, has been present in the region since time immemorial. Bafra's lands suitable 

for raising animal feed, its proximity to the Kızılırmak River and transportation networks made it 

attractive for animal breeding institutions. In this direction, a hara was established on the Bafra-Samsun 

highway for the breeding and production of animals of the Black Sea coastal region. Although the roots 

of the established Karaköy Stud Farm go back further, its work officially started in 1949. While horse, 

cattle, sheep and chicken were raised in the stud farm, animal feed was produced with the agriculture 

branch. In this context, the aim of the study is to determine the historical course of Karaköy Stud Farm, 

its production capacity, and the contributions it makes to regional animal husbandry. Thus, it was aimed 

to give information about the development process of a farm taken from the Ottoman and Republican 

eras in its adventure of turning into a stud farm. In the research, first of all, Presidential State Archive 

documents, news in the press of the period, second-hand sources written on animal husbandry and stud 

farm organization were used. 

Key words: Bafra, Karaköy Stud Farm, Canik, Kızılırmak, Black Sea. 
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MİLLİ MÜCADELE’DE BAFRA VE HAVALİSİ 

 

Bafra and its environs in the National Struggle 

 

Doç. Dr. Cengiz MUTLU 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 
 

 

Özet: Milli Mücadele yıllarında Samsun-Bafra civarında yaşayan Rumların büyük kısmı silahlanmıştı. 

Yörede Rum, Arnavut, Gürcü çeteleri köyleri saldırarak gasp olaylarına karışmaktaydı. Karadeniz’de 

ortak düşman addettikleri Türklere karşı saldırıya geçen Rum ve Ermeniler  Bafra-Çarşamba Sahillerine 

motorlarla getirttikleri çetelerle birlikte büyük miktarda silah ve mühimmatı karaya çıkartmaktaydı. 

Yörede örgütlenen Rum ve Ermeni çeteleri Bafra, Ünye, Samsun, Çarşamba civarında Müslümanlara 

karşı planlı şekilde katliam, yaralama, gasp olaylarına karışmaktaydı. Türk Jandarmasıyla çatışmaya 

giren çeteler Bafra kaymakamını bile öldürmüşlerdi. Rusya’dan gelenlerle beraber mevcutları 25.000’e 

ulaşan Pontus çeteleri özellikle Samsun ve çevresinde Rum köylerinin bulunduğu bölgelere tamamen 

hakim olarak Türk ordusunu arkadan vurma hususunda faaliyetlerini hızlandırmış ve yurtdışından bir 

müdahale beklemeye başlamışlardı. Bu arada Bafra düşman savaş gemilerince bombardıman edilmiştir. 

Bu dönemde Karadeniz sahiline çıkarılacak Yunan ordusuyla Pontos çetelerinin takviyesi bile 

düşünülmüştü. Büyüyen bu tehlikeye karşı TBMM, 15-50 yaş arasındaki Rumların dahile sevklerine 

karar vermişti. Fakat daha sonra kadın ve çocuklar sevkten istisna edilmiştir. Diğer taraftan Bafra 

civarında yığılmış takriben on bin Rum kadın ve çocuğun emin bir mahalle nakli için Yunan komiseri 

İstanbul’daki İngiliz komiserine müracaat etmiştir.  Mümessil de bunların gönderilecek vapurla nakline 

müsaade edilmesini rica etmişti. Fakat bunların istirahatleri Ankara Hükümeti’nce temin edildiğinden 

yapılan teklif içişlerine müdahale olduğu gerekçesiyle reddedilmişti. Rus tebaası oldukları iddiasıyla 

Samsun Rus konsolosluğundan pasaport alan daha sonradan Osmanlı tebaası oldukları ve Bafra 

kazasında oturdukları ortaya çıkan Rumların Osmanlı tabiiyetinden iskatına ve sınır dışı edilmelerine 

karar verilmiştir. Tüm bunlar olurken İnönü Zaferi’ni kutlamak için kadirşinas Bafra ve Alaçam halkı 

Türk Ordusu’na 4000 kilo tütün hediye etmiştir. Bu bildiride Bafra ve civarında Milli Mücadele 

sırasında yaşananlara değinilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Milli Mücadele, Bafra, Samsun, Pontos, Rum, Ermeni 

 

 

Abstract: During the years of the National Struggle, most of the Greeks living around Samsun-Bafra 

were armed. In the region, Greek, Albanian and Georgian gangs attacked villages and were involved in 

usurpation. The Greeks and Armenians, who went on the offensive against the Turks, whom they 

considered as common enemies, in the Black Sea, were bringing a large amount of weapons and 

ammunition to the land together with the gangs they had brought to the Bafra-Çeşamba Beaches by 

motorbikes. Greek and Armenian gangs organized in the region were involved in planned massacres, 

wounds and extortions against Muslims around Bafra, Ünye, Samsun, and Çarşamba. The gangs that 

clashed with the Turkish Gendarme had even killed the district governor of Bafra. The Pontus gangs, 

whose numbers reached 25,000 together with those who came from Russia, accelerated their activities 

in attacking the Turkish army from behind, especially in Samsun and the surrounding areas where the 

Greek villages were located, and began to expect an intervention from abroad. Meanwhile, Bafra was 

bombarded by enemy warships. In this period, even the reinforcement of the Pontos gangs with the 

Greek army to be brought to the Black Sea coast was considered. Against this growing danger, the Grand 

National Assembly of Turkey decided to refer the Greeks between the ages of 15 and 50 to internal 

medicine. But later on, women and children were exempted from the referral. On the other hand, the 
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Greek commissioner applied to the British commissioner in Istanbul for the transfer of approximately 

ten thousand Greek women and children, who had gathered around Bafra, to a safe neighborhood. The 

representative also requested that they be allowed to be transported by ferry to be sent. However, since 

their rest was provided by the Ankara Government, the offer was rejected on the grounds that it 

interfered with the internal affairs. It was decided that the Greeks, who obtained passports from the 

Russian Consulate in Samsun with the claim that they were Russian subjects, were later revealed to be 

Ottoman subjects and lived in the Bafra district, to be deported from their Ottoman nationality. While 

all this was going on, the people of Kadirşinas Bafra and Alaçam gave 4000 kilos of tobacco to the 

Turkish Army as a gift to celebrate the İnönü Victory. In this paper, what happened during the National 

Struggle in Bafra and its surroundings will be mentioned. 

 

Key words: National Struggle, Bafra, Samsun, Greek, Armenian, Pontos 
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SAMSUN BASININA GÖRE CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA BAFRA (1925-

1946) 

 

Doç. Dr. Muzaffer BAŞKAYA 

Trabzon Üniversitesi 
 

 

 

Özet: Cumhuriyetin İlk Yıllarında Samsun, basın hayatı konusunda oldukça renkli bir vilayetti. Basının 

en önemli kitle iletişim aracı olduğu bu günlerde Ahali, Samsun Vilayet Gazetesi, Haber Gazetesi, 

Piyasa ve bunun gibi daha birçok gazete ve dergi yayın hayatına devam ediyordu. Burada genel olarak 

Samsun’un umumi durumu ele alınırken zaman zaman kazalarla ilgili bilgi ve haberlere de yer 

veriliyordu. Bilhassa kazalara gönderilen muhabirleri aracılığıyla buralar hakkında verilen özel haber 

ve yazı dizileri kazaların umumi durumunu yansıtan önemli bilgi kaynaklarıdır.  

Bu dönemdeki basın yayın organları içinde ayrıca Halkevi mecmuaları da önemli yer tutmaktadır. 

Kazalara kadar teşkilatlanan Halkevleri, buralarda da çeşitli isimlerle mecmualar çıkarmışlardır. Bu 

kapsamda çıkarılan mecmularda da kazaların genel durumu hakkında bilgileri verilmektedir. 

Samsun’un en büyük kazalarından biri olan ve tarihi oldukça eskilere dayanan Bafra’nın bilhassa 

Cumhuriyetin ilk yıllarındaki durumunun ele alınacağı bu çalışmada başlıca kaynak olarak Samsun yerel 

basını kullanılmıştır. Bunun yanında arşiv belgeleri, Bafra’yı konu edinen kaynak eserlerden de istifade 

edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Bafra, Bafra Belediyesi, Tarım-Hayvancılık, Tütün. 
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CHP BELGELERİNE GÖRE TEK PARTİ DEVRİNDE BAFRA’DA MUHALİF 

BASIN 

 

Opposition Press in Bafra in the One-Party Era According to CHP Documents 

 

Prof. Dr. Fahri SAKAL 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
 

 

Özet: CHP Tek Partili dönem olarak bilinen 1923-1946 (1950) yıllarda Türkiye’yi yönetmiştir. Bu 

dönemde Tek Partili rejimlerin mahiyetine uygun olarak parti devlete, kurumlara ve basına tam hakim 

olmaya çalışmıştır. Ancak buna rağmen basında tarafsız kalmaya çalışan veya zaman zaman idareyi ve 

iktidarda bulunanları eleştirenler de oluyordu. 

Tebliğimizde bu muhalefetin Bafra’daki küçük örnekleri anlatılmaktadır. O zaman küçük bir kasaba 

olan Bafra’da çıkan Ertan ve Bafra gibi gazetelerin ve Anadolu Ajansı Bafra muhabiri olan bir şahsın 

muhalefet örnekleri görülecektir. 

Tek Parti Döneminde gazetelerin tarafsız olmaları kabul edilemiyordu. Tarafsızlık “size destek 

vermiyoruz” olarak algılanıyor, bu da muhalefet sayılıyordu.  Bafra gazetesi hem tarafsız olduğunu iddia 

ediyor, hem de başlıkta CHP’nin amblemi olan altı oku kullanıyordu. Parti ve hükümet buna da izin 

vermemiştir. 

Gazetenin muhalif mi, yoksa tarafsız mı olduğu da çok belli değildi. Zira yapılan eleştiriler basın 

özgürlüğü bağlamında her rejimin kabul edebileceği oranda ifadeleri içermekte idi. 

Ama tek parti devrinde tarafsızlık basın için mümkün değildi. 

 

Anahtar Kelimeler: CHP, Bafra, Basın, Muhalefet, Özgürlük, Tek Parti Devri 

 

 

Abstract: The CHP governed Turkey in the years 1923-1946 (1950), known as the Single-Party period. 

In this period, in accordance with the nature of the One-Party regimes, the party tried to dominate the 

state, institutions and the press. However, there were also those who tried to remain impartial in the 

press or who criticized the administration and those in power from time to time. 

In our paper, small examples of this opposition in Bafra are described. At that time, examples of 

opposition from newspapers such as Ertan and Bafra published in the small town of Bafra and a person 

who was a correspondent for Anadolu Agency Bafra will be seen. 

It was unacceptable for newspapers to be impartial during the One-Party Period. Neutrality was 

perceived as “we do not support you”, which was considered opposition. The Bafra newspaper both 

claimed to be impartial and used the six arrows, the CHP's emblem, in its headline. The party and the 

government did not allow this either. 

It was not clear whether the newspaper was oppositional or neutral. Because the criticisms made 

included expressions that could be accepted by any regime in the context of freedom of the press. 

But impartiality was not possible for the press in the one-party era. 

 

Key words: CHP, Bafra, Press, Opposition, Freedom, Single Party Era 
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BAFRA HALKEVİ VE BAFRA HALKEVİ BİNASI İNŞA FAALİYETLERİ 

 

People’s Houses and Bafra People’s Houses Building Construction Activities 

 

Dr. Ahmet AKTER 

Emekli 
 

 

Özet: Halkevleri, halkın eğitiminin yetersizliği, henüz eğitim sisteminin kurulamaması ve devrimlerin 

halka ulaştırılamaması nedenleriyle halkın eğitimi için ihtiyaç duyulmuş bir örgütlenmedir. Bu maksatla 

teşkilatlandırılan Halkevleri, halka cumhuriyetin ideallerini anlatma, modern hayata intibakını sağlama, 

kültür seviyesini artırma ve ihmal edilmiş sosyal hayatın canlandırılmasında etkili olacağı düşünülerek 

faaliyete geçirilmiştir.  

CHF Halkevleri Talimatnamesi’nin usul ve esaslarına göre Bafra Halkevi 24 Şubat 1933 tarihinde 

açılarak faaliyetlerine başlamış ve faaliyetlerini 1951 senesine kadar sürdürmüştür. Halkevi, açıldığında 

aynı zamanda CHF İlçe Teşkilatının da bulunduğu dar ve küçük ahşap bir binayı kullanmaya başlamıştır. 

İki kurumun faaliyetlerini aynı binada yürütmesi çeşitli aksaklıkların meydana gelmesine de neden 

olmuştur. 

İhtiyaç duyulan müstakil bir Halkevi binası yapılması planlanmış ve bu maksatla bir bütçe hazırlanmaya 

çalışılmıştır. CHF Merkez Teşkilatıyla çeşitli yazışmalar ve CHP Mimarlarının da çalışmalarıyla 

Gazino, salon, sahne ve soyunma odaları, müzik odası, jimnastik salonu, bürolar, kütüphane ve toplantı 

salonu gibi bölümlerden oluşan yeni bir Halkevi binası yapılmasına karar verilmiştir. Bu çalışmalar 

1948 yılına kadar sürdürülmüştür. 

 

Anahtar Kelime:  Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Bafra, Halkevi, Bafra Halkevi Binası 

 

 

Abstract: People's Houses are an organization that was needed for the education of the people due to 

the inadequacy of the education of the people, the fact that the education system has not yet been 

established and the revolutions cannot be delivered to the people. The People's Houses, which were 

organized for this purpose, were put into operation with the thought that they would be effective in 

explaining the ideals of the republic to the public, ensuring their adaptation to modern life, increasing 

the level of culture and reviving the neglected social life. 

In accordance with the procedures and principles of the RPP Community Centers Regulation, Bafra 

People's House was opened on February 24, 1933 and started its activities and continued its activities 

until 1951. When the People's House was opened, it started to use a narrow and small wooden building, 

which also houses the RPP District Organization. The fact that the two institutions carry out their 

activities in the same building has also caused various disruptions. 

It was planned to build a detached People's House Building that was needed and a budget was tried to 

be prepared for this purpose. With various correspondences with the RPP Central Organization and the 

work of RPP Architects, it was decided to build a new People's House Building consisting of sections 

such as a casino, hall, stage and dressing rooms, music room, gymnasium, offices, library and meeting 

room. These studies continued until 1948. 

 

Key words:Republican People's Party (RPP), Bafra, People's House, Bafra People's House’s Building 
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BİRİNCİ DÖNEM TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NDE BAFRALI BİR 

MİLLETVEKİLİ: MEHMET EMİN GEVELİOĞLU 

 

Mehmet Emin Geveci Who Was A Deputy From Bafra in The First Period of The Turkish Grand 

National Assembly of Türkiye 

 

Prof. Dr. Sadık SARISAMAN 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 
 

 

Özet: Mehmet Emin Gevelioğlu 1886 Bafra’da doğmuştur. Müftüoğlu Salih Efendi ve Zekiye Hanımın 

oğludur. İlk ve ortaöğrenimini Bafra’da yaptı. Ardından İstanbul Hukuk Meketebi’nie devam ederek 

buradan 1911 yılında mezun oldu. Bağdat Hukuk Mektebine öğretmen olarak atandı. Bir süre sonra bu 

görevinden istifa ederek Kavala Savcısı oldu. Balkan Savaşı sırasında Kavala’nın Yunanistan’a terk 

edilmesi üzerine İstanbul’a geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğünde 2. Şube Müdürü olarak görev yaptı.  

Daha sonra Samsun’a giderek Avukatlık yapmaya başladı. Bu sırada 1919 yılında Rehber adlı bir gazete 

de çıkardı. Samsun Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti teşkilatı içerisinde görev aldı. Son Osmanlı Mebusan 

Meclisi’nde Canik milletvekili olarak seçildi.  16 Mart 1920’de İstanbul’un İşgali ve Meclisi Mebusanın 

dağıtılması üzerine Samsun’a döndü. 14 Temmuz 1920 günü Ankara’ya gelerek samsun Milletvekilliği 

görevini fiilen yürütmeye başladı.  

22 Eylül 1920’de Sivas, 3 Ağustos 1921’de de samsun İstiklal Mahkemesi üyeliğine seçildi. Meclis 

Anayasa Komisyonunda çalıştı. 4 Mart 1922’de seçildiği Adalet Komisyonu’nun dönem sonuna kadar 

başkanlığını yaptı. Müdafaa-i Hukuk Grubu’nun kurulmasından sonra muhalefetteki İkinci Grup’da yer 

aldı.  

Milletvekilliği süresince toplam 14 konuşma yaptı. Bu konuşmalardan 7’sini gizli oturumlarda 

yapmıştır. Hukukçu olduğu için konuşmaları ağırlıklı olarak adli ve hukuki meselelere yönelik olmuştur.  

Birinci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi sona erdikten sonra memleketine dönerek avukatlık ve 

tütün ticareti yapmıştır. 1931 yılında 4.Dönemde yeniden milletvekili seçilmiştir. Bu dönemde 

milletvekilliği devam ederken 29 Temmuz 1934’de İstanbul’da vefat etmiştir. Evli ve üç çocuk babası 

idi. 

Bu bildirinin amacı Birinci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Canik milletvekili olarak görev 

yapmış olan Mehmet Emin Gevelioğlu’nun meclisteki faaliyetlerini, yine İstiklal Mahkemesi üyesi 

olarak çalışmalarını ve onun önemini bütün yönleriyle bilimsel çerçevede ortaya koymaktır. Bildiri 

hazırlanırken yöntem olarak tarih metodolojisinin tasnif, tahlil, terkip, tenkit, yorumlama, kıyaslama 

vb. metotları kullanılacaktır. Bildirinin hazırlanmasında TBMM gizli ve açık celse zabıtlarının yanı sıra 

arşiv belgeleri, dönemin basınından hatıralardan ile diğer kaynaklardan yararlanılacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Bafra, Samsun, Pontus, Milli Mücadele, İkinci Grup. 

 

 

Abstract: Mehmet Emin Geveci was born in Bafra in 1886. He was the son of Müftüoğlu Salih Effendi 

and Zekiye Hanım. He received primary and secondary education in Bafra. Then he continued İstanbul 

Law School and graduated from here in 1911. He was appointed as a teacher at Baghdad Law School. 

After a while, he resigned from this position and became the Kavala Prosecutor. He came to İstanbul 

after Kavala was left to Greece during the Balkan War. He worked as the Second Departmental Chief 

at the İstanbul Security Directorate. 

Then he went to Samsun and started to work as a lawyer. Meanwhile, he also published a newspaper 

called Rehber in 1919. He served in the Samsun Countrywide Resistance Organization. He was selected 

as the deputy of Canik in the Last Ottoman Parliament.  
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After the Occupation of İstanbul on 16 March 1920 and the dissolution of the Ottoman Parliament/ 

Parliament on 16 March 1920, he returned to Samsun. He came to Ankara on 14 July 1920 and started 

to actively carry out his duty as the deputy of Samsun. 

He was selected to the membership of Sivas Independence Court on 22 September 1920 and Samsun on 

3 August 1921. He worked in the Constitutional Committee of the Parliament. He presided at the 

Committee on Justice/ Justice Commission to which he was selected on 4 March 1922 until the end of 

the term. He took part in the Second Group in the opposing party after the Countrywide Resistance 

Group was established. 

He made a total of 14 speeches while he was serving as a deputy . He made seven of these speeches in 

secret sessions. Since he was a lawyer, his speeches were mainly intended for judicial and legal issues. 

After the First Period of the Grand National Assembly of Türkiye ended, he returned to his hometown, 

worked as a lawyer, and traded in tobacco. He was selected as a deputy again in the Fourth Period in 

1931. While he was still serving as a deputy during this period, he passed away in İstanbul on 29 July 

1934.  

The purpose of this report is to present the activities of Mehmet Emin Geveci, who served as the deputy 

of Canik in the First Period of the Grand National Assembly of Türkiye the First Period of the Turkish 

Grand National Assembly, in the parliament, his works as a member of the Independence Court, and his 

importance in all its aspects and in a scientific frame. The methods of history methodology including 

classification, analysis, combination/ composition, criticism, interpretation, and comparison will be used 

as the method in the preparation of the report. Together with secret session official reports proceedings 

of the Turkish Grand National Assembly, archive documents, memories, press of the period and other 

resources will be utilized in the preparation of the report. 

 

Key words: Bafra, Samsun, Pontus, War of Independence, Second  Group 
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ALTINCI VE YEDİNCİ DÖNEM SAMSUN MEBUSU SÜLEYMAN NECMİ 

SELMEN’İN MECLİSTEKİ FAALİYETLERİ 

 

Activities of the Sixth and Seventh Term Samsun Deputy Süleyman Necmi Selmen in the 

Parliament 

 

Cansu KARAKUŞ 

Marmara Üniversitesi  
 

 

Özet: Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının ardından İsmet İnönü cumhurbaşkanı seçildi. 1939 yılında 

milletvekili seçimleri yapıldı ve meclisin altıncı dönemi açıldı. Bu dönemde milletvekili olanlardan biri 

de Süleyman Necmi Selmen’di.  

1871 yılında Samsun’un ilçesi olan Bafra’da doğan Süleyman Necmi Selmen, mülkiye mezunuydu. 

1908 ve 1912 yıllarında Mebusan Meclisi’nde görev yaptı. Cumhuriyet ilan edildikten sonra 1923 

yılında mecliste milletvekili olarak yer aldı. 1939 seçimlerinde Samsun milletvekili olan Süleyman 

Necmi Selmen, II. Dünya Savaşı yıllarında mecliste görev yaptı. Bu görevi 1943 yılına kadar sürdü. 

Aynı yıl yapılan seçimlerde yeniden Samsun mebusu seçildi.  

1939 yılında Samsun mebusu olarak meclise giren Süleyman Necmi Selmen, meclisin ilk oturumunda 

yemin etti. 10 Nisan 1939’da ise Samsun milletvekili seçildiği mecliste okundu ve kabul edildi. 8 Mayıs 

1939’da Türkiye ile Almanya arasında imzalanan kredi antlaşmasının tasdik edilmesi hakkında 

hazırlanan ve meclise gelen kanunun görüşmeleri yapıldı. Kanunun kabulü yönünde oy kullananlardan 

biri de Süleyman Necmi Beydi.  

Bu çalışmada meclisin altıncı ve yedinci döneminde Samsun mebusu olarak görev yapan Süleyman 

Necmi Selmen’in meclisteki faaliyetleri incelenmiştir. Çalışmada, TBMM Arşivi’nde yer alan zabıt 

ceridelerinden ve Süleyman Necmi Selmen’e ait tercüme-i hal kağıdından yararlanılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Süleyman Necmi Selmen, Samsun Mebusu Süleyman Necmi Bey TBMM Altıncı 

Dönemi, TBMM Yedinci Dönemi. 

 

 

Abstract: After the death of Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü was elected president. In 1939, 

parliamentary elections were held and the sixth term of the parliament was opened. One of the members 

of parliament during this period was Süleyman Necmi Selmen. 

Süleyman Necmi Selmen, who was born in Basra, a district of Samsun in 1871, was a civil servant. He 

served in the Parliament in 1908 and 1912. After the republic was declared, he took place as a deputy in 

the parliament in 1923. Süleyman Necmi Selmen, who was a Samsun deputy in the 1939 elections, he 

served in the parliament during World War Second. He held this post until 1943. In the elections held 

in the same year, he was re-elected as Samsun deputy 

Süleyman Necmi Selmen, who entered the parliament as Samsun deputy in 1939, took an oath in the 

first session of the parliament. On April 10, 1939, it was read and accepted in the parliament where he 

was elected as Samsun deputy. On May 8, 1939, the law prepared for the approval of the loan agreement 

signed between Turkey and Germany and brought to the parliament was discussed. One of those who 

voted for the adoption of the law was Mr. Süleyman Necmi. 

In this study, the activities of Süleyman Necmi Selmen, who served as Samsun deputy in the sixth and 

seventh terms of the parliament, were examined. In the study, deputy parliament records in the Grand 

National Assembly of Turkey Archive and the translation paper of Süleyman Necmi Selmen were used. 

Key words: Süleyman Necmi Selmen, Samsun Deputy Mr. Süleyman Necmi, Sixth Term of the  

Turkish Grand National Assembly, Seventh Term of the Turkish Grand National Assembly 
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ATATÜRK DÖNEMİNDE BAFRA GAZETELERİ VE BAFRASESİ GAZETESİ 

 

Bafra Newspapers and Bafrasesi Newspaper in the Period of Atatürk 

 

Prof. Dr. Abidin TEMİZER 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
 

 

Özet: Bafra’da ilk gazete Burhaneddin Şinasi Bey’in kurduğu Bafra’da Tenvir-i Efkâr gazetesi 5 Nisan 

1923 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. Ardından sırasıyla Bafra gazetesi (1925), Er-Tan gazetesi 

(1933), Güzel Bafra gazetesi (1937) ve Bafrasesi gazetesi (1937) yayın hayatına başlamıştır. Bu 

çalışmada Bafra’da 1923-1938 yılları arasında çıkan gazeteler hakkında bilgi verilecek ve Bafrasesi 

gazetesinin 1937 ve 1938 yıllarına ait sayıları şekil ve içerik açısından analiz edilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Bagra’da Tenvir-i Efkâr Gazetesi Bafrasesi Gazetesi, Bafra Gazetesi, Er-Tan 

Gazetesi, Güzel Bafra Gazetesi, Yerel Basın 

 

 

Abstract: The first newspaper in Bafra was Bafra’da Tenvir-i Efkâr newspaper, founded by 

Burhaneddin Şinasi Bey and started to be published on April 5, 1923. Then, Bafra Newspaper (1925), 

Er-Tan newspaper (1933), Güzel Bafra newspaper (1937) and Bafrasesi newspaper (1937) began to be 

published, respectively. In this study, information will be given about the newspapers published in Bafra 

between 1923-1938. In addition, the 1937 and 1938 issues of Bafrasesi Newspaper, will be analyzed in 

terms of content. 

 

Key words: Bagra’da Tenvir-i Efkâr, Bafrasesi Newspaper, Bafra Newspaper, Er-Tan Newspaper, 

Güzel Bafra Newspaper, Local Press 
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BAFRA’NIN SOSYAL VE İKTİSADİ GELİŞİMİ (1923-1950) 

 

Social and Economic Development of Bafra (1923-1950) 

 

Dr. Öğr. Üyesi Nesrin HANGÜL 

Kafkas Üniversitesi 
 

 

Özet: Bafra, Samsun’a 50 km’lik bir şose ile bağlı Samsun’un en önemli kazalarından biridir. Bafra’nın 

bulunduğu coğrafi konum ona bazı iktisadi ayrıcalıklar kazandırmıştır. Bunlardan biri tütüncülüktür. 

Bafra tütünü ile ün kazanmış bir ilçedir. Halkın en önemli geçim kaynaklarından biridir. Senede 3-4 

milyon kilo tütün üretimi gerçekleştirilmektedir. Bu üretilen tütünlerin bir kısmı Amerikalı ve Avrupalı 

tüccarlara satılmaktadır. Diğer iktisadi faaliyet ise havyarcılıktır. Türkiye’nin en iyi havyarları burada 

yetiştirilir. Bu havyarların çoğu İstanbul’a satılmaktadır. Ayrıca sahip olduğu zengin orman kaynakları 

sayesinde burada 40-50 bin metre mikabi kereste imal edilerek kereste ihracı yapılmaktadır. Bafra 

önemli bir ticaret merkezi olmasından dolayı yollarının bakımına da önem verilmiştir. Samsun-Bafra 

şosesinin bozulan kısımlarının her yıl tamir ettirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmıştır. 

Bafra’nın iktisadi gelişiminin yanı sıra sosyal ve kültürel alanda da gelişimine gayret edilmiştir. Henüz 

birçok vilayette olmayan Halkevi Bafra’da açılmıştır. Halkevinin faaliyetleriyle Bafra, sosyal ve kültürel 

alanda da bir gelişim ve değişim içerisine girmiştir.  

Çalışma hazırlanırken dönemin basını temel başvuru kaynağı oldu. Ayrıca konuyla ilgili telif eserlerden, 

tez çalışmalarından, Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi belgelerinden faydalanıldı. 

 

Anahtar Kelimeler: Samsun, Bafra, İktisat, Tütün, Halkevi. 

 

 

Abstract: Bafra is one of the most important accidents of Samsun, connected to Samsun by a 50 km 

road road. The geographical location of Bafra has given it some economic privileges. One of them is 

tobacco farming. Bafra is a town famous for its tobacco. It is one of the most important livelihoods of 

the people. 3-4 million kilos of tobacco are produced annually. Some of these produced tobaccos are 

sold to American and European traders. Another economic activity is caviar farming. Turkey's best 

caviar is grown here. Most of these caviar are sold to Istanbul. In addition, thanks to its rich forest 

resources, 40-50 thousand meters of micabi lumber is produced here and timber is exported. Since Bafra 

is an important trade center, importance was given to the maintenance of its roads. Necessary works 

have been carried out to repair the damaged parts of Samsun-Bafra road every year. 

In addition to the economic development of Bafra, efforts were made to develop social and cultural areas 

as well. Community Center, which is not yet in many provinces, was opened in Bafra. With the activities 

of the Community Center, Bafra has also entered into a development and change in the social and 

cultural field. 

While the study was being prepared, the press of the period was the main source of reference. In addition, 

copyrighted works, thesis studies and documents from the Prime Ministry Republic Archive were used. 

 

Key words: Samsun, Bafra, Economy, Tobacco, Community Center. 
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KIZILIRMAK DELTASI ÜZERİNDE BASIN YAYIN HAYATIYLA BİR KÜLTÜR 

DURAĞI: BAFRA 

A Cultural Stop on the Kızılırmak Delta: Bafra 

 

Dr. Berrin SARITUNÇ 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 
 

 

Özet: Yerleşim tarihi M.Ö 4000 lere kadar giden ve Orta Asya göçleri sonucunda yerleşilen Orta 

Karadeniz Bölgesinin en verimli topraklarına sahip olan Bafra kenti, coğrafi ve tarihi konumunun yanı 

sıra basın yayın hayatıyla da önemli bir yere sahiptir. Haftalık yayımlanan “Bafra” ve on beş günde bir 

yayımlanan “Bafranın Sesi” gazeteleri bölgenin nabzını tutmakla kalmamış, ülke gündemine dair 

önemli tespitlerde bulunmuştur. 1934-1950 yılları arasında yayımlanan bu iki gazete Türk halk 

kültürüyle ilgili konulara da yer vermiştir. Bununla birlikte Bafra pek çok ulusal gazetede de kültürel 

gelişmeleri, etkinlikleri, tütünü, spor müsabakalarında aldığı başarıları, seçim hazırlıkları, mezarlık 

ihtiyacı, kasabaya yakın köylerden kaliteli içecek su getirilmesi, fenni mezbahaya duyulan ihtiyaç, 

Kızılırmak köprüsünün yapımı gibi konularla yer almıştır.  

Çalışmada bu iki yerel gazete ve ulusal gazetelerin 1934-1950 yılları arasındaki sayılarında yer alan 

Türk halk kültürüne ait ürünleri tespit etmek amaçlanmıştır.  Milli kütüphaneden elde edilen veriler 

doküman analizi yoluyla incelenecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: basın, Bafra, Türk kültürü, halkbilim 

The city of Bafra, which has the most fertile lands of the Central Black Sea Region, whose settlement 

date goes back to 4000 BC and was settled as a result of the Central Asian migrations, has an important 

place with its geographical and historical location as well as its media life. The weekly newspapers 

“Bafra” and “Bafranın Sesi” published every fortnight not only took the pulse of the region, but also 

made important determinations about the country's agenda. These two newspapers, published between 

1934 and 1950, 

It also covered topics related to culture. In addition, Bafra was featured in many national newspapers 

with its cultural developments, activities, tobacco, successes in sports competitions, election 

preparations, the need for a cemetery, quality drinking water from the villages close to the town, the 

need for a scientific slaughterhouse, and the construction of the Kızılırmak Bridge. 

In this study, it is aimed to determine the products of Turkish folk culture in the issues of these two local 

and national newspapers between 1934-1950. The data obtained from the national library will be 

examined through document analysis.  

 

Key words: press, Bafra, Turkish culture, folklore 
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KORE SAVAŞI’NDA TÜRK ASKERİNİN KAHRAMANLIĞI ÇERÇEVESİNDE 

“BAFRALI CEMAL GENÇ” ÖRNEĞİ 

 

“Cemal Genç of Bafra” Example Within The Frame of Turkish Military Heroism in Korean War 

 

Prof. Dr. Selma YEL1 & Dr. Esra Müjgan KARATAŞ1 
1Gazi Üniversitesi 

 

 

Özet 

Kore, 1910 yılında Japonya’nın egemenliğine girmiş ve bu durum, 1945 yılına kadar sürmüştür. II. 

Dünya Savaşı sonunda, 14 Ağustos 1945’te Japonya teslim olunca, SSCB ile ABD, kendi aralarında 

Kore’yi paylaşmıştır. Bu paylaşımda; “38’inci Paralel” sınır kabûl edilmiş, Kore yarımadasının kuzeyi 

SSCB tarafından, güneyi ise ABD tarafından işgal edilmiştir. Ardından; SSCB ve ABD, işgal ettikleri 

bu bölgelerde kendilerine bağlı idareler kurmuşlardır. BM, bu yapının değişmesi ve iki Kore’nin 

birleşmesi için çaba göstermiş, fakat SSCB ve ABD ile yapılan görüşmelerden sonuç alınamamıştır. 

1948’e gelindiğinde, güneyde “Kore Cumhuriyeti”, kuzeyde, esasen komünist rejimle yönetilen “Kore 

Demokratik Cumhuriyeti” adında iki ayrı devlet vardır. Kuzey Kore, Çin’in ve SSCB’nin kışkırtmasıyla, 

25 Haziran 1950’de Güney Kore’ye saldırmış ve 27 Temmuz 1953’e kadar süren “Kore Savaşı” 

başlamıştır. BM, 27 Haziran 1950’de Kuzey Kore’nin saldırısına son verilerek, bölgede barış ve 

güvenliğin tekrar sağlanması için Kore’ye asker gönderme çağrısında bulunmuştur. Türkiye, bu çağrıya 

kayıtsız kalmamıştır. TBMM, 30 Haziran 1950 tarihli oturumunda konuyu görüşmüş, Bakanlar Kurulu 

da, 25 Temmuz 1950’de Güney Kore’ye askerî kuvvet gönderme kararı almıştır. Türkiye, bu kararıyla 

ABD’nin ardından bölgeye kara askeri gücü gönderen ikinci ülke olmuştur. Esasen o dönem SSCB’nin 

baskısından bunalan Türkiye, yönünü Batı Bloku’na çevirmiştir. 14 Mayıs 1950’de iktidara gelen 

Demokrat Parti de, Batı ve Batı’nın lideri konumundaki ABD ile ilişkilerini geliştirmek istemiş ve 4 

Nisan 1949'da kurulan NATO’ya dâhil olmak için çaba göstermiştir. 18 Şubat 1952’de NATO’ya kabul 

edilmesinde, Kore’ye asker göndermesi ve Türk askerinin Kore’deki başarıları önemli bir etken 

olmuştur. Tuğgeneral Tahsin Yazıcı komutasındaki 5090 kişilik Türk Tugayı, 25 Eylül 1950’de 

Hatay’ın İskenderun Limanı'ndan yola çıkmış, 17 Ekim'de Kore’nin Pusan Limanı’na varmış, 14 

Kasım’da cepheye hareket ederek Kore Savaşı’na dâhil olmuştur. 1950'den 1953'e kadar BM 

Ordusu’nun komutası altında, ABD 25. Piyade Tümeni'ne bağlı olan Türk Tugayı, birçok operasyonda 

yer almış, Kunuri ve Kumyangiang-ni Muharebelerinden sonra Güney Kore ve ABD tarafından “Birlik 

Takdirnameleri” ile ödüllendirilmiştir. Kore Savaşı’na katılan her birliğe bir isim verilmiş, Türk 

Tugayı’na da “Kutup Yıldızı” denilmiştir. Türk askerinin savaş boyu gösterdiği kahramanlık ve 

fedakârlık, “Kutup Yıldızı”nı Kore halkının gözünde büyük bir minnet sembolü haline getirmiştir. İşte 

o Kutup Yıldızlarından biri de, Bafralı Cemal Genç’tir. 

İlgili tebliğde; Kore Savaşı, Bafralı Cemal Genç’in biyografisi ve onun savaştaki başarıları, Devlet 

Arşivleri Başkanlığı Arşiv Belgeleri, telif - tetkik eserler ve süreli yayınlarla değerlendirilecektir. 

Ayrıca, Bafralı Cemal Genç’in torunu ile yapılacak mülâkatla, sözlü tarih çalışması gerçekleştirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kore Savaşı, Türkiye, Demokrat Parti, Birleşmiş Milletler, NATO, Türk Tugayı, 

Bafralı Cemal Genç 
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Abstract: Korea entered into the domination of Japan in 1910 and was under the domination of Japan 

until 1945. At the end of WW2, the USSR and the USA shared Korea among themselves when Japan 

surrendered on14 August 1945. In this share, the north of the Korean peninsula was occupied by the 

USSR, and the south by the USA, considering the latitude 38° N as the border. Then, USSR and the 

USA established administrations affiliated to themselves in these regions they occupied. The UN made 

an effort to change this structure and unite these two Korea, however, the negotiations with the USSR 

and the USA achieved no result. In 1948, there was two different governments as “Republic of Korea” 

in the south and “ Democratic Republic of Korea” primarily ruled by communist regime in the north. 

North Korea attacked South Korea on 25 June 1950 with the provocation of China and the USSR and 

“Korean War”, continuing until 27 July 1953, started. The UN called for sending troops to Korea on 27 

June 1950 to repel the attack of North Korea and restore peace and security in the region. Turkey was 

not unconcerned about this call. Grand National Assembly of Turkey negotiated this in the session dated 

30 June 1950,  and the Council of Ministers took a resolution to send the military force to South Korea 

on 25 July 1950. With this resolution, Turkey was the second country sending the land forces to the 

region after the USA. Turkey, depressed by the USSR’s pressure at that time, pointed to Western Bloc. 

Democratic Party, coming into power on 14 May 1950, intended to improve its relations with the West 

and the USA, the leader of the West, and made an effort to join NATO, established on 4 April 1949. Its 

sending troops to Korea and the success of Turkish military in Korea were an important factor for 

acceptance in NATO on 18 February 1952. The Turkish Brigade of 5,083 serving under the Brigadier 

General Tahsin Yazıcı departed from the Port of İskenderun, Hatay on September 25, 1950, arrived at 

the Port of Pusan in Korea on October 17, moved to the front on November 14 and joined the Korean 

War. The Turkish Brigade, serving under the UN Army from 1950 to 1953 and affiliated to the USA 

25th Infantry Division, participated in many operations and awarded “Unit Commendations” by South 

Korea and the USA after the Battles of Kunuri and Kumyangiang-ni. Each unit participating in the 

Korean War was given a name, and the Turkish Brigade was called the "North Star". The heroism and 

sacrifice of the Turkish military became a symbol of gratitude in the eyes of Korean people. Cemal Genç 

of Bafra was one of the North Stars.  

In the relevant paper, the biography of Cemal Genç of Bafra and his success in war will be analyzed 

with Directorate of State Archives Archival Documents, copyrighted works and periodical publications. 

Furthermore, the oral history study will be conducted through the interview with grandchild of Cemal 

Genç of Bafra. 

Keywords: Korean War, Turkey, Democratic Party, The United Nations, NATO, Turkish Brigade, 

Cemal Genç of Bafra 
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DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE BAFRA’DA SİYASİ VE EKONOMİK 

YANSIMALAR 

 

Political and Economic Reflections in Bafra during the Democrat Party Era 

 

Dr. Öğr. Üyesi Esra TÜRE 

Amasya Üniversitesi 
 

 

Özet: 14 Mayıs 1950 tarihinde yapılan milletvekili seçimleri sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi’nin 

(CHP) 27 yıllık iktidarı sona ermiş ve Demokrat Parti (DP) iktidar olmuştur. 10 yıl iktidarda kalan DP, 

seçimlerde Samsun’da büyük çoğunluk sağlamıştır. Bu çalışmada DP’nin yereldeki etkilerini incelemek 

üzere örnek bir ilçe olarak Bafra seçilmiştir. Kamuoyunun düşünce ve eylemlerini yansıtan en önemli 

araçlardan biri olarak görülen basın da çalışmamızın önemli dayanak noktalarından birini teşkil etmiştir. 

Bu noktada yerel basından örnek olarak uzun soluklu yayın hayatına sahip olan Bafra gazetesi 

seçilmiştir.  

DP’nin iktidara gelmesi Bafra’da da demokrasinin tecellisi olarak değerlendirilmiştir. Ancak DP 1950 

yılında Belediye seçimlerine girememiş ve 1955 yılına kadar yerel idarede CHP yer almıştır. Milliyetçi 

niteliği ile öne çıkan ilçede 1950 yılında Bafra Komünizmle Savaş Derneği kurulmuş ve komünizmi 

lanetlemek amacıyla yapılan mitinglere binlerce kişi katılmıştır. Gazeteye göre de “komünist demek 

vatan haini demek”ti. Antikomünist faaliyetler ve yazılar dönemin öne çıkan konuları arasında olmuştur. 

Bafra’da gündemi belirleyen ve en çok meşgul eden asıl unsurun ise ekonomi ve işsizlik olduğu 

görülmüştür. Özellikle tütünün ve tütün üreticilerinin durumu gazetenin her zaman ilk sayfasında yer 

almıştır. DP’den beklenilen ilk adım tütün fiyatlarının artırılması ve ekonominin iyileştirilmesiydi. 

Farklı tarihlerde Bafra’ya gelen Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes’ten halkın 

en büyük isteği tütün fiyatlarının yükseltilmesiydi. 28 Şubat 1952’de toplanan DP İlçe kongresinde tütün 

üreticisinin şikayetleri ve beklentileri telgraf ile DP Genel Kurul Başkanlığına iletilmiş ve çözüm 

bulunması istenmiştir. Ancak Bafra halkı için bu yönde bir iyileştirme görülmemekle birlikte 

ekonominin daha da kötüye gitmesi gazete tarafından sert bir şekilde eleştirilmiştir. Özellikle 1956 

yılından itibaren Bafra’da iktisadi buhranın had safhalara ulaştığı, karaborsacılığın arttığı ve ülkenin 

çıkmaza girdiği kaydedilmiştir. İktidarın bunları düzelteceğine dair inanç da kalmamıştı. DP’nin tekrar 

uygulamaya koyduğu Milli Korunma Kanunu Bafra’da uygulanmış ve tutuklamalar olmuştur. 

27 Mayıs darbesi öncesindeki havaya baktığımızda Bafra’nın temel sorunu ekonomidir. Darbe ülke 

genelinde olduğu gibi Bafra’da da olumlu karşılanmış ve binlerce kişinin katıldığı meydan kutlamaları 

yapılmıştır. Ancak Bafra’da 1961 Anayasası’na 8686 oy farkla hayır denilmiştir. Yaptığımız çalışmada 

DP döneminde Bafra’nın siyasi ve ekonomik gündemi tespit edilerek alana katkı sağlanmak 

amaçlanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Bafra, Demokrat Parti, Bafra gazetesi, tütün. 

 

 

Abstract: As a result of the parliamentary elections held on May 14, 1950, the Republican People's 

Party (CHP) government came to an end and the Democrat Party (DP) came to power. Having remained 

in power for 10 years, the DP gained a large majority in Samsun in the elections. In this study, Bafra 

was chosen as a sample district to examine the local effects of the DP. The press, which is seen as one 

of the most important tools reflecting the thoughts and actions of the public, has also constituted one of 

the important pillars of our study. At this point, Bafra newspaper, which has a long-term publication 

life, was chosen as an example from the local press. 
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The DP's coming to power was evaluated as a manifestation of democracy in Bafra as well. However, 

the DP could not enter the municipal elections in 1950 and the CHP took part in the local administration 

until 1955. Bafra Fight Against Communism Association was established in 1950 in the district, which 

stands out with its nationalist character, and thousands of people attended the rallies held to condemn 

communism. According to the newspaper, "communist means traitor". Anticommunist activities and 

writings were among the prominent topics of the period. It has been seen that the main factor that 

determines the agenda and keeps the most busy in Bafra is the economy and unemployment. In 

particular, the situation of tobacco and tobacco producers has always been on the first page of the 

newspaper. The first step expected from the DP was to increase tobacco prices and improve the 

economy. The biggest request of the people from President Celal Bayar and Prime Minister Adnan 

Menderes, who came to Bafra on different dates, was to increase tobacco prices. At the DP District 

Congress convened on February 28, 1952, the complaints and expectations of the tobacco producer were 

conveyed to the DP General Assembly Presidency by telegram and a solution was requested. However, 

there was no improvement in this direction for the people of Bafra, and the worsening of the economy 

was harshly criticized by the newspaper. It has been noted that especially since 1956, the economic 

depression in Bafra reached its peak, the black market increased and the country entered a dead end. 

There was no belief that the government would fix them. The National Protection Law, which was put 

into practice again by the DP, was implemented in Bafra and there were arrests. 

When we look at the conditions before the May 27 coup, the main problem of Bafra is the economy. 

The coup was welcomed in Bafra, as it was throughout the country, and square celebrations were held 

with the participation of thousands of people. However, in Bafra, the 1961 Constitution was voted no 

by 8686 votes. In our study, it was aimed to contribute to the field by determining the political and 

economic agenda of Bafra during the DP period. 

 

Key words: Bafra, Democrat Party, Bafra newspaper, tobacco. 
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1957 SEÇİMLERİ ÖNCESİ ADNAN MENDERES’İN BAFRA ZİYARETİ 

 

Adnan Menderes’s Visit to Bafra Before the 1957 Elections 

 

Doç. Dr. Sevilay ÖZER 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
 

 
Özet: 1946 yılında kurulan Demokrat Parti (DP), 14 Mayıs 1950’de yapılan genel seçimleri kazanarak on 

yıl süreyle iktidarda kalmıştır. 1950 yılındaki başarısını 1954 genel seçimlerinde de sürdüren DP’nin, 1958 

yılında yapılması gereken genel seçimleri bir yıl erkene çekmesi tartışmaları da beraberinde getirmiştir. 

Oldukça yoğun bir seçim kampanyasının sürdürüldüğü bu seçim döneminde,  hem DP’nin hem de CHP’nin 

miting yaptığı illerden biri Samsun olmuştur. 14 Ekim’de CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, 16 Ekim tarihinde 

de Başbakan Adnan Menderes halka seslenmiştir. Menderes Samsun’un yanı sıra Bafra’ya da gelerek burada 

da bir seçim konuşması yapmıştır. Bafralılar Adnan Menderes’i büyük coşkuyla karşılamışlardır. Öyle ki 

Menderes’in Bafra’ya ilk gelişi olması sebebiyle ziyaretin hatırası olarak özel gün zarfı bastırılmıştır. Bu 

bildiride Adnan Menderes’in Bafra’ya gelişi ve buradaki faaliyetleri özellikle yerel ve ulusal basının 

katkısıyla ortaya konulmaya çalışılmıştır.    

 

Anahtar Kelimeler: Adnan Menderes, Bafra, 1957 Seçimleri, Demokrat Parti 

 

 

Abstract: Demokrat Parti (DP) was founded in 1946. The party won the general elections on 14 May 

1950 and remained in power for ten years. Continuing its 1950 election success again in the 1954 general 

elections, DP set the date of general elections one year earlier in 1958, which led to controversy. Samsun 

was one of the provinces where both the DP and the CHP held rallies during this very intense election 

period. While CHP leader İsmet İnönü held a meeting in this city on 14 October 1957, the Prime minister 

Adnan Menderes addressed to people on 16 October 1957. After Samsun City, Adnan Menderes visited 

Bafra town and gave an election speech there. The people of Bafra welcomed Adnan Menderes with 

great enthusiasm. So much so that a statement was published on the first day to commemorate 

Menderes's first visit to Bafra and tried to detail Adnan Menderes's arrival in Bafra and his activities 

through the contributions of the local and national press. 

 

Key words: Adnan Menderes, Bafra, 1957 Elections, Demokrat Parti 
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DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ’NDE BAFRA’DA CUMHURİYET BAYRAMI 

KUTLAMALARI VE KUTLAMALARIN YEREL BASINA YANSIMALARI (1950-

1960) 

 

Republic Day Celebrations in Bafra during the Democratic Party Period and Reflections of the 

Celebrations to the Local Press (1950-1960) 

 

Dr. Öğr. Üyesi Mesut YAVAŞ 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
 

 

Özet: 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilan edilmesi aynı gece 101 pare top atışıyla tüm memlekete 

duyurulmuştur. Haber, çoğu yerde bazı istisnalar dışında sevinçle karşılanmıştır. Bu tarihi gün resmi 

olarak bayram ilan edilmeden önce 1924 yılı 29 Ekim’inde yapılacak kutlamalar, devlet tarafından 

organize edilmiş ve bu konuyla ilgili olarak bir kararname yayımlanmıştır. Bu ilk tören büyük bir özenle 

hazırlanmış ve resmi tatil olması dolayısıyla geniş bir katılımla gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet’in 

ilanının yıldönümü aynı zamanda Ankara dışındaki illerde de kutlanmış ve bu durum dönemin basınına 

yansımıştır. Cumhuriyet Bayramı’nın kabulü ise TBMM’nin 19 Nisan 1925 tarihli oturumunda 

gerçekleştirilmiştir. Aynı gün yapılan görüşmeler neticesinde 29 Ekim günü, milli bayram olarak kabul 

edilmiştir. Nitekim Cumhuriyet Bayramı ülkemizde milli bayram olarak günümüze kadar kutlana 

gelmiştir. İşte bu çalışmada Demokrat Parti Dönemi’nde (1950-1960) Bafra’da yapılan Cumhuriyet 

Bayramı kutlamaları konu edinilmiştir. Çalışmanın ana kaynakçasını 1950 yılında yayın hayatına 

başlayan ve ilçenin en önemli yayın organlarından biri olan “Bafra” gazetesi oluşturmuştur. Bu 

bağlamda bayram için ilçede yapılan hazırlıklar, kutlama programının içeriği, kutlamaların ilçede 

gerçekleştirildiği mekânlar, devlet ricalinin yanı sıra halkın kutlamalara katılımı, resmi kutlamalara 

katılan kurum ve kuruluşlar, kutlamalarda yapılan konuşmalar, vd. çalışmada ele alınmıştır. Cumhuriyet 

Bayramı kutlamalarıyla ilgili olarak on yıllık süre zarfında “Bafra” gazetesinde atılan manşetler, basılan 

resimler, çıkan haberler, günün anlam ve önemi hakkında kaleme alınan makaleler, ilçenin evlatlarının 

gözünden ve kaleminden ortaya konulmaya ve değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet Bayramı, Demokrat Parti, Bafra, Kutlama, Bafra Gazetesi. 

 

 

Abstract: The proclamation of the Republic on October 29, 1923 was announced to the whole country 

with 101 guns on the same night. The news was received with enthusiasm in most places, with some 

exceptions. Before this historical day was officially declared a holiday, the celebrations to be held on 29 

October 1924 were organized by the state and a decree was published on this issue. This first ceremony 

was prepared with great care and was held with wide participation as it was a public holiday. The 

anniversary of the proclamation of the Republic was also celebrated in provinces other than Ankara, and 

this situation was reflected in the press of the period. The acceptance of the Republic Day was realized 

in the session of the Turkish Grand National Assembly on April 19, 1925. As a result of the negotiations 

held on the same day, October 29 was accepted as a national holiday. As a matter of fact, Republic Day 

has been celebrated as a national holiday in our country until today. In this study, the Republic Day 

celebrations held in Bafra during the Democratic Party Period (1950-1960) were discussed. The main 

bibliography of the study was the "Bafra" newspaper, which started its publication life in 1950 and is 

one of the most important publications of the district. In this context, the preparations for the feast in the 

district, the content of the celebration program, the places where the celebrations are held in the district, 

the participation of the public as well as the state dignitaries, the institutions and organizations 

participating in the official celebrations, the speeches made in the celebrations, etc. addressed in the 
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study. Regarding the Republic Day celebrations, the headlines in the "Bafra" newspaper, the pictures 

published, the news, the articles written about the meaning and importance of the day, were tried to be 

revealed and evaluated from the eyes and pen of the children of the district. 

 

Key words: Republic Day, Democratic Party, Bafra, Celebration, Bafra Newspaper. 
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TÜRKİYE’DE YAPILAN REFERANDUMLARIN BAFRA’DAKİ YANSIMALARI 

 
Dr. Sinan DEMİRAĞ 

 

 

Özet: Doğrudan demokrasi vasıtası olan referandumlar, gelişmiş toplumların başvurduğu önemli siyasal 

karar alma yöntemlerinden birisidir. Yirminci yüzyılla birlikte yaygınlaşan referandumlar, genelde 

temsili yasama organlarının uzlaşamadığı problemlerin halk tarafından çözümlenmesi için sıklıkla 

başvurulan bir yöntem olmuştur. Türkiye’de referandumlar vasıtasıyla daha çok anayasa oluşturma ve 

düzenleme aşamalarında halkın iradesine başvurulduğu görülmüştür. Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk 

referandum 27 Mayıs 1960 askerî darbesi sonrası hazırlanan anayasaya yönelik 9 Temmuz 1961’de 

yapılmıştır. O tarihten itibaren ise toplamda yedi adet halkoylaması yapılmıştır. Özellikle 1980 askeri 

darbesi sonrasında hazırlanan 1982 Anayasası’nın bazı maddelerinin değiştirilmesi için beş defa 

halkoylamasına başvurulmuştur. Bu çalışmanın hazırlanmasındaki amaç; 1961, 1982, 1987, 1988, 2007, 

2010 ve 2017 yıllarında yapılan referandumların Bafra ilçesi için propaganda süreçleri ve sonuçlarının 

tespit edilerek, genel yansımalarının ortaya konulması umulmaktadır. Bu çalışma ile Bafra tarihi 

literatürüne katkı sağlayarak, bu alanda yeni bir akademik bakışın geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

“Türkiye’de Yapılan Referandumların Bafra’daki Yansımaları” adlı çalışma, arşiv belgeleri, telif 

eserler, ulusal ve yerel gazeteler ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden faydalanılarak 

oluşturulmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Bafra, Demokrasi, 1961 Anayasası, 1982 Anayasası, Referandum, Anayasa. 

 

Abstract: Referendums, which are a means of direct democracy, are one of the important political 

decision-making methods used by developed societies. Referendums, which have become widespread 

with the twentieth century, have been a method frequently used by the public to solve the problems that 

the representative legislatures could not come to terms with. In Turkey, it has been seen that the will of 

the people is mostly applied in the stages of constitution creation and arrangement through referendums. 

The first referendum in the Republic of Turkey was held on July 9, 1961 on the constitution prepared 

after the military coup of May 27, 1960. Since then, seven referendums have been held in total. Five 

times referendum was applied to amend some articles of the 1982 Constitution, which was prepared 

especially after the 1980 military coup. The purpose of the preparation of this study; It is hoped that the 

propaganda processes and results of the referendums held in 1961, 1982, 1987, 1988, 2007, 2010 and 

2017 for Bafra will be determined and their general reflections will be revealed. With this study, it is 

aimed to develop a new academic perspective in this field by contributing to the literature in the field of 

Bafra history. The study titled "Reflections of Referendums in Turkey in Bafra" was created by making 

use of archival documents, copyrighted works, national and local newspapers and data from the Turkish 

Statistical Institute (TUIK). 

 

Key words: Bafra, Democracy, 1961 Constitution, 1982 Constitution, Referendum, Constitution. 
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19. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA BAFRALI TÜCCARLARIN TÜTÜN ÇARŞISI 

TALEBİ VE GEREKÇELERİ 

 

The Demand and Reasons of the Traders of Bafra for the Tobacco Bazaar in the Second Half of the 

19th Century 

 
Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÖZÇELİK 

Amasya Üniversitesi 
 

 

Özet: Samsun ve havalisi Osmanlı Devleti’nin Anadolu toprakları içinde tütün yetiştiriciliğinde öncü 

ve önemli bir konuma sahiptir. İki asrı aşkın süre zarfında bu bölgede yetiştirilen tütünün bölgenin 

sosyo-ekonomik hayatında oynadığı rol ve katkısı oldukça büyüktür. Tütün yetiştirilen alanlardan biri 

olan Samsun’un Bafra ilçesi geçmişte olduğu gibi tütün tarımında günümüzde de hâlâ önemli bir rol 

oynamaktadır. 

Samsun ve havalisinde yetiştirilen tütünlerin kalite ve içim yumuşaklığı bölgede tütün ekiminin 

başlamasından kısa bir süre sonra onlara olan talebi artırmıştır. Bunun sonucunda da 19. yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren bölgede tütün tarımı giderek daha fazla yoğunluk kazanan bir faaliyet sahasına 

bürünmüştür. Tütünün depolanması ve ihracında Samsun’un merkez olduğu bir zamanda Bafra’da artan 

tütün üretimi tütünün depolanması, korunması ve alım-satımına yönelik daha fazla mekanların varlığını 

gerektirmiştir. Bafralı tüccarların Bafra’da 1870 ortalarında Tütün/Duhan Çarşısı talepleri bu mekânsal 

ihtiyaçlarının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.  

Biz bu tebliğimizde 50’den fazla tüccarın imzası bulunan dilekçe ile gerçekleşen çarşı talebi ve bu 

talebin yetkili makamlarca değerlendirilmesi sürecini ele alarak bir değerlendirme yapmaya çalışacağız.  

 

Anahtar Kelimeler: Samsun, Bafra, Tütün, Duhan, Tütün Çarşısı 

 

 

Abstract: Samsun and its surroundings have a leading and important position in tobacco cultivation in 

the Anatolian lands of the Ottoman Empire. For more than two centuries, the role and contribution of 

tobacco grown in this region in the socio-economic life of the region is quite large. Bafra district of 

Samsun, one of the areas where tobacco is grown, still plays an important role in tobacco agriculture 

today as it did in the past. 

The quality and softness of the tobacco grown in Samsun and its vicinity increased the demand for them 

shortly after the start of tobacco cultivation in the region. As a result of this, since the second half of the 

19th century, tobacco farming in the region has become an area of activity that gains more and more 

intensity. At a time when Samsun was the center for the storage and export of tobacco, increasing 

tobacco production in Bafra necessitated the existence of more places for the storage, preservation and 

trading of tobacco. 

The demands of the Bafra merchants for the Tobacco Bazaar in the middle of 1870 in Bafra emerged as 

a result of these spatial needs. 

In this paper, we will try to make an evaluation by considering the bazaar demand with the petition 

signed by more than 50 merchants and the evaluation process of this request by the competent 

authorities. 

 

Key words: Samsun, Bafra, Tobacco, Tobacco Bazaar 
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REJİ DÖNEMİNDE BAFRA’DA TÜTÜN-SİGARA KÂĞIDI ÜRETİMİ VE 

KAÇAKÇILIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

 

A Study on Tobacco-Cigarette Paper Production and Smuggling in Bafra During the Reji Period 

 

Doç. Dr. Fatma UYGUR 

Ankara Üniversitesi 
 

 

Özet: Bilimsel adı Nicotiana tabacum olan tütün bitkisinin nikotin maddesinin adı, Catherine de 

Médicis (1519-1589)'nin oğlunun migrenini tedavi etmek için Fransız sarayına getiren Lizbon'daki 

Fransız büyükelçisi Jean Nicot (1530-1600)'a atfedilmiştir. Tabacum kelimesi ise Kristof Kolomb’un 

Amerika'yı (1492) keşfettiğinde Haiti ve Küba sakinlerinin içtiği kıvrılmış yaprakları belirten arawak 

kelimesinden geldiği tezi kabul görmüştür. Genellikle muhtelif savaşlar yoluyla bütün Avrupa’ya 

yayılan tütün Osmanlı topraklarına Cenevizli tüccarlar tarafından XVI. yüzyılın sonlarında getirilmiştir. 

Bu bitki, topluma ilk önce bazı hastalıklara iyi gelen bir tür şifa veren ilaç olarak tanıtılmıştır. Ülke 

topraklarında önce içicilikle başlanmış olsa da zamanla Balkanlar, Samsun ve Bafra gibi yerlerde de 

üretimine başlanmıştır. Günah olup olmadığı bile tartışılmış, zaman zaman ekimi ve içimi 

yasaklanmasına rağmen kısa sürede Türk tütünü veya şark tütünü olarak kalitesiyle öne çıkmayı 

başarmıştır. 

Fransız seyyahlara göre tütün içimi, aristokratların tercihi pipoyla başlamış daha sonra halkın çoğunluğu 

tarafından puro kullanılmış arada enfiye ile devam eden süreç sigaraya evirilince daha da 

yaygınlaşmıştır. Zamanla kaliteli tütün arayışı sektörde en önemli mesele haline gelmiştir. Bu noktada 

Bafra tütünü kalitesiyle öne çıkmıştır. La Constitution gazetesinde en iyi kalite olarak ilan verilen Bafra 

tütün ve sigara kâğıdı reklamları buna örnek olarak verilebilir. Muhtelif gazetelerin reklam sayfalarında 

ve broşürlerde de fotoğraflanmıştır. Bazı Fransız gazetelerinde Bafra tütünü N. Seferoğlu’nun adıyla 

öne çıkmıştır. TBMM meclis zabıtlarında ise aynı şahsın adı tütün kaçakçılığına karışmış ve mahkeme 

sonucu kayıtlara geçmiştir. 

Osmanlının XIX. yüzyılın son çeyreğinde vuku bulan iktisadi çöküşünü müteakip, Rusûmu-sitte 

idaresiyle başlayan Reji (la Régie Cointéressée des Tabacs de l'Empire Ottoman) şirketine dönüşen çok 

uluslu bir yapı Osmanlının tütün gelirlerini toplama imtiyazını alarak Türk tütününe el koymuştur. Bu 

bildiride, Bafra özelinde başta Reji idaresinde görev alan coğrafyacı ve oryantalist Vital Cuinet’in 

raporları, Fransız basını ve daha sonraki süreçte TBMM meclis zabıtlarında Bafra sigara kâğıdı 

kaçakçılığına ait vaka etraflıca incelenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Bafra, Reji, Türk Tütünü, Sigara Kâğıdı, Cuinet. 

 

 

Abstract: The name of the nicotine substance of the tobacco plant with the scientific name Nicotiana 

tabacum is attributed to Jean Nicot (1530-1600), the French ambassador in Lisbon, who brought it to 

the French Palace to treat migraines in the son of Catherine de Medici (1519-1589). As for the word 

tabacum, is accepted that,the word tabacum comes from the word arawak, which defining to the curled 

leaves smoked by the inhabitants of Haiti and Cuba when Christopher Columbus discovered America 

(1492). Tobacco, which had spread throughout Europe, usually various wars, was brought to the 

Ottoman lands  by Genoese merchants in the late 16th century . This plant was first introduced to the 

community as a kind of healing medicine that was good for certain diseases It  started firstly to be 

smoked in the country, then it was also produced in places such as Samsun and Bafra over timeIt was 

even debated whether it was a sin or not, and although its cultivation and smoking was banned from 
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time to time, it managed to stand out with its quality as Turkish tobacco or oriental tobacco in a short 

time. 

According to French travelers, tobacco smoking started with the pipe preferred by aristocrats, then cigars 

were used by the majority of the public, the process continued with snuff and when it evolved into 

cigarettes became more widespread. Over time, the search for quality tobacco has become the most 

important issue in the sector. At this point, Bafra tobacco stood out with its quality. An example of that  

can be given  is the advertisements for Bafra tobacco and cigarette paper, which were described as the 

best quality in La Constitution newspaper. It was also photographed in the advertising pages of various 

newspapers and brochures. In some French newspapers, Bafra tobacco came to the forefront under the 

name of N. Seferoğlu On the other hand, In the parliamentary minutes of the Grand National Assembly 

of Turkey, the name of the same person was involved in tobacco smuggling and the court outcome was 

recorded. 

Following the economic collapse of the Ottoman Empire in the last quarter of the nineteenth century, a 

multinational structure that started with the Rusûmu-sitte administration and evolved into the Reji (la 

Régie Cointéressée des Tabacs de l'Empire Ottoman) company seized Turkish tobacco with the 

concession to collect Ottoman tobacco revenues.  In this paper, in the case of Bafra cigarette paper 

smuggling in Bafra is examined in detail, at first in the reports of the geographer and orientalist Vital 

Cuinet, who worked in the Reji administration, in the French press and in the TBMM parliamentary 

minutes in the following process. 

 

Key words: Bafra, Reji, Turkish Tobacco, Cigarette Paper, Cuinet. 
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AMERİKAN KONSOLOS S. PİNKNEY TUCK’IN RAPORUNA GÖRE SAMSUN VE 

BAFRA’DA TÜTÜN YETİŞTİRİCİLİĞİ 

 

Tobacco Growing in Samsun and Bafra According to the Report of the American Consul S. 

Pinkney Tuck 

 

Dr. Öğr. Üyesi Yüksel KÜÇÜKER 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 
 

 

Özet: Araştırmalar 1788 tarihinden itibaren Samsun ve yöresinde tütün üretimi için girişimlere 

başlanıldığını ve bölgede üretilen tütünün kaliteli yapısından ötürü iç ve dış pazarlara sevkiyatının 

yapılmaya başlandığını ortaya koymaktadır. İlerleyen dönemlerde Samsun bölgesinde yetiştirilen tütüne 

olan rağbet artarak devam etmiş ve birçok yabancı şirketin de yakın ilgisini çekmeye başlamıştır. 1920’li 

yıllarda Samsun’da tütün yetiştiriciliği önemli bir noktaya gelinmiştir. Bu tarihte Samsun’da sorumlu 

konsolos konumunda bulunan Somerville Pinkney Tuck tarafından bölge hakkında hazırlanan 

raporlarda tütün yetiştiriciliği ve ticaretine ilişkin ilgi çekici bilgilere de özel yer açılmıştır. Tuck’ın 

kaleminden çıkan 20 Ağustos 1920 tarihli raporda Samsun, Bafra, Alaçam ve Taşova’nın tütün 

yetiştiriciliğinde bölgenin ana merkezleri olduklarına vurgu yapılmıştır. Özellikle verimli bir bölge 

olması sebebiyle Bafra’nın zengin vadilerinde yetiştirilen tütünün özelliklerinden bahsedilmiştir.  

Tütünün ekim aşamasından toplanmasına, kurutulmasından nakliyesine kadar tüm süreçlerine ilişkin 

bölge özelinde değerlendirmelerde bulunulmuştur. Bir geçim kaynağı olarak tütünün bölge insanının 

hayatındaki yerinin yanı sıra süreç içinde bölgede oluşan tütün kültürü hakkında yorumlara yer 

verilmiştir. II. Abdülhamit döneminde yapılan anlaşmayla tütün üretimi ve ticaretinde imtiyaz elde eden 

Reji idaresinin bölgedeki faaliyetleri hakkında da bilgilere yer açılan raporda özellikle tütün ticaretine 

ilişkin birtakım veriler eşliğinde bazı teknik değerlendirmeler yapılmıştır. Öte yandan Samsun’dan tütün 

ithaliyle uğraşan Amerikan firmaları için de ayrı bir başlık açılmıştır. 

Bu çalışmada Amerikan’ın Samsun sorumlu konsolosu Pinkney Tuck tarafından hazırlanan raporda yer 

verilen bilgiler ışığında konu hakkında bilgi veren diğer çalışmalardan da yararlanılarak Samsun ve 

Bafra başta olmak üzere bu bölgelerdeki tütün endüstrisi hakkında değerlendirmeler yapılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Samsun, Bafra, Tütün, Samsun Konsolosluk Raporları  

 

 

Abstract: Researches reveal that attempts were made to produce tobacco in Samsun and its vicinity 

since 1788 and due to the quality of the tobacco produced in the region, it was started to be shipped to 

domestic and foreign markets. The demand for tobacco grown in the Samsun region continued to 

increase and it started to attract the attention of many foreign companies in the following periods. 

Tobacco cultivation in Samsun reached a remarkable point in the 1920s. There is interesting information 

on tobacco cultivation and trade was also included in the reports prepared by Somerville Pinkney Tuck, 

who was the responsible consul in Samsun on this date. It was emphasized that Samsun, Bafra, Alaçam 

and Taşova were the main centers of the region in tobacco cultivation in the report dated 20 August 

1920. The report mentioned the characteristics of tobacco grown in the rich valleys of Bafra, which is a 

fertile region. Region-specific evaluations were made regarding all processes of tobacco cultivation, 

from planting to harvesting, drying and transportation. In addition to the importance of tobacco in the 

life of the people of the region, there are some comments about the tobacco culture formed in the region 

in the report. In the report, which also contains information about the activities of the Reji 

administration, which obtained privileges in tobacco production and trade with the agreement made 

during the reign of Abdulhamid II, some technical evaluations were made in the presence of some data 
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on tobacco trade. On the other hand, American companies dealing with tobacco imports from Samsun 

were also mentioned in the report. 

In this study, evaluations will be made about the tobacco industry in the region, especially in Samsun 

and Bafra, in the light of the information included in the report prepared by Pinkney Tuck, the American 

Consul in charge of Samsun by using other studies providing information on the subject. 

 

Key words: Samsun, Bafra, Tobacco, American Samsun Consulate Repor 
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MİLLİ MÜCADELE YILLARINDA BAFRA TÜTÜNÜ 

 

Bafra Tobacco in The Years of National Struggle 

 

 
Doç. Dr. Hacer GÖL 

Bitlis Eren Üniversitesi 
 

 

Özet: Bafra Kasabası Samsun şehrinin kuzeybatısında Kızılırmak kenarında yer alır. Osmanlı Devleti 

döneminde Canik Sancağı’na bağlıdır. Geniş Bafra ovası buğday, arpa, sebze ve mısır gibi ürünler 

açısından zengindir ancak burada üretilen tütünü ve daha sonra sigarası sayesinde Osmanlı Devleti 

döneminde olduğu kadar günümüz ekonomisinde de önemli yer tutmaktadır. Dolayısıyla bu küçük 

kasabada tütün üretimi ve ticareti önemli bir geçim kaynağı olmuştur. Bilindiği üzere, I Dünya Savaşı 

sonrasında 30 Ekim 1918'de İtilaf devletleri ile imzalanan Mondros Mütarekesi'nden sonra Osmanlı 

Devleti işgale uğramış, bu işgal karşısında Anadolu'da milli bir direniş hareketi meydana gelmiştir. Bu 

işgaller Osmanlı'nın pek çok kurumunu sekteye uğratmıştır. Bir yandan da savaş ortamında dahi olsa 

günlük hayat devam etmiştir. Çalışmamızın konusu Milli Mücadele ortamında Bafra'da tütün üretiminin 

incelenmesi olacaktır. Bafra'da üretilen tütünün bu dönemde ekonomiye katkısı, tütün üreticilerinin 

karşılaştığı sorunlar ortaya konulmaya çalışılacaktır. Konunun kaynakları Cumhurbaşkanlığı Arşivi 

belgeleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarının incelenmesi ile elde edilecektir.   

 

Anahtar Kelimeler: Tütün, Bafra, Milli Mücadele 

 

 

Abstract: Bafra Town is located in the northwest of Samsun city, on the edge of Kızılırmak. During the 

Ottoman Empire, it was connected to the Canik Sanjak. The vast Bafra plain is rich in products such as 

wheat, barley, vegetables and corn, but thanks to the tobacco and cigarette production, it has an 

important place in today's economy as well as its position in the Ottoman Empire period. Tobacco 

production and trade have always been an important source of livelihood in this small town. As known, 

after the Armistice of Mudros, signed with the Allied Powers on October 30, 1918, after the First World 

War, the Ottoman Empire was occupied, and a national resistance movement took place in Anatolia 

against this occupation. These occupations disrupted many institutions of the Ottoman Empire. On the 

other hand, even during the war, daily life continued. The subject of our study is to study the tobacco 

production in Bafra during the National Struggle. The contribution of the tobacco produced in Bafra to 

the economy in this period and the problems faced by tobacco producers are revealed. The sources of 

the subject were obtained by the examination of the Presidency Archive documents and the minutes of 

the Turkish Grand National Assembly. 

 

Key words: Tobacco, Bafra, National Struggle 
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BAFRASPOR VE 1937 YILI TÜRKİYE GRUP ŞAMPİYONLUĞU 

 

Bafraspor and Turkey Group Championship in 1937 

 

Dr. Resül NARİN 

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 
 

 

Özet: 1930 yılında kurulan Bafraspor, Bafra şehrinin spordaki en önemli temsilcilerinden biri olmuştur. 

Bu takımın tarihi çok da bilinmeyen zaferlerle doludur.  

Yerel tarih çalışmalarında spor tarihi çalışmalarının ayrı bir yeri vardır. Özellikle 1930’lu yıllar, Türk 

Futbolunun en haraketli olduğu dönemlerden biri olmuştur. Bu yıllarda yerel anlamda pek çok kulüp 

kurulurken oluşturulan küme müsabakaları takımların kendilerini göstermelerinde önemli birer saha 

olmuştur.  

16 Kasım 1937 tarihinde milli küme dışındaki şehirler arasında yer alan takımların oynadığı final 

maçında Bafraspor, Afyon gurup şampiyonluğunu kazanan İzmit’in Akyeşil takımını 3-1 yenerek 

Türkiye Grup şampiyonu olmuştur. Bu müsabakayı izleyenler arasında Bakan Şükrü Saraçoğlu da yer 

alıyordu. Bölgeler Futbol birinciliğini kazana Bafraspor Ankara’dan şehre döndüğünde coşkulu bir 

kalabalık tarafından karşılanmıştı. Bununla beraber Bafra Halkevi şampiyon sporcular şerefine bir çay 

ziyafeti vermişti.  

Bu çalışmamızda Bafra’nın önemli bir takımı olan Bafraspor’u ve bu takımın tarihindeki en büyük 

başarısı olan 1937 yılında kazanılan Bölgeler Futbol Birinciliğini konu edineceğiz.  

Anahtar Kelimeler: Bafra, Bafraspor, Futbol, Spor 

 

 

Abtract:  Bafraspor (founded in 1930) has been one of the most important representatives of the city of 

Bafra in sports. The history of the team is full of unknown victories. 

Sports history studies have a special place in local history studies. Especially the 1930s were one of the 

most active periods of Turkish Football. In 1930s, when many the local clubs were established the cluster 

competitions were an important field for the teams to show themselves. 

On November 16, 1937, in the final match played by the teams outside the national cluster, Bafraspor 

became the Turkey Group Champion by beating the Ak Yeşil team of Izmit 3-1, which won the Afyon 

group championship. Minister Şükrü Saraçoğlu was among those who watched this match. Bafraspor, 

who won the Regional Football Championship, was greeted by an enthusiastic crowd when the team 

returned to the city from Ankara. In addition, Bafra Community Center (Halkevi) held a tea feast in 

honor of the champion athletes. 

In this study, we will talk about Bafraspor, an important team of Bafra, and the Regional Football 

Championship, which was won in 1937, the greatest success of this team in its history. 

Key words: Bafra, Bafraspor, Football, Sports 
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BAFRA GELİN (ÇETİNKAYA) KÖPRÜSÜ ETRAFINDA GEÇMİŞTEN 

GÜNÜMÜZE ŞEKİLLENEN İNANÇ, RİTÜEL VE SÖZLÜ KÜLTÜR ÜRÜNLERİNİN 

KÜLTÜR VE COĞRAFYA ETKİLEŞİMLERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ 

 

An Investigation of Belief, Ritual and Oral Culture Products Shaped Around the Bafra Gelin 

(Çetinkaya) Bridge from Past to Present in the Context of Culture and Geography Interactions 

 

Doç. Dr. Ahmet KESKİN 

Samsun Üniversitesi 
 

 

Özet: Orta Anadolu merkezli olarak Sivas’ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ eteklerinden doğup Kayseri, 

Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum, Kastamonu ve Sinop’a 

bağlı toprakları katederek Samsun’a ulaşan ve Bafra üzerinden Karadeniz’e dökülen Kızılırmak, 

Türkiye’nin kendi sınırları içerisinde doğup kendi sınırları içinde denize dökülen en uzun akarsuyudur. 

Katettiği istikamet boyunca etkileşimde bulunduğu il, ilçe ve köyler kapsamında insan ve toplum 

yaşamında sosyo-ekonomik, coğrafi ve kültürel açıdan geniş etkilere sahip olan Kızılırmak’ın Türk 

kültüründe, sözlü edebiyat türlerinde, halk inançlarında ve ritüellerinde önemli etkilere sahip olduğu 

bilinmektedir. Kızılırmak üzerinden geçerek bölgeler arasındaki ulaşımı sağlamak üzere eski 

dönemlerde tahtadan yapılan köprülerin yıkılması sonucu başta olmak üzere Kızılırmak odaklı 

gerçekleşen can kayıpları ve özellikle de gelin alaylarının Kızılırmak’ta yitip gitmesi çekirdek ve tarihi 

olayları üzerine biçimlenerek sözlü kültür aracılığıyla yayılan ağıtlar, yine bu doğrultuda Kızılırmak’la 

ilgili biçimlenen inançlar ve ritüeller de bu bağlamda dikkat çekmektedir. Bu çalışmada, Türk sözlü 

kültüründe çok geniş alanlarda yayılım gösteren Kızılırmak ağıtlarının Bafra Gelin Köprüsü (Çetinkaya 

Köprüsü) etrafında yaşandığı kabul edilen olaylara bağlanan ve büyük ölçüde ana metin kabul edilen 

örneği ile bu doğrultuda şekillenen çeşitli inanç ve ritüeller, kültür ve coğrafya etkileşimleri bağlamında 

ele alınacaktır. Gelin Köprüsü ile ilgili inanç, uygulama ve sözlü kültür ürünlerinin oluşmasına yol açan 

tarihi hadise ile Gelin Köprüsü’nün günümüzde de düğün ritüelleri bağlamında nasıl bir ziyaret yeri ve 

hafıza mekanı olarak kabul etmek suretiyle sosyokültürel açıdan önemini sürdürdüğü konusu, halkın 

oluşturduğu her türlü maddi ve manevi kültürel ürünü kendine özgü yöntemlerle inceleyen halkbilimi 

(folklor) disiplininin kuram ve yaklaşımlarından hareketle, coğrafya ve kültür etkileşimleri odağında, 

disiplinerarası ve bütüncül bir perspektifle incelenecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kızılırmak, Gelin Köprüsü, folklor, sözlü kültür, halk inançları, ritüeller. 

 

 

Abstract: Central Anatolia centered on the Kızıldağ foothills of the İmranlı district of Sivas, reaching 

Samsun by traversing the lands connected to Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Yozgat, 

Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum, Kastamonu and Sinop and reaching the Black Sea via Bafra. The 

Kızılırmak is the longest river in Turkey that originates within its borders and empties into the sea within 

its borders. It is known that Kızılırmak, which has wide socio-economic, geographical and cultural 

effects on human and social life within the scope of the provinces, districts and villages it interacts with, 

has important effects on Turkish culture, oral literature genres, folk beliefs and rituals.The laments 

spread through oral culture, formed on the core and historical events of the loss of life, especially the 

loss of life in the Kızılırmak, and especially the disappearance of the bride processions in the Kızılırmak, 

as a result of the demolition of the wooden bridges in the old times to provide transportation between 

the regions by crossing the Kızılırmak. Beliefs and rituals shaped about this also draw attention in this 

context. In this study, various beliefs and rituals shaped in this direction will be discussed in the context 

of culture and geography interactions, with the example of Kızılırmak laments, which spread over a 
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wide area in Turkish oral culture, connected to the events accepted to have been experienced around the 

Bafra Gelin Bridge (Çetinkaya Bridge) and which is largely accepted as the main text. . The historical 

event that led to the formation of beliefs, practices and oral cultural products related to the Bride Bridge 

and the issue of how the Bride Bridge continues to be important in terms of socio-cultural aspects by 

accepting it as a place of visit and memory in the context of wedding rituals, all kinds of material and 

spiritual things created by the people. Based on the theories and approaches of the folklore discipline, 

which examines the cultural product with its unique methods, it will be examined with an 

interdisciplinary and holistic perspective, focusing on geography and culture interactions. 

 

Key words: Kızılırmak, Bride Bridge, folklore, oral culture, folk beliefs, rituals. 
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TÜRK KÜLTÜRÜNDE PİDE VE BAFRA PİDESİ 

Pita and Bafra Pita in Turkish Culture 

Arş. Gör. Dr. Özlem ÜNALAN 

Bayburt Üniversitesi 

Özet: Pide, Türk halkının sıklıkla tükettiği bir yiyecek türü olmasının yanında, insan yaşamının birçok 

evresinde çeşitli fonksiyonları olan kültürel bir üründür. Doğumla ilgili törenlerde, bebek mevlitlerinde, 

düğünlerde, bayramlarda, cenazelerde ikram edilen sembolik bir besindir. Bunun yanı sıra pide; 

damaklarda bıraktığı tatla, yapılış biçimiyle, ünlü ustalarıyla ve yöresel mutfak kültüründeki yeriyle 

Türk halk şiirine konu olmuştur. Birçok şehirde pide üzerine mani ve türküler yakılmaktadır. Ayrıca 

pide Türk mutfak kültürünün eşsiz lezzetlerinden biridir. Tahinliden, kıymalıya yörelere göre pideler 

çok çeşitlilik göstermekte; hatta bazı yöresel pideler coğrafi işaretli ürün olarak tescillenmektedir. Söz 

konusu bu pidelerden biri de Bafra pidesidir. Bafra pidesi üzerine türküler söylenmekte âşıklar 

şiirlerinde Bafra pidesini dile getirmektedir. Samsun halkı; Çarşamba, Bafra ve Temre pideleri başta 

olmak üzere Samsun pidesinin dünyaya tanıtılması ve tüketiminin artırılması için 2009’tan yılından 

itibaren her yıl nisan ayının ilk pazar gününü “Dünya Pide Günü” olarak kutlanmaktadır.  

Bu çalışmada, Türk kültüründe pidenin işlevinden, doğum, ölüm ve düğün geleneklerindeki yerinden, 

halk edebiyatı ürünleri içindeki kullanımından söz edilecektir. Bunlarla birlikte Samsun’un Bafra 

İlçesi’yle anılan Bafra pidesine yer verilecektir. Bu doğrultuda Bafra pidesinin yapım aşamaları yöresel 

mutfak kültürü içindeki yeri ve sözlü edebiyat ürünleri içindeki işlevi anlatılacaktır. Bu çalışma ile 

genelde Türk kültüründeki pidenin yeri ve önemi, özelde ise Bafra pidesinin özellikleri tanıtılmaya 

çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Pide, Bafra Pidesi, Türk Kültürü, Sözlü Ürünler. 

Abstract: Pita is not only a food commonly consumed by the Turkish population, but also a cultural 

product that serves various functions in many aspects of human life. It is a symbolic food served at birth 

ceremonies, weddings, festivals and funerals. In addition, pita is the subject of Turkish folk poetry owing 

to the taste it leaves on the palate, the way it is made, its famous masters and its place in local food 

culture. 

In many cities, there are lyric-driven songs and folk songs about pita. In addition, pita bread is one of 

the unique flavors of Turkish food culture. From tahini to minced meat, pitas vary greatly by region; 

some local pitas are even registered as geographically labeled products. One such pita is the Bafra pita. 

Folk songs are sung about Bafra pita and minstrels mention Bafra pita in their poems. Since 2009, 

"World Pita Day" has been celebrated every year on the first Sunday of April to promote Samsun's pitas, 

especially Çarşamba, Bafra and Temre pitas. 

This present study will discuss the function of pita bread in Turkish culture, its place in birth, death and 

wedding traditions, and its use in folk literature products. Along with these, the study will also focus on 

Bafra pita, which is associated with the Bafra District of Samsun, as well as the production stages of 

Bafra pita, its place in the local culinary culture and its function in oral literature. We intend to introduce 

to readers the place and importance of pita in Turkish culture in general and the characteristics of Bafra 

pita in particular 

Key words: Pita, Bafra Pita, Turkish Culture, Oral Products. 
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EŞSİZ DOĞA: BAFRA KUŞ CENNETİ 

 

 

Öğr. Gör. Halime ALTUNIŞIK 

Avrasya Üniversitesi 
 

 

Özet: Kızılırmak Deltası, Türkiye’nin en büyük deltalarından birisidir. Kızılırmak Deltası Samsun’a 30 

km mesafede Bafra’ya ise yaklaşık 24 km mesafede bir doğa cennetidir. Delta’da bulunan su basar 

ormanları (Galeriç) ilkbahar da tabanı tamamen suyla kaplanan yaprak döken ormanlardır. Kızılırmak 

Deltası UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici listesine girmiştir. 

Kızılırmak Deltası, Kızılırmak nehrinin taşıdığı alüvyonlar ile oluşan, ülkemizdeki en büyük deltalardan 

biridir. Samsun ilinin Bafra, Engiz ve Alaçam ilçe sınırları içerisinde yer almaktadır. Deltadaki 

karakteristik oluşumlardan biri de göllerle deniz arasındaki kumullardır. Kumulların yükseklikleri 7-8 

metredir ve 200-300 metrelik şeritler halinde kıyı boyunca uzanmaktadırlar. Bazı yerlerde 12 metreye 

ulaştıkları da görülmektedir. 

Bir 'Kuş Cenneti' olan belde, Kızılırmak Deltası'nın, Karadeniz sahilinde tabii özelliklerini koruyabilmiş 

en büyük sulak alanı. Deniz, ırmak, göl, kumul, sazlık, bataklık, orman ve tarım alanları gibi hayat 

ortamlarının sağlıklı bir ekosistem içinde bir arada bulunmaları 'Bafra Kuş Cenneti' ne biyolojik 

bakımdan zenginlik ve çeşitlilik sağlıyor. Türkiye’de bulunan 420 kuş türünden, deltada bu güne kadar 

340 kuş türü saptanmış ve bu türlerin 140 adedi bu alanda üremelerini gerçekleştiriyor. 

Tüm dünyada nesli tehlike altında olan 24 kuş türünden, 15 adedi deltada tespit edilmiş. Bunlardan 

Büyük Deniz Düdükçünü, Kuzey incikuşu, Küçük Kirazkuşu ve Ak Kirazkuşu son 20 yıldır sadece 

Kızılırmak Deltası 'nda görülüyor Nesli tehlikede olup 'Bafra Kuş Cenneti'nde görülen diğer kuş 

türlerinden bazıları; Tepeli Pelikan, Cüce Karabatak, Alboyunlu Kaz, Dikkuyruk, Şah Kartal, Deniz 

Kartalı, Küçük Kerkenez, Tarda. Bunlar arasında Deniz Kartalı, Tepeli Pelikan, Kara Leylek, Leylek, 

Turna, Balıkçıl, Ördek Yağmurcan ve ötücü kuş Passeriformes da bulunuyor. 100.000 su kuşunun 

barınması, deltanın besin maddesince ve fauna elemanlarınca zenginliğinin en iyi göstergesi…  

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde, 1 adet Ziyaretçi Merkezi, 1 adet Yönetim Merkezi ve 2 adet Kuş 

Gözlem Kulesi bulunmaktadır. Deltayı gezi amacıyla ziyaret eden kişilerin; delta hakkında bilgi 

edinmeleri için, Ziyaretçi Merkezi binasında Görüntü İzleme Merkezi, Sergi Salonu, bölgeye has 

ürünlerin tanıtıldığı satış reyonu gibi alanlar bulunmaktadır. Görüntü izleme merkezinde deltanın farklı 

yerlerine yerleştirilen dört adet kamera ile alınan görüntüler ziyaretçiler tarafından izlenebilmekte ve 

Kuş Gözlem kulelerinde, meraklı kuş gözlemciler izleme yapabilmektedir. 

Burada manda yetiştiriciliği oldukça fazla olup , doğal köy ürünlerini rahatlıkça satın alabileceğiniz 

yerler vardır. Yerli halk bunun için kendilerince tabelalar oluşturmuştur bile.  

Manda kaymağından dondurma, manda yoğurdu, süt, organik yumurta, peynir mutlaka denenmeden 

dönüşe geçilmemelidir.  

Bizzat kendim Bafra’da çalıştığım dönemde sabah sporumu Leylek Evi’ne kadar gerçekleştirip 

dönerdim. Çok güzel zamanlardı. Bisiklet sporu Bafra’da yaşayan gençlerimize özendirilmelidir.  Bölge 

bisiklet sürüşü için oldukça idealdir.  

Bisikletçilerin, fotoğrafçıların, doğa sporları yapanların, ayrıca dışarıdan Bafra’yı ziyarete gelenlerin 

mutlaka görmesi gereken deltamız lütfen Bafra Kuş Cenneti olarak yerini korumalıdır.  

Kendi fotoğraf çekimlerim sunuma eklenecektir.  

 

Anahtar Kelimeler: kuş, köy ürünleri, fotoğrafçılık, manda yetiştiriciliği 

 

 

Abstract: The Kızılırmak Delta is one of the largest deltas in Turkey. The Kızılırmak Delta is a nature 

paradise at a distance of 30 km from Samsun and about 24 km from Bafra. Flooded forests located in 
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the Delta (Galeric) are deciduous forests, the bottom of which is completely covered with water in the 

spring. The Kızılırmak Delta has been included in the UNESCO World Cultural Heritage Tentative list. 

The Kızılırmak Delta is one of the largest deltas in our country, formed by the alluvium carried by the 

Kızılırmak River. It is located within the boundaries of Bafra, Engiz and Alaçam districts of Samsun 

Province. One of the characteristic formations in the delta is the dunes between the lakes and the sea. 

Dec. The heights of the dunes are 7-8 meters, and they stretch along the coast in strips of 200-300 meters. 

It is also observed that in some places they reach 12 meters. 

The town, which is a 'Bird Paradise', is the largest wetland area of the Kızılırmak Delta on the Black Sea 

coast that has been able to preserve its natural features. Sea, river, lake, dune, reeds, marsh, forest and 

agricultural ecosystem they exist in environments such as fields of a healthy life 'there is a wealth of 

diversity and biodiversity of Bafra bird sanctuary. Of the 420 bird species found in Turkey, 340 bird 

species have been identified in the delta to this day, and 140 of these species are breeding in this area. 

Of the 24 bird species that are endangered all over the world, 15 have been identified in the delta. Of 

these, the Great Sea Whistle, the Northern Pearl Bird, the Small Cherry Bird and the White Cherry Bird 

have been seen only in the Kizilirmak Delta for the last 20 years, and some of the other bird species that 

are endangered and seen in the Bafra Bird Paradise are; Crested Pelican, Dwarf Cormorant, White-

necked Goose, Dikkyuruk, Eagle, Sea Eagle, Small Kestrel, Tarda. Among them are the Sea Eagle, 

Crested Pelican, Black Stork, Stork, Pike, Heron, Decapitated Duck and Passeriformes of songbirds. the 

shelter of 100,000 waterfowl is the best indicator of the richness of the delta in nutrients and fauna 

elements… 

There is 1 Visitor Center, 1 Administrative Center and 2 Bird Observation Towers in Kızılırmak Delta 

Bird Paradise. In order for people visiting the Delta for sightseeing purposes to learn about the delta, 

there are areas such as an Image Viewing Center, an Exhibition Hall, a sales department where products 

specific to the region are introduced in the Visitor Center building. In the image monitoring center, the 

images taken by four cameras placed in different parts of the delta can be viewed by visitors and curious 

bird watchers can watch in the bird Observation towers. 

There is quite a lot of buffalo breeding here, and there are places where you can easily buy natural village 

products. The local people have already created signs for this by themselves. 

Buffalo cream ice cream, buffalo yogurt, milk, organic eggs, cheese should not be returned without 

trying. 

When I personally worked at Bafra, I used to do my morning sports as far as Stork House and return. 

Those were great times. Cycling should be encouraged to our young people living in Bafra. The area is 

quite ideal for cycling. 

Cyclists, photographers, extreme sports people, as well as those who come to visit Bafra from the 

outside, our delta, which must be seen, please Bafra should protect its place as a Bird Paradise. 

My own photo shoots will be added to the presentation. 

 

Key words: bird, village products, photography, buffalo breeding 
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BAFRA’DA TURİSTİK ÜRÜN OLARAK FESTİVALLER 

 

Festivals as Touristic Product in Bafra 

 

Sema ERDAL1 & Doç. Dr. Mutlu KAYA1 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

 

 

Özet: Festivaller; kentin turistik faaliyetlerini artırmak, belirli bir süre içinde yerel halka ek gelir 

sağlamak, bölgeye özgü sosyal, kültürel veya maddi ve manevi varlıkları tanıtmak vb. birçok potansiyele 

sahip faaliyetlerdir (Kladou, 2011). Bu çalışmada Samsun’un Bafra ilçesinde gerçekleşen festivaller 

turistik ürün kapsamında değerlendirilecektir. Çalışmada 4 adet festival incelenmiştir. Etkinlik 

başlıklarında “festival” kelimesinin yanı sıra “şenlik”, “şölen” ve “panayır” kelimelerinin geçtiği 

başlıklar da çalışmaya dâhil edilmiştir. Çalışmanın amacı Bafra ve çevresinde gerçekleştirilen 

festivallerin turistik ürün olarak mevcut durumunu ve gelecekteki potansiyelini belirleyerek somut 

önerilerde bulunmaktır.  

Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden yorumsamacı (hermeneutik) yaklaşım benimsenmiştir. 

Yorumsamacı yaklaşım araştırmacının konuyu ele alış biçimi olarak önceki araştırma deneyimleri veya 

öğrendiklerini betimlemesi veya doğal ortamında araştırılan konu hakkında çıkarımda bulunarak 

genelleştirmesi olarak ifade edilebilir (Mayring, 2011, s. 16 ; Gubrium ve Holstein, 1997). Veriler; 

arşivler, yazılı ya da dijital doküman ve alanyazın incelemesi yapılarak toplanmış, ek olarak çalışmaya 

konu olan bir adet festivalde saha çalışması ve yüz yüze görüşmeler yapılmış, iki festivalde ise katılımcı 

kimliği ile bulunulmuştur.  

Çalışmada; bölgede yapılan festivallerin içerikleri turizm ürünü olarak değerlendirilmiştir. Usal ve Oral 

(2001: 33)' a göre turistik ürün “çağdaş insanın çok boyutlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere turizm 

işletmesince bir araya getirilmiş ve yeniden düzenlenmiş doğal, toplumsal, siyasal ve psikolojik 

verilerden oluşan karmaşık bir mal ve hizmetler bütünüdür”. Çalışmada ele alınan festivaller turistik 

ürün unsurları açısından ele alınmıştır. Kozak vd. (2015) bir ürünün turistik ürün olarak 

değerlendirilebilmesi için sahip olması gereken unsurları “çekicilik”, “etkinlikler”, “ulaşılabilirlik”, 

“turizm işletmeleri” ve “imaj” olarak belirtmiştir.  

Bafra’da gerçekleştirilen festival türündeki etkinlikler turistik ürün unsurlarına uygun biçimde 

değerlendirilerek katılım arttırılmalıdır. Festival alanı ve güzergâhında bölgenin coğrafi işaretli ürünleri 

ve diğer turistik faaliyetleri ile ilgili yoğun tanıtım çalışmaları yapılmalıdır. Uluslararası niteliği olan 

festivallerde kardeş şehir uygulamasına gidilebilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Bafra, Festivaller, Turistik Ürün, Turizm, 

 

 

Abstract: Festivals; to increase the touristic activities of the city, provide additional income to the local 

people within a certain period, introduce the social, cultural or tangible and intangible assets unique to 

the region, etc. activities with many potentials (Kladou, 2011). In this study, the festivals held in Samsun 

Bafra district will be evaluated within the scope of touristic products. In the study, 4 festivals were 

examined. In addition to the word "festival" in the event titles, titles with the words  "fair" were also 

included in the study. The aim of the study is to determine the current status and future potential of the 

festivals held in Bafra and its surroundings as tourist products and to make concrete suggestions. 

The hermeneutic approach, one of the qualitative research methods, was adopted in the study. The 

hermeneutic approach can be expressed as the researcher's way of handling the subject, describing her 

previous research experiences or learning, or generalizing by making inferences about the researched 

subject in its natural environment (Mayring, 2011, s. 16 ; Gubrium ve Holstein, 1997). Data; archives, 
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written or digital documents and literature were collected by reviewing. In addition, fieldwork and face-

to-face interviews were conducted in one festival, which was the subject of the study, and the researcher 

was present in the other two festivals. 

In the study; The contents of the festivals held in the region were evaluated as tourism products. 
According to Usal and Oral (2001: 33), “The touristic product is a complex set of goods and services 

consisting of natural, social, political and psychological data brought together and rearranged by the 

tourism business to meet the multidimensional needs of modern people”. The festivals discussed in the 

study are discussed in terms of touristic product elements. Kozak et al. (2015) stated that the elements 

that a product must have to be considered as a touristic product are “attractiveness”, “events”, 

“accessibility”, “tourism businesses” and “image”. 

Festival-type events held in Bafra should be evaluated by touristic product elements and participation 

should be increased. Intensive promotional activities should be carried out on the region's geographically 

indicated products and other touristic activities in the festival area and route. In festivals with an 

international character, sister cities can be implemented. 

 

Key words: Bafra, Festivals, Touristic Product, Tourism, 
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YERELDEN ULUSALA BİR YOL: COĞRAFİ TESCİLLİ ÜRÜNLERİ İLE BAFRA 

 

Çağla YILMAZ 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 
 

 

Özet: Kent kimliğinin oluşumunda önemli bir yerde duran kentlerin imgesel ürünleri son dönemde 

“coğrafi tescil” sistemi ile korunmakta ve aktarılmaktadır. Bu tescil mekanizmasının ürünlerin ve 

ürünlerin üretildiği merkezlerin görünürlüğüne ciddi bir katkısının olduğu yadsınamaz. Kentler bu 

ürünler sayesinde önce kendi değerlerini fark etmekte, ardından bu değerlerin korunması ve üretiminin 

sürmesi için çalışmalar yapılmasını öncelemektedirler. Başta yerel yönetimler ve sivil toplum 

kuruluşları olmak üzere birçok kurum koordineli şekilde çalışmakta, her yıl yeni bir ürünün tescilini 

almak için özellikle yakın coğrafyalardaki diğer iller ile yarışmaktadırlar. Türk Patent ve Marka Kurumu 

tarafından yürütülen bu sistemde bugün onlarca işaretli ürün mevcuttur. Samsun da 15 ürün ile tescil 

mekanizmasında yer almaktadır. Bu ürünlerin dört adeti Bafra ilçesinin ürünleridir. Üçü mutfak kültürü 

biri ise el sanatı ürünü olan bu geleneksel değerler bugün Bafra’nın tanıtımında kullanılabilir ve Bafra 

bir turizm mekânı durumuna getirilebilir. Bugün turizm algısı deniz, kum, güneşten ziyade deneyim 

turizmine dönmüştür. Türkiye’nin kuzey kıyıları ellerindeki bu potansiyeli değerlendirme konusunda 

zaman zaman sorun yaşamaktadırlar. Bafra da denizi, yemeği, doğasının yanında sözünü ettiğimiz 

coğrafi tescilli ürünleri ile bir cazibe merkezi haline getirilebilir. Bu çalışmada coğrafi tescilli ürünleri 

ile Bafra ilçesinin bu ürünleri ne kadar verimli kullandığı değerlendirilecektir. Ayrıca neler 

yapılabileceği benzer ilçeler üzerinden tartışılacaktır. Sonuçta Bafra ilçesinin tescilli ürünlerinden 

hareketle gerçekleştirilebileceği öneriler sunulacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kent imgesi, coğrafi tescil, turizm, kültür turizmi 

 

 

Abstract: The imaginary products of cities, which have an important place in the formation of urban 

identity, have recently been protected and transferred with the "geographic registration" system. It is 

undeniable that this registration mechanism has a serious contribution to the visibility of the products 

and the centers where the products are produced. Cities first realize their own values thanks to these 

products, and then they prioritize efforts to protect these values and continue their production. Many 

institutions, especially local governments and non-governmental organizations, work in coordination 

and compete with other provinces, especially in nearby geographies, to obtain the registration of a new 

product every year. Today, there are dozens of marked products in this system run by the Turkish Patent 

and Trademark Office. Samsun is in the registration mechanism with 15 products. Four of these products 

are the products of Bafra district. These traditional values, three of which are products of culinary culture 

and one of handicrafts, can be used in the promotion of Bafra today and Bafra can be turned into a 

tourism place. Today, the perception of tourism has turned to experience tourism rather than sea, sand 

and sun. The northern coasts of Turkey sometimes have problems in utilizing this potential. Bafra can 

be turned into a center of attraction with its sea, food and nature as well as its geographically registered 

products. In this study, it will be evaluated how efficiently Bafra district uses these products with its 

geographically registered products. In addition, what can be done will be discussed over similar districts. 

As a result, suggestions will be presented based on the registered products of Bafra district. 

 

Key words: Urban image, geographical registration, tourism, cultural tourism 
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1860-1865 YILLARI ARASINDA BAFRA’DA YAPILAN İMAR FAALİYETLERİ 

 

Reconstruction Activities in Bafra Between 1860-1865 

 

Dr. Öğr. Üyesi Pelin İSKENDER KILIÇ 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
 

 

Özet: Bafra, tarihi geçmişi Geç Kalkolitik (İlk Tunç Çağı) dönemine kadar uzanan, tarih boyunca 

Fenikeliler, Gasgalılar, Roma İmparatorluğu, Doğu Roma İmparatorluğu, Selçuklular, Pervaneoğulları, 

Bafra Bayleri ve Osmanlı Devleti’nin idaresi altında kalmış eski bir yerleşim yeridir. Karadeniz 

kıyısında, Kızılırmak’ın biriktirdiği birikinti ovası üzerinde kurulmuştur. Kızılırmak, Bafra ilçesinin 

yaklaşık 2 km. batısından geçerek Bafra Burnu’nda Karadeniz’e dökülür. Bulunduğu konumu, verimli 

toprakları, yumuşak iklimi, Karadeniz’in buharlı gemilere açılması ve özellikle de nitelikli tütün 

üretimiyle önemli bir ticaret merkezi olmuştur. Bu nedenle farklı dönemlerde müslim ve gayrimüslim 

nüfusu artmıştır. 19. yüzyılda bağlı olduğu Canik Sancağı’nın merkezi olan Samsun kazasından daha 

fazla nüfusa sahiptir. Dolayısıyla tarihi geçmişi, ekonomik ve sosyal yapısının zenginliği; sosyal, ticari, 

dini ve kültürel birçok eserin yapılmasında etkili olmuştur. Bu eserlerle ilgili çeşitli bilgileri Evliya 

Çelebi, Şemseddin Sami ve bölgeye gelen Alman, Fransız, İngiliz birçok seyyahın eserinde görmek 

mümkündür. Bildirinin konusu bu kaynaklara ek olarak Osmanlı arşiv kaynaklarında yer alan 1860-

1865 yılları arasında Bafra’da inşa ya da tamir edilen yol, taşköprü, çeşme, kütüphane, muvakkithane, 

cami, derbent yolları,  vb. çeşitli imar faaliyetlerle ilgilidir.    

 

Anahtar Kelimeler: Bafra, imar faaliyetleri, Osmanlı Devleti 

 

 

Abstract: Bafra is an old settlement that dates back to the Late Chalcolithic (Early Bronze Age) period 

and has been under the rule of the Phoenicians, Gasgans, Roman Empire, Eastern Roman Empire, 

Seljuks, Pervaneogullari, Bafra Bayleri and the Ottoman Empire throughout history. It was established 

on the Black Sea coast, on the deposited plan of Kızılırmak. Kızılırmak is approximately 2 km from the 

town of Bafra and flows into the Black Sea at Cape Bafra. It has become an important trade center with 

its location, fertile lands, mild climate, the opening of the Black Sea to steamships, and specially 

qualified tobacco production. For this reason, the Muslim and non-Muslim populations increased during 

different periods. It has more people than the Samsun district, which was the center of Canik Sanjac, 

attached to it in the 19th century. Therefore, the richness of its historical background and economic and 

social structure; has been effective in making many social, commercial, religious, and cultural works. It 

is possible to see various information about these works in the works of Evliya Çelebi, Şemseddin Sami, 

and many German, French and English travelers who came to the region. In addition to these sources, 

the subject of the paper is the road, stone bridge, fountain, library, timetable, mosque, derbend roads, 

etc., built or repaired in Bafra between 1860 and 1865 in the Ottoman archive sources related to various 

construction activities. 

 

Key words: Bafra, reconstruction activities, Ottoman Empire  
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OSMANLI DEVLETİ’NİN SON DÖNEMİNDE BAFRA HAPİSHANESİ 

 

Bafra Prison in The Last Period of The Ottoman Empire 

 

Prof. Dr. Mucize ÜNLÜ 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
 

 

Özet: Tanzimat döneminde pek çok alanda olduğu gibi hukuk alanında da modernleşme yönünde 

önemli yenilikler yapılmıştır. Bunlar içerisinde hapishane reformu önemli bir yer tutmaktadır. Ceza 

kanununda yapılan düzenlemelerle hapis cezası etkin bir cezalandırma yöntemi olarak benimsenip 

bedene yönelik cezaların yerini hapis cezası alınca yeni hapishane binalarına ihtiyaç duyulmuştur. Bu 

ihtiyacı karşılamak için bir taraftan yeni binalar inşa edilirken diğer taraftan mevcut yapılar 

iyileştirilmeye ve hapishane koşulları ıslah edilmeye çalışılmıştır. Sultan II. Abdülhamit döneminde 

çıkarılan nizamnamelerle bu çalışmalar güçlendirilmiş ancak bütçe yetersizliği başta olmak üzere çeşitli 

nedenlerden dolayı istenen sonuca ulaşmak mümkün olmamıştır.  

Bu bildiride öncelikle Bafra Hapishanesinin inşa süreci, fiziki yapısı, personel durumu, sıhhi şartları 

hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca ulaşılabilen belgeler ışığında tutuklu ve mahkûmlar ile bunların 

hapsedilmelerine neden olan suçlar irdelenerek ülke genelinde yürütülen hapishane reformu 

çalışmalarının Bafra Hapishanesindeki yansımaları ortaya konmaya çalışılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Bafra, Hapishane, Reform, İnşa. 

 

 

Abstract: During the Tanzimat period, important innovations were made in the field of law, as in many 

other fields, in the direction of modernization. Among these, prison reform has an important place. New 

prison buildings were needed when prison sentences were adopted as an effective method of punishment 

with the amendments made in the penal code, and prison sentences replaced the corporal punishments. 

In order to meet this need, new buildings were built on one hand, while existing structures were tried to 

be improved and prison conditions were tried to be reconditioned on the other. These actions were 

strengthened with the regulations issued during the reign of Sultan Abdul Hamid II, but due to various 

reasons, especially the lack of budget, it was not possible to achieve the desired outcomes. 

In this article, first, information will be provided about the construction process, physical structure, 

personnel situation, and sanitary conditions of Bafra Prison. In addition, in the light of available 

documents, detainees and convicts and the crimes that caused their imprisonment will be examined and 

the reflections of the prison reform efforts carried out throughout the country will be tried to be revealed 

with respect to Bafra Prison. 

 

Key words: Bafra, Prison, Reform, Construction. 
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BAFRA’NIN GELENEKSEL CUMBALI KÖY EVLERİ 

 

Traditional Bay Window Village Houses of Bafra 

 

Dr. Şerif TÜMER 

Mardin Artuklu Üniversitesi 
 

 

Özet: Türk geleneksel konutunun en karakteristik üslûp özelliklerinden olan cumba, Türkistan’dan 

Avrupa’ya uzanan Türk sanatının mimari kültür öğelerinden sadece birisidir. Mimari bir öğe olmaktan 

daha fazlası olan cumba, geleneksel konutlara estetik bir boyutta kazandırmaktadır. Ekonomi-mimari 

ilişkisi bağlamında genellikle büyük Anadolu şehirlerinde görmeye alışkın olduğumuz cumbalı ev 

mimarisi zamanla Anadolu kırsalında da yayılım göstererek köy evlerinde de karşımıza çıkmaktadır. 

Bafra’nın geleneksel yapım tekniğiyle inşa edilmiş köy evleri ise hem Türk konut mimarisinin hem de 

estetik arayışların Anadolu kırsalında karşımıza çıkan önemli örneklerindendir. Bu bildiri kapsamında 

Bafra’nın Terzili, Selemelik, Kolay, Kuzalan ve Şahinkaya köylerinde tespit edilen 27 cumbalı konut; 

plan, malzeme ve teknik gibi açılardan ele alınarak mimari çizim ve görseller eşliğinde tanıtılacaktır. 

Bu evlerin, Türk konut mimarisi genelinde ve Karadeniz bölgesi geleneksel konut mimarisi özelinde 

değerlendirmesi yapılacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Bafra, Türk Konutu, Geleneksel Ev, Kırsal Mimari, Köy Evleri 

 

 

Abstract: The bay window, which is one of the most characteristic stylistic features of the Turkish 

traditional house, is just one of the architectural cultural elements of Turkish art stretching from 

Turkistan to Europe. More than an architectural element, the bay window adds an aesthetic dimension 

to traditional houses. In the context of the economy-architecture relationship, the bay window house 

architecture, which we are accustomed to seeing in big Anatolian cities, spreads in the Anatolian 

countryside over time and appears in village houses as well. Village houses built with the traditional 

construction technique of Bafra, on the other hand, are important examples of both Turkish residential 

architecture and aesthetic pursuits in the Anatolian countryside. Within the scope of this paper, 27 

houses with bay windows identified in Terzili, Selemelik, Kolay, Kuzalan and Şahinkaya villages of 

Bafra; will be discussed in terms of plan, material and technique and will be introduced with architectural 

drawings and visuals. These houses will be evaluated in general of Turkish residential architecture and 

in the traditional residential architecture of the Black Sea region. 

 

Key words: Bafra, Turkish House, Traditional House, Rural Architecture, Village Houses 
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BAFRA’NIN KENTSEL BELLEĞİNDEN SİLİNEN GELENEKSEL MİMARİ 

YAPILAR 

 

 

Erkan YILDIRIM 

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü 
 

 

Özet: Korunması gerekli kültür varlıklarından geleneksel mimari yapılar, döneminin tarihi, kültürel ve 

sosyolojik özelliklerini yansıtır. Geleneksel mekanların işlevsizleşmesi, aile yapısındaki değişim, göç, 

miras, doğal afet vb. sebeplerle bakımsız kalan ya da terk edilen mimari yapılar yok olmaya mahkumdur. 

Toplum için geri dönüşü imkânsız bir kayıp olan mimari mirasın yok olması, gelecek kuşaklara 

aktarımın da önündeki en büyük engeldir. Yerel yönetimlerin nitelikli kentsel mekanların korunması 

amacıyla, kentsel bellek çalışmaları yapması ya da desteklemesi hayati öneme sahiptir. 

Bu çalışmada Bafra İlçe merkezinde yok olan geleneksel mimari yapıların izi sürülmeye çalışılacaktır. 

Kentsel belleğimizin mekânsal boyutunu güçlendirmeye çalışırken, yıkım olgusunun yarattığı çölleşme 

üzerinde de analiz yapma imkânımız olacaktır. Geleneksel kent dokusuna ait fotoğraflar araştırmanın 

temel materyalini oluşturmaktadır.  
 

Anahtar Kelimeler: Bafra, Mimari, Konut, Çeşme, Kentsel Bellek 
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BAFRA’NIN TARİHİ BİR SEMBOLÜ: ÇETİNKAYA KÖPRÜSÜ 

 

A Historical Symbol of Bafra: Çetinkaya Bridge 

 

 

Fatih ÖZDEMİR 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
 

 

Özet: Bafra’dan geçmekte olan Kızılırmak, şehri ikiye ayırması bakımından karşıdan karşıya geçme 

ihtiyacını doğurmuştur. Bu nedenle ırmağın üzerine insanların ve küçük çapta araçların geçmesi için 

ahşap bir köprü yapılmıştır. Bu ahşap köprü, ilk yapıldığı dönemlerde işlevini yerine getirirken zaman 

ve teknolojinin ilerlemesi üzerine araçların gelişip artmasıyla eski işlevini yerine getiremez olmuştur. 

Bundan dolayı sürekli yıkılmakta ya da bir tarafı göçmektedir. Her defasında köprüyü yeniden tamir 

ettirmek çok masraflı ve zaman alan bir iş olduğundan ve Bafra halkının Cumhuriyet’in ilk yıllarında 

Çarşamba ilçesine yapılan beton köprü gibi Bafra’ya da bir köprü yapılmasını istemesinden dolayı yeni 

bir köprü yapımına başlanmıştır.  

Bu çalışmada “Samsun” ve “Ahali” gazeteleri kullanılarak Bafra’daki eski tahta köprünün geçirdiği 

evrelerle yeni köprünün inşasına dair aşamalar takip edilmiş ve ortaya tarihsel bir süreç konulmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Bafra, Çetinkaya Köprüsü, Kızılırmak, Samsun Gazetesi, Ahali Gazetesi. 

 

 

Abstract: The Kızılırmak, which passes through Bafra, has created the need for crossing in terms of 

dividing the city into two. For this reason, a wooden bridge was built over the river for people and small 

vehicles to cross. While this wooden bridge was performing its function when it was first built, it could 

not fulfill its old function with the development and increase of vehicles due to the advancement of time 

and technology. For this reason, it is constantly destroyed or one side collapses. Since it is a very costly 

and time-consuming task to have the bridge repaired each time, and because the people of Bafra wanted 

a bridge to be built in Bafra, like the concrete bridge built in Çarşamba district in the first years of the 

Republic, a new bridge was started to be built.  

In this study, using the "Samsun" and "Ahali" newspapers, the phases of the old wooden bridge in Bafra 

and the stages of the construction of the new bridge were followed and a historical process was revealed. 

 

Key words: Bafra, Çetinkaya Bridge, Kızılırmak, Samsun Newspaper, Ahali Newspaper. 
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İSLAM HUKUKU TAZİR CEZALARINDAN OLAN SÜRGÜNÜN BAFRA 

KAZASI’NDA TATBİKİ 

Application of Exile, one of the Islamic Law Tazir Penalties, in Bafra District 

Dr. Öğretim Üyesi Taha YILMAZ
Ardahan Üniversitesi 

Özet : Sürgün, fıkıh sistematiğinde hem hadd hem de tazir yönü olan bir ceza türüdür. İslâm hukukunda 

bu ceza şekli hem hadd-i şer’î suçlara, hem de yöneticilerin takdirine bırakılmış olan tazir suçlarına 

matuf fiillere uygulanmıştır. Bu açıdan sürgün çok çeşitli suç gruplarına tatbiki mümkün olan bir ceza 

türü olarak tatbik edilmiştir. Ceza türleri içerisinde, tarihi insanlığın geçmişi kadar eskiye dayanan 

sürgün, Osmanlılar tarafından da ceza muhakemesine dahil edilerek uygulanmıştır. Osmanlı Devleti’nin 

özellikle son dönemlerinde başta siyasi suçlular olmak üzere adi suçlular ve devlet memurları tazir 

cezası kapsamında sürgünle cezalandırılmıştır. Osmanlı Anadolu’sunun kuzeyinde yer alan Bafra kazası 

da sürgün cezasının infaz edildiği mahallerden biriydi. Toplumun çeşitli kesimlerinden suçlular sürgün 

edilmek üzere bu kazaya sevk edilmekteydiler. Osmanlı Devleti arşivlerine yansıyan birçok sürgün 

vakasının Bafra Kazası ile ilgili olduğu görülmektedir. Bu çerçevede müftü ve vaiz gibi ulemadan 

kişilerin sürgün edildiği bu bölge, aynı şekilde asker veya siyasi suçluların da cezalarını çektikleri bir 

yer hüviyetindeydi. 

 Bafra’ya sürgün edilen Bayburt kazası müftüsü veya  Doktor Yüzbaşı Şefik Efendi örneklerinde 

görüleceği gibi Bafra kazasının bir sürgün yeri olarak kullanıldığı tarihi vesikalara yansımıştır. Bafra, 

Osmanlı idaresinin muhalifleri olan siyasi suçlulara da bir ceza mahalli olmuştur. Bafra kazasına sürgün 

edilenler olduğu gibi buradan da birçok devlet görevlisinin Bafra kazasının dışına sürgün edildiği bir 

gerçektir. Ramazan ayında Bafra’da görev yaptığı camideki vaazları dolayısıyla Kayseri’ye sürgün 

edilen Süleyman Efendi ya da Bafra müftüsü Abdürrahim Efendi’nin Trabzon’a nefyedilmesi de bu 

kabildendir. Yine Bafra’da fetva vermekte iken Kıbrıs’a nefy edilmiş olan Siyami isimli şahıs da bu 

konuda bir örnektir. Çalışmamızda, Osmanlı döneminde Bafra kazasına yapılan sürgünler ele alınırken 

bölgeden çeşitli suçlara binaen sürgün edilenlere de yer verilmiştir. Bu kapsamda çalışmamız bölgenin 

sosyo-kültürel tarihinin de bir yansıması olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Tarihi, Bafra, Tazir Cezası, Sürgün. 

Abstract : Since the penalty of exile is a punishment that has both hadd and tazir aspects in the fiqh 

system, it is a punishment applied to both hadd-i-shar'i crimes and tazir crimes that are left to the 

discretion of the rulers in Islamic law. In this respect, it has been applied as a type of punishment that 

can be applied to a wide variety of criminal groups. Among the punishment types, the exile punishment, 

which dates back to the past of humanity, was also applied by the Ottomans by including it in the 

criminal procedure. This form of punishment, the conditions of which are determined by Islamic law, 

especially in the last periods of the Ottoman Empire, especially political criminals, common criminals 

and state officials were punished under the penalty of tazir. The town of Bafra, located in the north of 

Ottoman Anatolia, was one of the places where the exile was executed. Criminals from various sections 

of the society were being sent here to be exiled. It is seen that many exile cases reflected in the archives 

of the Ottoman Empire are related to the Bafra District. In this context, this region, where people from 

ulama such as muftis and preachers were exiled, has likewise been a place where military or political 

criminals have been sentenced. As can be seen in the examples of the mufti of the Bayburt county or 

doctor captain Şefik Efendi, who was exiled in Bafra. Bafra was also a place of punishment for political 

criminals who were opponents of the Ottoman administration. It is a fact that many state officials were 
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exiled from here as well as those who were exiled to Bafra. The death of Süleyman Efendi or Bafra 

mufti Abdürrahim Efendi, who was exiled to Kayseri due to his sermons in the mosque he served in 

Bafra during Ramadan, to Trabzon is of this type. Again, while he was giving a fatwa in Bafra, the 

person named Siyami, who was commanded to Cyprus, is an example in this regard. In our study, while 

trying to show the exiles to Bafra district during the Ottoman period, those who were exiled from the 

region due to various crimes will also be included. In this context, our study will be a reflection of the 

socio-cultural history of the region. 

 

Key words: Ottoman history, Bafra, Tazir Punishment, Exile. 
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KAFKASYA’DAN BAFRA’YA GÖÇ VE SORUNLAR 

 

Migration and Problems from the Caucasus to Bafra 

 

 
Prof. Dr. Osman KÖSE 

Milli savunma Üniversitesi 

 

 

Özet : Osmanlı devleti 18. Yüyıldan itinbaren Balkanlar ve Kafkasya’dan Anadolu’ya doğru yoğun göç 

almaya başlamıştır. Rusların Karadeniz’in kuzeyi ve Kafkasya’ya doğru ilerlemeleri ve sık aralıklarla 

yapılan savaşlarda Osmanlı devletini malubiyeti ile Kafkasya, 19. Asrın ikinci yarıısnda en çok göçün 

geldiği bölgelerden olmuştur. Rusların Kafkasya’nın kadim yerel ahalisiolan çerkesler bunlardan biridir. 

Rusların uuzn süren saldıırlsarı, katlişam ve soykıırtm avaran ugulaalrı ile Kafkas ahalisi vatanlarını 

bırakarak Osmanlı devletine göç etmiştir. Bafra da bu göçün geldiği yerlerden biridir.Bu tebliğde 

kafkasya’dan Bafra’ya gelen göçler ve yaşanılan sıkıntılar ele alınacaktır 

 

Anahtar kelimeler : Kafkasya, Osmanlı devleti, Rusya, Çerkesler, göç, sürgün.  

 

 

Abstract : Since the 18th century, the Ottoman state has begun to receive intense migration from the 

Balkans and the Caucasus to Anatolia. With the advance of the Russians towards the north of the Black 

Sea and the Caucasus and the defeat of the Ottoman state in frequent wars, the Caucasus became one of 

the regions where the most immigration came in the second half of the 19th century. The Circassians, 

the ancient local people of the Caucasus, are one of them. With the long-lasting attacks of the Russians, 

massacre and genocide, the Caucasian people left their homeland and migrated to the Ottoman state. 

Bafra is one of the places where this migration came from. In this paper, the migrations from the 

Caucasus to Bafra and the problems experienced will be discussed. 

 

Key words: Caucasus, Ottoman state, Russia, Circassians, immigration, exile. 
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CUMHURİYET DÖNEMİNDE BAFRA’DA SOSYAL HAYAT (1930-1938) 

Social Life in Bafra the Republican Period (1930-1938) 

Dr. Özlem Makbule TAŞKIRAN 

Özet:  1930’larda Bafra, yetiştirdiği tarım ürünlerinin yanında sosyal hayatıyla dikkat çeken bir yerdi. 

Birçok şehrimizde dahi olmayan Halkevlerinin bir şubesinin bu yıllarda burada olması bile önemli bir 

ayrıntı olarak karşımıza çıkmaktadır. Halkevinde düzenlenen aktivitelerle Bafra adeta bir kültür şehri 

haline getirilirken belediyenin yaptığı çalışmalarda sosyal hayatın düzenlenmesi noktasında önem 

taşımaktadır. Sosyal hayatın önemli bir parçası olan eğlence yaşamına baktığımızda; burada Samsun’da 

dahi benzeri olmayan geniş gazinoların, lüks sayılabilecek restoranların bulunduğu görülmektedir. 

Bunlara kültürel hayatın da bir örneğini oluşturan kıraathaneleri de ekleyebiliriz. Aynı zamanda 

gençlerin aktif olarak yer aldığı spor faaliyetleri ise Bafra’nın birçok yerleşim yerine göre daha gelişmiş 

olduğu konusunda hemfikir olmamızı sağlamaktadır. Çalışmada Bafra’nın sosyal hayatına dair nüfus 

yapısından eğlence yaşamına birçok unsurun incelenmesi ve bu bilgilerin ortaya koyulması 

amaçlanmıştır. Bu amaçla da yerel ve ulusal olmak üzere çeşitli süreli yayınların taraması yapılmıştır. 

Ayrıca nüfus verileri incelenmiştir. Bununla birlikte sosyal hayata dair çeşitli kitaplar çalışmanın 

şekillenmesinde önemli rol oynamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Bafra, Nüfus, Eğlence Yaşamı, Spor 

Abstract:  In the 1930s, Bafra was an important place not only for its agricultural products, but also for 

its social life. It is important that a branch of the Community Centers, which were not even in many of 

our cities, was there in those years. With the activities organized in the Community Center, Bafra has 

almost turned into a cultural city. It is important for the regulation of social life in the works of the 

municipality. When we look at the entertainment life, which is an important part of social life; it is seen 

that there are large casinos and luxury restaurants that are unique even in Samsun. We can also add 

coffee houses, which are an example of cultural life. At the same time, the sports activities in which 

young people are actively involved allow us to agree that Bafra is more developed than many 

settlements. In this study, it is aimed to examine many elements of the social life of Bafra from the 

population structure to the entertainment life and to reveal this information. For this purpose, various 

local and national periodicals were scanned. In addition, population data were examined. However, 

various books on social life played an important role in shaping the work. 

Key words: Bafra, population, entertainment life, sport 
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KIRIM HARBİ SONRASINDA BAFRA’DAN RUSYA’YA GAYRİMÜSLİMLERİN 

GÖÇÜ 

 

Migration of Non-Muslims From Bafra To Russia After The Crimean War 

 

 

Arş. Gör. Arzu DÜNDAR 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
 

 

Özet: Osmanlı toprakları kuruluşundan itibaren her devirde Müslüman ve gayrimüslim toplulukların 

göçlerine sahne olmuştur. Bu göçler erken dönemlerde daha çok Osmanlı Devleti’ne yönelikken daha 

sonra siyasi, ekonomik ve sosyolojik birçok nedenle Osmanlı topraklarından başka ülkelere 

gerçekleşmiştir. Bu bağlamda XIX. Yüzyılın başlarında Karadeniz genelinde ufak işçi göçleri ile 

başlayan hareketlenme, Kırım Harbi sonrası artarak devam etmiştir. Rusya savaş sonrasında demografik 

sebeplerle Müslümanları sınırlarının dışına göçe zorlarken, konsoloslar ve din adamları aracılığıyla da 

gayrimüslim Osmanlı tebaasını Rusya’ya göç etmeye teşvik etmiştir. Bunun sonucunda bir kısım 

gayrimüslim Rusya’ya gitme arayışına girmiştir. 

Bu bildiride Kırım Harbi sonrasında Bafra ve civarından Rusya’ya göç etmek isteyen gayrimüslimler, 

göç sebepleri, hangi yollarla gittikleri ve göçlerini engellemek için Osmanlı Devleti tarafından yürütülen 

çalışmalar hakkında bilgi verilecektir. Bunun yanı sıra elde edilen belgeler ışığında Rusya’ya giden 

gayrimüslimlerin durumlarına da değinilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Bafra, Kırım Harbi, Rusya, Göç 

 

 

Abstract:  Since its foundation, the Ottoman lands have witnessed the immigration of Muslim and non-

Muslim communities in every period. While these immigrations were mostly directed to the Ottoman 

Empire in the early periods, they later took place from the Ottoman lands to other countries for many 

political, economic and sociological reasons. In this context, the mobilization, which started with small 

worker immigrations across the Black Sea at the beginning of the 19th century, continued increasingly 

after the Crimean War. While Russia forced Muslims to migrate outside its borders due to demographic 

reasons after the war, it also encouraged non-Muslim Ottoman subjects to immigrate to Russia through 

consuls and clergy. As a result, some non-Muslims started to search for ways to immigrate to Russia. 

In this paper, information will be provided about the non-Muslims who wanted to immigrate to Russia 

from Bafra and its surroundings after the Crimean War, the reasons for their immigration, the ways they 

went through, and the efforts carried out by the Ottoman Empire to prevent their migration. In addition, 

the situation of non-Muslims who went to Russia will also be mentioned in the light of the obtained 

documents. 

 

Key words: Bafra, Crimean War, Russia, Migration 
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“KIZILIRMAK’I AŞARSAN BİR İMPARATORLUĞU YIKARSIN”: HABSBURG 

İMGESİNDE KIZILIRMAK VE BAFRA (19. YÜZYIL.) 

 

“If you cross the Halys river, you would destroy an empire”: Kızılırmak and Bafra in the Habsburg 

Image (19th Century) 

 

 

Arş. Gör. Dr. Çiğdem DUMANLI 

Hacettepe Üviversitesi 

 
 

Özet: Lidya Kralı Kroisos Pers Kralı II. Kiros’a savaş ilan etmeden önce Delfi Kâhinine muharebenin 

sonucunu sormuş, o da “Kroisos Kızılırmak’ı aşarsa, bir imparatorluğu yıkacaktır”, demiştir. Kâhinin 

bu öngörüsünü kendisinin zafer kazanacağına dönük yanlış yorumlayan Kroisos, Kızılırmak’ı aşmış ve 

kendi imparatorluğunun yıkılmasına yol açmıştır.  

Bu antik hikâyenin, “Kızılırmak’ı aşmak” (Halys’i aşmak) şeklinde deyimleştiği ve bir meselede çift 

anlamlılık veya kişilerin hareketleri ile kendilerine zarar vereceklerine yönelik bir manaya geldiği 

anlaşılmaktadır. Deyim, Habsburg imgesinde de yer almış ve on dokuzuncu yüzyıl boyunca meydana 

gelen imparatorluk içi ve dışı gelişmelere yönelik kullanılmıştır. Dönemin yazarları bu deyimden yola 

çıkarak değerlendirmelerde bulunmuş ve önemli yabancı siyasî figürler başta olmak üzere, Osmanlı 

Devleti ile ilgili siyasî ve askerî gelişmelerde de “Kızılırmak’ı aşmak” deyimini kullanmışlardır. Prut 

Nehri’nin Kızılırmak’a karşılık olarak kullanılması veya Osmanlı-Rus çekişmesi ve muharebeleri 

bunlara yönelik sadece birkaç örnektir.  

Bu deyim ile yorumlanan siyasî ve askerî gelişmeler dışında, on dokuzuncu yüzyılda “Halys” adıyla da 

bilinen Kızılırmak’ın yer aldığı dönem kaynakları mevcuttur. Bu kaynaklarda Kızılırmak Havzası ile 

birlikte ayrıca Bafra’ya yönelik önemli dönem bilgileri verilmektedir. Söz konusu bilgilerde bu 

bölgedeki sosyal yaşam veya tütün üretimi ile ilgili gelişmeler ayrıca dikkat çekicidir. 

Bildiride, dönem kaynakları ışığında, Habsburg imgesinde “Kızılırmak’ı aşmak” deyiminin siyasî ve 

askerî örnekleri verilecek, ayrıca Kızılırmak Havzası ile birlikte Bafra’ya yönelik seyahat raporları ile 

coğrafi bilgilerden elde edilen veriler değerlendirilecektir. Dönemin Avusturya gazetelerinde veya 

yayınlarında yer alan ve Anadolu’ya yönelik olan seyahatnameler, köşe yazıları ve haberleri ışığında 

genelde Kızılırmak, özelde Bafra’ya yönelik detaylar irdelenecektir.  

 

Anahtar Kelimeler: Kızılırmak, Halys, Bafra, Osmanlı Devleti, Habsburg İmparatorluğu. 

 

 

Abstract: Before Croesus, the King of Lydia, declared war to Cyrus II, the King of Persia, he asked the 

possible outcome of the war to the Oracle of Delphi. The answer, “if King Croesus crosses the Halys 

river, he would destroy an empire”, was misinterpreted by Croesus that he will win the war and after he 

crossed the river his own empire was destroyed.  

This ancient story is idiomised as “Crossing the Halys” (Crossing the Kızılırmak) and expresses that an 

issue has a double meaning or people would harm themselves with their own actions. The idiom also 

covered the Habsburg image and was used for internal and external developments in the whole 

nineteenth century. Writers of the period made evaluations based on this idiom, used the expression 

“Crossing the Kızılırmak”, including important foreign political figures, also for political and military 

developments related to the Ottoman Empire. The use of the Prut River in exchange to Kızılırmak or 

Ottoman-Russian strife and battles are just some example for this.  

Apart from the political and military developments which are expressed by this idiom, sources were also 

available from the nineteenth century. These sources provide important informations on Kızılırmak 
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Basin and also Bafra. In the referred information the social life and issues on tobacco production in the 

region are noteworthly.  

In this paper, political and military samples of the idiom “Crossing the Kızılırmak” in the Habsburg 

image will be given. In addition, travel reports and data derived from geographic informations on the 

Kızılırmak Basin as well as Bafra will be evaluated. In the light of Austrian newspapers or sources of 

the period, travelogues on Anatolia, colums and news, details on Kızılırmak in general and Bafra in 

particular will be handled.  

 

Key words: Kızılırmak, Halys, Bafra, Ottoman Empire, Habsburg Empire. 
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BAFRA OVASI’NDA YERLEŞİMİN BAŞLANGICI VE İLK TOPLULUKLAR 

ÜZERİNE ÖNERİLER 

Suggestions about Bafra plain's First Communities and the Beginning of the Settlement 

 

Doç. Dr. Atila TÜRKER 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
 

 

Özet: Bafra Ovası’nda deltaya dönüşen Kızılırmak Nehri, taşıdığı alüvyonlarla kıyının morfolojisini 

büyük ölçüde değiştirmiştir. Bafra Ovası’nda pleistosen sonrasında oluşan bu yeni ovaya bir burun gibi 

sokulan yarımada ve çevresinde ilk kültürlerin kümelendiğini yapılan araştırmalar göstermiştir. 

Problem, ilk toplulukların Bafra Ovası’na ne zaman ve neden geldiğidir. Problemin çözümü için 

yapılmış olması beklenen kazı sayısı sadece İkiztepe’den ibarettir; tartışmalı tabakalanması, problemin 

çözümüne değil, yeni sorulara sebep olmuştur. Buna karşın, gerçekleştirilen yüzey araştırmalarının delta 

ovasıda demografik yoğunluğa işaret etmiş olması, yeni araştırma hedefleri için cesaretlendirici sonuçlar 

vermiştir. Yüzey araştırmaları ve -kronolojik sıra düzeni karışık olmakla birlikte- İkiztepe kazıları, ilk 

toplulukların bölgeye sulu tarım, yaylacılık, hayvancılık, ulaşım, doğal kaynaklar ve güvenlik için 

geldiklerini dolaylı delillerle sunmuştur. Bilinen arkeolojik lokalitelerin mevcut sayısı güncel 

araştırmalarla artmış, ayrıca, dağılım ve yayılımları yeniden modellenebilmiştir. Bafra Ovası’nda ilk 

insan izleri Paleolitik Çağ’a dek eskiye giderken, Neolitik Çağ’ın varlığı kaydedilememiştir. Mevcut 

literatür deltada yerleşimin Geç Kalkolitik Çağ’da başladığını söylese de, daha erken evrelerin de 

olabileceği tartışılmaktadır. Materyal kültürün belirgin bir değişim göstermemesi, dönemlerin tasnifini 

zorlaştırmaktadır. Bizim yaklaşımımız, bölge dışındaki kapsamlı araştırmalarla Bafra Ovası’nın 

yerleşim kronolojini ve modellemesini yeniden kurgulayarak yeni önerilerde bulunmak ve geçici 

sonuçlara ulaşmak üzerinedir. Böylece elimizdeki güncel verileri literatüre sunarak farklı tartışmaların 

önünü açabiliriz.  

Anahtar Kelimeler: Samsun, Bafra, Arkeoloji, Yerleşim, Kalkolitik 

 

Abstract: The Kızılırmak River, which transforms into a delta in the Bafra Plain, drastically altered the 

morphology of the coast with the alluviations it carried. Research has shown that the first cultures were 

clustered in and around the peninsula, which was inserted like a cape into this new plain that formed 

after the Pleistocene in the Bafra Plain. The problem is when and why the first communities came to the 

Bafra Plain. The number of excavations expected to be carried out to solve the problem is consists only 

from Ikiztepe; its controversial stratification has caused new questions, not a solution to the problem. 

However, surveys have pointed to the demographic density in the delta plain, which has given 

encouraging results for new research targets. The surveys and excavations of İkiztepe -although their 

chronological order is complicated- have presented indirect evidence that the first communities arrived 

in the region for irrigated agriculture, transhumance, animal husbandry, transportation, natural 

resources, and security. The current number of known archaeological localities has increased with 

current research, and their distribution and spread have been remodeled. While the first human traces of 

the Bafra Plain date back to the Paleolithic Age, the presence of the Neolithic Age was not recorded. 

Although the current literature suggests that the settlement in the delta began in the Late Chalcolithic 

Age, it is disputed that there may also have been earlier phases. The material culture doesn’t show a 

marked shift, which makes the sorting of periods difficult. Our approach is to reimagine the settlement 

chronology and modeling of the Bafra Plain through extensive research outside the region, making new 

recommendations and achieving provisional results. So we can pave the way for different discussions 

by presenting the current data we have to the literature.  

Key words: Samsun, Bafra, Archaeology, Settlement, Chalcolithic 
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TÜRKİYE'DE ORTA ÖLÇEKLİ YERLEŞİMLERDE İMAR PLANLAMA 

SÜREÇLERİ: BAFRA (SAMSUN) DENEYİMİ 

 

Development Planning Processes in Medium-Sized Settlements in Turkey: Evidence from the Bafra 

(Samsun) Experience 

 

 

Büşra BÜYÜKSU1 & Prof. Dr. Kübra CİHANGİR ÇAMUR2 
1 Bafra Blediyesi 

2Gazi Üniversitesi 
 

 

Özet: Bu çalışma, Türkiye’de mekansal planlama süreçlerinin orta ölçekli yerleşimlerin gelişime 

etkilerinin Bafra örneğinde incelenmesini ve Bafra kent planlama deneyiminin Türkiye’deki kentleşme 

deneyimi ile benzerlik ve farklılıklarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

Araştırmada, Türkiye’nin kentleşme deneyimi literatürde kabul gören dönemler üzerinden ele 

alınmaktadır. Buna göre kentleşme ve planlama deneyimleri; 1) 1923-1950 ulus devletin kuruluş dönemi 

kentleşmesi; 2) 1950-1980 çok partili ve yine devletçi-korumacı ekonomik temellerde kentlere hızlı 

göçün ve merkezi planlama anlayışının domine ettiği mekansal izdüşümler dönemi; 3) 1980-2000 dışa 

açık-neoliberal ekonomi politakaların ve 

desantralize edilmiş imar planlama yetkilerinin etkilerinin mekâna yansıması; son olarak da 4) 2000’den 

günümüze gelen ve muhafazakar politikalarla karılan küreselleşme süreçlerinin mekansal talepleri 

dönemleri altında, öz olarak irdelenmektedir. Her dönem ülkenin ekonomik ve politik yönelimlerinden 

etkilenerek şekillenmiş, Cumhuriyetin ilanıyla başkent Ankara’da yoğunlaşan imar faaliyetleri, 1960lı 

yılların planlı ekonomik ve mekansal gelişme hedeflerine paralel olarak yeni kurumsallaşmaların ortaya 

çıkmasına temel oluşturmuştur. Bu dönemde İmar ve İskan Bakanlığına bağlı İller Bankası’nın 

kurulmasıyla, planlama faaliyetleri hızlanmış ve ülkeye yayılmıştır. 1960lı yıllarla başlayan ve büyük 

kentlerde olduğu kadar, küçük ve orta ölçekli kırsal yerleşimlerin de planlama deneyimleriyle 

tanışmasını sağlayan bu süreçte, kentleşme ve planlamanın izlediği yollar kendi dönemlerinin vizyon ve 

amaçları doğrultusunda mekanı biçimlendirmiştir. Bu kapsamda bu araştırmanın konusunu oluşturan ve 

güncel durumda Samsun Büyükşehir’in orta ölçekli ve TÜİK 2021 verilerine göre 142.341 nüfuslu ilçesi 

olan Bafra, Erken Cumhuriyet Döneminde kasaba statüsündedir ve Kızılırmak birikinti ovasının verimli 

toprakları üzerinde kurulmuş kırsal bir yerleşim yeridir. 

Çalışmada yararlanılan Bafra Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Arşivi’nde ulaşılabilen ilk imar 

planı araştırma raporuna göre (1), ilk imar planının 1948 yılında üretilmiş olduğu anlaşılmaktadır. 1960-

1980 arasındaki kentleşme ve imar planlama deneyimine paralel olarak 1966 yılında imar planına esas 

analitik etüdler İller Bankasınca emanet usulü ile yapılmış (1) ve ilk plan 1969 yılında onaylanmış (2); 

1977 yılında da İller Bankasınca emanet usulü ile ilk ilave imar planı (3) üretilmiştir. 1987 yılında 

1/1000 Ölçekli Bafra Revizyon ve İlave İmar Planı (4), 1992 ise yılında Bafra Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü tarafından 1/1000 Ölçekli Bafra Uygulama İmar Planı yapılmıştır (5). Bu 

dönemdeki planlar ile Bafra’nın ilk sanayi temelli üretim mekânlarının plan kararları oluşturulmuştur. 

Bafra, 2000li yıllarda Türkiye genelinde olduğu gibi üretime dayalı gelişme hedeflerini bırakmış, 

tüketim toplumunun ve sermayenin talepleriyle daha parçacı planlama (6) ve saçaklanma sürecine geçiş 

yapmıştır. Bu son dönemin, Bafra için ve hatta ulusal ölçekte büyük önem taşıyan tarım topraklarının 

maruz kaldığı risklerin büyüklüğü temelinde özellikle değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet Dönemi Planlama Deneyimi, Kentleşme, Tarım Toprakları, Bafra 

(Samsun). 
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Abstract: This study aims to examine the effects of spatial planning processes on the development of 

medium-sized settlements in Turkey in the case of Bafra District and to reveal the similarities and 

differences between the urban planning experience of Bafra and the urbanization experience in Turkey. 

In the study, Turkey's urbanization experience is discussed through the periods accepted in the literature. 

Accordingly, urbanization and planning experiences; 1) Urbanization of the 1923-1950 nation-state 

establishment period; 2) 1950-1980, the period of spatial projections dominated by rapid migration to 

cities and central planning understanding on multi-party and statist-protectionist economic foundations; 

3) 1980-2000 reflection of neoliberal economic policies and decentralized zoning planning authorities 

on the space. Finally, 4) The spatial demands of the globalization processes, which have come from 

2000 to the present and are mixed with conservative policies, are scrutinized under their periods. The 

development activities, which were shaped by the influence of the economic and political orientations 

of the country in every period, and concentrated in the capital Ankara with the proclamation of the 

Republic, formed the basis for the emergence of new institutionalizations in parallel with the planned 

economic and spatial development goals of 

the 1960s. In this period, with the establishment of Iller Bank, which is affiliated to the Ministry of 

Development and Settlement, planning activities accelerated and spread to the country. In this process, 

which started in the 1960s and enabled small and medium-sized rural settlements as well as large cities 

to meet with planning experiences, the paths followed by urbanization and planning shaped the space in 

line with the vision and goals of their own periods. In this context, Bafra, which is the subject of this 

research and is a medium-sized district of Samsun Metropolitan Municipality and has a population of 

142,341 according to TUIK 2021 data, is a small rural town in the Early Republican Period, established 

on the fertile accumulation plain of the Kızılırmak river. 

According to the Bafra Municipality Directorate of Development and Urbanization used in the study, 

Bafra began to urbanize in the 1940s. The first development planning studies were started in the 1960s 

in parallel with the country's urbanization and development planning experience between 1960 and 

1980; In 1966, the analytical studies based on the development plan were made by İller Bank (1) and 

the first plan was approved in 1969 (2); In 1977, an additional zoning plan (3) was produced by the Bank 

of Provinces with the trust method. In the 1980s-90s, a 1/1000 Scale Bafra Revision and Additional 

Implementation Zoning Plan was prepared in 1987 (4), and a 1/1000 Scale Bafra Implementation Zoning 

Plan was prepared in 1992 by the Bafra Municipality Directorate of Reconstruction and Urbanization 

(5). With the plans in this period, the plan decisions of Bafra's first industrial-based production spaces 

were created. 

According to the archive records of Bafra Municipality Directorate of Development and Urbanization 

Archive (1), it is understood that the first development plan was produced in 1948. In parallel with the 

urbanization and urban planning experience between 1960-1980, analytical studies based on the 

development plan were made by İller Bank in 1966 (1) and the first plan was approved in 1969 (2); In 

1977, the first additional development plan (3) was produced by the Bank of Provinces. 1/1000 Scale 

Bafra Revision and Additional Development Plan (4) was prepared in 1987, and 1/1000 Bafra 

Implementation Plan was prepared by Bafra Municipality Directorate of Development and Urbanization 

in 1992 (5). With the plans in this period, the plan decisions of Bafra's first industrial-based production 

spaces were created. 

In the 2000s, Bafra abandoned its production-based development goals in the district, as in the rest of 

Turkey, and switched to a more fragmented planning (6) and sprawl process with the demands of the 

consumer society and capital. This last period needs to be especially evaluated on the basis of the high 

risks to agricultural lands, which are of great importance for Bafra and even on a national scale. 

 

Key words: Republican Period Planning Experience, Urbanization, Agricultural Lands, Bafra 

(Samsun). 
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12983 NUMARALI MUHASEBE EVKAF DEFTERİNE GÖRE BAFRA VAKIFLARI 

Bafra Waqfs According to Accounting Evkaf Book No 12983 

 

Dr. Yasin DÖNDER 

MEB 

 

 

Özet: Vakıflar, Osmanlı Devleti’nde sosyal, kültürel ve ekonomik hayatın önemli kurumları olarak 

hayati görevler ifa etmişlerdir. Din ve eğitim alanında cami, mescid, medrese, dârülkur’an, dârülhadis, 

tarikatlar için zaviye, hankah, tekke, sosyal amaçlı imaret, türbe, sağlık alanında darüşşifa, şehir ve kırsal 

yerleşmelerde yol, köprü, kervansaray, han, sulama ve kanalizasyon şebekeleri, kale,  çeşme gibi vakıf 

kuruluşları yüzyıllar boyunca hizmet üretmişlerdir. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun kır veya kent pek çok yerleşme sahasında günümüze kadar ulaşan eserlerin 

varlığı söz konusu vakıf sistemi sayesinde gerçekleşmiştir. Vakıflar, inşa edilen bu eserlerin ve 

hizmetlerin sürekliliğini vakıf mallarından elde edilen gelirler sayesinde sağlamıştır. Bu çalışmada vakıf 

muhasebe kayıtlarından hareketle Bafra kazasında sosyal kültürel ve ekonomik duruma ilişkin konular 

ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Bafra, Vakıf, Osmanlı İmparatorluğu, Cami, Muhasebe  

 

Abstract: Waqfs performed vital duties as important institutions of social, cultural anda economik life 

in the Ottoman Empire. Mosque, masjid, madrasah, Quran ende hadith school, in tehe field of religion 

and education, zawiyah, hankah, dervish lodge for religious orders, soup kitchen, tomb in social area, 

hospital in the field of health, roads, bridges, caravanserais, inns, irrigation and sewarage in urban anda 

rural settlements Networks, waqfs such as castles and fountains have provided services for centuries. 

The existence of artifacts that have survived to the present day in many rural or urban settlements of the 

Ottoman Empire has been realized thanks to the aforementioned foundation system. Waqfs have ensured 

the continuity of these Works and services, thanks to the incomes obtained from Waqf properties. In this 

study, based on the Waqf accounting records, the issues related to the social, cultural and economic 

situation in Bafra will be discussed. 

Key words: Bafra, Waqf, Ottoman Empire, Mosque, Accounting 
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15. YÜZYILDAN 17. YÜZYILA BAFRA KAZASININ İDARİ, DEMOGRAFİK VE 

EKONOMİK DURUMU 

 

Prof. Dr. Mehmet ÖZ 

Hacettepe Üniversitesi 

 

 

Özet: Canik Sancağı hakkındaki araştırmalarımız doğal olarak Bafra ve çevresini de kapsamaktaydı. 

Yörenin elimizdeki ilk sayım (tahrir) defteri 1485 tarihli olup bu tarihten 1642 tarihinde yapılan avarız 

sayımına kadar Bafra’nın idari yapısı, yerleşim yerleri, nüfusu ve ekonomisi üzerinde verilere dayalı bir 

değerlendirme yapılacaktır. Bu dönemde Bafra idari açıdan bir kaza olarak Canik Sancağına bağlı olup 

timar sistemi çerçevesinde değişen sayıda nahiyelerden oluşmaktaydı. Bafra kasabası (Nefs-i Pazar-ı 

Göründür veya Bafra olarak geçer) kazanın merkezi idi. Nüfusun büyük kısmı köylerde yaşıyordu. 

Temel tarım faaliyeti arpa-buğday başta olmak üzere hububat ekimine dayanmakla birlikte pirinç, darı, 

meyve-sebze, bağcılık, arıcılık, hayvancılık ekonomide önemli yer tutmaktaydı. Gelirlerin büyük 

bölümü has, zeamet ve tımar olarak tahsis edilmekle birlikte başta Bafra çevresinin eski yönetici aileleri 

ve manevi önderleri olmak üzere çeşitli şahısların malikâne hisseleri ya vakfedilmiş veya vakıf olarak 

devam etmiştir. Bunun yanında Osmanlı hakimiyeti sonrası vakıflara tahsis edilen gelirler de vardı.  

Anahtar Kelimeler: Bafra, Osmanlı Dönemi, tahrir, nüfus, yerleşme, idari yapı 
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MONDROS MÜTAREKESİ'NDEN SONRA BAFRA'DA RUM ÇETELERİN SEBEP 

OLDUĞU BAZI ASAYİŞ OLAYLARI 

 

Öğr. Gör. Resul KÖSE 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü 

 

Özet: I. Dünya Savaşı'nda Karadeniz Bölgesinde Rum çetelerinin en çok faaliyet gösterdiği yerlerden 

biri de Samsun idi. Bölgede Batum'dan İnebolu'ya kadar uzanan bir Pontus devleti kurmak isteyen 

ayrılıkçı Rumlar, Mondros Mütarekesinden sonra faaliyetlerini iyice artırdı. Bu istek konusunda da başta 

Yunanistan olmak üzere İngiltere ile sıkı ilişki içerisinde oldular. Özellikle Mondros'un 7. Maddesini 

işleterek bölgeye yabancı devletlerin müdahale etmesi için ellerinden geleni yaptılar. Bu bağlamda 

ayrılıkçı Rumlar Karadeniz bölgesindeki dağlara çıkarak çeteler kurmaya başladı. Amasya ve Samsun 

metropoliti Ghermanus bu çetelerin faaliyetlerini organize etmekteydi. Bu devletin merkezi olarak 

görülen yer ise Samsun idi. Bu sebeple ayrılıkçı Rumlar faaliyetlerini daha çok Samsun bölgesinde 

yoğunlaştırdı. Samsun'da Pontusçuların daha çok faaliyet gösterdikleri yerler arasında Bafra ilk sırada 

gelmekteydi. Bunda Bafra civarındaki Nebiyan Dağı'nın çetecilere sunduğu coğrafi avantajın ve 

Bafra'da Rum nüfusun fazla olmasının etkili olduğunu söyleyebiliriz. 1919 yılının ilk yarısında Rum 

çete faaliyetlerinin bölgede artış kaydetmesinde Mart 1919 tarihinde İngilizlerin Samsun'a Mütareke 

hükümlerine aykırı olarak asker çıkarması da etkili oldu. Mütareke hükümlerine göre Türk askerinin 

sayıca ve teçhizat bakımında gücünün azalması ve bölgede askeri gücünü arttıramaması Pontusçuları 

iyice şımarttı. Arşiv belgeleri ve literatürdeki diğer çalışmalardan hareketle hazırlanan işte bu çalışmada 

dış güçlerin kışkırtması ve destekleriyle Bafra özelinde Rumların sebep olduğu katl, tecavüz, adam 

kaçırma, gasp, hırsızlık gibi asayiş olayları ele alınmıştır. Yıllarca Türk halkının can ve mal güvenliğini 

tehdit eden ve artık dayanılamaz boyutlara ulaşan Rum çetelerinin faaliyetleri, ilk dönemlerde Mütareke 

hükümlerinin verdiği kısıtlamalar yüzünden sonlandırılamamıştı. Ancak daha sonra Mustafa Kemal 

Paşa'nın Samsun'a çıkışı ve ardından alınan sıkı tedbirler sayesinde bölgede huzur ortamı tekrardan 

sağlanabilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mondros Mütarekesi, Samsun, Bafra, Rum çeteleri, Pontus Rum Devleti. 
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BAFRA’NIN KENTSEL BELLEĞİNDEN SİLİNEN GELENEKSEL MİMARİ 

YAPILAR 

Traditional Architectural Buildings which were erased from Bafra's Urban Memory 

 

Erkan YILDIRIM 

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü 

Özet: Korunması gerekli kültür varlıklarından geleneksel mimari yapılar, döneminin tarihi, kültürel ve 

sosyolojik özelliklerini yansıtır. Geleneksel mekanların işlevsizleşmesi, aile yapısındaki değişim, göç, 

miras, doğal afet vb. sebeplerle bakımsız kalan ya da terk edilen mimari yapılar yok olmaya mahkumdur. 

Toplum için geri dönüşü imkânsız bir kayıp olan mimari mirasın yok olması, gelecek kuşaklara 

aktarımın da önündeki en büyük engeldir. Yerel yönetimlerin nitelikli kentsel mekanların korunması 

amacıyla, kentsel bellek çalışmaları yapması ya da desteklemesi hayati öneme sahiptir. 

     Bu çalışmada Bafra İlçe merkezinde yok olan geleneksel mimari yapıların izi sürülmeye 

çalışılacaktır. Kentsel belleğimizin mekânsal boyutunu güçlendirmeye çalışırken, yıkım olgusunun 

yarattığı çölleşme üzerinde de analiz yapma imkânımız olacaktır. Geleneksel kent dokusuna ait 

fotoğraflar araştırmanın temel materyalini oluşturmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Bafra, Mimari, Konut, Çeşme, Kentsel Bellek 

 

Abstract: The cultural assets that need to be protected reflect traditional architectural structures from 

the historical cultural and sociological characteristics of the period. Traditional places, change in family 

structure, migration, heritage, natural disaster, etc. Architectural structures that are left unattended or 

abandoned reasons for them destruct. The disappearance of the architectural heritage, which is a loss for 

the society, is the biggest problem for future generations and of local governments. In order to protect 

qualified urban spaces, it is vital that they conduct or support urban studies.  

In this study traditional architectural structures that have disappeared in Bafra will be traced.  

From our urban memory while trying to strengthen its spatial dimension, we will also have the 

opportunity to analyze the drought caused by destruction. Photographs of the traditional urban constitute 

to the basic material of the research 

Key words: Bafra, architecture, housing, fountain, urban memory 




