
SAMSUN’A DİKİLEN OSMANLI ANITLARI 

 

 



Arşiv belgelerinde Samsun’da iki padişaha ait anıt dikildiği belirtilmektedir. Bunlardan ilki 1863 

tarihlidir. Samsun’da bulunan ve Çiçeksuyu denilen suyun oradaki çeşmesi eskidiğinden tamir 

ettirilmiştir. Bu esnada bitişiğine de namazgâh yaptırılmıştır.  Yapılan işlerin hatırası olmak 

üzere de bu alana dikilmek üzere mermer bir sütuna “Sultan Abdülaziz Han’ın eseridir” 

yazısının yazdırılması kararlaştırılmıştır.  

İkinci belgeler Sultan Abdülhamid dönemine aittir. belgeler 1900 ve 1901 tarihlidir. Belgelerin 

konusu Samsun’da Sultan Abdülhamis Han döneminde yapılan hastahanenin bahçesine 

padişahın tahta çıkışının 25. Senesi nedeniye bir mermer anıt dikilmesiyle ilgilidir. Belgelerin 

içinde dikilecek anıtın ve resminin ve yazılan yazının hattının da dosyada bulunuyor olması 

büyük şanstır. Zira bir çok şey günümüze intikal etmemiş olabiliyor. Hatta bahse konu 

hastahanenin yangın geçirmiş olması ve günümüzde atıl kalması da söz konusu kitabenin 

önemini artırıyor.   

Hastahane ile ilgili yaptığım araştırmada aşağıdaki bilgilere ulaştım. Hastane Mahallesi’nde 

bulunan ilk ismi ‘Canik Hamidiye Hastanesi’ olan ve 1902 yılında tamamlanan binada, 1908 

yılında Opr. Dr. Yorgaki Bey’in hastaneye ilk baştabip olarak atanmasıyla ismi ‘Canik Gureba 

Hastanesi’ oldu.  

1.Cihan Harbi sırasında hastane faaliyetleri kısa bir süre durduruldu. 1919 yılında İngilizlerin 

Samsun’u işgallerinde Amerikalılar hastaneye el koydu. 1920 yılında Amerikalılar Samsun’u 

terk ederken hastaneyi bir kurula devrettiler. 

Cumhuriyet’in ilânı ile hastane 1924 yılında özel idareye devredildi ve “Samsun Millet 

Hastanesi” ismini aldı. Hastane 1954’te Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’na verildi ve ismi 

Samsun Devlet Hastanesi oldu. Samsun Devlet Hastanesi’ni onarmak ve yeni ek tesisler ilâve 

etmek üzere 1963 yılında Samsun Devlet Hastanesi Yardım Derneği kuruldu. Bu dernek ilk önce 

30 yataklı ek bir bina inşa ederek hastanenin yatak sayısı 80’e çıkartıldı. 

1970 yılında yatak sayısı 160 oldu. 1970 yılında devlet hastanesinin başka yere taşınmasıyla bir 

süre boş kalan bina da 1971 yılı Mayıs ayında Karadeniz Bölgesi Ruh Sağlığı hizmete 

sokuldu. İsmi daha sonra Karadeniz Bölgesi Ruh ve Sinir Hastanesi olarak değiştirildi. 1980 

yılında hastanenin ismi Karadeniz Bölgesi unvanı kaldırılarak Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 

Hastanesi yapıldı. 1 

Yazının devamında yıllarca hizmet veren hastahanenin geçirdiği yangından sonra kaderine 

terkedildiği belirtilerek serzenişte bulunulmaktadır. Bu da son derece haklı bir yakınmadır.  

Acaba günümüzde bu Çiçeksuyu mevki biliniyor mudur ve burada yapılan namazgâh duruyor 

mudur? Ayrıca Hastahane bahçesine dikilen anıtın akıbeti nedir acaba, insan merak ediyor. 

Umarım yazıyı okuyan ve konuya vakıf olan birisi yarum yazar da biz de öğrenmiş oluruz. 

                                                           
1 http://www.yeniakit.com.tr/haber/samsunda-sultan-abdulhamidin-hatirasina-buyuk-saygisizlik-128054.html 
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Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.MHM. Dosya No: 266, Gömlek No: 29, Tarihi: 29 (Z) Zilhicce 1279 

(17 Haziran 1863), Konusu:  Samsun'da Çiçeksuyu çeşmesi bitişiğindeki namazgaha mermer 

sütun dikilerek üzerine "Eser-i Celil-i Sultan Abdülaziz Han" yazılması. 

 

Nafia Nezaret-i Celilesine 

mailto:muratdursuntosun@wordpress.com


Samsun’da Çiçeksuyu denilen suyun harab olub ta’mir ettirilen çeşmesi ittisaline (bitişiğine) 

yapılan namazgâha rekz olunmak (dikilmek) üzere mermer bir sütun tanzimi ile üzerine eser-i 

celil-i hazret-i Sultan Abdülaziz Han ibare-i celilesinin hak ettirilerek (kazıttırılarak, yazdırılarak) 

gönderilmesi hususuna bi’l-istizan irade-i lütf-ade-i cenâb-ı şehinşâhi müteallik ve şeref-sudur 

buyurulmağla atıfetlü müfti Rıza Bey Hazretleriyle bi’l-mukatebe resm ve kadd u keyfiyyet ve 

cesameti (boyu ve büyüklüğü) anlaşılarak icra-yı icabına himmet buyurmaları siyakında tezkire.  

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 1555, Gömlek No: 116553, Tarihi: 01 (C) Cemaziye’l-ahir 

1318 (26 Eylül 1900), Konusu: Samsun şehrinde ahalinin yardımı ile inşası karalaştırılan 

Hastahane bahçesinin münasip bir yerine dikilecek mermer sütun üzerine yazılacak olan yazı 

ile tarihin gönderilmesi talebi. (Dahiliye; 113459) 

 

Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Umur-ı Dahiliye Mektûbî Kalemi 

Huzur-ı Âli-i Hazret-i Sadâret-penâhiye 

Ma’ruz-i çaker-i kemineleridir ki, Samsun şehrinde iane-i ahali ile inşası kararlaştırılan 

hastahanenin nam-ı nami-i hazret-i hilâfet-penâhiye nisbetle tevsimi canib-i sancağ-ı meclis 

idaresinden ba-mazbata istizan kılındığına dair Trabzon vilayet-i âliyyesinden gelen tahrirat 

melfufatı 10 Nisan Sene (1)316 (23 Nisan 1900) tarihinde takdim olunmuşdu. Mezkûr 

hastahanenin vaz’-ı esas-ı resmi icra edildiği ve bunun cülus-ı hümâyûn meymenet makrun 

canib-i padişâhinin yirmi beşinci sene-i devriyesi hatırası olmak üzere kabuli ve o yolda tertib 

ve tanzim olunacak manzum tarih bir mermer sütuna altun kalemle hak ettirilerek mezkûr 

sütunun hastahane bağçesinin münasib mevki’ine rekzi içün müsaade istihsali mezkûr 



mutasarrıflıkdan bildirildiğini mutazammın vilayet-i müşarün-ileyhadan bu kere tevarüd eden 

tahrirat dahi leffen takdim kılınması ve iş’ar siyaka nazaran icabının ifası menut-ı re’y-i âli-i 

sadâret-penâhileridir. Ol-babda emr ü ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir. 

Fi 22 Cemaziye’l-evvel Sene (1)318 ve fi 4 Eylül Sene (1)316 (17 Eylül 1900) 

Nazır Umur-ı Dahiliye Bende   

 

Hû 

Trabzon Vilayeti  

Dahiliye Nezareti Celilesine 

Devletlü Efendim Hazretleri 

6 Mart Sene (1)316 tarihiyle müverrehan ve yedi numerosuyla merkûmen takdim kılınan ariza-

i çakeranemin zeylidir. Samsun’da inşası kararlaştırılub Mecidiye nam aliyesiyle tesmiyesine 

(isimlendirilmesine) müsaade-i seniyye istihsali arz ve istirham olunan hastahanenin vaz-ı esas-

ı resmi behiyyesinin icra olunduğu ve mezkûr hastahanenin cülus-ı hümayun meymenet 

makrun hazret-i hilâfet-penâhinin yirmibeşinci sene-i devriyesinin şeref-tengârına (şerefine) 

yadigâr olmak üzere kabuli ve o yolda tertib ve tanzim olunacak manzum tarihin bir mermer 

sütuna altun kalemle hak ettirilerek işbu sütunun hastahane bahçesinin münasib mevki’ine 

rekzi içünde müsaade-i lütf-i mutade-i canib-i şehr-i yar-i aziminin istihsali Canik 

mutasarrıfiyet-i aliyyesinden alınan 1 Temmeuz Sene (1)316 (14 Temmuz 1900) tarihli 

telgrafnamede iş’ar kılınmış ve suver-i mütalaat meclis idare-i vilayetçede münasib görünmüş 

olmağla ol-babda emr ü ferman hazret-i men-lehül-emrindir.  

Fi 18 Rebiü’l-ahir Sene (1)318 ve fi 31 Temmuz Sene (1)316 (13 Ağustos 1900) 



Trabzon Valisi Bende Es-Seyyid Mehmed Kadri 

Arşiv Fon Kodu: DH.MKT. Dosya No: 2450, Gömlek No: 22, Tarihi: 16 (L) Şevval 1318 (6 Şubat 

1901), Konusu: Samsun'da cülüsun yirmi beşinci yılı hatırası olarak yaptırılan hastanenin 

bahçesindeki mermer sütuna kazınacak tarihin gönderildiği. 

 

Huzur-ı Âli-i Hazret-i Sadâret-penâhiye  

Fi 16 Şevval Sene (1)318 ve fi 24 Kanun-i-sani Sene (1)316 (6 Şubat 1901) 

Samsun şehrinde iane-i ahali ile inşası kararlaştırılub nam-ı nami-i hazret-i hilâfet-penâhiye 

nisbetle tevsimi (isimlendirilmesi) hususuna bi’l-istizan irade-i seniyye-i hazret-i padişâhi şeref-

müteallik buyurulan hastahanenin cülus-i hümâyûn-ı meymenet-makrun cenab-ı tacdar-i 

azaminin yirmi beşinci sene-i devriyesi hatırası olmak üzere inşa olunduğuna dair tanzim ve 

hastahane bağçesinin münasib mevki’ine rekz ettirilecek mermer sütuna hak olunacağı 

Trabzon vilayet-i âliyyesinden bildirilen tarihin, celb ve tesyarı enamil-i zib-i ta’zim olan 13 Eylül 

Sene (1)316 (26 Eylül 1900) tarih ve iki bin yüz seksen dört numerolu tezkire-i samiye fahâmet-

penâhilerinde emr ü izbâr buyurulması üzerine keyfiyet vileyet-i müşârün-ileyhaya tebliğ 

kılınmışdı. Mezkûr hastahanenin mahallinden gelen resmi ile mermer sütuna hak ettirilecek 

menşur (ilan) tarihini mütezammın varakanın gönderildiğine dair vilayet-i müşarün-ileyhadan 



cevaben alınan 5 Kanun-i-evvel sene (1)316 (18 Aralık 1900) tarih ve iki yüz doksan bir 

numerolu tahrirat melfufatıyla huzur-ı âli-i sadâret-penâhilerine takdim edildi. Ol-babda.   

Arşiv Fon Kodu: İ..DH.. Dosya No: 1381, Gömlek No: 45, Tarihi: 08 (Za) Zilkade 1318 (27Şubat 

1901), Konusu: Samsun'da inşa edilip padişahın adı verilen hastahanenin bahçesine 

dikilecek mermer sütuna tarih yazılması.  

 



Veli-nimet-i bi-minnetimiz padişah-ı adalet-penah ve şehr-i yar-i merahim iktinah es-sultan 

ibnussultan es-sultan elgazi Abdülhamid Han eyyedallahu hilafetuhu 8Allah hilafetini 

desteklesin) ilâ ahirid deverân efendimiz hazretlerinin yirmi beşince sene-i devriye-i cülus-ı 

hümâyûnlarının hâtıra-i mefâhir-i ümniyyesiyle (iftihar edilecek hatıra olmak ümidiyle) ve 

(Hamidiyye) nam-ı ulviyet (yücelik) ittisamıyla (nişânıyla) bila istisna (istisnasız) her sınıf teba’-

i sadıka-i padişahiye küşade (açık) bulunan işbu hastahane altmış dört yataklık olmak üzere 

Samsun ahalisi namına inşa kılınmıştır. 1316  

 

Hû 

Trabzon Vilayeti Mektûbî Kalemi 

Dahiliye Nezâreti Celilesine 

7 Teşrif-i-evvel Sene (1)316 tarihiyle muverrehan ve iki yüz elli bir numerosuyla murakkamen 

ve asıl dest-i tekrim be tebcil olan tahrirat-ı aliyye-i cenâb-ı nezâret-penâhilerinin ariza-i 

cevabiyesidir. 

Devletlü Efendim Hazretleri 

Samsun şehrinde iane-i ahali ile inşa olunmakda olub der-dest hitam (bitmekde) bulunan 

hastahanenin mahallinden gelen resmi ile bağçenin münasib bir mevki’İne rekz idilecek 

memer söz hak ettirilmek üzere gönderilen menşur (ilan) tarihi mutazammın varaka leffen arz 

ve takdim kılınmağla ol-babda emr ü ferman hazret-i men-lehül-emrindir.  

Fi 26 Şaban Sene (1)318 ve fi 5 Kanun-i-evvel Sene (1)316 (19 Aralık 1900)    

Trabzon Valisi Bende Es-Seyyid Mehmed Kadri 

 



 

Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Umur-ı Dahiliye Mektûbî Kalemi 

Huzur-ı âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhiye 

Ma’ruz-i çaker-i kemineleridir ki;  

Samsun şehrinde iane-i ahali ile inşası kararlaştırılub nam-ı nami-i hazret-i hilâfet-penâhiye 

nisbetle tesmiyesi hususuna bi’l-istizan irade-i seniyye-i hazret-i padişâhi şeref-müteallik 

buyurulan hastahanenin cülus-i hümâyûn-ı meymenet-makrun canib-i tacdari-i azaminin yirmi 

beşinci sene-i devriyesi hatırası olmak üzere inşa olunduğuna dair tanzim ve hastahane 

bağçesinin münasib mevki’ine rekz ettirilecek mermer sütuna hak olunacağı (yazdırılacağı) 

Trabzon vilayet-i âliyyesinden bildirilmiş tarihin, celb ve tesyarı enamil-i zib-i ta’zim olan 13 

Eylül Sene (1)316 (26 Eylül 1900) tarih ve iki bin yüz seksen dört numerolu tezkire-i samiye 

fahâmet-penâhilerinde emr ü izbâr buyurulması üzerine keyfiyet vilayet-i müşârün-ileyhaya 

tebliğ kılınmışdı. Mezkûr hastahanenin mahallinden gelen resmi ile mermer sütuna hak 

ettirilecek menşur (ilan) tarihini mütezammın varakanın gönderildiğine dair vilayet-i müşarün-

ileyhadan cevaben alınan 5 Kanun-i-evvel sene (1)316 (18 Aralık 1900) tarih ve iki yüz doksan 

bir numerolu tahrirat melfufatıyla huzur-ı âli-i sadâret-penâhilerine takdim edildi. Ol-babda 

emr ü ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir. 

Fi 16 Şevval Sene (1)318 ve fi 24 Kanun-i-sâni Sene (1)316 (6 Şubat 1901) 

Nazır-ı Umur-ı Dahiliye 



 



Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Sadâret Amedi-i Divan-ı Hümâyûn 

Atufetlü Efendim Hazretleri, 

Cülus-i hümâyûn meymenet-makrun canib-i tacdari-i azaminin yirmi beşinci sene-i 

mes’udesinde hatırası fahiresi olmak üzere Samsun şehrinde inşa ettirilüb nam-ı nami-i hazret-

i hilâfet-penâhiye nisbetle tesmimi mukteza-yı irade-i seniyye-i hazret-i hilâfet-penâhide 

bulunan hastahanenin bağçesine rekz ettirilecek mermer sütuna melfuf menşur tarihinin hakkı 

lüzum-ı istid’asına dair Dahiliye Nezâret-i Celilesi’nin tezkiresi arz ve takdim olunmuş olmağla 

ol-babda her ne vechile irade-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhi şeref-sudur buyurulur ise 

mantuk-ı âlisi infaz edileceği beyanıyla tezkire-i senâveri terkim kılındı, efendim.  

Fi Gurre-i Zilkade Sene (1)318 ve fi 7 Şubat Sene (1)316 (20 Şubat 1901) 

Sadrazam 

Ma’ruz-i çaker-i kemineleridir ki, 

Reside-i dest-i tazim olup, melfufuyla manzur-ı âli buyurulan işbu tezkire-i samiye-i sadâret-

penâhileri üzerine mucebince irade-i seniyye-i cenâb-ı sadâret-penâhi şeref-sudur buyurulmuş 

olmağla ol-babda emr ü ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir.   

Fi 8 Zilkade Sene (1)318 ve fi 14 Şubat Sene (1)316  

Ser-kâtib-i Hazret-i Şehriyari Tahsin 


