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V 

Ö N S Ö Z 

Üç yıldır düzenlemiş olduğumuz Çankırı Kültürü Bilgi Şölenleri ile ilimizin 

çeşitli yönlerini bilim âlemine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.  

Valimiz Sayın Ali Haydar Öner Beyefendinin veciz ifadesiyle “Uzak 

Çağların Yakın Kenti Çankırı“nın,  sosyal bilimlerden fen bilimlerine, 

arkeolojiden halk kültürüne kadar bilimsel disiplinler için bakir bir alan 

olduğu görülmektedir.  

Küreselleşmenin çok sık olarak gündeme geldiği günümüz dünyasında 

yerel değerlerin daha bir önem kazandığı görülmektedir. Günümüz dünyası 

küreselleşirken milletler, yerel unsurları ile ön plana çıkmakta ve dünya 

milletleri içerisinde bu farklılıkları ile saygınlık kazanmaktadır.   

Orta Anadolu’da yer alan ve geleneksel ve aslî unsurlarını moderniteye 

karşı olabildiğince koruyabilmiş olan Çankırı, bu zengin kültürel 

değerleriyle sadece ülkemizin değil Dünyanın da dikkatini çekmektedir. 

Bunu son yıllarda Avrupa’da, ABD’de ve Avustralya’da Çankırı ile ilgili 

yapılmakta olan çalışmaların varlığından anlıyoruz.   

Çankırı Kültürü Bilgi Şölenleri’nin üçüncüsünün başlığını “Geçmişten 

Geleceğe Çankırı” olarak belirledik.  

Bu çerçevede 22 bilim adamımız, Çankırı’nın yemek kültüründen, 

yerleşimine, tarihinden dini-tasavvufi hayatına, mimari eserlerinden eğitim 

ve öğretimine, bizden önceki Çankırı’dan ahilik ve yârana, arkeolojik 

eserlerinden halkın kullandığı bitkisel ilaçlara kadar geniş bir yelpazede 

bildirilerini sundular. Böylece Çankırı’nın ne kadar bakir bir çalışma alanı 

olduğunu gösterdiler. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum. 

Bilgi şöleninin gerçekleştirilmesinde katkı ve destekleriyle varlığını hep 

yanımızda hissettiğimiz Sayın Valimiz Ali Haydar ÖNER’e, Belediye 

Başkanımız Sayın İrfan DİNÇ’e, Danışma ve Düzenleme Kurulumuzda 

görev alan Vali Yardımcımız F. Fikret ÇELİK’e, A.Ü.Çankırı Meslek 

Yüksekokulu Müdürü ve Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sebahattin 

BALCI’ya, A.Ü.İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan ONAT’a, 

G.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Prof. Dr. Kadir ARICI’ya, 

Belediyemiz Eğitim ve Kültür Müdürü Yüksel ARSLAN’a, Anadolu Lisesi 

Edebiyat Öğretmeni İbrahim AKYOL’a, İl Milli Eğitim, İl Özel İdare 



 

 

VI 

Müdürlerimiz ve fedakâr personeline, İlimizi şereflendiren kıymetli 

misafirlerimize unutulmaz bir yâran gösterisi sunan Ahi Yâran Meclisi 

Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan ve üyelerine, maddi katkıda bulunan 

Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği Başkanımız Haşim UYANIK ve Keçiören 

Yâran Derneği Başkanı Abbas DEMİRBAŞ’a, Çantur Büyük Çankırı Oteli 

yönetimi ile emeği geçen diğer kişi ve kuruluşlara teşekkürlerimi arz 

ediyorum.  

İlimiz Çankırı hakkında yeni bir kaynak eser olan yayının kültür hayatımıza 

katkıda bulunması en büyük arzumuzdur.  

Saygılarımla. 

Mustafa Kemal KARATATAR 

İl Kültür ve Turizm Müdürü 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇILIŞ KONUŞMALARI 
 



Sayın Ali Haydar ÖNER 

Çankırı Valisi 

Sayın Bakanım  

Türk Tarih Kurumumuzun Değerli Başkanı,  

Muhterem Belediye Başkanımız, değerli akademisyenler, muhterem 

hanımefendiler ve beyefendiler, değerli konuklar, basınımızın kıymetli 

mensupları.  

Çankırı’yı üçüncü kez bilgi şöleni bazında değerlendiriyoruz.  

Tarihin en eski çağlarından bu yana birçok medeniyete beşik olmuş 

bölgemizin, coğrafyadan vatana dönüşünün öyküsünü ve tarihte aldığı rolü 

de bu vesileyle irdeliyoruz.  

Herkes Patagonya hakkında söz ediyor da Paflagonyanın ne olduğunu, 

Çankırı’nın Paflagonya içinde aldığı rolü bilemiyor. Paleotik dönemde 

Çankırı’da hangi tür canlıların, memelilerin, omurgalıların yaşadığından 

bihaber. Çankırılıların çoğu dahi birkaç dakika ayırıp Çankırı Müzesini 

gezme zahmetinde bulunmamış. Osmanlıdan önceki fevkalade değerli taş 

yapıları, emek ürünü, işçilik ürünü, estetik ürünü yapıları görmemiş. Bunu 

değerlendirme zahmetine katlanmamış. Amerikanın keşfinden önce ortaya 

konulan eserler dikkate alınmamış.  

Bu gün Çankırı’yla ilgili bir yabbozun birkaç parçasını daha yerine 

oturtmaya çalışacağız. Bu pazılın, daha çok eksik olan parçasını her yıl bilgi 

şölenleriyle ve sempozyumlarla tamamlamaya çalışacağız.  

Bugüne de ışık tutması bakımından bir küçük anımı izninizle ve kısaca 

aktarmaya çalışacağım;  

1992’de İngiltere’deki lisan eğitimi sırasında Noel tatili dolayısıyla onsekiz 

günlük bir ara vardı ve yurda dönmemiz de yasaktı. Oniki günlük bir 

Avrupa gezisi planladık. Ünlü bir seyahat firmasıyla Avrupa’daki ülkeleri 

dolaşıyoruz. Normal programa ilave seçmeli programlar var. O 

programların birinde bizim otobüsün rehberi bir başka programa katıldı. Bir 

başka otobüsteki rehber ise bizim ilave turumuza katıldı. Brüksel’deki 

Atomia’yı da kapsayan bir programdı. O David adlı şahıs bizim grupta 

rehberlik hizmetini verirken Bizanstan söz etti. Sezar’dan söz etti. 

Kleopatra’dan söz etti, ama söz ne zaman İstanbul’a yönelik olsa 

Konstantinapol dedi. Ben de bulunduğum yerden o ne zaman 

Konstantinapol dediyse İstanbul dedim. Duymazlıktan geldi 

                                                           
 Nurettin Ok, 36.Dönem Bayındırlık ve İskân Bakanı (16.04.1973–26.01.1974) 
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Konstantinapolis dedi İstanbul dedim. Efendim onun her Konstantinapol 

sözüne müdahale edince mikrofonu bana uzattı “Buyurun siz anlatın” dedi. 

“Rehber ben değilim sizsiniz o bakımdan doğru anlatınız” diye mukabelede 

bulundum. Onun üzerine “İşte Türkler İstanbul’u işgal edince 

Konstantinopol diyemediler İstanbul dediler o yüzden İstanbul kaldı” 

gibilerden kendince bir izahata girişti. 

Atomia’yı gezme sırasında da ben yanına gittim ve “Tarihi çarpıtmayınız, 

İstanbul Türkiye Cumhuriyeti’nin bir kentidir. Dünyanın sayılı 

güzelliklerine sahip bir kentidir” dedim. Ben onunla tartışırken o ekipte 

bulunan altı Türk arkadaş etrafımı sardı “Abi ne oluyor” diye, sonra “Beni 

mi döveceksiniz ben tarihçi değilim” dedi, “O zaman çarpıtmayınız” falan 

dedim, “Ne zamandan beri İstanbul” dedi, “Amerikanın keşfinden önce 

İstanbul” dedim. “Sen dünyaya gelmeden önce İstanbul” dedim, “Şu şu 

olaylar yaşanmadan önce İstanbul”, “Tamam” dedi “Bu konuyu 

kapatıyoruz” dedi sıvıştı geçti, ama çok çeşitli konularda duyarlılık 

eksikliğimiz nedeniyle bugün Avrupa Birliği geçiş sürecinde de sıkıntılar 

çekiyoruz.  

Tarihimizi bilmediğimiz için, günümüzü geliştirmediğimiz için, 

geleceğimizi planlamadığımız için bu günkü konumdayız. Ama bir yandan 

tarihimizi bilir ondan ders alırsak, günümüz koşullarını iyileştirirsek ve 

geleceğimizi daha iyi planlarsak, bizim karşımızda olanların sayısı azalır ve 

kalanların da cesareti eksilir. O bakımdan bu bilgi şölenlerinin bir yandan 

kendi kimliğimizi tanımamızda yararı olacağını, bir yandan özgüvenimizi 

artıracağımızı, bir yandan da karşı cephedekilere karşı elimizi 

güçlendireceğini düşünebiliriz.  

Yakın bir tarihte yayınlanan ortak bir eserde, hepimizi duygulandıran ve 

heyecanlandıran bir kitapta, Milli Mücadelenin Bin Yataklı Askeri 

Hastanesiyle Çankırı da yer alıyor. Geçenlerde Belediye Başkanımızın gayet 

güzel bir şekilde restore edip hizmete sunmasıyla ortaya çıkan bin yataklı 

Askeri Hastane. İnebolu’dan gelen, Kastamonu’dan gelen cephaneler, 

mermiler nasıl taşındı, Çankırılılar eliyle taşındı. Çünkü Ankara’ya ulaşan 

yol Çankırı’dan geçiyordu. Ankara’ya ulaşan yolda Çankırılı analar, 

kahramanlar vardı. Bunları bir bir ortaya koymamız lazım.  
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Bir büyük şairimizin kimliğiyle başlatılan Çankırı Kültürü Bilgi Şölenleri 

geçen sene Türk tarihinin Türk edebiyatının, Türk tasavvufunun çok önemli 

bir değeri olan ahilik yarenlik geleneğinin göreneğinin, anlayışının, çok iyi 

bir şekilde irdelenmesiyle devam etti.   Bu sene de Çankırı Kültür Bilgi 

Şöleni “Geçmişten Geleceğe Çankırı” adıyla devam ediyor. Bugüne kadar 

ihmal ettiğimiz bazı bilgileri alacağız. Pazıl’ın, o yabbozun bazı eksikliklerini 

biraz önce belirttiğim gibi ortaya koyacağız. Ve daha nelerin ortaya konması 

konusunda düşünceler edineceğiz. IV. Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni için bu 

bakımdan fikirler edineceğiz. Oturacağız onların değerlendirmesini yapıp 

IV. Sempozyumun, bilgi şöleninin planlamasını yapacağız.  

Bu konuda yerel yönetimimiz belediyemiz önemli katkılar sağladı, Yaren 

Derneklerimiz katkılar sağladı, Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz katkılar 

sağladı, öğretmen arkadaşlar değerli katkılar sağladı, fakat en çok 

akademisyenler, üniversite öğretim görevlileri ve araştırmacılar katkılar 

sağladılar.  

Tüm emeği geçenlere içten duygularla teşekkür ediyorum, bilgi şöleninin 

yararlı ve başarılı geçmesi dilekleriyle hepinize saygılar sunuyorum. 



Sayın İrfan DİNÇ  

Çankırı Belediye Başkanı 

 

Sayın Valim, Türk Tarih Kurumunun Değerli Başkanı, Kıymetli bilim 

adamları ve araştırmacı yazarlar, değerli basın mensupları ve değerli 

misafirler.  

Valiliğimizce bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve Geçmişten Geleceğe Çankırı 

isimli bilgi şölenine hoş geldiniz diyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

Çankırı’mız çok zengin bir kültürel mirasa sahip olmasına rağmen ne yazık 

ki yeterli hassasiyet gösterilmemiş ve gerekli çalışmalar yapılmamıştır. Yine 

Çankırı, akademik alanlara taşınamamış ve gerçek konumuna 

oturtulamamıştır. Ama şurası sevindirici ve bizleri umutlandırıcı bir 

husustur ki Sayın Valimiz başta olmak üzere yerel yönetimler olarak bizler 

hep beraber yeni bir heyecan ve dinamizm ortaya koymaya başladık. Bu da 

Çankırı adına heyecan verici bir ruh hali ortaya çıkardı. Hedefimiz, hep 

beraber bu yakaladığımız heyecanı ve enerjiyi doğru alanlarda kullanarak 

özellikle tarih, kültür ve sanat alanlarında Çankırı’mızı hak ettiği yere 

getirmektir.  

Bu yapılanlara örnek verecek olursak Valiliğimiz 3 yıldır düzenlediği 

Çankırı Bilgi Şölenleri, bizim yerel yönetim olarak kültür ve sanat 

faaliyetlerine, eğitim ve sosyal eğitime sosyal belediyecilik anlayışıyla 

yaklaşmamız ilimiz için önemli bir kazanımdır. Özellikle bu günkü bilgi 

şöleninin içeriği ile yakinen yaptığımız çalışmalar isabetli kararlar ve 

uygulamalar ortaya koyduğumuzun işaretidir. Bu bağlamda; kentsel 

tasarım projesi, Çankırı Tarihi Kent Dokusu ıslah ve restore çalışmaları, 

Köprü Sokak ile başladığımız ve devam edeceğimiz sokak sağlıklaştırmaları 

ve özellikle Çankırı ile ilgili her türlü araştırma, inceleme ve akademik 

çalışmaları ciddi bir planlama içinde yapmayı hedeflediğimiz ve yakın bir 

zamanda faaliyete geçirdiğimiz Dr. Rıfkı Kamil Urga Çankırı Araştırmaları 

Merkezi bu hassas düşüncelerimizin bir ürünüdür.  

Araştırma merkezimizde festival etkinlikleri çerçevesinde otuzdan fazla 

yerel araştırmacımızı bir araya getirerek yönetim kurulumuzu oluşturmuş 

ve gerekli altyapıyı tamamlama noktasına gelmiş bulunuyoruz. Bu açıdan 

sizlerle yapacağımız işbirliği ve sizlerin bize vereceği destekte çok 

önemlidir. Bu konuda gerekli destek ve yardımı göreceğimiz konusunda en 

ufak bir şüphemiz yoktur.  

Saygıdeğer misafirler sözlerimi fazla uzatmadan Bilgi Şöleninin başarılı 

geçmesini temenni ediyor, bu Bilgi Şöleninin gerçekleşmesinde emeği 

geçenlere tebrik ediyor ve hepinize saygılar sunuyorum. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİLDİRİLER 
 



ÇANKIRI TÜRKMEN YERLEŞİMİ 

 

Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU 

 

Sayın Valim,  Çok kıymetli hâzirûn;  

Efendim, ben Çankırı’nın Türkmen yerleşimi ile ilgili bir konuşma 

yapacağım.  

Bir bölgenin gelişimi, geleceği milli kültürünü, milli olan her şeyini 

muhafaza etmesiyle mümkündür. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. 

Bugün ülkemizin çeşitli alanlarda karşı karşıya kaldığı sorunlar içerisinde 

her şeyden önce bilmek veya bilmemek gibi bir mefhumun yattığını 

belirtmek isterim. Özellikle ülkede meydana getirilen kargaşa ve planların, 

açıkça ifade edecek olursak etnik çatışma ortamlarının hazırlanmasının 

temelinde bilgisizliğin yattığını görüyoruz. Maalesef tarihimizi tam 

anlamıyla, özellikle yerel tarihimizi gerçek anlamıyla fazlaca bildiğimizi de 

söylememiz mümkün değil. Az önce Sayın Valimizin Çankırı’daki müzeyi 

çok az kişinin ziyaret ettiğini söylemesi de bunu ispatlıyor bir yerde.  

Geçmişimize ne kadar bağlıyız veya geçmişimizle ne kadar ilgileniyoruz? Bu 

hepimizi çok yakından ilgilendiren, özellikle gelecekteki teminatımız olan 

gençlerimize bunu ne kadar aktardığımızı da belirleyen bir unsurdur 

müzelerin ziyaret edilip edilmemesi.  

Bilhassa batı dünyasında Türkiye’ye yönelik bir takım çalışmalar var.  Bu 

çalışmaların başında, özellikle bu günlerde meydana gelen birkaç yıldır süre 

gelen küreselleşmenin üniter devlet yapılarına karşı olan düşmanlığı ki 

küreselleşmenin önündeki en büyük engel üniter devlet yapılarıdır. Bunlara 

karşı küreselleşmenin kullandığı en önemli argüman etnisitedir. Yani bir 

memleket içerisinde ne kadar etnik köken vardır, bunların gün yüzüne 

çıkarılması bunda bir yerde üniter yapıların akamete uğratılması birinci 

derecede önem taşımaktadır.  

Bugün Türkiye’de, özellikle Ortadoğu’daki son gelişmeler Türkiye’yi çok 

büyük bir tehlike altına sokmuştur. Ve küreselleşme Türkiye’de de etnisiteyi 

canlandırmıştır. Bugün sokaklarda gördüğünüz çeşitli hareketlerin tamamen 

bu kanaldan organize edildiğini söylememiz yanlış olmaz.  

Bu bakımdan ben Türkmenler derken, Anadolu’daki sosyal yapıyı geniş bir 

platformda inceleme arzusunda bulundum. Aşağı yukarı beş senedir 

Osmanlı tarih kayıtlarına göre hemen bütün Türkiye’deki, sadece Çankırı’da 

değil bütün Türkiye’deki genel aşiret yapılarını ortaya koydum. Anadolu’da 

41 bin 297 aşiret tespit ettim. Hepsi kaynaklıdır.  

                                                           
  Türk Tarih Kurumu Başkanı 
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Şimdi size Çankırı ile ilgili söyleyeceklerim 1500 ile 1600 yılları arasına ait 

olan kayıtlardır, aşağı yukarı 500 küsür senelik bir bilgidir ve hepsinin 

kaynağı sayfasına kadar vardır.  

Ancak Çankırı’ya geçmeden önce genel bir bilgi vermek istiyorum. Zira 

başlangıçta Almanya’da, İngiltere’de hazırlanan çalışmalar, Türkiye’de 47 

etnik grubun var olduğunu söylemektedir. Bu 47 etnik grup içersinde 

sayılanlar, aslında çoğunlukla Türkmenlerin farklı unsurlarıdır. Mesela; 

Avşarlar ayrı bir etnik grup gibi algılanmıştır. Ayrıca Türkmenler; Şiî 

Türkmenler, Alevî Türkmenler, Tahtacı, Yörük gibi ayrı etnik gruplarmış 

gibi gösterilmeye çalışılmıştır.  

Hâlbuki bütün Türkmen dediğimiz zaman,  Kaşgarlı’da Yazıcıoğlu’nda adı 

bulunan 24 Oğuz boyuna mensup gruplar yer almaktadır ki bizim 

yaptığımız çalışmada da Anadolu’da bu 24 Oğuz grubunun 23’ünün mevcut 

olduğunu gördük. Sadece biri eksik olmak üzere. Yani dünyadaki diğer 

Türklerin yaşadığı bölgelerde bu kadar geniş bir Oğuz grubunun yer aldığı 

görülmemektedir.  

Şimdi genel olarak Türkiye açısından sizlere bilgi verecek olursam; 

Türkiye’de bu 24 Oğuz grubu var demiştim. Bunlar Avşarlar, Beydili, Kayı, 

Bayat, Büğdüz, Yüreğir, Çepni, Çunkar, Çavundur, Yıva, Karaevli, Yazır, 

Dodurga, Karkın, Kızık, Salur, Peçenek, Eymür, Bayındır, Kınık, Barak, 

Döğer ve Alanyurt’tur. Ayrıca Varsaklarda bulunmaktadır. Aslında 24 oğuz 

boyu içersinde, Varsaklar sayılmamasına rağmen ben onları ayrı bir Oğuz 

grubu olarak koydum. Zaten onlar Oğuz boyundandır ama üç ok grubuna 

mensuptur. Onu Yazıcıoğlu ve Kaşgarlı’da görmememize rağmen 

Anadolu’da oldukça geniş bir Varsak grubu vardır ki 1103 aşirettir. 1103 

aşiret vardır Anadolu da Varsaklara mensup. Ki bunların her birinin kaç 

çadır olduklarını tespit ettim.   

Anadolu’da en büyük Türkmen grubu Avşarlardır, ardından Yıva grubu 

gelmektedir. Bu 41297 aşirettten 37356’sı Türkmendir. Bunlar tahrir 

kayıtlarında, tek tek görülebiliyor. Bu Türkmen grupları biraz önce 

saydığım 24 Oğuz boyundan 23’üne mensuptur. Bunun dışında 2269 cemaat 

de Ekrâd olarak geçmektedir. Yani Arapça’da Ekrâd, Kürdün çoğuludur. Bu 

Ekrâd taifesi dediğimiz Kürt olarak adlandırılanların yaklaşık yüzde 40’ı 

Türkmen asıllıdır. Onu da özellikle belirteyim. Türkmen adını taşıyan 
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bunun dışında biraz Moğol kalıntıları vardır. Moğolların istilası 

döneminden biliyorsunuz. Köse Dağı savaşı 1243’tü. O tarihten kalma bazı 

gruplar vardır. Türkler iki gruba ayrılır: Oğuz grubu ve Kıpçak grubu. 

Kıpçak grubuna mensup yine gruplar da vardır burada. Çankırı’da da var. 

Dolayısıyla 41 bin aşiret bu şekilde ortaya çıkabiliyor.  

Türkmen grubu adı altında bulunanlar genel yapısı itibarı ile Dulkadirli 

Türkmenleri, Danişmentli Türkmenleri, Bozulus Türkmenleri, Teke 

Türkmenleri, İçel Türkmenleridir. Dulkadirli Türkmenleri’nin bulundukları 

yerler Çukurova, Maraş bölgesidir. Danişmentlilerinki Antep yöresi ve 

Diyarbakır’a kadar gidiyor ki Danişmentliden Diyarbakır bölgesinde 2480 

civarında aşiret var. Bozulus Türkmenleri Diyarbakır bölgesinden başlıyor, 

Ege bölgesine kadar gidiyor. Sadece Bozulusun Diyarbakır bölgesinde yani 

16. yüzyıldaki rakamını söylüyorum-ki önemli büyük rakamlardır bunlar- 

4872 adet aşiret var sadece Diyarbakır vilayetinde.  

Osmanlılar tarafından hazırlanan bu Tahrir Defterleri’nde bunların kaç 

koyunları olduğu bile tespit edilmiş. Buna göre 1 milyon 86 bin adet koyun 

var sadece Bozulus Türkmenlerinin. Koyunlar o tarihlerde kuzusuyla 

birlikte sayılıyor. Yani yaklaşık bir buçuk milyon civarında koyunları var. 

Ayrıca Teke Türkmenleri, bildiğimiz gibi Antalya yöresinde yaşayan 

Türkmenlerdir. İçel Yörükleri veya Türkmenleri ise,  bugünkü merkezleri 

Silifke olmak üzere Mersin, Mut, Ermenek vs. o çevre, Anamur’a kadar 

gidiyor.  

Haymana Yörükleri, Ankara bölgesinde biliyorsunuz. Atçeken yörükleri 

Sultaniye, Karapınar, Konya yöresindeki Cihanbeyli bölgeleri Atçeken 

yörüklerinin merkezi. Bu adı Osmanlı ordusuna at yetiştirdikleri için 

almışlar. Çok değerli savaş atı yetiştiriyorlar. Uluyörük dediğimiz bir 

Türkmen grubu daha var. Bunlar da Malatya’dan Erzurum’a kadar olan 

bölge ile Kayseri arasındaki bölgede yaşıyorlar. Ayrıca Saruhan yörükleri, 

Karacan yörükleri, Ellici yörükleri, Karakoyunlu, Akkoyunlu, Menteşe 

yörükleri, Söğüt yörükleri, Kara Ulus, Kosun yörükleri, İslamlı yörükleri, 

Yahyalı yörükleri, Halep Türkmenleri ki çok önemli bir bölüm. Bir kısmı 

Suriye devletinin kurulması ile birlikte o bölgede kaldılar. Beydili’lerden 

Salur’lara kadar geniş bir Türkmen kitlesidir bunlar da. Yabaneri, Akkeçili, 

Kasaba yörükleri, Maraş yörükleri, Yüzdeciyan, Bozdoğan, Dündarlı, 
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Bozkırlı gibi bu şekilde değişik yörük grupları var ki 439 bin çadıra 

ulaşmakta nüfusları. O tarihte 5’le çarpacak olursanız nüfusu ortaya 

koyabilirsiniz. Belli bir ölçüde Anadolu’da yaşayan bugünkü insanların 

menşeini ortaya koyabilirsiniz.  

Herkes biliyor ki, genelde insanlarımız Anadolu’da Cumhuriyet’in 

kuruluşundan sonraki dönemde soyadı kanunu ile birlikte maalesef 

geçmişlerini büyük ölçüde unutmuşlardır. Çünkü soyadı kanununun 

uygulanması esnasında maalesef memurlar kendi insiyatiflerini kullanarak 

kişilere rasgele istedikleri soyadları vermiştir. Bu da insanların geçmişiyle 

olan bağlantılarını koparan en önemli unsur olmuştur.  

Mesela, ben kendim için söyleyeyim; üç amcamın üçünün de soyadı farklı 

idi. Birisi Atıcı, biri Öztaş, bizimki de Yıldır’dı. Yani üç amcam üç kardeş 

üçünün de soyadı farklı. Şimdi düşünebiliyor musunuz bu ailelere mensup 

olanların üç nesil sonra birbirine tamamen yabancı hale gelmemeleri 

mümkün müdür? Dayanışma ruhu, kültür ruhu yok olur. İşte Türkiye’nin 

en büyük sorunlarından biri budur. Dolayısıyla biz geçmişte Halaçoğlu 

olarak anıldığımız için aşiretimiz de Halaç aşiretiydi. Tuttuk soyadımızı 

değiştirdik. Eski ismimizi aldık. Ben kendi tarihimizi tabi tarihçi olmamdan 

dolayı sonuna kadar araştırdım. Hindistan’da Delhi sultanlıkları içinde 

hanedan olarak kurulmuş, Gazneli Devleti kurucuları arasında yer alıyor, 

İran’da çok büyük bir grup var. Türkmenistan’da şu an Halaç nahiyesi, 

bölgesi var. İran’da Halaçistan var.  Anadolu’da da 70 Halaç aşireti, 

Yozgat’tan Sivas’a, Adana ve Kayseri’den Konya’ya kadar Anadolu’nun 

pekçok bölgesinde bu ismi taşıyan yerleşim birimleri var. Bu benim 

avantajımdı. Tarihçiydim, şanslıydım. Ama halkımızın pek çok kesimi bu 

şansa sahip değil.  

Tabii ki geçmişlerini unutturduğunuzda insanların birbiri ile olan 

dayanışma ruhunu ortadan kaldırırsınız, aralarına rekabeti ve sokarsınız. 

İşte bunu önlemenin birinci temel şartı, geçmişi ile alakalı bütün bilgileri 

toplamak ve çocuklarımıza aktarmaktır. Bu bakımdan ben şimdi sizlere 

Çankırı ve bölgesi ile ilgili 16. Yüzyıla ait arşiv kaynaklardan tespit ettiğim 

135 aşiretten bahsedeceğim. Hatta bunların pek çoğunun ismi aynen 

duruyordur. Yaylakları, kışlakları, mezraalarının isimleri bu araştırmamız 

sonucu ortaya çıktı.  



ÇANKIRI TÜRKMEN YERLEŞİMİ 

 

III. ÇANKIRI KÜLTÜRÜ BİLGİ ŞÖLENİ BİLDİRİLERİ 

 

15 

Bölge aşiretlerinden biri Avşarlar. Avşar köyü diye burada benim 

gördüğüm kadarıyla en azından 4 tane, 5 tane Avşar köyü var. Alfabetik 

sıraya koydum aşiretleri. Bunlar Çankırı ve Kargı’da merkezde 

bulunuyorlar Avşarlar. Şimdi hâlâ yaşıyorlar mı, yaşamıyorlar mı, 

kendilerini bilmiyorum. Ama Kargı nahiyesi, bugün Çorum’a bağlı ama 

Çankırı’nın merkezinde oturan Avşarlar var. Şimdi kendilerini de belki 

bilmiyorlardır. Ben de onları bilemem tabi şu an, fakat var.  

Ayrıca Alayuntlu, bunlar Oğuz boylarının bir boyudur biliyorsunuz.  

Alayuntlu olanlar nerde bulunuyorlar?  Çerkeş’te ve Çankırı’nın 

merkezinde bulunuyorlar Alayurtlu olarak. Yine Alibey cemaati olarak 

Varsaklardan bir grup var. Bunlar yine Çankırı’nın merkezindeler bir kısmı 

da Kargı’da bulunuyorlar. Bu şekilde yine bir Avşar cemaati daha 

görülüyor. Bu Avşar grubu da Tosya’ya bağlı, Tosya’da oturuyorlar. Tosya 

da ayrıldı buradan öğle değil mi? Kastamonu’ya bağlı. Ayrıca Bayat cemaati 

var. Bayatlar yine 24 Oğuz boyundan. Bakın saydıklarımın hepsi Oğuz 

boylarının birer parçası, burada yaşıyor.  

Çankırı’nın geçmişini anlamanız açısından çok önemli bana göre. Unutmuş 

olsanız bile en azından nerden geldiğinizi anlamanız açısından çok önemli 

bunlar. Çünkü 1520-1530’lu tahrir defterlerinde geçen 500 sene önceki 

kayıtlar bunlar. Sonra Bayatlar dediğim gibi Çankırı’nın merkezinde. 

Bayındır boyundan yine gruplar var. Bayındır köyü Çankırı’ya bağlı 

Bayındır köyü var mı? Tamam, o tarihte, çünkü burada Çankırı merkez diye 

yazıyor. Yine Beydili aşiretinden Beydili köyü var. Bu Çankırı’ya bağlı var 

mı? Kargı’ya bağlı olarak da görülüyor bir kısmı. Yine Büğdüz, bakın bu da 

24 Oğuz boyundan. Bu da Kalecik Büğdüz köyü diye geçiyor. Önemli değil 

bağlı oldukları yerler değişmiş olabilir. Ama mevcut olanı doğrudan 

doğruya Çankırı’ya bağlı aşiretler, bunlar göçer aşiretler. Dolayısıyla 

zannetmeyin ki şu gün bu ilçede, bu gün şu ilçede. Hayır. 19.yüzyılda 

aşiretler yerleştirilirken bulundukları yerlerde mecburi yerleşime tabi 

tutulmuştur. Dolayısıyla bunlar bu bölgenin aşiretleridir. Sonra Çavundur.  

Görüldüğü üzere hepsi 24 Oğuz boyundan. Tek tek sayıyorum arada başka 

bir şey yok.. Yukarıda sadece Alibey cemaatinden bahsetmiştim. Ama onun 

dışında hepsi Oğuz boylarının birer unsuru. Çavundur bunlar da 

Kurşunlu’da var. Çavundur Köyü diye orda da var zannediyorum hâlâ 
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vardır herhalde. Yine Çepni, Oğuz boyundan. Çepniler Anadolu’nun 

değişik yörelerinde yerleşmiştir. Türkiye genelinde Çepnilerin hepsini 

söyleyecek olursam 343 aşirettir. Bunlardan bir kısmı da işte burada.  

Bunların bir kısmı Tosya’ya bağlı görülüyor burada ama Çankırı’da var mı 

şu an, bilmiyorum. Sonra Çölek, Damgan, Danişment, Dodurga ki Kalecik’te 

Dodurga Köyü var. Burada öyle görünüyor. Dursun Kethüda cemaati diye 

bir cemaat var. Çankırı’nın merkezinde oturuyor bunlar. Ve Türkmen 

Eymür boyuna mensuplar bunlar.  

Gencülü diye bir cemaat var, bu da Çankırı’nın merkezinde oturuyor. 

Göcekli cemaati Çankırı’nın merkezinde oturuyor. Bunlar hep Eymür 

boyundan. Hatun Kayısı diye bir cemaat var Kurşunlu’da. Bunlarda İğdir 

boyundan. Kalecik bölgesinde de var İğdirler. Sonra Kara Kınık denen Kınık 

boyundan Çerkeş bölgesinde var, bunlar Kara Kınık dediklerimiz. Kara 

Koçak, Kara Taylu, Çankırı merkezde bunlar. Karaca Paşa yörükleri, 

Karacalar bölüğü, Kara Taylu, Karkın boyunu biliyorsunuz, Tosya 

bölgesinde görülüyor burada.  

Kayı; önemli miktarda bir Kayı cemaati var bu bölgede; yani Osmanlı 

Devletinin kurucularından. Sonra Kıpçaklardan iki grup var. Çankırı 

merkezde ve Kıpçak Türklerinden olan iki grup var. Kızıklar var, Mikaillü 

diye bildiğimiz bir Türkmen grubu merkezde var. Ve ayrıca buna benzer 

olmak üzere Sakır, Sarı Kürt. İsme bakın. Mesela, Sarı Kürt aslında, 

Kürtlükle hiç alakası yok. Sarı Kürt diye geçiyor Çankırı merkezde 

yaşıyorlar ve Türkmen. Hani biraz önce söylemiştim Kürt olarak 

görünmesine karşın Türkmen olduğunu söylemiştim.  

Sevinç Viranı, Sungur Tekün, Süleyman Hacı bölüğü, Süleyman Hacı 

cemaati, Çarık Kuyusunda mesela Eskücek köyünde, Sungur Tekün 

köyünde,  Şarklu,  Şerefli, Eğik Çam diye bir yer var mesela Eğik Çam 

merkeze bağlı. Eğik Çam yaylası. Öyle bir yer var mı bilmiyorum, Eğik Çam 

yaylası diye bir yaylanız varmış o zaman. Teberrüt cemaati, Tozlu, Ulaş 

cemaati Bayındır boyundan. Ulaş köyü Keskin’e bağlıymış, sonra 

Yahşihanlı, Yaka kayı, Yazır, Yıva ki birhayli Yıva cemaati var bu bölgede, 

Yıva köyleri var, Yazır köyü var. Bütün bunlar söylediğim gibi 135 adet 

aşiret görülüyor burada. Ki o zaman nüfusları söyleyeyim Diyarbakır’ın 

şehir nüfusu 12 bin kişi o zaman. Yani bu nüfusun ne kadar fazla olduğunu 
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göstermek açısından söyleyeceğim. Kayseri 8 bin nüfusa sahip 16. yüzyılda. 

Yani düşünün Halep nüfus olarak en yoğun nüfusun bulunduğu yerdir 18 

bin kişi yaşıyor o tarihlerde. Nüfusun böyle 4740 çadır bu bölgedeki 

aşiretler. 4740 çadır aşağı yukarı 20–25 binden fazla yapıyor ki eli iş 

tutabilecek, artık babasının hükmünden çıkmış genç erkek nüfusu da 2355 

kişi. O tarih için söylüyorum. Bunlar önemli rakamlar.  

Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz bölgede çok önemli bir Türkmen yerleşmesi 

var. Haliyle bugün Çankırı’nın halkı etnik yapı itibarı ile bakacak olursak 

tamamen Türkmen unsurundan meydana gelmiş, içerisinde sadece 

Türkmenlerin dışında iki Kıpçak grubu, Türk’ü var. Bir de Moğol 

grubundan bir aşiret var. Onun dışında Çankırı tümüyle bu sözünü ettiğim 

biçimde meydana gelmiştir.  

Şimdi sonuç olarak şunu söylemek istiyorum.  

Kişilerin kendi varlıklarını devam ettirebilmeleri kendi kültürlerini 

muhafaza etmeleriyle doğru orantılıdır. Teknoloji her zaman gelişebilir, 

teknolojiye her zaman ayak uydururuz, cep telefonumuzu kullanırız, teknik 

cihazları, bilgisayarımızı kullanırız ama bir şeyi unutmamamız lazım 

kültürümüzü. Gençlerimizin büyüklerine olan saygısından tutun da burada 

dokunan el işi kilimlerden halılara kadar veya heybelerden torbalara kadar 

her şeyin kendi mecraı içinde muhafaza edilmesi gerekiyor.  

Bunu, kültür yapımızı kaybettiğimiz takdirde hiç şüpheniz olmasın bize 

hiçbir şey olmaz, dimdik ayaktayız, yıkılmayız, sözleri havada kalır, 

çökersiniz ve yok olursunuz.  

İkincisi dilimizi muhafaza etmemiz gerekir. Onu ilk geldiğim bir 

konuşmada da söylemiştim. Dilimize kesinlikle sahip çıkmalıyız. Esnafımız 

özellikle tabelalarda, Türkçe isimler koymalıdırlar; çünkü gençlerin sürekli 

gözüne çarpan yerlerdir. Yani İtalyanca, İngilizce veya bilmem nece 

koyduğunuz isimler sizin için bir değer değildir.  

Bir örnek vermek istiyorum. Tunalı Hilmi Caddesinde bir isim vardı. Bir 

tabela koymuştu adam. Tabelada “şavurma” yazıyor. Bunun ne anlama 

geldiğini soran Türk Dil Kurumu yetkililerine işletme sahibinin verdiği 

cevap ilginç. Vallahi bilmiyorum, İngiltere’ye gitmiştim, orada gördüm. 

Orijinal bir isim olsun diye işletmeme ad olarak koydum demiş.  Şavurma, 
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çevirme kelimesi demek aslında, o da döner demek Arapçası. Yani orda 

gördüklerini insanlarımız sanki bir meziyet varmış gibi hemen alıyorlar ve 

kullanıyorlar. Ne olursunuz yapmayın. Bir Fransıza bunu yaptıramazsınız, 

adam sizi mahkemeye verir, eğer Fransızca konuşabiliyorsanız çat pat adam 

size İngilizce cevap bile vermez. Dolayısıyla lütfen dilimizi koruyalım. 

Dilimiz kendi öz varlığımızdır. Onu kaybettiğimizde her şeyimizi 

kaybederiz.  

Bakın Balkanlarda Moldovya diye bir ülke var. Orada Gagavuzlar dediğimiz 

bir grup var. Kimisi Gagavuzlara Gökoğuz adını vermiş. Aslında 

Gagavuzlar bildiğimiz Oğuzlardır. Uzlar dediğimiz Karadeniz’den giden 

Türkmenlerdir. Oğuz grubuna bağlı Türklerdir. Gittiğiniz zaman insanların 

Türkçe konuştuklarını görürsünüz. Hıristiyandırlar. İncillerini kiliselerinde 

Türkçe okurlar ve anlayabileceğiniz Türkçedir ve Osmanlı Türkleri değildir 

bunlar. Bunlar Karadeniz’in kuzeyinden Osmanlı’dan önce gitmiş 

Türklerdir. Ama o insanlar size canla başla yakınlık gösterirler. Çünkü zaten 

siz de Türkçe konuşuyorsunuz ve diliniz birbirinizle anlaşmanıza yardımcı 

oluyor. Yani özünü kaybetmemiş Türkçe konuşuyor, Hıristiyan olmasına 

rağmen. Dolayısıyla dilimizi muhakkak azami ölçüde özen göstererek 

korumak zorundayız. Sayın Belediye Başkanım, imkânınız ölçüsünde siz 

destek olun buna. Çünkü bunlar çok önemli.  

Üçüncüsü Çankırı’da tarihi yapılarımızı elimizden geldiğince, Belediyemize 

destek olarak korumalıyız. Belediyemiz de buna özen göstermek zorunda. 

Bu çerçevede tarihi bölgelerde vereceği imarda kesinlikle ondan daha 

yüksek ve ona çirkin görünüm verecek imar izninin verilmemesi gerekiyor.  

Osmanlılarda şehir mimarları diye bir grup vardır, bir kuruluş vardır. Şehir 

mimarları hemen her şehirde bulunmaktadır. Bir bina yapacağınız zaman 

bunların gözetiminde yapabilirsiniz ve oranın görüntüsünü bozacak hiçbir 

işlem yapamazsınız. Cumbalı evler ise,  kimse orada cumbalı evler dışında 

ev yapamaz. Oranın görüntüsünü bozacak hiçbir imarda bulunamazsınız. 

Osmanlı Devleti bu önemli konuda son derece başarılı olmuş; zaten Osmanlı 

evlerine baktığımızda iç açıcı mimariye gözleriniz takılıyor. Mesela 

Safranbolu’ya gitmişseniz bu tür mimarinin çok güzel, ruhunuzu 

dinlendirici örneklerini görüyorsunuz.  Bunlar bizim kültürümüzdür. Biziz 

yani bunlar.  
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Mezarlıklarımızı lütfen koruyalım. Efendim bunlar eskiydi, bunların yerini 

düzeltelim park yapalım. Lütfen bunlardan vazgeçelim, onlar ülkemizin 

tapularıdır. Ne kadar mezarınız, ölünüz varsa, o ülke o kadar size aittir. O 

kadar nüfusunuz var demektir orada, bunlar bu şekilde algılanır. Bunları 

muhakkak muhafaza etmek zorundayız.  

Eğer biliyorsak çocuklarımıza dedelerimizi, atalarımızı anlatalım, bildiğimiz 

kadar hiç olmazsa. Bakın İngiltere’de insanlar 7 göbek gerisini bilirler. Ama 

ne yazık ki bizlerden birçoğumuz büyükbabamızın babasının adını bile 

bilmiyoruz. Lütfen dedemizin adını biliyorsak onun babasının adını 

biliyorsak onun babasının adını çocuklarımıza öğretelim ve yazalım. Bu 

gittikçe nesilden nesile gelecektir ve o unutma ortadan kalkacaktır.  

Bugün Doğu Anadolu’da, Güneydoğu Anadolu bölgesinde haritalara 

baktığımızda Türkomanya yazar. O bölge bugün Kürt bölgesi gibi 

algılanıyor. Hayır, onlar da bizim vatandaşlarımız, kardeşlerimiz ama pek 

çoğu da geçmişlerini unutmuşlardır. Onların birçoğu Türkmen asıllıdır, 

Kürtleşmiştir.  Dolayısıyla bunu bir örnek olarak söylüyorum, ırkçılık olarak 

lütfen kabul etmeyin bunu. Ama bakın Batı emperyalizmi, Batı kültürü 

televizyonlarla odalarımıza kadar giriyor ve öylesine büyük etki bırakıyor 

ki, gittikçe yozlaşma, gittikçe geleneklerden, âdetlerden kopma millet olma 

vasfını kaybetme durumuna geliyoruz. Bizde mesela uyuşturucu kullanımı 

ne kadardı bundan on sene öncesine kadar, yüzde birdi; şu an bakın,  yüzde 

16’ya çıkmış vaziyette. Yani o kadar bir yozlaşma var. Bunlar kültür 

yozlaşması ile mümkün olabiliyor.  

Bu bakımdan Çankırı özellikle etrafıyla her şeyiyle, tarihiyle korunmuş bir 

bölgedir. Kendi kültürünüze, bölge kültürünüze sahip çıkmak zorundasınız 

ve bunu yaşatmak zorundasınız. Hatta bu bölgede İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü derlemeler yapsın, çeşitli söyleyişleri, ağıtları vs. toplasın. Belki 

vardır, bilmiyorum ama bilmediğim için söylüyorum. Varsa zaten sözüm 

yok ama yoksa bunlar toparlansın. Bir metin haline getirilsin. Bunlar 

bantlara, cd’lere alınsın ve hatta kitap haline getirilsin. Buranın kendi özel 

kelimeleri vardır. Benim kendi yöremde var çünkü. Bunları unutmayalım, 

yazalım. Mesela kıymığa bizim memleketimizde, Çukurova bölgesinde 

kamga derler öyle deriz yani biz. Şimdi bu unutuluyor bunlara benzer 

şeyler. Sindi deriz makasa, belki söylenir söylenmez burada. Mesela sinme 
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kelimesi vardır, pısma kelimesi vardır. Yani bunları yaşatmamız lâzım, 

âdetlerimizi, geleneklerimizi, düğünlerimizi,  ağıtlarımızı, çorbalarımızı, 

ekmeğimizi, aşımızı.  

Sözlerime son verirken hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.  
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Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum beni buraya davet ettiğiniz için. 

Arkasından da mazeretimden dolayı geç kaldım, özür diliyorum.  

Çankırı’nın Anadolu kültüründe çok önemli bir yeri var. Çankırı’yı köy köy, 

karış karış dolaşarak bildiğim için sizlerle çok önemli bir konuyu paylaşmak 

üzere buraya geldim. Ben sizlere öncelikle günümüzden başlayarak bir 

şeyler anlatmak istiyorum. Çok önemli bazı şeyleri yerlerine koyarak 

kullanmıyoruz.  Eğer kültürü biz dikkatli bir şekilde inceleyip yerli yerinde 

kullanmazsak o zaman adeta bir bilgi hurdalığı oluşturuyoruz. O yüzden 

çok iyi değerlendirmemiz ve kullanmamız gerekiyor. Buna muhtacız ve 

mecburuz. Şunun için muhtacız ve mecburuz diyorum. Çünkü bazı insanlar 

bizim toplumumuz için çok büyük haksızlık yapıyorlar. Ve üstelikte bunu o 

kadar ustalıkla bilimsel kılıflara sokuyorlar ki hayret ediyoruz ve 

şaşırıyoruz. Bizim entel dediğimiz -entel demek daha doğru aydın daha 

saygın bir kimlik- bazı insanlar nereden duyduklarını bilmediğimiz hatta bir 

gün hayatında Anadolu’ya gelip de Anadolu’da oturmadan nasıl ürettiğini 

bilmediğimiz düşünceler üretiyorlar.  

Belki sizler de karşı karşıya kalıyorsunuz ama bu fısıltı halinde devam 

ediyor. Mesela çok saygı duyduğum Türkiye’nin en saygı duyduğumuz 

bilgisayar mühendislerinden birisi bana “Hocam kültür genlerle beraber 

geçiyor” dedi. Düşündüm “Peki olabilir, genlerle beraber geçebilir, yani iki 

üç kuşak sonra kültür değişimi oluyorsa dört beş kuşak sonra tamamen 

unutuluyorsa da bir insan eğer kültürel varlığını sürdürmediği için kültürel 

değişim içine girebiliyor”. Hadi diyelim genlerle geçiyor. Kültür genlerle 

geçiyor dedikten sonra bakın arkasından ne gelmeye başladı. “Eee biz 

demokratikleşemeyiz hocam.” Peki, neden demokratikleşemeyiz? Çünkü 

bizim kültürümüz, patriarkal bir aile sistemine bağlıdır. Yani baba 

otoritesine bağlı bir aile sistemine bağlıdır. Peki. Yani baba emreder 

çocuklar, anne hiç katışıksız buna itaat eder ve düşünmezler, düşünme 

ihtiyacı hissetmezler. Çünkü onlar için baba düşünür. Dolayısıyla Türk 

toplumunda da bir padişah vardır, bu kültüre yerleşmiştir, padişah düşünür 

tebaası ona uyar. En eski dönemden beri Türkler bu şekilde geldikleri için 

Türkler asla demokratikleşemezler. Yani Türkler tam anlamıyla faşist bir 

toplumdur, söylenilen nokta bu.  

                                                           
     Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü, Öğretim 

Üyesi  
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Şimdi bu dostumun söylediklerine şaşırdım ama dedim ki beni eğer bir saat 

iki saat dinlersen sana bir şeyler anlatmak isterim zamanın varsa neyse 

konuştuk aramızda sonra hayretle gazetelerde gördük -üstelik bunlar 

milliyetçi ve muhafazakâr olduğunu iddia eden gazetelerdeki bazı köşe 

yazarlarının da söylediğini gördük- bir de düşündük ki topluma sürekli 

pompalanan “biz adam olmayız” gibi bir görüşün yansıması.  

Hollanda Hükümeti’nin daveti üzerine 1987 yılında oraya gittim. Türk 

çocukları üzerine araştırma yapıyorum. Benden önce Türk çocukları üzerine 

Prof. Dr. Rene Apple diye birisi çalışıyor. Randevu aldık, Amsterdam 

Üniversitesinden ve gittim. Dedim ki, Hollanda hükümeti beni buraya 

çağırdı. Yapacağım işlerden birisi de Türk çocukları üzerine araştırma yapıp 

rapor sunmak. Sizin yaptığınız çalışmaları söylüyorum, Türk çocukları niçin 

uyumsuz? Anlattı, işte şunlar var bunlar var filan diye ki en saygın bilim 

adamlarındandır Rene Apple. Bir de sizin toplumunuzda beyinle ilgili bir 

sorun var, dedi.  Ben anladım nereye götürmek istediğini. Hollandalılar çok 

korkarlar kendilerine ırkçı denilmesinden. Dedim ki: “Prof. Apple, kaç tane 

Türk çocuğunun beynini patolojik olarak incelediniz ve kaç tane Hollandalı 

çocuğun beyin patolojisiyle karşılaştırarak böyle bir yargıya vardınız?” 

Dedi ki: “Yanlış anlamayın ben ırkçı değilim,  fakat sizde bir zaman 

problemi var, yani siz zamanı kullanamıyorsunuz. Bu da beyinde böyle bir 

sorundan kaynaklanıyor.” Ben kendisine anlattım, zaman konusunda 

geçmiş birikimlerimizi, bunun öyle olmadığını beyinde zamanı yönlendiren 

bir bio-ritm merkezi olduğunu bu merkezin eğitimle geliştiğini.  

Yıl 1995, 40 kişilik bir eğitimci grubu geldi. Milli Eğitim Bakanlığı davet etti 

bunları. İzmir’de Karşıyaka Öğretmenevinde kalıyorlar. Bana dediler ki 

“Hocam siz de bunlara araştırmalarınızı anlatın.” Tabi ben de bütün 

bunları bildiğim için oraya gittim. 20’si Stockholm Belediyesi Yabancılar 

Dairesi Başkanlığından İsveçli, 20’si ise Türk öğretmen. Ve ben ilk defa 

beyinle başladım. Zaten beyinle ilgili çalışmalar da yapıyorum şu anda. 

Yapmamın sebebi de sırf bu iddialar üzerine, nedir bu diye. Ben 

anlatıyorum, insan beyni nasıl, bilgiyi nasıl alıyor, öğrenme nasıl oluyor, 

nerelerde, nasıl oluyor filan. İsveçli, Stocholm Belediyesinin Yabancılar 

Dairesi Başkanı dedi ki: “Hocam Stockholm Üniversitesinde doktora tezi 

yapılıyor, Türklerin beyinlerindeki noksanlık üzerine” dedi. Oturduk 

konuştuk bunları onlarla. 
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Şimdi geliyorum Etyen Mahçupyan isimli bir köşe yazarı var. Muhafazakâr 

bir gazetemizde de yazıyor. Etyen Mahçupyan diyor ki:  “Boşuna 

heveslenmeyin, Türklerin demokratik olmaları mümkün değildir. Çünkü 

Türkler patriarkal aile yapısındadır. (Yani baba otoritesinin egemen olduğu 

bir aile sistemi.) ailede bir tek kişi bütün bireyler adına düşünür ve karar 

verir. Bu yönetim biçimine de yansımıştır. Padişah herkes adına düşünür. 

Oysa demokrasi bireysel kimlik üzerine kurulmuştur. Bu durum gelenek 

olarak Türklerin iliklerine, genlerine işlemiştir.” Faşist kelimesini 

kullanmıyor ama söylediği her şey bu noktaya geliyor. Bunu da -üstelik 

söylediğim gibi- milliyetçilik hassasiyeti olduğunu öne süren bir gazetede 

yazıyor. Bu şu anda belirli seçkin gruplar arasında da çok saygı görüyor, çok 

demokrat bir kimlik olarak değerlendiriliyor.  

Diyeceksiniz ki çok değerli dinleyenlerim bunun ne alakası var yâranla filan. 

İşte değerli dinleyenlerim, bu yâran var ya, eğer bu yâranı bilmezseniz, bu 

adamların anlattıkları yalan yanlış bilgileri gerçekmiş gibi kabul edersiniz.  

Bu adamların yalan yanlış bilgilerine inandığınız andan itibaren de 

kendinize ait kompleksler oluşmaya başlar. Bu komplekslerle çıkarsınız 

televizyonların karşısına, aydın olarak kendi kendinize küfredersiniz. Adeta 

sado mazoşist bir eğilim kazanırsınız, bugün bazı aydınlarımızın yaptıkları 

gibi. Bunu her seferinde Ermeni meselesinde de başka meselelerde de 

görüyoruz. Sürekli kendisini küçümseyen, kendisine ait her şeyi yok sayan, 

şaşılacak derecede cahil fakat şaşılacak derece de kendisini aydın zanneden 

insanlar türedi.  Bu insanlara karşı çok iyi bilgilenmemiz gerekmektedir. 

Değerli dinleyenlerim, ben iki kere yârana geldim. O zaman Hayri Demiray 

Bey başağaydı. İki kere köy yâranına, iki kere Çankırı yâranına katıldım 

“Yarenlerimiz yarınlarımız” diye bir yazı yazdım ve Çankırı Yâran Kültürü 

isimli bir kitaba da önsöz yazdım. Bu araştırmalarımı 12-13 yıl önce 

yapmıştım. Şimdi Türk ailesinin patriarkal aile olup olmadığını görüşünün 

üzerinde durmayacağım. Çünkü ben buraya yâran kültürünü anlatmaya, 

Çankırı’nın Anadolu’daki önemini anlatmaya geldim. 

Değerli dinleyenlerim, yâran bize padişah tarafından dayatılmış değildir.  

Gelin bakalım Çankırı’nın esnafı, “Sen başağa olacaksın, sen küçük ağa 

olacaksın, sen çavuş olacaksın, bu esnafı da zorla bir araya 

toplayacaksınız. Burada beraber önce sorunlarınızı görüşeceksiniz, 
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arkasından beraber zorla oyunlar oynayacaksınız.” Hatta vali de gelecek, 

zorla oyunlar oynatacak size, sonra zorla hep beraber yemek yiyeceksiniz ve 

dağılacaksınız mı demişler acaba? Hangi padişahın böyle bir fermanı var? 

Hangi Osmanlı tarihinde, nerede böyle bir kayıt var? Böyle bir kayıt yok. 

Anadolu halkı kendi iradesiyle, kendisi biraya gelerek bir sosyal örgütlenme 

oluşturmuştur.  Bu sosyal örgütlenmeye bugün sivil toplum örgütü diyor 

Avrupa Birliği. Sivil toplum örgütleri aktif ve etkin olmalıdır diyor. Avrupa 

Birliğine biraz sonra geleceğim, lonca sisteminin Avrupa Birliğine nasıl 

geçtiğini izah edeceğim sizlere. Öyleyse Batının bizden öğreneceği daha çok 

şey var. Bizim batıdan sivil toplum örgütlenmesini öğrenmemize gerek yok, 

onların bizden öğrenecekleri çok şey var. 

O halde gelin bu yâranı alıp da müzelik bir kavram gibi bir yere koyup 

okşayarak gitmeyelim. Yârandan nasıl yararlanabiliriz? Günümüzde nerede 

nasıl kullanabiliriz? Bunun üzerinde duralım ve Anadolu’da geliştirdiğimiz 

demokrasiyi, Anadolu’da geliştirdiğimiz siyaseti yâran üzerine kuralım. 

Çünkü yâranın her ne kadar yazılı bir yönergesi yok ise de binlerce yıllık bir 

gelenek olarak halkın arasında yaşamaktadır. Anadolu’ya Horasan 

üzerinden Kars kapısından getirdiğimiz bir gelenektir. Şu anda Orta 

Asya’da, Kırgızistan’da, Özbekistan’da ve Çin’de Uygur Türklerinin 

arasında bulunan bu toplantının benzerleri devam etmektedir. Bugün Uygur 

Türkleri buna “meşreb” adını vermişlerdir. Biraz değişmişse de bazı yerlerde 

yârana, “Sıra gezme”, “Erfene,  “Ferfene”, “Sıra gecesi” denilmektedir.  

Bizim halkımızın kendi beyninden, kendi kalbinden çıkmış bir yapıdır 

değerli dinleyenlerim. Bu yapı değişik varyasyonlar oluşturmuş ve bugün 

Alevi cemlerinde de aynı ritüeller devam etmektedir. Örnek vermek 

gerekirse, yâran kapalıdır, açık değildir. Bakın! Kapalılık farklı, gizlilik 

farklı. Yani yârana yabancı alınmaz. Yabancının alınması için mutlaka 

başağa ve küçük ağanın, orada bulunanların tümünün iznini alması gerekir. 

Eğer orada bulunanların bir tanesi izin vermezse hiçbir yabancıyı misafir 

olarak yârana alamazsınız. Cem’de de aynı şekildedir. 

İkincisine gelelim: Yâranda bir kere herkesin birbirinden rızalık alması 

gerekir. Yâranda başağa oturumu açarken çavuş oturumu yönetirken daha 

başlamadan önce “Birbirine kırgın olan var mı?, birbirine dargın olan var 

mı?, aralarında küs olan var mı?” diye sorar. Aynı durum Cemde dede 
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tarafından tekrarlanır. Bazı yörelerde dedelik kurumu ile  başağalık kurumu 

birleştirilmiştir. Örnek olarak Malatya’nın Mezirme Köyü merkezli Şah 

İbrahim Ocağı böyledir. Bu gelenek Amasya, Çorum, Tokat, Manisa, Denizli, 

Aydın yörelerinde varlığını sürdürmektedir. Bütün bu anlattıklarım alan 

araştırması olarak yaptığımız çalışmalar sonucunda bulduğumuz bilgi ve 

gözlemlerdir. 

Tereciye tere satmış oluyorum, çok özür dilerim Çankırı’da yâranı 

anlatmakla. Ama rızalık kavramı var, küsler barıştırılıyor mu? Barıştırılıyor. 

Buna bugün değerli dinleyenlerim ombudsmanlık demiyorlar mı? 

İskandinav ülkelerinden ombudsmanlık kurumunu alalım diyenler yok mu? 

İskandinav ülkelerinden ombudsmanlık alacağına gel sen şu yâranı incele, 

halkın arasından al ki orada mahkemelerinde, sıra beklemekten haklarını 

yıllar sonra almaktan kurtulsunlar. Halk kendi içinde birbiriyle sevgiyle 

uzlaşsın. Bu halkımızın kendi beyniyle ürettiği bir güzellik değil mi değerli 

dinleyenlerim? Böyle bir güzellik.  

Yâran biraz eğlence ağırlıklı olmuş zamanla. Fakat eğlence ağırlıklı değil. 

Evet, yârandaki o oyunların çok önemli eğitim yönü de var. Hızlı kavrama, 

dili çok iyi kullanma, üstün zekâ nitelikleri, pratik zekâ becerilerini 

geliştirme yönünden yârandaki oyunlar çok önemli ama yâran toplantısında 

eğlenceye geçmeden önce Çankırı’nın sorunları görüşülmüyor mu? Eğer 

Çankırı’da bir hırsızlık olayı olduysa onun önlemi orda düşünülmüyor mu? 

Ve yârana katılmış olan genç yiğitler, geceleri Çankırı sokaklarında nöbetçi 

gezmiyor mu? Hırsızlık olmasın halkın malı çalınmasın diye. Acaba bu 

yiğitlerin parasını padişah mı veriyordu, İstanbul’daki yönetim mi 

veriyordu? Yoksa halk kendi arasında, kendi özgür iradesiyle bir sosyal 

örgütlenme mi yapmıştı?  

Eğer biz bunları söylemezsek, bizi bu topraklarda köşeye sinmiş bir köpeğe 

benzetecekler. Kişiliğini ve kimliğini yitirmiş bir insana kim saygı duyar. 

Kişiliğini ve kimliğini yitiren topluma da insanlık tarihi boyunca hiçbir 

toplum saygı göstermemiştir. Değerli dinleyenlerim inanın buna. Bu 

değerlerimize sahip çıkmadığımız sürece daha çok insanın maskarası 

olacağız. Onun için bu konular, yâran çok önemli konular. 

Şimdi gelelim yâran ve cemin farkına. Yâran ve cemin ritüel olarak bir tek 

farkı vardır. Cem’de kadınlar de ceme girmektedirler. Kadınlar bacı olarak 
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görülmektedir ve oraya girdiği andan itibaren bacılar ceme girdiği andan 

itibaren sık sık şu ikaz yapılmaktadır. “Burada cinsiyet farkı yoktur, herkes 

candır, bir can diğer cana kötü gözle bakamaz. Buna cinsellik de dâhildir” 

der. Eğer birisi kötü gözle bakarsa bir daha asla ve asla o ceme giremez. 

Yâranla cem arasındaki tek fark budur. Bu durum da Anadolu’ya yine bizim 

getirdiğimiz bir kadın örgütlenmesinin devamıdır. “Bacıyan-ı Rum” adı 

verilen bu örgütlenmede kadınlar aralarında en güçlü ve yönetim bilgisi 

olan bir kadını kendilerine başkan seçerler ve onun başkanlığında 

toplanırlar. Aralarında sosyal konuları, hatta aile içi konuları da görüşürler 

çözümlerler. Obanın veya oymağın büyük toplantılarına erkeklerle birlikte 

katılırlar ve başkanlarının emrinde erkeklerin yanında savaşa katılırlar.  

Yani Türk toplumu bazılarının kafalarından uydurdukları gibi genlerine 

kadar işlemiş bir baba egemenliğine dayalı bir toplum değildir. 

Bunun dışında yapı aynı yapıdır. Bizim Orta Asya’dan getirdiğimiz bir 

gelenektir, Yâran ve cem. Yâran ve cemin düzenlenmesi, sistematik bir hale 

getirilmesi ile beraber ahilik kurumu oluşturulmuş ve ahi fütüvvetnâmeleri 

hazırlanmıştır.  Biz iş bölümü yaparken Prof. Dr. Hasan Onat hocam 

bahsetmiştir. Elimizde şu anda 24 yazılı fütüvvetnâme var. Yeni 

fütüvvetnâmeler çıkıyor. Mesela bunlardan iki-üç tanesini de biz bulduk. Şu 

anda Gazi Üniversitesi, araştırma merkezinde. Halen fütüvvetnâme çıkıyor.   

Fütüvvetnameler bugünkü derneklerin yönetmeliklerine benzer. Bugünkü 

yönetmelik haline dönüştürülmüş biçimidir. Ahilik; yâranın daha sistematik 

bir hale getirilmiş biçimidir. Bu ahi fütüvvetnamelerinde kadınların da 

görev aldıklarına dair bilgiler bulunmaktadır. Bu belgeleri üniversitemizin 

araştırma dergisinde yayınladık.  Gaziantep’te 13. yüzyılda hazırlanmış olan 

bir Ahi fütüvvetnamesinde iki kadın yönetim kurulu üyesi olarak 

görünmektedir. 

Bazı bilim adamları Ahiliğin, Arap-Cahiliye döneminde var olan Hılfu’l- 

Fudûl örgütlenmesinin devamı olduğunu varsaymaktadırlar. Hılfu’l-fudûl 

nedir? Daha İslamiyet yayılmadan önce Arap yarımadasında -özellikle 

Mekke’de- çok büyük bir ahlak düşüklüğü vardı, hırsızlık vardı, kadınlara 

tecavüz ve sarkıntılık vardı. Bunları önlemek üzere oradaki gençler bir araya 

gelerek Hılfu’l-fudûl diye bir örgüt kurdular. Deniliyor ki bu örgütten geldi. 

Değerli dinleyenlerim, ben Bağdat Üniversitesi’nde 1,5 yıl çalıştım. Birinci 
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Körfez harekâtından 45 gün önce geldim ve iyi kötü bu Arap kaynaklarını 

da araştırabilecek durumdayım. Şu anda ahi örgütlenmesi bakın Bağdat’ta 

var. Bağdat’taki ahi örgütlenmesini adını söyleyeyim ben size: Ahi Ali 

Çavuş Çarşısı, Türk Eseri, Ragıbe Hatun Çarşısı Türk Eseri, Saddam 

Hüseyin onu Kem diye değiştirmişti. Ragıbe Hatun Çarşısı esnafının ahi 

örgütlenmesi var ki kaynak olarak Türk. Ne Kuveyt’te, ne Ürdün’de, ne 

Suudi Arabistan’da bugün ahiliğe benzer bir sosyal dayanışma örgütü 

vardır. Peki, Hulfu’l-fudûl’dan gelmiş olsaydı bugün olmaz mıydı orda? 

Orda yok. Ama bizde var. Prof. Dr. Fuat Köprülü diyor ki: “akı’dan 

gelmektedir.” ahi kelimesi. Akı da Türkçe “cömert” demektir. Belki ona 

uyuyor hocamızın bu söyledikleri.  

Fakat ne olursa olsun bilmemiz gerekir ki ahilik köy yâranı ve şehir yâranı 

dediğimiz Çankırı yöresinde halen yaşayan geleneğin sistematize edilmiş 

biçimidir. Bunda hiçbir kuşku yoktur. Padişah tarafından -Fatih Sultan 

Mehmet’e kadar- ahi örgütlenmesine kimse müdahale etmemiştir. Fatih 

Sultan Mehmet ilk defa yiğitbaşılık denilen ahi örgütlenmesinde bulunan 

kurumu merkezden tayin ettiği memurlarla yöneterek bir düzene sokmak 

istemiştir. Onun dışında ahilikte yine Anadolu’da bizim esnafımızın 

geliştirdiği bir sosyal dayanışma ve örgütlenme sistemidir ki bunun 

unsurlarını tıpkı yâranda olduğu gibidir. Devlet tarafından hukuki 

şikâyetler dışında bir müdahale olmamıştır. 

Yâranda biz biliyoruz ki Çankırı’nın köprüsü, Çankırı’nın çeşmesi, 

Çankırı’nın kaldırımı, Çankırı’nın herhangi bir eksiği varsa imece usulüyle 

esnaf bir araya toplanıyor ve hep beraber kendileri yapıyorlar. İhtiyaçlarını 

para toplayarak kendileri karşılıyorlardı. Ahilik de bunun sistematize olmuş 

biçimidir. Ve bir ahi sandığında oluşturulan paralarla karşılanıyordu. Kente 

gelen misafir, kentin güvenliği, sağlık hizmetleri gibi birçok konuda ahi 

örgütlenmesi bu yapıyı sosyal dayanışmayı sağlıyordu ki bu sosyal 

dayanışma ahilik Anadolu’da yaygınlaştığı zaman Avrupa’da yoktu değerli 

dinleyenlerim. 

Şimdi bize insan hakları konusunda sözler söyleyen insanlar var. Onları da 

utandıracak. Tabi biz bunları kullanmazsak elbette sürekli olarak 

suçlamalara maruz kalacağız değerli dinleyenlerim.  Haçlı seferleri sırasında 

şu 600 bin kişinin geldiği, Bizans’ın alındığı, imparatorun tahtından 
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indirildiği 4. haçlı seferlerinden söz ediyorum. Bu haçlı seferleri sırasında 

600 bin kişi oldukları için Türk ordusu iki yerde çarpışarak geri çekiliyor. Bir 

İznik, diğeri de Konya yakınlarında. Daha sonra haçlı ordusu Antakya’ya 

doğru gidiyor. 

Antakya Kalesini alıyor. Antakya Kalesi’ni aldığı zaman, Haçlı ordusu 

tarafından bütün Müslüman askerler öldürülüyor. Depolara giriliyor ki 

yiyecek yok. Bunun üzerine haçlılar ayaklanıyorlar. Şimdi lütfen burayı 

dikkatle dinleyin: 

Dönemin papasının vekili bir taşın üzerine çıkarak diyor ki “Ölmüş Türk 

askerlerinin eti biberlenmiş bıldırcın eti gibidir, yiyebilirsiniz,” Bu fetva 

üzerine haçlı askerleri Türk askerlerinin etini yiyorlar ve kaburga 

kemiklerinden yaptıkları yayları haçlı ordusunda bulunan soylulara hediye 

ediyorlar. Soylular da askerlerimizin kaburgalarından yapılmış oklarla 

Kudüs’e doğru yola çıkıyorlar. 

Şimdi bunu, şunun için anlatıyorum: 

Konya’daki vur-kaç savaşından sonra orda tabi Müslüman askerler de 

ölüyor, haçlı askerler de ölüyor ve yaralılar var. Konya, Kayseri ve 

Kırşehir’den halk geliyor. Ölüleri gömüyor. Müslüman ölüleri de gömüyor, 

Hıristiyan ölülerini de gömüyor. Yaralıları topluyorlar. Kendi yaralı askerini 

de, Hıristiyan askerini de topluyorlar ve bir yıl boyunca hastanelerde tedavi 

ediyorlar. Bunlardan 2000 Fransız şövalyesi Müslüman olarak kalıyor ve üç 

bini tekrar Fransa’ya dönüyorlar. Dönen bu Fransız şövalyelerinin haçlı 

seferleri kroniklerinde bu sırada Anadolu halkının insan sevgisi, hoşgörü, 

kendi düşmanına karşı yaptığı yardım ve hizmet yer almıştır. Bir iddiaya 

göre Fransa’da başlayan daha sonra İngiltere ve tüm Avrupa’ya yayılan 

lonca örgütlenmesi bu üç bin Fransız şövalyesinin Anadolu’da gördüğü ahi 

örgütlenmesinin Avrupa‘ya taşınmış biçimidir. 

Özetle şunu söylemek istiyorum:  

Eğer biz kendimize ait değerleri büyük bir titizlikle bulup ortaya çıkarıp bu 

değerleri günümüzde nasıl kullanacağımızı, nerede kullanacağımızı 

düşünmez bunu radyolarla, televizyonlarda, üniversitelerde, okullarda 

anlatmazsak inanınız ki bizi cahil barbarlar olarak takdim edecekler, 

ediyorlar ve etmeye de devam edecekler.  
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İşte Çankırı, bu kültürü ve yâran kültürü açısından son derece önemli bir 

yerdir. Ahilik, cem ve yaran aynı kültürel köklerden gelen bir sivil toplum 

örgütlenmesidir.  

Hepinize saygılar sunuyorum. 
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Bilindiği gibi Çankırı kuruluş tarihi çok eskilere giden bir kenttir. Coğrafik 

olarak yeri Orta Anadolu olup, Köroğlu Dağlarının güneye doğru alçaldığı 

vadide yer almaktadır. Onun Kızılırmağa dökülen Acıçay ve Tatlıçayın 

döküldüğü yere çok yakın olan vadide yer alması doğal bir sonuçtur, çünkü, 

genellikle, ilk uygarlıkların su kenarlarında oluştuğu düşünülürse,  doğal 

olarak Çankırı da su kenarında kurulmuştur. Denizden yaklaşık yüksekliği 

730 metrede kurulan Gangra Kalesi bugünkü Çankırı’nın ilk yerleşim yerini 

oluşturmuştur. Daha sonra Osmanlı döneminde Kangırı diye değişen adı 

Cumhuriyet döneminde Çankırı olarak değiştirilmiştir. (Resim 1: Çankırı) 

Hititler döneminden itibaren yerleşim yeri olan Çankırı, Selçuklular 

zamanında önemli merkezlerden biridir. Daha sonra Danişmentlerin 

idaresine girmiştir, ve daha sonra da Candaroğullarının idaresine geçmiştir.   

Osmanlılar döneminde kaleme alınmış olan Evliya Çelebi’nin meşhur 

Seyahatnamesinde Çankırı ile ilgili olarak, şöyle denmektedir. “Kala-i Kankırı 

Kastamonu hakimi Kötürüm Muhammed adlı Melik Bursa Urum tekfurunun 

elinden alıp, sonra Türklerden Yıldırım Bayezid tarafından Hicri 822’de 

fethedilmiştir. Daha sonra, Mehmed Çelebi tarafından bu Anadolu Sancağı yeniden 

alınmıştır.  Bu sancağın 1500 askeri ve 300 kazası vardır. Onun nahiyeleri arasında 

Dört Divan, Kızılöz, Alacaöz, Alaca Mescid vb. vardır. Çankırı Kalesi dörtgen 

şeklinde olup, küçük bir kaledir. Çankırı’nın etrafı bahçelerle çevrilidir. Şehirde 

mescidler vardır. Ayrıca Süleyman Han’ın yaptırdığı Sultan Süleyman Cami 

vardır".    Çankırı halkı ile ilgili olarak ise, halkın fakirleri koruyucu bir  

özellik taşıdığını ve pirinç bozasının meşhur olduğunu kaydedilmektedir. 

(Resim 2: Evliya Çelebi ve Seyahatname) 

Birçok kaynak, Osmanlılar zamanında, özellikle de on yedinci yüzyıldan 

itibaren siyasi açıdan önem kazanan Çankırı’nın nüfusunun belli ölçüde 

arttığını kaydetmektedir. Bu dönemde kentte daha önce yaptırılıp da harap 

olan bazı binalar da yeniden tamir görmüş olduğunu söylenmektedir. Bu 

binalardan birisi de Taş Mescittir.  

Şehirle ilgili olarak Evliya Çelebi ve diğer bazı seyahatnamelerle, Kâtip 

Çelebinin coğrafya eseri olan Cihannüma’da bilgi bulmak mümkündür. 

Özellikle Kâtip Çelebi kale ve kalenin özellikleri üzerinde durmakta; onun 
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içinde kentin savaş zamanında su ihtiyacını karşılayan bir sarnıçtan söz 

etmektedir. (Resim 3: Kâtip Çelebi)  

Kâtip Çelebi, kenti çevreye bağlayan taş yollar bulunduğunu; etrafında bazı 

akarsuların olduğunu bu suların Kızılırmak’a döküldüğünü 

kaydetmektedir. Bu sular Acı Su ve Tatlı Su’dur.  

Kâtip Çelebi,   Çankırı kentinin (o dönemki adıyla liva) kale civarında 

oluşmuş bir yerleşim yeri olarak betimlerken, kentin etrafında çam ve ardıç 

ağaçları bulunduğu; ayrıca bazı sebzelerin yetiştiği bahçeler olduğu 

belirtilmektedir.  Yine bu bahçelerde yetişen bitkiler arasında biber gibi, orta 

Anadolu’da yaygın olarak kullanılan bazı sebzelerden de söz eder. Kentte 

tüketilen yiyeceklerle ilgili olarak ise, kebaplardan söz etmektedir. 

Genel olarak bakıldığında Anadolu’nun birçok yöresinde olduğu gibi, 

Çankırı’da da bazı bitkilerin sadece yiyecek olarak tüketilmeyip, ilaç olarak 

değerlendirildiğini görmekteyiz. Su kenarında olup, özellikle de kuzeye 

çıktıkça iklimin de elverişli olması dolayısıyla zenginleşen bitki örtüsünün 

yanı sıra, yukarıda, Kâtip Çelebi’nin Cihannüma’sında da gördüğümüz gibi, 

ormanlık bölgelere doğru uzanan bir yapıya sahiptir. Bu yörede yaşayan 

halk da bu bitkileri gayet güzel değerlendirmiştir.  

Burada ilaç yapımında kullanılan bazı bitkileri ele alıp, halk arasındaki 

kullanımı, tarihi kaynaklardaki şekli ve günümüzdeki farmakolojik değerini 

verelim. Bu bitkilerden birisi soğandır. Soğan, Anadolu’nun hemen her 

tarafında yaygın olarak kullanılan ve çok tüketilen bir bitkidir. Soğan, yani 

Latince adıyla Allium cepa denen bitki,   yuvarlak, küre şeklinde, alt kısma 

doğru incelen bir yapıya sahiptir. Bizim soğan olarak tüketimiz, bu bitkinin 

soğanıdır. Haziran ile Ağustos ayı arasında çiçeklenir.  (Resim 4: Soğan)  

Bu bitkinin tarihi süreç içinde ilaç olarak kullanımı çok erken tarihlere 

dayanmaktadır. MÖ. 1. yüzyılda yaşamış olan Dioscorides kaleme almış 

olduğu Materia Medica adlı eserinde bu bitkinin suyunun kulak ağrılarına ve 

işitme zorluğuna karşı iyi geldiğini söylemektedir. Ayrıca, o soğanın vitiligo 

dolayısıyla derideki renk değişimi ve başkaca deri lekeleri ile köpek 

ısırmalarında da yararlı olduğunu belirtmektedir. 

Yine Osmanlı döneminde tedavide kullanılan ilaçlarla ilgili olarak yazılan 

kitaplarda da soğana yer verilmiştir. İbn Sina (11.yy.) ve İbn Baytar’da 
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soğanla ilgili olarak verilen bilgilere bakacak olursak, onlardan İbn Sina’nın 

soğanın daha çok haricen, bazı deri döküntüleri,  harici yaralanmalarda, 

iltihaplı şiş ve yaralarda önerdiği görülmektedir. (Resim 5: İbn-i Sina ve 

Kanun) 

Ancak, O, Dioscorides’ten farklı olarak soğanı antienflamatuar ve 

antibakteriyal olarak kullanmaktadır. Ancak O da kulaktaki bazı hastalıklar 

için (kulak iltihapları gibi ve daha çok kulağı temizlemek üzere) 

önermektedir.  Yine ondan farklı olarak difteri gibi bazı hastalıkların 

tedavisinde de onun soğan suyunu önerdiği belirlenmekte; ayrıca o fazla 

soğan yemenin doğru olmadığını zararlı olabileceğini de söylemektedir.  

İbn Baytar (13.yy) ise Basit İlaçlar adlı eserinde soğanın ilaç olarak 

kullanımıyla ilgili olarak, onun iyi bir vasodilatör olduğu, yani iyi bir damar 

gevşetici olduğunu söylemektedir. O, soğanı göz hastalıkları için önerir; 

ayrıca hemoroid için de iyi geldiğini kaydeder. (Resim 6: İbni Baytar) 

Osmanlıların belli başlı hekimlerinden İbn Şerif ise Yadigâr adlı eserinde 

soğanı birçok terkibin içinde kullanmaktadır. Bunlardan birisi şöyledir: 

Zencefil, soğan tohumu, topalak, havuç tohumu (5’er dirhem) 

Uzun biber, kebabe, safran, ve havlican (3’er dirhem) 

Ceviz ve günlük (10 dirhem) 

Karanfil ve tarçın (2’şer dirhem) 

Mastaki (1 dirhem) 

Pelit unu (60 dirhem) 

Kavrulmuş buğday unu (50 dirhem) 

 3 katı bal ile karıştırılıp macun yapılır. 

Bu macunu İbn Şerif, sistit (idrar tutulması, bel ağrısı, baş dönmesi ve 

iktidarsızlık tedavisi için önermektedir. Burada dikkatimizi çeken, soğanın, 

sebze olarak kullandığımız kısmı değil, tohumları kullanılmaktadır.  

Soğan, Çankırı yöresinde halk arasında ilaç olarak kullanılan belli başlı 

bitkiler arasındadır. Halk, Dioscorides, İbn Baytar ve İbn Sina’da da 

görüldüğü gibi, onu haricen, bazı ısırık, tahriş vb. şekilde kullanmaktadır, 

ancak, onlardan farklı olarak, daha çok antienflamatuar ve antibakteriel 

özellikleriyle de değerlendirmektedir. Genel olarak da literatürde bitki bu 

özellikleriyle tanınmaktadır.   



Prof. Dr. Esin KAHYA 

Murat ÖNER 

 

GEÇMİŞTEN GELECEĞE ÇANKIRI 

 

34 

Halk arasında baş ağrısı, kırık çıkık, burkulma ve romatizmal ağrılarda da sıkça 

kullanılmaktadır. Yine soğan; hazmettirici, cinsel gücü artırıcı olarak kabul 

edilmektedir Ki bu özellikleriyle Yadigâr’daki macunun kullanımı ile de 

uyuşmaktadır. Ancak burada kullanılan soğanın tohumu değil, sebzenin 

soğanıdır.   

Soğanla ilgili olarak, öksürük kesici olarak kullanıldığı bir reçete örneği              

verelim:  

1 kg soğan ince ince doğranır; şeker eklenir ve 15 dakika su ilave edilerek kaynatılır;      

süzülür. Bu terkipten günde 3 defa bir fincan içilir. 

Kas ezilmeleri için ise soğanla ilgili şöyle bir reçete verilmektedir: 

 “Yarım kg soğan havanda dövülür; tuz ve zeytinyağı ilave edilir; yaralı kısma bir 

tülbente sarılarak uygulanmaktadır." 

Bugün soğanın uçucu yağlar içerdiği; organik asit ve A vitamin içerdiği 

bilinmektedir. Onun içerdiği etkin maddelere paralel olarak, literatürde 

diuretik, purgatif, antidiabetik, sindimi kolay, laksatif, olarak 

değerlendilmekte ve haricen, deri hastalıkları için iyi gelebileceği kabul 

edilmektedir.  Ayrıca onun kalp için tonik niteliği taşıdığı ve antibakteriyal 

özellikle olduğunu da söylememiz gerekir. 

Burada seçmek istediğimiz bir başka örnek bitki fındıktır. Corylus maxima  

Latince adıyla bilinen 10 metreye kadar uzayabilen bir ağaçtır. Fındığın 

meyvesi ovalden silindire kadar bir ölçüde farklı şekillerdedir.  Mart ayında 

çiçeklenir. Tipik Karadeniz bitkisidir. Çankırı’nın kuzey yöresinde 800–1000 

metre yükseklikteki meyve bahçelerinde bulunur. (Resim 7: Fındık)  

Fındık da soğan gibi, Anadolu’da iyi bilinen ve ilaç olarak sıkça kullanılan 

bir bitkidir. Ancak daha çok Güney Anadolu’yu daha iyi tanıyan 

Dioscorides’te bu konuda bilgiye rastlanmamaktadır. İbn Sina fındığı baş 

ağrısı, kronik öksürük, kanama için önermektedir. Ayrıca, kabızlık yapıp, 

bağırsakları büzdüğünü kaydetmektedir. 

İbn Baytar ise fındığı daha çok sindirime yardımcı bir drog olarak 

vermektedir. Ona göre fındık, tonik özellik taşır. O da, İbn Sina gibi, fındığın 

analjezik (ağrı kesici) özelliği olduğunu söylemektedir. Genel olarak 

literatürde afrodizyak olarak fındık Osmanlı hekimleri tarafında da sıkça 
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çeşitli terkipler içinde kullanılmıştır. İbn Şerif’in Yadigâr adlı eserinde 

fındıkla ilgili terkiplerden birisi macun-u lebüb-ü mutedil’dir ve şöyle bir 

terkibi vardır: 

Fındıkiçi, köknar, bademiçi, kabuğu soyulmuş susam, kavun çekirdeği içi, ak 

haşhaş tohumu, (6.şar direhm) 

Hıyar tohumu, içi, hıyar-ı şenbe (3.er dirhem) 

Şaşakul, buzeydan, ak ve kızıl behmen, lisanü’l-asafil, havlican, tarçın (2.şer 

dirhem) 

Fanid şekeri (60 dirhem) saf bal (130 dirhem) 

Yazar bu terkibin etkili olabilmesi için aralıksız kullanılması gerektiğini 

söylemektedir. Macunun yararı, böbreği beslemesi ve afrodizyak olarak 

etkili olmasıdır. İbn Baytar ve İbn Sina’da söz konusu edilen özelliklerden 

pek bahsedilmez. 

Çankırı’da halk arasında bitkinin tohumu, yani fındık diye bildiğimiz kısım 

sadece yenerek tüketilmektedir. Halk ilaç olarak, onun yapraklarından 

yararlanmaktadır. Fındıkla ilgili halk ilaçlarından birisi şöyledir: 

Yarım kg taze fındık yaprağı kaynatılır ve soğuduktan sonra günde 3 defa 1 su 

bardağı dolusu içilir. Bu dekoksiyon göğüs hastalıklarının tedavisinde 

önerilmektedir. 

Günümüzde fındık sabit yağ, protein, şeker, kalsiyum, fosfor içeren bir bitki 

tohumu olarak nitelendirilmektedir ve Yadigâr’da da görüldüğü üzere, tonik 

ve afrodizyak olarak değerlendirilmektedir. 

Kâtip Çelebi’nin Cihannüma’sında söz ettiği biber gibi bazı sebzelerin ise, 

her ne kadar bazı eski kaynaklarda, örneğin Yadigâr’da, yukarıda verilen 

örneklerden birisinde de görüldüğü gibi,  drog olarak kullanılması karşın, 

halk arasında sadece yiyecek olarak tüketilen bir sebze niteliği taşıdığı 

belirlenmektedir. 

Ayrıca, günümüzde Orta Anadolu’nun hemen her yerinde yaygın olarak 

yetişen, ancak eski kaynaklarda pek de rastlanmayan bazı meyveler ise, 

doğal olarak, sadece yiyecek olarak tüketilmemiş, aynı zamanda ilaç olarak 

da terkip ya da tek başına drog olarak değerlendirilmiştir. Bunlar arasında 

sığırkuyruğu, ısırgan otu, ebegümeci ve ayva örnek olarak verilebilir. 
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Burada biz örnek olarak ayvayı vereceğiz.  

Ayva ya da Latince adıyla Cydonia oblonga denilen ayva ağacı 8 m. kadar 

uzayabilen, Mayıs ayında çiçek veren bir bitkidir. Onun tüketilen kısmı 

meyvesidir.  Ancak, ilaç olarak yaprakları, çekirdekleri de kullanılmaktadır.  

Eski kaynaklarda drog olarak kullanılan daha çok onun meyvesidir.  (Resim 

8: Ayva) 

İbn Sina, ayvanın çiçeği, çekirdeği ve meyvesini ilaç olarak kullanmaktadır. 

Bunlardan çiçeği ile ilgili olarak, terlemeyi kestiği söylemektedir; külbastı 

şeklinde ayva ise gözlerdeki yangılı şişler için iyi geldiğini kaydetmektedir.  

Ayrıca, aynı zamanda, idrar söktürücü olduğunu; kusma ve sarhoşluk için 

iyi geldiğini; iştihayı açtığını; sistit için de yararlı olduğunu kaydetmektedir. 

Osmanlı hekimlerinden olan İbn Şerif ise, kendinden önce yaşamış birçok 

hekimin aksine, Yadigâr’ında ayva ile ilgili çeşitli terkip örnekleri 

vermektedir. Bunlardan birisi sefercele-i hikmet (ayvanın hikmeti) adını 

taşıyan açıklamasıdır.  O burada önermiş olduğu terkibin hemen ishali 

keseceğini kaydetmektedir.  Terkibin içinde zırnıh, dut, tarçın, mazı, sumak, 

besbase, kebabe, ayı ödü, kurt ödü de bulunmaktadır. Bunların hepsi dövülüp, bir 

ayva ikiye ayrılıp, içi oyulur; çekirdekleri temizlenir; bu terkip oyuk içine konur. 

Diğer parçası ile üstü kapatılır. Bir parça anber ile mum eritilip ayvanın kesik yeri 

iyice kapatılır. Bu ayva hamam içinde elde tutulursa ishal eder, fakat elde tutup, 

elden bırakılır ve el soğuk su ve kâfuru ile yıkanırsa, ishal kesilir. 

Ayva ile ilgili olarak, yine Yadigâr’da verilen bir başka terkip de ayva 

şurubudur.  İbn Şerif de İbn Sina gibi, bu şurubun mideyi güçlendirdiği, 

mide bulantısına iyi geldiği ve kusmaya yardımcı olduğu kaydedilmektedir. 

Yapılışı ise şöyle verilir: Ayva 4 parçaya ayrılır; çekirdekleri temizlenir; taş 

dibekte veya ağaç dibekte dövülür. Suyu bezle süzülür. 200 dirhem ayva suyuna 100 

dirhem şeker atılır; belli bir kıvam kazanan kadar kaynatılır. Burada 300 dirhem 

ayva suyuna 100 dirhem şeker atarak da aynı işlem tekrarlanabilir. Uygundur. 

Çankırı’da halk arasında ayva öksürük giderici olarak bilinmektedir. Onun 

yaprakları toplanıp, gölgede kurutulmakta ve daha sonra bu yaprakların 

kaynatılması ile elde edilen terkip,  günde 2 defa 1 su bardağı içilmektedir.  

Bu terkibe istenirse, limon ve nane de karıştırılabilmektedir.  Yine ayva 

yaprakları, kurutulup,  daha sonra kaynatılırsa,  ondan elde edilen terkipten 
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günde 1 su bardağı içilmesinin karın ağrılarına iyi geleceği kabul 

edilmektedir. 

Günümüzde ise, bitkinin meyvesi, çekirdeği, gövde kabukları ile 

yapraklarından hazırlanan infizyon ve çayların karın ağrısına, 

huzursuzluğa, uykusuzluğa, hemoroite, öksürüğe, iştahsızlığa ve bronşit 

gibi solunum yolları rahatsızlıklarına iyi geldiği bilinmektedir.  

Sonuç olarak değerlendirirsek, yukarıda verilen açıklamalardan da 

anlaşılacağı gibi, Anadolu’nun belli yörelerinde belli bitki örtüsü 

görülmektedir. İnsanlar, erken dönemlerden itibaren çevrelerindeki bitki, 

hayvan ve madenlerden tedavi için yararlanmışlardır. Bunu erken 

dönemlerde deneme yanılma yoluyla uygularken, ilerleyen zaman içinde 

edindikleri bilgilerin ışığında, zararını gördükleri maddeleri terk etmişler, 

yararlı olanları ise kullanmağa devam etmişlerdir.   İlerleyen zaman içinde 

tedavinin bilimsel temellere oturtulmuş; tıp bir bilim niteliği kazanmıştır. 

Ancak, hekimler de, ilk dönemlerde, daha çok kendi deneyimlerini esas 

almışlardır. Daha geç dönemlerde ise deneyimlerinin yanı sıra deneyler de 

yapmışlardır. Örneğin Osmanlı hekimlerinden Sabuncuoğlu’nun 

Mücerrebname adlı eserinde bazı ilaç önerilerinin yanında mücerrebdir, yani 

denenmiştir ibaresi görülmektedir. Bu ilaçlar basit şekilde yani tek tek 

kullanıldığı gibi, bazı başka maddelerle karıştırılıp terkip halinde de 

kullanılmıştır. Hekimler tedavide daha çok da bitkileri tercih etmişlerdir. 

Tıp ve eczacılıktaki gelişim süreci ile bitkisel ve hayvansal ilaçlar, yavaş 

yavaş terk edilirken ve ilaç bir sanayi ürünü olarak değerlendirilirken, halk 

arasında mevcut; halkın kendi deneyimleriyle oluşturdukları bilgiler de eski 

önemini kaybetmiştir. Ancak,  bunların tamamen kaybolduklarını söylemek 

mümkün değildir. Halk arasında kabul görmüş ilaçlarla ilgili bilgiler, 

tamamen olmasa bile,  korunmuştur; hatta nadire de olsa uygulanmaktadır.  
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Resim 5: İbn-i Sina ve Kanun 

Resim 6: Bitkibiliminin Babası İbn 

Baytar  Resim 7: Fındık 
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ÇERKEŞLİ MEHMET HİLMİ EFENDİ ve MANZÛM MEVLİD’İ 

 

                   Prof. Dr. Mehmet Akkuş 

Hayatı:  

Çerkeş’in yetiştirdiği âlim ve fazıllardan olan Mehmet Hilmi Efendi, 

Çerkeş’te Okçular Mahallesi’nde 1254/(1838)’de doğmuştur. Babasının adı 

Ali Ağa, dedesinin adı Süleyman’dır. Doğum tarihi hakkındaki bilgiler 

çeşitlidir. Oğlu H. Şemseddin Aydemir’in hazırlamış olduğu küçük eserde 

doğum tarihi 1259/(1843) olarak gösterilmekte ise de, Astarlızâde Mehmet 

Hilmi Efendi – aşağıda üzerinde genişçe duracağımız – kendi el yazısıyla 

yazmış olduğu şeyhinin Mevlid adlı eserinin başında şu ifade vardır:  

“Çerkeş kazasının Burhâniye Dergâh-ı şerîfi post-nişîni Seyyidünâ ve şeyhünâ ve 

kudvetünâ  es-Seyyid el-Hâc Muhammed Hilmi el-Çerkeşî …. Tevellüdü: 

1254/1838); irtihâli 1324/1906) …”1. Yine aynı zât tarafından istinsâh edilen 

bir diğer eserde de şöyle denilmektedir:“ Kutbu’l-muhakkıkîn, gavsu’l-

muvahhidîn, ankâ-yı mağrib ve hatmü’l-evliyâ ve meşrık-ı şems-i asfiyâ, vâris-i 

ulûm-ı Nebî-yi Arabî eş-Şeyh el-Hâc Muhammed Hilmî – kuddise sırruhû ve efâda 

aleynâ birrahû ve menehanâ min ba’zı kerâmâtihî ve nefeanâ bi-ulûmihî ve 

müellefâtihî ve’l-müslimîn efendimiz hazretleri hicret-i Nebeviyyenin 1254’ncü 

senesi Çerkeş’te kadem-nihâde-i âlem-i şuhûd olmuştur.”2 

Mehmet Hilmî Efendi’nin vefat yeri hakkında ihtilâf yok ise de, vefat 

tarihinde de farklı ifâdeler bulunmaktadır. M. Bahâeddin Gerçeker, Şecere-i 

Tarîkat’a düştüğü notta Mehmet Hilmî Efendi’nin vefat tarihini 20 Zilhicce 

1320; Aziz Sertkaya ise 22 Zilhicce 1324 olarak kaydetmektedir. Merhûm 

şeyhin oğlu H. Şemseddin Aydemir ise aşağıda metnini verdiğimiz Mecbûr 

Efendi’nin tarih manzûmesine istinâden vefat tarihini 1324 göstermektedir. 

Dergâh kütüphânesindeki Altun Silsile’de ise 32. sırada gösterilen Mehmet 

Hilmi Efendi’nin vefatı ve yaşı şöyle ifâde edilmektedir: 

“Kutbu’l-ârifîn, gavsu’l-vâsılîn Çerkeşli Velî, sultanımız ve bereketimiz, şeyhimiz 

Hacı Mehmet hazretleri mevsim-i Hac’tan avdet edip Cidde’ye geldiğinde ve 

yukarıda îzâh edildiği vechile târîh-i hicrî 1324 22 Zilhicce yevm-i Çarşamba yetmiş 

yaşlarında olduğu halde irtihâl-i dâr-ı bakâ buyurarak Mekke Kapısı Saîdler 

Kabristanı’na defn edilmiştir. Doğum tarihi 1254’tür.”  

Bu son kaydettiğimiz bilgide Mehmet Hilmi Efendi’nin 70 yaşında vefat 

ettiği de belirtildiğine göre doğum tarihinin 1254/(1838) olmasının daha 

isabetli olacağı ortadadır. 

                                                           
  A.Ü.İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi 
1   Çerkeşli Mehmet Hilmi, Mevlid, Astârlızâde Mehmed Hilmi Özel Kitaplığı nüshası, s.1 
2   İnsân-ı Kâmil Tercümesi, Astârlızâde Mehmed Hilmi Özel Kitaplığı, s. 306. 
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Ailesi ve Çocukları: 

H.Şemseddin Aydemir, babası Mehmet Hilmi Efendi’nin evlilikleri ve 

çocukları hakkında şu bilgileri vermektedir: 

“Sâhib-i tercüme – kaddesa’llâhu sırrahû - iki kere evlenmiştir. Birincisinde Ali 

ve Süleyman isminde iki oğlu olmuş, on onbir yaşlarında vefat etmişlerdir. 

İkinci izdivâcında dört oğlu, Emine ve Hatice isminde iki kızı tevellüd 

etmiştir. Hatice ve Abdulhâlık küçük iken, Ali Râgıp on yaşını geçerek vefat 

etmiştir. Hasan Şemseddin, Sultan Murâd-ı Râbi talebelerine Sarf, Nahiv 

talebelerini tedris etmiştir. Şemseddin’in küçüğü Muhammed Celâleddîn de 

ömrünün mühim bir kısmını tedrisle geçirmiş, elli yaşında iken vefat 

etmiştir. Ali Râgıp ise dokuz-on yaşlarında vefat etmiştir.”3 

Tahsîli: 

Mehmet Hilmi, ilk tahsilini Murâdiye Medresesi’nde Keskinli Ali Rızâ 

Efendi’den Arapça dilbilgisi ve Kur’ân-ı Kerîm dersleri almıştır. Daha sonra 

ilmini artırmak maksadıyla memleketinden ayrılmış Beypazarı’na gelip 

buradaki medresede de bir müddet kaldıktan sonra hocasının tavsiyesi 

üzerine İstanbul’a gitmiştir. 

Mehmet Hilmî Efendi’nin İstanbul’daki tahsilini Yerebatan Medresesi’nde 

sürdürmüştür. Buradaki on beş okuduktan sonra 1292/(185)’te tahsilini 

tamamlayarak Cevherî-zâde Mehmet Fevzî Efendi’den icâzet almıştır. Daha 

sonra açılan muallimlik imtihanını kazanarak tekrar memleketine 

dönmüştür. 

Çerkeş’teki öğretmenliğinin yanı sıra meraklılarına Mevlâna Celâleddin-i 

Rumî’nin Mesnevî’sini ve Sultan Murat Camii’nde de Kâdı Iyâz’ın Şifâ-i 

şerîf’ini okutmuştur. Bu hizmetleri dört sene devam etmiştir. 

Tarîkata İntisâbı ve Hizmetleri: 

Memleketinde öğretmenlik yaptığı sıralarda Mekke’den gelen Nakşıbendî 

şeyhlerinden Abdulvâhid Efendi kendisini etkilemiş, ma’nâ âleminin 

kapılarını açan bu zâta intisap etmiştir. Şeyhinin kısa süre sonra Çerkeş’te 

vefat etmesi üzerine, ma’nevî kemâlini tamamlamak maksadıyla seyâhate 

çıkmış,  önce Ankara’da Hacı Bayrâm-ı Velî’nin kabrini ziyaret ettikten 

sonra Konya’ya gitmiştir. Bu seyahatleri esnasında çeşitli kişilerle 

                                                           
3    H. Şemseddin Aydemir, Şeyh Mehmet Hilmi, s.28-32’den özet. 
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görüşmesine rağmen aldığı manevî bir işaret üzerine Seydişehir’e giderek 

burada Abdullâh Efendi’ye intisap etmiş, halvete girmiş, erbaîn çıkararak 

kemâlini tamamlamıştır.  

Abdullâh Efendi, Konya’ya dönmesini ve burada irşad hizmetinde 

bulunmasını istemişse de Mehmet Hilmi Efendi, şeyhinin rızâsını da alarak 

Çerkeş’e dönmüştür. Nakşıbendî icâzetiyle Çerkeş’e dönen Şeyh Mehmet 

Hilmî Efendi, önceleri şehrin dışında mezarlığın civarındaki câmi yanında 

kendisine bir mekan tesis etmiş, burada da riyâzet ve irşad hizmetine devam 

etmiştir. Daha sonra kendi adına Burhâniye adıyla anılan bir dergâh 

yaptırılmıştır.  Bu dergâhın inşâ edildiği tarihi, o zaman Çerkeş’te kadılık 

yapan Mevlevî Ali Enver Efendi şu manzûmeyle tespit etmiştir: 

 Mürşid Muhammed nâmına yapıldı bu câ-yı güzîn 

 Ol şeyh-i âlî-himmete irşâd-gâh-ı dil-nişîn 

 Dergâh-ı vâlâ Nakşıbend hem sâye-yi çerh-ı bülend 

 Tarz-ı nev’in dil-pesend reşk-âver-i huld-i berîn 

 Bu yerde eyler sâlikân icrâ-yı hatm-i hâcegân 

 Hakk’ı bulur bilir hemân ayne’l-yakîn ilme’l-yakîn 

 Enver kemâl-i mes’adet oldu bu câya mevhibet 

 Bi-lisâni’l-gayb ürrihat: Hiye Dârü’l-feyzi’s-sâlikîn4 

Öğretmenliği sırasında Sultan Murad Camii’nde okutmuş olduğu derslerine 

burada devam etmiş, onlara şer’î ilimler, Arapça Sarf ve Nahiv dersleri 

vermekten geri durmamıştır. Bunun yanı sıra dergahta riyâzet ve zikir telkin 

ederek müritlerinin ve cemâatin manevî terbiyelerine de ihtimâm 

göstermiştir. 

Mevlevî Ali Enver Efendi bu manzum tarihin dışında Mehmet Hilmi 

Efendi için bir de medhiye yazmıştır:    

Ey penâh-ı tâlib-i Hak vey melâz-ı ehl-i dîn  

Rehber-i mülk-i hidâyet mültecâ-yı sâlikîn 

Tâc-ı erbâb-ı reşâdet nûr-ı ayn-ı müttakîn 

Çok mu olsa sırrı rûhun mûnisi Rûhu’l-emîn 

                                                           
4   H. Şemseddin Aydemir, Şeyh Mehmet Hilmi, s.14. Bu manzûmede vezin problemleri 

vardır. Ayrıca son beyitten de kitapta yazılan 1312 tarihi çıkmamaktadır.   
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Zât-ı pâkin vâris-i meşrûu fahri’l-mürselîn 

Kalb-i sâfın mehbıt-ı ilhâm-ı Rabbi’l-âlemîn 

Halka-i hatm-i şerîfin hâle-yi hâlet-nümûd 

Bezm-i kerrûbî enîsin neşve-i hikmet-füzûd 

Sohbetin yenbûu bir fevvâre-i deryâ-yı cûd 

Hâsılı ol şehsuvâr-ı arsa-i gayb-ı şühûd? 

Zât-ı pâkin vâris-i meşrûu fahri’l-mürselîn 

Kalb-i sâfın mehbıt-ı ilhâm-ı Rabbi’l-âlemîn 

Ey şeref-râz-ı gürûh-ı hâcegân-ı Nakşıbend 

Âfitâb-ı pertev-efşân-ı cihânın Nakşıbend 

Vâsıl-ı vahdet-sarâ-yı lâ-mekânî Nakşıbend 

Müctemi’dir sende feyz-i câvidânı Nakşıbend 

Zât-ı pâkin vâris-i meşrûu fahri’l-mürselîn 

Kalb-i sâfın mehbıt-ı ilhâm-ı Rabbi’l-âlemîn  

Bî-hesâb üftâdeler muhtâc-ı ihsânın senin 

Boynu eğri desti bağlı müstemendânın senin 

Redd olunmaz dergehinden dâd-hâhânın senin 

Lem’a-pâş-ı tîre dildir nûr-ı irfânın senin 

Zât-ı pâkin vâris-i meşrûu fahri’l-mürselîn 

Kalb-i sâfın mehbıt-ı ilhâm-ı Rabbi’l-âlemîn 

Her kim eylerse sana ey şeyh-i ekmel intisâb 

Himmetinle feyz-i kudsîden olur ol hisse-yâb 

Bâb-ı lutfun ma’rifet-cûyân için ni’me’l-meâb 

Bunda Enver eylemez hak-bîn olanlar irtiyâb 

Zât-ı pâkin vâris-i meşrûu fahri’l-mürselîn 

Kalb-i sâfın mehbıt-ı ilhâm-ı Rabbi’l-âlemîn 

Çankırılı Ahmed Mecbûr Efendi’nin vefâtı üzerine söylediği târih 

manzûmesi: 

   Dilâ fehm it velâyet hatminin hurşîd-i rahşânı 

  Gelince vakti Hak Çerkeş’te ızhâr eyledi anı 

  Eğer nâm-ı şerîfi Şeyh Muhammed Hilmi Çerkeş’te 

  Miyân-ı ehl-i tahkîkda o Şeyh-i Ekber-i sânî 
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  O Mûsâ-yı vakit hikmetde olmuş Hızr ile hem-râz 

  Velî Firavn-tînet görse artar kibr ü tuğyânı 

  Anın mâhiyyetin ehl-i hicâb bilmez ki vasf itsin 

  Tamâmı neş’esidir  sırr-ı Kur’ân feyz-i Furkânı 

  Lisânu’l-gayba olmuş tercümân elde Fusûs Mir’ât 

  Hakâyık sırrını söyler lisân-ı hikmet-efşânı 

  Cihâd-ı ekber ile feth idüp vahdet diyârını 

  Maârifle reşâdet tahtının olmuşdu sultânı 

  Anın feyz ü kemâli şemmesin zevk eyleyen uşşâk 

  İderdi âsitânında hezârân cânı kurbânı 

  Hakîkat hacc u mi’râcın edâ itmişse de evvel 

  Varup hacc itdi tekrâr anları cismânî rûhânî 

  Anı takdîsle halk takdîr-i kıymetden olup âciz 

  Takındı başına Havvâ ana ol dürr-i irfânı 

  Kemâl-i ihtirâmla rûh-ı ehl-i makber-i Cidde 

  Sevindi hep görünce böyle kudsiyyetlü mihmânı 

  Kemâl-i feyzine mazhar anın kâim-makâmı hem 

  O Hâfız Şâkir eş-Şeyhü’l-Mukaddes Akçavîrânî 

          Anın feyzin arayan sıdk ile andan bulur bî-şek 

  Velî her el yetişmez âlidir himmetli dâmânı 

  Aceb mi cevher-i eşkimle yazsam levh-ı târîhin 

  O yakdı firkatıyla âh bu kalb-i müstemendânı5 

  Bi-hamdi’llâh o zâtın sofra-i feyz u kemâlinde 

  Bu Mecbûr sebkat etmiştir  cemî’-i kâse lisânı 

  Müdâm feyz-i cârî silsileyle rûh-ı pâkinden 

  İlâhî müstefîd it haşre dek bi’l-cümle ihvânı 

                                                           
5   Bu beyitin birinci mısraındaki cevher kelimesinden dolayı ikinci mısradaki harflerden 

sadece noktalı harflerin toplanacağı anlaşılmaktadır. Buna göre yapılan hesaplamada 1324 

tarihi çıkmaktadır. 
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  Nübüvvet hatm-i müşkânından eyle müstefîz dâim 

  Kulûb-ı âşıkâna feyz-bâş ervâh-ı pîrânı6 

Çankırı’da memurluk yapan Fahrî’nin Mehmet Hilmi hakkında yazdığı 

manzûmedir:    

  Dâmenindir sâlike hablü’l-metîn-i ma’nevî 

  Dergeh-i feyz-âverin hısn-ı hasîn-i ma’nevî 

  Kalb-gâhındır tecellî-zârı zât-ı Kibriyâ  

  Halka-i terbiyyetin  sûr-ı rasîn-i ma’nevî 

  Fazl-ı mahz u vâkıf-ı sırr-ı hakâyıksın sana 

  Keşf olunmuştur bütün milk-i berîn-i ma’nevî 

  Görmese ağreb değil herkes kemâlâtın senin 

  Meşhed-i merd-i hakâyıktır kemîn-i ma’nevî 

  Âlem-i lâhût nâsût mâil-i cem’iyyetin 

  Cilve-gâhındır senin sahn-ı zemîn-i ma’nevî 

  Hamdü li’llâh kim yed-i ulviyetin bûs etmişiz 

  Himmet ü feyzin bize ni’me’l-karîn-i ma’nevî 

 Sâye-i feyzin bize kehfe’l-emân-ı sermedî 

El-emân  u el-emân Şeyhu’l-emîn-i ma’nevî 

Rûhumuz gaşy eylesin ism-i celâlin nisbeti 

Darbe-i kalb u sadâ-yı âteşîn-i ma’nevî 

Rehber-i sermed bize enzâr-ı iksîrâneniz 

Sad-sipâs Yezdân’a kim bulduk muîn-i ma’nevî    

Hâcegân-ı Nakşıbendî hâtime teşbîhde 

Sensin el-hak onlara fasl-nigîn-i ma’nevî 

Âdetindir perde göstermek sebük-mağzân içün 

Yoksa kim herkes olur hizmet-güzîn-i ma’nevî 

Şüphesiz âsâr-ı hasretdir ki kemter Fahri’nin 

Sînegâhından çıkar âh u enîn-i ma’nevî 

                                                           
6   Mecbûr Dîvânı (Müellif Hattı), Astârlızâde Mehmed Hilmi Özel Kitaplığı, s. 141. 
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Halifeleri: 

Mehmet Hilmî Efendi vefat ettikten sonra yerine geçen halifeleri hakkında 

oğlu H. Şemseddin şöyle demektedir: 

 “Hz. Şeyh’in yalnız bir halîfesi, telkîn-i zikir ve nâmına hatm-i hâcegân 

okutmaya mezûn iki de naibi vardır. Halîfesi olan zât-ı muhterem el-yevm 

Ilgaz diye isim verilmiş olan Kocahisâr kazasının Akçavirân köyünden Hâfız 

Şâkir Efendi nâmıyla ma’rûf, münzevî, mütecerrit, kudsî rûhâñî bir zât-ı 

mubârektir.” 

 “Sâhib-i tercüme Hz. Şeyh’in Çankırı merkez ve mülhakâtında olan 

dervişân ve muhibbânına nefs-i Çankırı kasabasında mukîm ecille-yi 

ulemâdan Sâimzâde Ahmed Mecbûrî Efendi rehberlik eder ve nâib olarak 

eyyâm ve evkât-ı mahsûsada hatm-i hâcegân vesîlesiyle müderris olduğu 

medresesinde ve Cuma günleri hatîbi bulunduğu İmâret Medresesi 

Câmii’nde ictimâlar yaparak müntesiplerin muhabbet ve azîmetlerini 

takviye ve teyid ederdi. İkinci nâib, el-yevm Şabanözü kazasının Kırsakal 

karyesinden Bekir Efendi nâmında, kazânın ma’lûmu bir hocadır.” 

Şemseddin Efendi, babasının halifeleri konusunda sadece bu kısa bilgileri 

vermektedir. Ancak Çerkeşli’nin vefatından sonra tekkedeki kitapları ve 

çeşitli emanetleri alarak Çankırı’ya getiren ve 17 Şubat 1962 tarihinde vefat 

edinceye kadar hilafeti devam ettiren Astarlızâde Mehmet Hilmi Efendi’den 

ise söz edilmemiştir.  

Bu hususta müstakil bir çalışma yapan Doç. Dr. Mustafa Aşkar Çerkeşli’nin 

halifeleri konusunda daha detaylı bilgi vermekte ve onun yetiştirdiği 

zevâtın isimleri şöylece belirtmektedir:  

1. Süleyman Seyfeddin Efendi 

2.  Ahmed Ziyâeddin Efendi 

3. Mevlevî Şeyhi Ali Enver Efendi 

4. Hasan Şemseddin Aydemir 

5. Hâfız Mustafa Gökmen 

6. Şeyh Hâfız Şâkir Akçavirânî 

7. Hacı Bekir Efendi 

8. Hâfız Mustafa Efendi 

9. Mehmed Celâleddin Efendi 
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10.  Asdarlızâde Mehmed Hilmi Efendi.7  

Eserleri: 

Mehmet Hilmî Efendi’nin oğlu tarafından yazılan risâlede babasının 

eserlerinden bahs edilirken de şöyle denilmektedir: 

“Mütemâdiyen erbaînlerle ve riyâzetlerle abd-i hâs olmaya hasr-ı enfâs eden sâhib-i 

tercüme, ulûm-ı sûfiyyenin tedkîkine de cid ve ihtimâm-ı tâm ile meşgul olmuş, bu 

şugülleri esnâsında Füsûs-ı Hikem’i tercüme ve şerh ve kezâlik İnsân-ı Kâmil’i 

tercüme etmiş ve Füsûs-ı Hikem metnini tahşiye ve bazı risâleler tasnîf eylemiştir.”8  

Burada geçen, “ … bazı risaleler …”in neler olduğu ayrıca tahkîka muhtâc ise 

de, Çankırı’daki Dergah Kütüphanesi’nde İnsân-ı Kâmil Tercümesi’yle 

berâber Mevlidü’n-Nebî adlı bir eseri bulunmaktadır. Diğer taraftan 

Astarlızâde Mehmet Hilmi Efendi, İnsân-ı Kâmil Tecümesi’nin I. Cildinin 

sonunda Mütercim hakkında bilgi verirken şöyle Arapça bir duâ cümlesi 

kullanmaktadır. “… ve nefeanâ bi-ulûmihî ve müellefâtihî …” yani “İlminden ve 

eserlerinden bizi faydalandırsın.” Burada geçen, “… eserlerinden …” ifâdesine 

bakılırsa Çerkeşli Mehmet Hilmi Efendi’nin daha birçok eserinin olması 

gerekir. Bunların yanı sıra yukarıda kendisinin Çerkeş’te Mesnevî ve Şifâ-i 

Şerîf okuttuğunu söylemiştik. Bu derslerin notları var mıdır, varsa bunlar 

ayrıca derlenmiş midir, şimdilik bilinmemektedir. Biz burada şimdilik 

elimize geçen iki eserinden daha çok Mevlid’ini ele alacağız. 

1. el-İnsânu’l-Kâmil Tercümesi:  

Bu eser, Abdülkerîm b. İbrâhîm el-Cîylânî’nin bazı tasavvufî konular ve 

terimlerle ilgili eserinin tercümesidir. Tamamı iki cilt halindeki (c. I, 305; c. 

II, 389 sayfa) tercüme, es-Seyyid Muhammed b. İsmail Hakkı Efendi’nin el 

yazısıyla olan nüsha Astarlızâde’nin Çankırı’daki evinin kütüphanesinde 

bulunmaktadır. Bu nüshanın başında eserin mütercimi şöyle ifâde 

edilmektedir: “el-İmâmü’r-Rabbânî ve’l-Ârifü’s-Samedânî men hüve 

kıdvetün li-külli velî Seyidî Muhammed Hilmi el-Çerkeşî – kuddise 

sırruhu’l-Celî ve nefeanâ bi berekâtihî’l-alî.” 

                                                           
7    Doç. Dr. Mustafa Aşkar, Çankırılı Astarlızâde Mehmed Hilmi Efendi, Sistem Matbaacılık, 

İst. 2005, s.31 
8    H. Şemseddin Aydemir, Çerkeşli Şeyh Mehmet Hilmi,  Akın Matbaacılık, Ank. 1954, s.12. 
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Yazma nüshanın sonunda Zühdî isimli bir şair eser ve müellifi hakkında 

şöyle demektedir: 

Eser hakkında: 

 Şüphesiz bu eser-i âlî kâsıd-ı Ka’be’ye olmuş pîşvâ 

 Habl-i metîndir ey kardeş koyuverirsen kalırsın bî-nevâ 

Mütercim hakkında: 

      Ey mazhar-ı hakâyık-ı Kur’ân Şeyh-i kebîr el-Hâc Muhammed Hilmî el-Çerkeşî 

      Kemâlât-ı ilm ü irfânını isbât u ızhâr ediyor bu eser-i âlî 

      Gerçi yok ulviyyetini bilmeye ihtiyâcım ey azîz 

      Çünkü zâhirdir nûr-ı velâyetin abestir aramak delîli 

      Fe-emmâ bundan da maksadım budur ki lisânım durmaya zikrinden 

      Ki zîrâ şânını zikr  vechine nazar eder ihyâ mürdeyi 

      Nitekim bir nice eşhâs yem-i feyzinden bulmuşlar hayât-ı câvidânı 

      Velâkin Şeyh Muhammed Hilmî cümlesini sebkat etmiş ve olmuş onların sultânı 

      Yâ Rab bu fakîr Zühdü’yü kılasın ol mazhar-ı küllün bahr-ı ilmine mazhar-ı tâm 

      Ki tâ ki ol ilm ile ola reyyân ebed solmaya ezhârı 

2. Mevlidü’n-Nebî fî Hazreti Hamsi’l-Külliyye: 

Mehmet Hilmi Efendi’nin yerine geçen müritlerinden Astarlızâde Mehmet 

Hilmi b. İsmail Efendi bu eseri tanıtırken şöyle demektedir: 

“ Çerkeş kazasının Burhâniye Dergâhı şerîfi post-nişîni ve hâfız-ı nüsha-i aşk-ı 

hakîkat-ı mevlid-i Muhammedî menbau’l-ulûm ve’l-irfân ve ma’den-i esrâr-ı 

Yezdân, a’refu’l-urefâ, melâzü’l-fukarâ, reşâdetlü Şeyh Mehmet Hilmi el-Çerkeşî – 

kaddesa’llâhu teâlâ sırrahu’d-deymûnî – efendimiz hazretlerinin sad-hezârân keşf-i 

kerâmetle tahrîr buyurdukları eş’âr-ı gevher-nisâr-ı âşıkâneleri olan nağz-ı beyâñ, 

mağz-ı Kur’ân, kitâb-ı müstetâb, Mevlidü’n-Nebî -Salla’llâhu aleyhi ve selem - fî 

Hazerâti’l-Hamsi’l-Külliyye nâm hikmet-beyânlarıdır.”9 

Mevlidü’n-Nebî, on iki bölümden ibaret olup, Mefâîlün/Mefâîlün/Feûlün 

kalıbıyla yazılmış tamamı 207 beyittir. Ancak bu eser, Türk Edebiyâtında 

altmışın üzerinde şair tarafından kaleme alınan ve kısaca Hz. Peygamber’in 

                                                           
9    Mevlid, s.3 
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doğumu, bi’seti, mi’râcı, hicreti, mu’cizeleri … v.s. gibi bölümler ihtivâ eden 

mevlidlere benzememektedir. Bu eser günümüzde pek yaygın olan 

Süleyman Çelebi mevlidi gibi  mevlid merâsimlerinde okunmuyorsa 

başlangıç bölümünde hemen hemen aynı konular yer almaktadır. Bu 

mevlidde de önce âlemin ve Hz. Peygamber nûrunun olarak yaratılması, 

nûrun Hz. Âdem’den itibaren babası Abdullah’a kadar intikâl edişi kısaca 

anlatılmaktadır. Mehmet Hilmî Efendi’nin Mevlid’inde  Süleyman Çelebi 

Mevlidi’nin yukarıda kısaca sözünü ettiğimiz bölümlerinden sâdece Hz. 

Peygamber’in nûrunun ilk olarak yaratılması üzerinde durulmaktadır. Bu 

hususu Mehmet Hilmi Efendi, daha eserinin başında şöyle belirtir: 

Nedir ma’nâ-yı mevlid evvel anla 

 Nedir söz kasdını cânile dinle 

 Hakîkatda nedir mevlid ta’ayyün 

 Ki ya’ni diye Hak bir şey içün kün 

 Gel imdi mevlidinin sırrın işit 

 Havâss u aklını başında iş it 

 Bu söze bulmak istersen mecâli 

 Gerek biline sana beş mecâli 

 Mecâli ya’ni beş hazrettir anla 

 Muhakkıklar sözün cân ile dinle 

 Ki bu beş mertebe beş âlem olmuş 

 Bu hazretlerde sâlik âdem olmuş 

Bu ifadelerden anlaşıldığı gibi Mehmet Hilmi Efendi Mevlid’inde, eserin 

isminde de geçtiği gibi, Hazerâti’l-Hamsi’l-Külliyye ismini verdiği “Beş 

Mecâl”i, “Beş Hazret”i anlatmak istemektedir. O halde “Hazerât-ı Hams - Beş 

Hazret” ne demektir? 

Hazerât-ı Hams, mutasavvıfların varlığın mertebeleri için kullandığı bir 

terimdir. Sülyeman Ateş bu terimi şöyle açıklamaktadır: 

“ Muhyiddin ibnü’l-Arabî’ye ve onu takip eden bazı mutasavvıflara göre 

Allah’ın isim, fiil, sıfat ve tecellîleri sonsuz olduğu gibi bunların mazharları 

olan kâinât da sonsuzdur. Allah her an zuhûr ve tecellî halinde olduğundan 

bu zuhur ve tecelliler tekerrür etmemektedir. Kâinât her an yeni bir tecellî ve 
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yeni bir yaratılış durumundadır. “O, her gün bir iştedir.”(er-Rahmân, 55/29)  

meâlindeki âyeti, “O, her an yeni tecellîlerle ve sürekli olarak zuhur 

etmektedir.” şeklinde yorumlayan mutasavvıflar bu tecellîleri Hazarâtü’l-

Hams adını verdikleri beş genel mertebede (hazret) toplamışlardır.”10 

Bu tariften sonra ise, Beş Hazret olarak şunlar kaydedilmektedir: 1. Gayb-ı 

Mutlak, 2. Gayb-ı İzâfî, 3. Hazret-i Misâl, 4. Şehâdet-i Mutlak, 5.  Hazret-i 

Câmia yani İnsan. 

Bu mertebelerle ilgili olarak da şu bilgiler verilmiştir: 

“Allah, bu hazretlerin her birinde çeşitli şekillerde tecellî eder. Son hazret 

olan insan, yüksele yüksele bütün hazretlerin kendisine görüneceği bir hâle 

geldiği zaman insân-ı kâmil mertebesine ulaşmış olur. Bu hazretlerden 

Hakk’a âit olanı halka, halka âit olanı da Hakk’a nisbet etmek caiz değildir. 

Mutasavvıflar, “Hazarât-ı Hams”’e, “ Avâlim-i Hamse” de demişler ve 

bunları “a’yân-ı sâbite, ceberût, melekût, mülk ve insan âlemleri şeklinde 

sıralamışlardır. Zât-ı ilâhiyyeden başlayan zuhûr ve tecellîler kademe 

kademe aşağıya doğru indiği için bu hazretlere, “ tenezzülât-ı hamse” adı da 

verilmiştir. Aşağıda olan âlem, kendisinin üstündeki âlemin mazharı ve 

tecellîgâhıdır. Meselâ, mülk âlemi melekût âleminin; melekût âlemi,  ceberût 

âleminin; ceberût âlemi de a’yân-ı sâbitenin tecellî mahallidir….” 11 

Genelde İbn-i Arabî’ye dayandırılan bu görüş, Eflâtun’un ideleriyle 

benzerlik arz etmekte olduğundan birçok İslâm âlimi tarafından red 

edilmiştir. Bu nazariye, vahdet-i vücutçu mutasavvıfların varlık ve yaratılışı 

açıklamak için başvurdukları fikirlerdir. 

Anlaşılması oldukça karmaşık olan bu konuyu Mehmet Hilmi Efendi de ele 

almış, yaratılmışların içinde ilk yaratılanın Hz. Peygamber’in rûhu olması 

fikrinden hareketle bu eseri vermiştir. 

Mutasavvıflarca çok itibâr edilen ve na’tların bir çoklarında yer alan ve 

kudsî hadîs olduğu hadis âlimlerince şüpheli karşılanan rivâyet, Hz. 

Peygamber’in rûhunun bütün âlemlerden, varlıklardan önce yaratıldığı ve 

hattâ bütün âlemin onun için yaratıldığını anlatmaktadır. Bu rivâyet şudur: 
                                                           
10   Süleyman Ateş, “Hazarât-ı Hams”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 17, s.115-

116. 
11   Süleyman Ateş, aynı yer. 
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“ Sen olmasaydın, sen olmasaydın ben felekleri (kâinâtı) yaratmazdım.” Mehmet 

Hilmî Efendi de bu rivâyetten hareketle Hz. Peygamber’in maddeten değil 

de ma’nen bütün varlıklara takaddüm ettiğini ifâde etmek için bu eseri 

kaleme almış olmalıdır. 

İbn-i Arabî başta olmak üzere vahdet-i vücutçu mutasavvıflar varlık 

âleminin, müşâhede edilen, görünen, şuhûd âleminden önce geçirdiği 

mertebeleri izah ederken yukarıda kısaca temas ettiğimiz Beş Hazret, yani 

mertebenin yaratılması ile Hz. Peygamber’in ma’nevî doğuşunun, sözü 

edilen mertebelere göre mevlidinden söz edilmektedir. Böylece varlıkların 

a’yân-ı sâbiteden nasıl insâna kadar tenezzül ettiği anlatılmakta, bütün 

safhaların da Hz. Peygamber’in görünen varlık âleminde nasıl teşekkül 

ettiği ifâde edilir. 

Nitekim Mehmet Hilmi Efendi, Gayb-ı Mutlak’ın mevlidini açıklarken şöyle 

demektedir: 

Pes imdi dinle sırr-ı vahdetinin 

Ki tâ anlana işi kesretinin 

Hakîkatda bu sırdır asl-ı insân 

  Ne insan kâmil insân ârif insâñ 

Bu sırdır zât u esmâya numûne 

Budur câmi’ burûz ile mekûne 

Ahad sırrından Ahmed sırrın anla 

Bu tahkîk z’anca sözdür eyü dinle 

Ahad’den Ahmed’in bir mîm dürür fark 

Cihân ol mîm içre olmuş durur gark 

Evel mahbûbudur bu sırr-ı muğlak 

Ebed mutlûbudur bu rahmet-i Hak 

Bu sırdır kıble-i mevcûd-ı vâcid 

Bu sırdır cümle-i kesretde vâhid 

Bu sırdır Hazret-i Zât’ın kemâli 

Budur câmi Celâl ile Cemâli 
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Bu sırdır vahdet-i zâtında bâhir 

Bu sırdır kesret-i aynında zâhir 

Münezzeh zât-ı pâkin iktizâsı 

Bu sırrın ızhâr olmuş muktezâsı 

Taayyünde tecellîden bilindi 

Rasûlün mevlidi aslı bulundu12 

Bundan sonra gelen Esmâ mertebesinden bahs ederken: 

İkinci hazrete dinilür ervâh 

Ki oldur cümle-i eşyâya miftâh 

Budur ol akl-ı kül rûh-ı Muhammed 

Kalem dahi ana dir şer’-ı Ahmed13  

Esmâ mertebesinden sonra da, Çü buldun mevlid-i zâtına sen yol / gel imdi 

mevlid-i esmâsisin bul  diyerek bir başka merhaleye geçer ve ilimle esmânın 

buluşmasından bütün eşyânın yaratıldığını ifâde eder. Bunun yanı sıra her 

ismin zâhir ve bâtını, mağz ve postunun olduğunu söyler. Bu mertebedeki 

Hz. Muhammed’in mevlidini ise şöyle ifâdelendirir: 

Suverler zâhirî ilmin nesidir 

Rasûlün mevlidi esmâisidir 

Nebî’nin mevlididir anla zinhâr 

Bu esmâ ilminin esrârı ey yâr 

Şuûn-ı zâtı ile ism-i câmi’ 

Muhammed mevlididir oldu lâmi’ 

Çü sırr-ı ilm-i zât-ı vahdet oldur 

Pes esrâr-ı sıfât-ı kesret oldur 

Belürdi küntü kenz’in râh-nümâsı 

Göründü kudretin kâf hümâsı 

Taayyünler çü esmâdan bilindi 

Ebedde Ahmed’e mevlid bulundu 

                                                           
12   Mevlid, Astârlızâde Mehmed Hilmi Özel Kitaplığı, s. 5-6 
13   Aynı yer, s.3 
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Bilindi mevlidi zâtî vü esmâ 

 Kılalım rûhî mevlidine inşâ14 

Hazret-i ervâh noktasındaki değerlendirmesi şöyledir: 

Gel ey aklın ıkâlini açanlar 

Kalemden nokta vü harfi seçenler 

Gönül levhında esrârı yazanlar 

Maânî bahrı içinde yüzenler 

Mecâz ile hakîkat edenler 

Kinâyet nüktesini bekridenler 

Tenezzül aslı dinilsin işidin 

Tedellî rabtını bilip iş idin 

Kelâm-ı Hazret-i ervâhı dinlen 

Rasûlün mevlidi fethini anlan 

Kaçan kim sırr u ilm ü zât-ı esmâ 

Bilindi vü bulundu gayb-i a’mâ 

Ne gayb ol âlem-i envâr-ı mutlak 

Ne mutlak vahdet-i a’yân-ı muğlak 

Göründü cümle mir’âtı ademden   

Muhabbet birle esrârı kıdemden 

Çün ki akl u nefs-i kül oldu zâhir 

  Belürdi zât-ı esmâya mezâhir 

Nedir ol akl-ı kül rûh-ı Muhammed 

Nedir ol nefs-i kül ervâh-ı Ahmed15 

Eşyânın ve ervâhın, âdetâ Hz. Peygamber’in rûhunun ete kemiğe 

bürünmesi gibi algılayarak devâmında da, levlâk rivâyetini 

hatırlatmaktadır. Şöyle ki: 

  

                                                           
14   Aynı yer, s.8 
15   Aynı yer, s.9 
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Hakîkatda nedir ervâh u eşyâ 

 Rasûlün rûhuna tafs îl ü inşâ 

 Nebînin mevlididir rûh-ı akdem 

 Kamû ervâhın üstüne mukaddem 

 Nedir aklı vü nefsi çün ki bildin 

 Rasûlün mevlidin her şeyde buldun 

 Pes imdi gözün aç sözün yüzüne 

 Kelâmın irdi gör ki ne yüzüne 

 Tarîkı ism ile keşf it muammâ 

 Gözet bu perdeyi anla müsemmâ 

 Nedir ol ma’nâ-yı Levlâk’i anla 

 Ne imiş mevlid-i eflâki dinle 

 Çü bilesin neye mazhardır eflâk 

 İdersin âlem-i ulvîyi idrâk16 

Hz. Peygamber’in, varlıklar deryâsında bir Dürr-i Beyzâ olduğunu da 

şöyle ifâde ediyor: 

 Velî dinle ne vechile göründü 

 Beyânından ayân olsun gör imdi 

 Hadîsinde didi Sultân-ı İsrâ 

 Ki Hak halk eylemiş bir Dürr-i Beyzâ 

 Nazar kılmış ona heybet yüzünden 

 Su olup erimişdir kendüzinden 

 Cihâñ bir bahr oluben cûşa gelmiş 

 Meyândan cümle şey ağûşa gelmiş 

 Buhârı eltafıdır yedi eflâk 

 Latîf ile kesîfi nâr ile hâk 

 Bu cünbüşden sarâ-yı âlem olmuş 

 Sarây içinde Sultân-ı âdem olmuş 

                                                           
16  Aynı yer, s.9-10 
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 Budur ol unsur-ı a’zam hakîkat 

 Kim ona dürr-i beyzâdır şerîat 

 --------------------------------------- 

Çü bu unsurdan oldu asl-ı eflâk 

 Dinildi pes Nebî şânında levlâk 

--------------------------------------- 

 Nebî’nin mevlididir unsur-ı pâk 

 Kim ondandır zuhûru hıtta-i hâk 

 Şehâdet hazretinde dürr-i Beyzâ 

 Zuhûr itdi ve zâhir oldu eşyâ 

 Şunu kim dürr-i Beyzâ itdi ızhâr 

 Nebî’nin mevlidine ider ikrâr 

 Sen ü ben Amr u Zeyd ü beşer ü Hâlid 

 Ah u amm vâlide hem dahi vâlid 

 Rasûlün mevlididir her birimiz 

 Urûk u a’sâb u akl u derimiz 

 Muhammed mevlididir cümle zerrât 

 Bu âfâk içre tutdu nice âfâk 

 Onun rûhundan oldu cümle ervâh 

 Onun cisminden oldu cümle eşbâh 

 Salât ile selâm ol rûh-ı pâke 

 Ki ondandır zuhûr eflâk u hâke17 

Mevlid-i misâli de Mehmet Hilmi Efendi şöyle belirtir: 

Çü bu berzahda imiş cümle ahvâl 

Rasûlün mevlidin fehm eyle fi’l-hâl 

Ki her bir mevlidin vech-i misâli 

Olur elbette berzahda hayâli 

 

                                                           
17   Aynı yer, s. 11, 12 
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Bu Ahmed mevlidin her şeyde bildin 

Misâlin akl ü yâ keşf ile buldun 

 Misâlin mevlidi ber-vech-i tastir 

 Şehâdet mevlidinden oldu te’hir 

Yukarıda isimleri tespit edilmiş olan her bölümün sonunda genel mevlid 

geleneğine uyularak salât ü selam getirilmesi istenmiştir; 

 Salât ile selâm ol sırr-ı zâta 

 Ki andadır zuhûr esmâ sıfata 

 ----------------------------------- 

 Salât ile selâm ol câmi’ isme 

 Ki hâkimdir cihânda cümle resme 

 ----------------------------------- 

Salât ile selâm ol rûh-i pâke 

 Ki ondadır zuhûr eflâk u hâke 

 ------------------------------------ 

 Salât ile selâm ol velâ-yezâlî 

 Şuna kim rûhu bulmaşdur kemâli 

MEVLİDÜN’N-NEBİ FÎ HAZRETİ HAMSİ’L-KÜLLİYYE 

                           (Metin) 

Çerkeşli Mehmet Hilmî Efendi 

Bi’smillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm 

Nedir ma’na-yı Mevlid evvel anla 

Nedir söz kasdını cânile dinle 

Hakîkatta nedir Mevlid taayyün 

Ki ya’ni diye Hak bir şey içün kün 

Taayyün hâs olursa gayb ilinde 

İrade kâfirdir kudret dilinde 

Bu yerde ca’li halk anlama zinhar 

Ki esmâ vü sıfâtındır bu esrâr 
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Gel imdi Mevlid’inin sırrın işit 

Havâs u aklını başında iş it 

Bu söze bulmak istersen mecâli 

Gerek biline sana beş mecâli 

Mecâli ya’ni Beş Hazret’dir anla 

Muhakkıklar sözün cân ile dinle 

Ki bu beş mertebe beş âlem olmuş 

Bu hazretlerde sâlik âdem olmuş 

Der Beyân-ı Hazret-i Gayb-ı Mutlak ve Ahadiyyet ve Vâdiyyet 

Biri bu hazretindir Gayb-ı Mutlak 

Ki zât u ismiyle zâhirdürür Hak 

Bu hazretde üç olmuşdur merâtib 

Ki zevk-ı hâs sanma zann-ı gâlib 

Birine dinilür ıtlâk-ı mutlak 

İşâret munkatı’dır bunda el-hak 

Biri ol vahdet-i zât-ı ahaddir 

Bilinmekden münezzehdir sameddir 

Biridir vâhidiyyet ya’ni esmâ 

Ulûhiyet bununladır müsemmâ 

Dimiş kümmelden olan ehl-i ezvâk 

Ki birdir vahdet-i zât ile ıtlâk 

Bu hazretde devâir itdik isbât 

Ki tâ ma’lûm ola ma’nâ-yı ebyât 

Çü mahsûsile ma’kûl ola tasvîr 

Müşâhed ola ehl-i fehme takrîr 

                            Der Beyân-ı Hazret-i Ervâh 

İkinci hazrete dinilür Ervâh 

 Ki oldur cümle-i eşyâya miftâh 
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 Budur ol akl-ı kül rûh-ı Muhammed 

 Kalem dahi ona dir şer’-ı Ahmed 

 Burada nefs-i kül tekm il olubdur 

 Bunun icmâline tafsîl olubdur 

 Kalem bu nefs ile hazretde yek-ser 

 Olubdur zât ile esmâya mazhar 

Bu hazretde zuhûr ider tabîat 

 Hebâ vü şekl ü cism-i kül hakîkat 

 Bu hazretde kine tasvîr olundu 

 Merâtib sûreti tedvîr olundu 

      Der Beyân-ı Hazret-i Hayâl-i Mutlak 

Üçüncü hazrete ehl-i sır denildi 

Hayâl-i mutlak olmuş menzil imdi 

Bu berzahda olur ervâh u ecsâm 

Bu mir’ât ile zâhir cümle ahkâm 

Ziyâdır asl olmuş zulmet ü nûr 

Bu yerde zâir olur sırr-ı mestûr 

Olubdur cism ü rûha beyne beyne 

Aceb âyînedir ilm ile ayn 

Be-gâyet vüs’atı vardır hayâlin 

Ki ayna dahi şâmildir misâin 

Ki gabya dahi resm-i devâir 

Olundu tâ ki keşf ola serâir 

Misâli ism-i rûh u cism ü her yek 

Devâirden görünür anla bî-şek 

Sülûk ehline olsun peşin irşâd 

Bana üç dâire gösterdi üstâd 
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   Der Beyân-ı Hazret-i Şehâdet 

Dördüncü hazret oldu bil şehâdet 

Ki eflâke anâsır hem temâmet 

Yedi kevkeb konulmuş oldu ilhâm 

Ki te’sîrâtı var eşbâha ikrâm 

Mevâlid ile olmuşdur anâsır 

Sıfât-ı seb’a süfliye mezâhir 

Devâirden gine fehm eyle âyât 

Bu tedvîrât durur a’yâna gâyât 

Muhîtâtata muhâtât oldu tamâm 

Cemî’inden garaz olundu Âdem 

            Der Beyân-ı Hazret-i İnsân-ı Kâmil 

 Beşinci hazretde gâyetde derk it 

 Bu sırrı fehm idüp gönlünde berk it 

 Ki oldur hazret-i insâñ-ı kâmil 

 Kemââta bu hazret oldu hâmil 

 Budur mir’ât olan esmâ vü zâta 

 Budur mişkât olan cümle sıfâta 

 Bunundur ma’rifet ârif benimdir 

 Bunundur ma’siyet sârif benimdir 

 Habîb oldur mücîb oldur ukûl ol 

 Fakîr oldur zalûm oldur cehûl ol 

 Bu ol hazret durur cem’-ı kemâlât 

 Ki lutf u kahrı olmuş buna hâlât 

 Buna bir dâire vaz’ itdin ey yâr 

 Budur mutlak mukayyed bilme zinhâr 

 Kim anlaya bu râzı ehl-i ezvâk 

 Görürler bu kuyûdât ile ıtlâk 
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Sana beş hazretin itdik beyânın 

 Ayâñ anla ayan-ender ayânın 

 Bu hazretlerde anlanan merâtib 

 Sana vâzıh gerekdir ey musâhib 

 Ki menzillerde mevlüdden bilesin 

 Taayyün nice olmuşdur bulasın 

            Der Beyân-ı Mevlid-i Gayb-ı Mutlak  

Gel imdi girelim biz asl-ı söze  

Muvâfık eyleyelüm yüzü yüze 

Diyelüm mevlid-i gayb-ı ezelde 

Ki sırrı bilesin sen lem-yezelde 

Şu vaktin kim yok idi cümle âlem 

Adem ketminde pünhân idi âdem 

Taayyünde yok idi Hak’dan özge 

O zât-ı Vâcic-i mutlakdan özge 

Ezel pünhân idi ayn-ı ebedde 

Ebed pünhân idi gayb-i ahadde 

Belürdi iktizâ-yı Zât-ı Akdes 

Tecellî itdi zâtına mukaddes 

Olıcak ilm ü aynı Zâtı mir’ât 

Mübeyyen oldu sırr-ı Vahdet-i Zât 

Lisân-ı gayb zât-ı mutlak Hak 

Belürdi küntü kenz ile muhakkak 

Kemâl-i zât-ı esmâ oldu zâhir 

Muayyen olmadın dahi mazâhir 

Ganiyy-i mutlak oldu Zât-ı yektâ 

Yoğiken kesret-i nisbî vü esmâ 

Hakîkatda çü kesret oldu ma’lûm 

Bir oldu âlim ile ilm ü ma’lûm 
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Bu vahdet nüktesi içre işâret 

Hüva’llâhu ahad geldi beşâret 

Pes imdi dinle sırr-ı vahdetinin 

Ki tâ anlana işi kesretinin 

Hakîkatda bu sırdır asl-ı insân 

Ne insan kâmil insân ârif insâñ 

Bu sırdır zât u esmâya numûne 

Budur câmi’ burûz ile mekûne 

Ahad sırrından Ahmed sırrın anla 

Bu tahkîk zi anca sözdür eyü dinle 

Ahad’den Ahmed’in bir mîm dürür fark 

Cihân ol mîm içre olmuş durur gark 

Evel mahbûbudur bu sırr-ı muğlak 

Ebed mutlûbudur bu rahmet-i Hak 

Bu sırdır kıble-i mevcûd-ı vâcid 

Bu sırdır cümle-i kesretde vâhid 

Bu sırdır Hazret-i Zât’ın kemâli 

Budur câmi Celâl ile Cemâli 

Bu sırdır vahdet-i zâtında bâhir 

Bu sırdır kesret-i aynında zâhir 

Münezzeh zât-ı pâkin iktizâsı 

Bu sırrın ızhâr olmuş muktezâsı 

Taayyünde tecellîden bilindi 

Rasûlün mevlidi aslı bulundu 

Salât ile selâm ol sırr-ı zâta 

Ki andandır zuhûr esmâ sıfâta 

              Der Beyân-ı Mevlid-i Esmâî 

Çü buldun mevlidi zâtına sen yol 

Gel imdi mevlid-i esmâisin bul 
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Dinildi bâtın ilminin rumûzu 

Dinilsün zâhirî ilmin künûzu 

Vücûdun bâtını feyzı işitdin 

Duyarsan zâhirin feyzin işitdin 

Ne bâtın ya’ni oldur zât-ı akdes 

Ne zâhir ya’ni esmâ-i mukaddes 

Murâd ez zâhir ü bâtın der-incâ 

Çe-hâhed buved ya’ni zât u esmâ 

Tecellî edicek vahdetde zâtı 

 Zuhûr etdi taleb cümle sıfâtı 

 İnâyetden taayyün buldu vahdet 

 Hidâyetden muayyen oldu kesret 

Taayyünde Ahad’dir ism-i zâtı 

 İlâhiyyetde vâhid’dir sıfâtı 

 Çü oldu zâhiri ilm-i isme mir’ât 

 Tecellî edicek esmâsıyla zât 

 Ezelde cümle-i esmâ bilindi 

 Ebede câmi esmâ bulundu 

 Ne dürür ism-i câmi’ ismu’llâ 

 Ki ol sultâna kuldur mâ-sivallâh 

 Tecellî bulıcak ilm ile esmâ 

 Hakâyıku’llâh oldu cümle eşyâ 

 Bu yerde sâbit olmuşdur hakâyık 

 Bu yerdendir cihânda her dakâyık 

 Medir sûret olan ma’lûm ma’dûm 

 Nedir ma’dûm olan ma’nâ-yı mefhûm 

 Lisân-ı hâl ile her bir hakîkat 

 Diler zâhir ola sırr-ı şerîat 
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 Vücûdun ister zâtında kemâ-hî 

 Ki tâ me’lûh olan bile ilâhı 

 Çü rûşen oldu vücûd-ı ârî nûru 

 Adem zulmâtı gösterdi zuhûru 

 Adem çün oldu mir’âtı vücûdun 

 Belürdi sûreti her şeyde cûdun 

 Meşâyıh buna dirler ayn-ı sâbit 

 Budur meşhûd olan her şeyde sâbit 

 Bulardır sûret-i ilim ve esmâ 

 Buların sûretidir her müsemmâ 

 Her ismin sûreti ikidir ey dost 

 Birisi mağz u birisi dürür post 

 Birisi zâhir ü birisi bâtın 

 Biri ilmî ve biri ayn-ı bâhir 

Key anla ism-i câmi’ sûretini 

Ki cem’ itmiş bu esmâ sîretini 

Hakîkatda ger açarsan basîret 

Bu ism-i câmiindir cümle sûret 

Şuûn-ı zâtıdır esmâ vü a’yân 

Vücûba murtabıtdırbunda imkân 

Suverler zâhirî ilmin nesidir 

Rasûlün mevlidi esmâisidir 

Nebî’nin mevlididir anla zinhâr 

Bu esmâ ilminin esrârı ey yâr 

Şuûn-ı zâtı ile ism-i câmi’ 

Muhammed mevlididir oldu lâmi’ 

Çü sırr-ı ilm-i zât-ı vahdet oldur 

Pes esrâr-ı sıfât-ı kesret oldur 
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Belürdi küntü kenz’in râh-nümâsı 

Göründü kudretin kâf hümâsı 

Taayyünler çü esmâdan bilindi 

Ebedde Ahmed’e mevlid bulundu 

Bilindi mevlidi zâtî vü esmâ 

Kılalım rûhî mevlidine inşâ 

Salât ile selâm ol câmi’ isme 

Ki hâkimdir cihânda cümle resme 

            Der Beyân-ı Mevlid fî Hazreti Ervâh 

Gel ey aklın ıkâlini açanlar 

Kalemden nokta vü harfi seçenler 

Gönül levhında esrârı yazanlar 

Maânî bahrı içinde yüzenler 

Mecâz ile hakîkat edenler 

Kinâyet nüktesini bekridenler 

Tenezzül aslı dinilsin işidin 

Tedellî rabtını bilip iş idin 

Kelâm-ı Hazret-i ervâhı dinlen 

Rasûlün mevlidi fethini anlan 

Kaçan kim sırr u ilm ü zât-ı esmâ 

Bilindi vü bulundu gayb-i a’mâ 

Ne gayb ol âlem-i envâr-ı mutlak 

Ne mutlak vahdet-i a’yân-ı muğlak 

Göründü cümle mir’âtı ademden 

Muhabbet birle esrârı kıdemden 

Çün ki akl u nefs-i kül oldu zâhir 

Belürdi zât-ı esmâya mezâhir 

Nedir ol akl-ı kül rûh-ı Muhammed 

Nedir ol nefs-i kül ervâh-ı Ahmed 
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Eger bildinse sırrını ezelde 

Bilürsin akl u nefsi lem-yezelde 

Biridir mazhar-ı icmâl-i vahdet 

Birisi mazhar-ı tafsîl-i kesret 

Cihânı ser-be-ser çün tutdu ervâh 

Bu ervâh ile zâhir oldu eşbâh 

Key idrâkit ne imiş rûh-ı a’zam 

Taayyündür vücûdu hakka fe’fhem 

Budur ol in’ikâsı zât u esmâ 

Elifdir ism-i bâ ile müsemmâ 

Kimesne itmedi rûha beyânı 

Ne itsünler ayân-ender ayânı 

Vücûda hadd-ı ism itmediler 

Bu rûhu bilmek içün gitmediler 

Ne hâdis göründü ol kıdemden 

Ne levh olur ki zâhirdir kalemden 

Hakîkatda nedir ervâh u eşyâ 

Rasûlün rûhuna tafs îl ü inşâ 

Nebînin mevlididir rûh-ı akdem 

Kamû ervâhın üstüne mukaddem 

Çü zât u ism ü akl u nefsi mir’ât 

Olardan zâhir oldu cümle zerrât 

Belürdi akl u nefs ile tabîat 

Hebâ vü şekl ü cism-i kül hakîkat 

Buların mevlididir mevlid-i hâs 

Bu tahkîkı demişdir ehl-i ihlâs 

Dinildi mevlid-i gaybî vü ervâh 

Dinilsün mevlid-i cism ü eşbâh 
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Çü idrâk eyledin sırrını zâtın 

  İşitdin remzin esmâ vü sıfâtın 

Nedir aklı vü nefsi çün ki bildin 

Rasûlün mevlidin her şeyde buldun 

Pes imdi gözün aç sözün yüzüne 

Kelâmın irdi gör ki ne yüzüne 

Tarîkı ism ile keşf it muammâ 

Gözet bu perdeyi anla müsemmâ 

Nedir ol ma’nâ-yı Levlâk’i anla 

Ne imiş mevlid-i eflâki dinle 

Çü bilesin neye mazhardır eflâk 

İdersin âlem-i ulvîyi idrâk 

Salât ile selâm-ı lâ-yezâli 

Şuna kim rûhu bulmuşdur kemâli 

                        Der Beyân-ı Mevlid fi’ş-Şehâdât 

Gel ey ârif bil imdi asl-ı âlem 

Ne yerden zâhir olmuş asl-ı âdem 

Şehâdet mevlidinin bil beyânın 

Yakîn it sırr-ı pünhânın ayânın 

Semâvât u mevâlîd ü stükussât 

Ne şeydendir hevâ cevvinde zerrâ 

Bu eşhâs u bu asnâf u bu etvâr 

Bu envâ’ u bu ecnâs u bu estâr 

Bu advâ vü bu elvân u bu eşkâl 

Nedendir anla aslın gitsün eşkâl 

Kaçan levh-i adem levh-ı vücûda 

Mukâbil oldu esmâ geldi cûda 

Bilindi sırr-ı zât u sırr-ı esmâ 

Muayyen oldu asl-ı cümle eşyâ 
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İşitdin akl u nefsin aslını sen 

Ki sırr-ı zat u esmâdır muayyen 

Çün ol sırdan göründü asl-ı ervâh 

Hem ol sırdan durur pes cümle eşbâh 

Velî dinle ne vechile göründü 

Beyânından ayân olsun gör imdi 

Hadîsinde didi Sultân-ı İsrâ 

Ki Hak halk eylemiş bir Dürr-i Beyzâ 

Nazar kılmış ona heybet yüzünden 

Su olup erimişdir kendüzinden 

Cihâñ bir bahr oluben cûşa gelmiş 

Meyândan cümle şey ağûşa gelmiş 

Buhârı eltafıdır yedi eflâk 

Latîf ile kesîfi nâr ile hâk 

Bu cünbüşden sarâ-yı âlem olmuş 

Sarây içinde Sultân-ı âdem olmuş 

Budur ol unsur-ı a’zam hakîkat 

Kim ona dürr-i beyzâdır şerîat 

Bu unsur mazharıdır sırr-ı Zâtın 

Bu eşyâ gibi esmâ vü sıfâtın 

Yedi seyyâredir bundan muallak 

Merâkizde bu erkâñ-ı mutabbak 

Nebât u ma’den ü hayvân u insâñ 

Bu unsurdan belürdi cümle yeksâñ 

Çü bu unsurdan oldu asl-ı eflâk 

Dinildi pes Nebî şânında levlâk 

Velî kürsî ile hem arş-ı a’zam 

Değildir unsuru va’llâhu a’lem 
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Tabîidir bular fânî degildir 

Kadîmîlerdir  erkânî değildir 

Key anla Şeyh-i Ekber ider isbât 

Misâli arş ile kürsî vü cennât 

Meşâyıh keşfinin bu tenezzül 

Hakîm aslınca eğridir tevağğul 

Heyûlâ zulmetinden çıkmadı hiç 

Teselsül görüp oldu devr ile pîç 

Bu asla kâil olup ehl-i sünnet 

İderler sâni’a her lahza minnet 

Nebî’nin mevlididir unsur-ı pâk 

Kim ondandır zuhûru hıtta-i hâk 

Şehâdet hazretinde dürr-i Beyzâ 

Zuhûr itdi ve zâhir oldu eşyâ 

Şunu kim dürr-i Beyzâ itdi ızhâr 

Nebî’nin mevlidine ider ikrâr 

Sen ü ben Amr u Zeyd ü beşer ü Hâlid 

Ah u amm vâlide hem dahi vâlid 

Rasûlün mevlididir her birimiz 

Urûk u a’sâb u akl u derimiz 

Muhammed mevlididir cümle zerrât 

Bu âfâk içre tutdu nice âfâk 

Onun rûhundan oldu cümle ervâh 

Onun cisminden oldu cümle eşbâh 

Salât ile selâm ol rûh-ı pâke 

Ki ondandır zuhûr eflâk u hâke 

            Der Beyân-ı Mevlid fî Beyânı Mutlak 

Dilersen kim bilesin ey karındaş 

Misâl-i mutlak içre mevlidi fâş 
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Dil ile anla güftârın gel ey dost 

Misâl-i mutlakın esrârın ey dost 

Eyâ cân bülbülün şeydâ kılanlar 

Maânî gülşenin zîbâ kılanlar 

Hayâl-i âyetinde yüz görenler 

Bu harf u sûret içinde yüz görenler 

Lugazlardan muammâlar düzerler 

Şular kim bahr-ı ma’nîde yüzerler 

İşidin iş idin sırrı hayâli 

Zıyâ-yı mutlak ol bahrî misâli 

Tabîat inbisâtının bürûzu 

Hakîkat in’ikâsının rumûzu 

Ne berzahdır bu mir’ât-ı mücellâ 

Ne meclâdır bu mişkât-ı musaffâ 

Ne hazretdir bu bast-ı bî-nihâyet 

Ki oldur cümle bu temsîle ğâyet 

Misâl-i ism ü rûh u cism-i zerrât 

Görünür anda etvâr ile kerrât 

Çü mir’ât oldu eşyâ sûretine 

Ne sûret belki cümle sîretine 

Bilindi bunda her ef’âl u ahvâl 

Sıfât-ı hüsn ü kubh u ma’nâ vü kâl 

Kemâl ü naks u akl u nefs fenâ şek 

Bilinür bunda evsâfile her yek 

Çü bu berzahda imiş cümle ahvâl 

Rasûlün mevlidin fehm eyle fi’l-hâl 

Ki her bir mevlidin vech-i misâli 

Olur elbette berzahda hayâli 
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Bu Ahmed mevlidin her şeyde bildin 

Misâlin akl ü yâ keşf ile buldun 

Misâlin mevlidi ber-vech-i tastîr 

Şehâdet mevlidinden oldu te’hîr 

Der Beyân-ı Vech-i Te’hîr-i Mevlid-i Misâl-i Mutlak ez Mevlid-i Hazret-i 

Şehâdet 

Çü rûh u cisme berzahdır misâlin 

Ne ondandır ne bundandır hayâlin 

Ulaşmışdır kesîfe nûrdur ervâh 

Karışmışdır ona zulmât-ı eşbâh 

Zıyâ-yı mutlak olmuş anda hâsıl 

Cemî-i şekle ki emsâle kâbil 

Teravvuh eylemişdir anda ervâ 

Tecessüd bağlamış emsâl-i ervâh 

Hakîkatda olubdur nûr u zulmet 

Ziyânın sûreti şânına illet 

Olur ma’lûlüne illet mukaddem 

Misâl andan muahhar oldu fe’fhem 

Salât ile selâm ol fer’-ı asla 

Ki mebde’dedir o nev’ u cins ü fasla 

İşit lafz u maânîden haber-dâr 

Bu mevlide bilinür cümle esrâr 

Bilinür nokta-i harfin rumûzu 

Kelâmın açılur bunda künûzu 

Letâif keşf idiserdir ibâret 

Anı duymaz meger ehl-i işâret 

Göz açıp itmeyince fikr ü tedkîk 

Bu mevlidden bilinmez sırr-ı tahkîk 
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Kelâm-ı kavl u fi’linde esrâr 

Dinilür key sakın duymasın a’yâr 

Kelâmu’llâ ile âlem ayânı 

İki Mushaf durur anla beyânı 

Biri hâdis dürür biri kadîmî 

Vücududur  biri biri adîmi 

Cihandır Mushaf-ı fi’lini Allâh 

Sen ikrâr it buna kim yokdur ikrâh 

Çü Kur’ân Mushaf-ı kavlî vü Hak’dır 

Rasûle mu’cize şer’a sebakdır 

Kelâmı nefsidir bulmaz tebeddül 

Ki zâtına anın yokdur tahavvül 

Çü iki mushaf ı bildin muayyen 

Olup kavli ile fi’li mübeyyen 

Nizâm-ı hâss tavrıymış bu âlem 

Ara yerde halîfe olmuş âdem 

Bu iki mushafı bilmiş kemâ-hî 

Bilip nefsin  bulmuşdur ilâhî 

Kelâm-ı nâtık olup söze gelmiş 

Vücûdu aynı aynı yüzde gelmiş 

Salât ile selâm velâ-yezâlî 

Şuna kim rûhu bulmuşdur kemâli 

Duâ Metinleri: 

Bu’d-ı mekân bir Tûr olur gerçek münâcat ehline  

Zât-ı ulûhiyyet ve Hazret-i Ahadiyyete lisân-ı kurb-ı ferâız ile hamdolsun ve 

Hazret-i ulûhiyyetten salât u selâm cemî-i nübüvvâtı-ı âmme-i mutlakanın 

ve cemî-i esmâ-i ilâhiyyeyi câmî olan asm-i âzamın sâhibi nebîmiz 

Mumammed’e (salla’llâhu aleyhi ve sellem) vâsıl ve onun âl ve ashâb-ı yakîn 

ve evliyây-ı ashâb-ı temkîn üzerine mütevâsıl olsun. (Arapça) 
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Ey bizim habîbimiz ve şefîimiz ve kurratü a’yünümüz  ve anamızdan eşfak 

ve ehramımız olan Habîbullah ve Rasûlullah seni dünya ve âhirette cümle 

mes’ûlünü i’tâ ve şefâatini kabûl ve ümniyye ve murâdâtını ihsân eyleyen 

Rabbine senin (وابتغوا اليه السيلة) emr-i ilâhiyyesine imtisâlen vesîle kılar ve 

senin sebebinle niyâz eder isteriz. 

Sen biz zayıf ümmetlerin hâcât ve ricâmızın kabûl ve murâdât ve 

maksûdâtımızı ihsân buyurmak için ve zâhiren ve bâtınen kâffe-i evâmir-i 

ilâhiyyeye munkâd ve nevâhî-i ilâhiyyeden müntehî ve vechimizi Hakk’a 

teslîm edip derece-i ‘ulyâ ve râhat-ı kusvâya nâil olmak için ve cemî-i hâlâtta 

Hakk’a abd-i mutî’ ve sana ümmet-i hakîkî bulunmak için Hazret-i Allâh 

aşkına himmet buyurasınız ve hakîkat-ı külliyyenizin mazâhire ve rûh-ı 

külliyenizin merâyâsı aktâb-ı mazâhiriyle biz cümle ümmet-i 

Muhammediyenin feyz ü imdât ve hidâyet ü irşâd etmekten hiçbir zaman 

hâlî olmayasınız. (Arapça) 

 رب بلغ من الفقير اليه    

 الف حرف من السالم    

 اللهم شفعه  فينا بجاهه عندك                                                            

Ey günâhları mağfiret edici ve ayıpları setredici ve cümle mühlikâttan halâs ve 

cemî-i hayırları ihsân edici ve hâcât ve maksûdları kazâ edip verici olan Hazret-i 

Allâh’ım ve mahbûb-ı hakîkî-i bî iştibâhım! (جل شانك وعم نوالك وال اله غيرك) Mahz-ı 

lutfundan ayn-ı inâyetinden ve umûm-ı re’fetinden ve kemâl-rahmetinden 

şimdiki halde gelen ve kıyâmete kadar gelecek ve başımıza reîs-i cumhûr-ı 

müslimîn olacak kimseleri Rasûl-ı Ekrem (salla’llâhu aleyhi ve sellem) 

Efendimiz hazretlerinin eserine iktizâ ile peygamberâne bir hayât-ı idâre ve  

pederâne bir siyâset ta’kîb edecek elinde Hazret-i Kur’ân meş’al-i hidâyet ve 

rehber-i hareketi olacak, kalbinde Allâh korkusu onu her hâl ü kârında 

adâletten ayırmayacak mansıp ve me’mûriyyeti birer emânet-i ilâhiye 

addederek ehlini bulup ona tefvîz edecek, hukûk-ı müslimînin zayâına ve 

emvâl-i beytu’l-mâli zerre kadar isrâfına meydân vermeyecek, İslâmiyetin 

inkişâf ve teâlîsi ve ehl-i İslâm’ın saâdet ve terakkîsi neye mütevakkıf ise 

onu istihsâle bezl-i makderet eyleyecek ve ehl-i arzdan gazab ve suht-ı 

ilâhiyyeni def’ ve rahmet-i Sübhâniyyenin ittisâ’ına sebeb dînimizin 

kemâliyle ikâmesine vesîle olacak şerâit ve evsâf ile mevsûf hâss’u-l hâs 

kullarından kılmanızı biz cümle ümmet-i Muhammed (salla’llâhu aleyhi ve 
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sellem) lisânıyla sen Azîmu’ş-şân olan Hazret-i Allâh’ımdan ve mahbûb-ı 

hakîkî-i bî-iştibâhımdan şey’en li’llâh dilerim. 

Zîrâ Rasûl (aleyhi’s-selâm)’ın ümmeti cevâmiu’l-kelim sâhibinin hükm-i 

tahtında dâhile olup kâbiliyet-i külliye ve mazhar-ı cem’iyye ile hayr-ı 

ümmettir. 

Ey mahbûb-ı hakîkî! Senden niyâzımız budur: Bizi nâil-i merâm eyle. Allâh, 

aman Allâh, el-aman Allâh! Maâza’llâh! Senden gayrı ma’bûdumuz yoktur. 

Bir Allâh, zât-ı pâkin hürmetine zât-ı pâkinden halk ettidiğin nûr-ı 

Muhammedî aşkına ey Allâh’ım ve mahbûb-ı cânım! Şimdiki hâlde ve 

kıyâmete kadar gelecek ve yukarıda mezkûr şerâit ve evsâf ile mevsûf 

oldukları hâlde başımıza reîs-i cumhûr-ı millî olacaklara bi’l-umûm dünya 

devletlerinin maddî ve ma’nevî kara ve deniz ve hava ve sâire kuvvetlerinin 

fevkinde bir kuvvet ve tâkat-ı ekmeliyye ihsân buyur ki hiçbir düvel-i 

muazzama onlara karşı gelemesin ve onların derûnlarını küşâde et ki her 

nesneyi işideler; ve fehimlerini kavî et ki her nesneye vâkıf olalar; ve 

lisanlarını bast et ki her nesneyi sühan-gûy olalar. Ve sem’larını küşâde et ki 

ve hıfz edeler. Ve didelerini medd et ki her nesneyi göreler. Ve erkân ve 

a’zâlarını muhkem et ki bir nesne onlara gâlip olmaya. Ve kalblerini kavî et 

ki bir nesne onları korkutmaya. Ve akıllarını hıfz et ki bir nesne katında 

garîb olmayalar ve dîvânlarını bast et ki her nesne fevkına  kahr u galebe 

edeler. Ve basmalarını şiddetli et ki her nesneyi kesr ü hedm edeler. Ve 

onlara heybet ihsan et ki bir nesne onları tahkîr etmeye. Ve nûr ile zulmeti 

onlara teshîr edip onlara asker kıl ki nûr önlerinde hidâyet eder, zulmet 

arkalarında onları ihâta eder olsun. Bi-mennike ve cûdike yâ Mucîbe’s-

sâlikîn. 

Ey dînimizin hâmîsi ve hâfızı olan Allâh’ım ve mahbûb-ı hakîkî-i bî-iştibâhım! Sen 

din hakkı bütün dünyanın her tarafında zâhir kıl. Çünkü Zâhirsin. Dîn-i 

Hak’ta senin sıfatınla mevsûf eyle. Yâ bâtın! Dîn-i Hakk’ı ibtâl sadedinde 

olanları dünya ve ukbâda âlemlere ibret olacak surette al. 

İlâhî! Şimdi zikr ettiğimiz evsâf ile mevsûf olarak ihsân buyurulacak Reîs-i 

Cumhûrumuzu dünyâda ve ukbâda ihsân-ı azîme-i ilâhiyyene müstahak 

kılmak için dîn-i İslâmı burhân-ı müstakîm ile  doğrutmaya sa’y ettirip 

bid’at ve dalâletleri def’ ettiresin ve bütün Müslümanların kıyâmete kadar 

dinimizin ikâmesine vesîle  kılıp cemî-i hâlâtta onları sana abd-i mutî’ ve 
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Rasûlüne ümmet-i hakîkî kılasın. Ve adâletleri sebebiyle iki cihanda 

mertebe-i âliyede olmaları için bi’l-umûm halka riyâset eden ve Reîs-i 

cumhûrun maiyeti bulunan hey’et-i vekîle ve cümle me’mûrları salâh-ı hâl 

ve adâlet erbâbından eyle. Ve mecmû-ı ümmet-i Muhammed’le beraber 

tebeasının avâmına nevâlen; havâssına cemâlin; ehassına visâlin ver. Ve 

ümerâsının mecmûunu bu dine hâdim kılıp kullarına muînîn  olalar. 

Ey Sâni’-i Hakîm ve Raûf-ı Rahîm olan Hazret-i Allâh’ım ve mahbûb-ı hakîkî-i bî-

iştibâhım! Kıyamete kadar bütün dünyanın her tarafında şerîatını ibkâ; dînini 

i’lâ; Kur’ân’ı hâkim kılmağa; Peygamberimiz ser-sûre-i kitâb-ı tekvîn ve 

dîbâce-i nüsha-i Furkân-ı mübîn, akl-ı evvel Muhammed-i emîn aleyhi 

salavâtu’llâhi Rabbu’l-âlemîn efendimiz hazretlerinin azametini göster.Tâ ki 

hâkim ola bütün dünyaya ehl-i İslâm/ Cârî ola bütün dünyada hükm-i Kur’ân ve 

Hadîs. Bi-hakk-ı nûr-ı Hüdâ ve Rasûl-i müctebâ aleyhi salavâtu’llâhi’l-ulyâ. 

İlâhî! Asâkir-i İslâmiyyemizi mansûr ve muzaffer eyleyip a’dâ-yı dinimizi 

makhûr ve perişân eyle. İlâ yevmi’l-kıyâm fî külli hînin ve ân biz cümle 

ümmet-i Muhammed’i ve bilâd-ı İslâmiyemizi  âfât-ı semâviye ve âfât-ı 

araziyyeden ve Bolşevik ve Rus ve cümle küffârın istilâsından masûn ve 

mahfûz eyle. Ve kemâl-i ilm ile amel-i mutlak beynini cem’ etmek için 

kemâl-i sıhhat ve âfiyet ve kemâl-i iffet ve ismetle ve kemâl-i ubûdiyette ser-

firâz eyle. Ve biz cümle ümmet-i Muhammed’i likâ-yı Melik-i Allâm ile ıyd-i 

ekber eylemiş ve Harîm-i Ka’be ve Kuds’ü tavâf kılmış ve hâcc-ı Rabbi’l-

Beyt olmuş hâssu’l-hâss kullarından eyle. 

Ey Allâh’ım ve mahbûb-ı cânım! Çehâr-yâ-ı Güzîn – rıdvânu’llâhi teâlâ aleyhim 

ecmaîn- hazerâtının zamânında olan dîne müstenid cumhûriyet şekline 

getirdiğin hâde ilâ yevmi’l-kıyâm fî klli hînin ve ân hükümet-i cumhûriyet-i 

İslâmiyyemis senin, (واعدوا لهم ماستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون) kavlinde olan 

emr-i celîl-i Subhâniyyene istinâden karada ve üst ve alt denizde ve hava ve 

sâirede küffâr ile mukâbele ve mukâtele için asâkir-i İslâm’a kuvvet verecek 

silah ve âlât-ı harb ve vakte göre malzeme-i harbi ve tavlada bağlı ve besili 

atları, kudretleri yetiştiği kadar hâzır ve âmâde ederek bir kuvvet-i ekmeliye 

olsun ki o kuvvet bi’l-umûm dünya devletleri fevkinde olsun. Tâ ki hiçbir 

devlet ona karşı gelemesin. Ve dünyayı istilâ ve cümle küffârı mağlûb kılsın 

ve mecmû-ı nâsın sâlih olmaları için kıyamete kadar gelecek fukahâ ve 

ümerâyı muttakî ve salâh-ı hâl ve adâlet erbâbından eyle.  Ve şerîata 
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mutâvaat ve sünnet-i seniyyeye mütâbeatı olmayan ve ve ma’nâ yüzünden 

nice deccâl-sıfat ve mülhid-şekil ve sûret uğrusu bî-edep ve bî-dîn yafta 

sûfîleri Kahhâr ism-i şerîfin hurmetine makhûr eyle. Ve cümlenin ukûlüne 

hayret-bahş edecek derecede ve bi’lumûm düvel-i muazzama dünya 

fevkında çalışmamızı ve nüfûsumuzu teksîr ve mesâhâ-i sathiyyemizi  

ziyâde tevsî ve bütün dünyada şimdi mevcut olan 650 milyon Müslümanın 

el ele ruh ruha bağlaşıp ittihad ve birleşmesi ve yek-vücut olmasını ve hadd-

i şer’ üzere san’at ve zirâat ve ticaretimizi  bî-nazîr terfi ve terakkîler  Mevlâ 

nasîb ve mukadder eyleye. Ve bu vesile ile de hâriku’lâde bir servet ü 

sâmâna nâil olup, refâh-ı hâl ve salâh-ı mizâc ile biz cümle ümmet-i 

Muhammed dinimizi ikâme edelim. 

Ve cemî-i hâlâtta sana abd-i mutî ve Rasûlüne ümmet-i hakîkî olalım. Ve 

rızâ ve likâ-i ilâhiyyene nâiliyetle dil-şâd olalım. Tâ ki dine müstenit 

hükümet-i Cumhuriyye-yi İslâmiyyemiz kıyamete kadar bâkî ve dünyâya 

hâkim olduğu halde hemîşe hâmî-i dîn-i mübîn-i Ahmedî ve nâşir-i şerîat-ı 

garâ-yı Muhammedî ola. Ve ilâ yevmi’l-kıyâm fî külli hînin ve ânin hükm-i 

kur’ân-ı azîmü’ş-şân bütün dünyanın her tarafında cârî ola. Ve neş’et-i  

dünyeviyyede  biz cümle ümmet-i Muhammed gibi Rasûl aleyhi’s-selâmın 

hâssu’l-hâs ümmetinden ve cemî-i ahvâlde  ona tâbiinden eylediğin gibi 

berâzih-i uhrevîye ve merâtib-i ilâhiyyede dahi onun havâssı zümresinden 

haşr eyle. Ve hîn-i intikâllerimizde basîret ve huzûr üzere mâ-sivâdan kalb-i 

selîm ile intikâl müyesser eyle. 

Ey Allâh’ım ve mahbûb-ı cânım! Âlem-i berzah ki kabirdir. Defn 

olunduğumuzda biz âsî kullarının ve cümle ümmet-i Muhammed’in 

kabirlerini ravzatun min riyâzi’l-cenne eyleyesin. Ve hufretün min huferi’n-

nîrâñ olmadan masûn ve mahfûz eyleyesin. Okuduğumuz Kur’ân-ı kerîmi 

ve sâir a’mâl-i sâlihâtımızı bi’l-kabûl kabirlerimizde enîs ve yoldaş 

eyleyesin. Münkereynin: Men Rabbüke? suâline, cevaplarımızı teshîl-i âsân 

eyleyesin ve münkereyni ahsen surette irsâl eyleyesin. Zira kabirlerimiz 

evvel menzilimizdir.  Ve kabirlerimizden kalktığımızda Burak üzere binip 

arsa-i mahşere vardıkta – lâ zılle illâ zillî – buyurduğu günde sevgili 

Habîbinin Livâu’l-Hamd ismiyle müsemmâ olan sancağı tahtında haşr u 

cem’ eyleyesin. Ve havz-ı Kevser’den içiresin. Ve zill-ı Arş’ta enbiyâ ve 

mürselîn ve sıddîkîn ve ulemâ-i âmilîn ile sohbet ve refâkatta bulundurasın. 

Ve türlü niam-ı Cennet ile mükerrem ve muazzez kılasın. Ve defter-i 
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a’mâlimizi cânib-i yemînimizden i’tâ eyleyesin. Ve hesaplarımızı âsân 

kılasın ve cümle suçlarımızı ve zenb-i vücutlarımızı afv u mağfiret edesin. 

Ve âhir berzahımız olan sıratı pek âsân geçiresin. Bi-lâ hesâp ve  ve-lâ sebk-ı 

azâb duhûl-i evvelîn ile  cennât-ı âliyâtına idhâ eyleyesin. Ve cennât-ı âliyât 

içinde  derecât-ı Âliyelere  ve makâmât-ı seniyyelere  vaz ve irtifâ buyurasın. 

Ve Habibimiz ve Rasûlümüz ve kurret-i a’yünümüz ve anamızdan eşfak ve 

erhamimiz olan Hazret-i Nebiyy-i muhterem Muhammed - salla’llâu aleyhi ve 

selem -  efendimiz hazretlerinin komşuluğu ile ikrâ kılasın. Ve cümle 

ni’metlerin eazzi olan bi-lâ keyf niteliksiz cemâl-i bâ-kemâl müşâhedesiyle 

muazzez ve mükerrem kılasın. Ve Rıdvân-ı ekber ki  neyl ile in’âmât-ı 

uhreviyyenin  en a’lâ ve aksâsına  biz zayıfları eriştiresin. 

ARAPÇA (Burada Kur’an hatminden ve Mevlidi’n-Nebiyyi’l-kerîm’den 

bahs etmektedir.) 

Hz. Peygamber’e Duâ: 

Bi’smi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm 

Ey Allâh’ım ve mahbûb-ı hakikî-i bî-iştibâhım! 

Fakîr-i hakîki Hilmî kulunu ve ilâ yevmi’l-kıyâm onun neslinden getireceğin 

zevâtı ve mecmû-ı ümmet-i Muhammed’i, müddet-i hayâtımızda olan 

enfâsımızdan her nefesimizde Rasûl – aleyhi’s-selâm’ın sûret-i tîniyye-i 

unsuriyye ve sûret-i dîniyye-yi şer’iyye ve sûret-i nûriyye-i rûhiye ve 

hakîkat-ı ma’kûle-i maneviyyelerinin ve cemî-i cihândan ona vâris kılıp 

onun veled-i sulbîsi gibi eyle. Tâ cemî-i hâlâtta sana abd-i mutî’ ve Rasûlüne 

ümmet-i hakikî ola, âmîn. Bi-câhi Tâhâ ve Yâsîn. 

İlâhî! Tevfîk-ı inâyet-redîf ve imdâd-ı hidâyet-refîkin ile bu fakîr-i hakîkî 

Muhammed Hilmi kulunu ve onun zürriyetini ve mecmû’-ı ümmet-i 

Muhammed’i müddet-i hayâtımızda olan enfâsımızdan her nefesimizde 

mihrâb-ı vahdette imâm olan Fahr-ı Âlem (salla’llâhu aleyhi ve sellem)’e 

kavlen ve fi’len ve hâlen ittibâ edip bilâ hâil iktidâ edenlerden kıl. Tâ ki 

namazlarımız hakkânîn ve şuhûdlarımız kâmil ola, âmin. 

Ey Allâhım ve mahbûb-ı cânım! Hankâh-ı Hilmi-i Astarlı hakkında edilen 

li’llâh fi’llâh duâlarımızın cümlesini kâbil ve taksîrlerimizi ğâfir u âfîsin. 

Duâya icâbette Sensin cedîr ki Sensin alâ külli şey’in kadîr. İlâhî seninle 

ahdederim ki kurûn-ı mâzîye mazâhir-i kümmel ile ma’mûre olduğu gibi 
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işbu beytinizde ilâ yevmi’l-kıyâm cemî ezmân hüccet-i ilâhiye ile kâime olan 

bu fakîr-i hakîkî Hilmî’den ve nesl-i Hilmî’de bulunan kümmel ile ma’mûre 

olmaktan hâlî olmaya ve ulûm ve esrâr-ı Rabbâniye onların kulûbu üzere 

münzele olmaktan hâlî olmaya. 

İlâhî! Seninle ahdederim ki işbu beytiniz, hankâh-ı Hilmi-i Astarlı’da sâki-i 

şarâb-ı ilm ü irfân ve mümidd-i ervâh-ı ins ü cân aleyhi salavâtu’llâhi’l-

Melikü’l-Mennân efendimiz hazretleri ilâ yevmi’l-kıyâm fi külli hînin ve ân 

verese ve hulefâsı ve hakîkat-ı külliyesinin mazâhiri ve rûh-ı küllîsinin 

merâyâsının aktâb… feyz ve imdâd ve hidâyet ve irşâd etmekten hâlî 

olmaya, âmin. 

İsmim Hilmî kıldın mahlasım Muhammed benim 

Zât-ı pâkin hakkı yâ Rab zemzem-i feyzin it atâ 

Yoluna bezletmeye yoktur fakîrin nesnesi 

Verdiğin cân u ten var ol dahi sana fedâ 

İsmu’llah’tan sen tecellî kıl bana 

Lutfun ile sen tesellî kıl bana 

Tecellî eyleyip zâtınla bana 

Dem-i âhirde…Refîk-i ‘alâ 

DUÂ: 

Ey Allâhım ve mahbûb-ı hakîki-i bî-iştibâhım! Bu fakîr-i hakîkî Muhammed 

Hilmî kulun ve onun neslini Rasûl – aleyhi’s-selâm – efendimiz hazretlerine 

her vechile muktedî ve ekmel vech üzere onun hidâyetiyle mühtedî ola. İlm 

ü amelde hakk-ı mütâbeat ile müttebi ola. Ve Rasûl – aleyhi’s-selâm –‘ın  

hâlinden ve makâmından onun için vâris ve nâib-i tâm ola. Yakazasında ve 

menâmında ve sinede olan vakâyıında gördüğü şey mutâbakatta ekmel ve 

esah ve bi-şuhûd ve rivâyetinde teşahhus ve temessülde ebyen ve evdah ola. 

.. Bu kulun cemî-i ahlâk ve evsâfında; ve ahvâl ve a’mâlinde kemâl-i 

ittibâından ötürü Hilmî kuluna, “Ben Rasûl – aleyhi’s-selâm –‘ı gördüm.” 

demek sahîh ola. Tâ ki cemî-i hâlâtta sana abd-i mutî’ ve Rasûlüne ümmet-i 

hakîkî ola, âmîn. 

Ey mahbûb-ı Hudâ vey nâzenîn-i Kibriyâ Seyidim Muhammed el- Mustafâ 

(salla’llâhu aleyhi ve sellem) : (Men deâ li’llâi ve zekerenî fî duâihî admane en 
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yüstecâbe duâuhû) hadîs-i hayât-bahşın sırrınca cemî-i enbiyâ ve evliyânın 

dergah hakkında husûl-i mürâdât ile kurbiyyet-i kâmile bulmaları senin zât-

ı şerîf-i adîmü’l-mesîlin vesâtatıyladir. Hem dünya ve ahiret cemî-i enbiyâ 

ve evliyâ, mü’minîn ve mü’minâta senin rahmeten li’l-âlemîn olan zât-ı bî-

mesîlin vesîle olmakla cümleden ziyade layıktır. Zîrâ iklîm-i lâhûtun 

mahbûbân-ı kudsiyâñlarının  cemîsinin efdali ve başları üzere tâcısın.  

Yâ şefîa’l-müznibîn! Bu emrâz-ı meâsîye ve bu derd-i hicrâna sen? Tabîb-i 

lâhîden şefâat ve inâyet dermânı ve mürüvvet ve şefkat ilacı erişmedikçe 

şifâ-yı hakîkiyyeyi kande bulalım. Ve senin gibi şefâat-kânı Sultânım var 

iken kimin kapısına boynum eyeyim. Hazret-i Allah aşkına bizi gayrı kapıya 

muhtac etme. Efendim seyidim! Dergâh-ı Hak’tan bir niyâzım vardır. 

Kabûlü için bir himmet buyurun. Duâm bu ki: hemen ol Sâni’-i Hakîm ve 

Raûf u Rahîm olan Hazret-i Allah’ım ve mahbûb-ı hakîki-i bî-iştibâhım! 

Mahz-ı lutfundan ve yümn-i inâyetinden ve umûm re’fetinden ve kemâ-i 

rahmetinden bu fakîr-i hakîkî Muhammed Hilmî kulunu ve cümle ümmet-i 

Muhammed’i hâtem-i Rusulün şer’ine tâbî kılsın. Vücûdumuzu şer’-ı Rasûle 

mir’ât ve Kur’ân-ı azîme mişkât kılsın. Merâtib ve makâmâtta ona kemâl-i 

tebeıyyet ile tâbî edip, hakîkatü’l-hakâyık olan velâyet-i hâssa-i 

Muhammediyye-i kemâliyye-i külliye-i ilâhiye-i ahadiyyesine mişkât kılsın. 

Ve cemî-i merâtib-i kevniyye ve ilâhiyyeyi kat’ ettirip ilmen ve hâlen vâris-i 

Muhammedî ile  mütehakkık ve Hazret-i ilmiye-yi ilâhiyyesine vâkıf ve 

müşâhid ve ahlâ-ı ilâhiyyesiyle Tâhir u mütehallık kılsın. Ve kalbimizi dahi 

şer’-i ilm-i ilâhî ve … ilm-i …. Ve tecellî ve câmi-i ulûm-ı zevâhir ve bevâtın 

kırânı kılsın. …. Dünyeviyyede bizi ve cümle ihvân-ı dînimizi Rasûl – 

aleyhi’s-selâm-‘ın hâssu’l-hâs ümmetinden ve ve cemî-i ahvâlde ona 

tâbiînden kıldığı gibi berâzıh-ı uhrevîye ve merâtib-i ilâhiyyede onun 

havâssı zümresinden haşr eylesin. Ve hîn-i intikâllerimizde basîret ve huzûr 

üzere mâ-sivâdan kalb-i selîm ile intikâl müyesser eylesin. Tâ ki biz 

kendisine cemî-i hâlâtte abd-i mutî’ ve Rasûlüne ümmet-i hakîkî olalım.  

Âmîn. 
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Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyetinin temeli, kültürdür” sözü rehber 

edinilen temel bir ilkedir. Bir milletin hayatında o milletin milli varlığının, 

özünden bir şey kaybetmeksizin korunmasında ve geliştirilmesinde bütün 

unsurlarıyla kültürün ihmale gelmez, vazgeçilmez çok önemli bir yeri ve 

değeri vardır. 

Kültür, bir yaşam biçimidir. Bir toplumdaki yiyecekler, içecekler ile bunların 

hazırlanması, sunulması, tüketilmesi ve damak zevki o toplumun yemek 

kültürünü oluşturur. Yemek kültürü için de sadece yemek çeşitleri ve 

yapılışı değil aynı zamanda hazırlanma sebepleri ve sofra adabı da yer alır. 

Kültürel özellikler toplumdan topluma hatta aynı toplum içinde yöreden 

yöreye değişiklik gösterir. Kültür özellikleri seyahatler, iletişim teknikleri ile 

bilgiye kolay ulaşım ve değişik şekillerde birbirinden etkilenir ve değişim 

gösterir. Bu değişim yörenin yemek kültürünü de etkiler ve zenginleştirir.  

Çankırı ili bu şekilde geçmişten günümüze gelen kültürel birikimi ve 

Anadolu’nun değişik yörelerinden gelenlerin getirdikleriyle kaynaşarak 

kendine özgü zengin bir yemek kültürüne sahiptir.  

Çankırı kültüründe yemekler hazırlanış ve sunuş özellikleri açısından 

Çankırı’nın ilçelerinde ve hatta köylerinde bazı farklılıklar gösterse de 

temelde aynı özellikleri taşımaktadır. 

A. ÇANKIRI YEMEK KÜLTÜRÜ 

Bir toplumun estetik zevkinin ve yaşam kültürünün gelişmişliğinin en 

somut göstergelerinden birisi damak zevkidir. Çankırı ve çevresi, 

birbirinden ilginç ve nefis yemek çeşitleriyle köklü Türk damak zevkinin 

dikkate değer bir yönünü temsil etmektedir.  
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Yemek kültürü yörenin toplumsal değerlerini ortaya çıkarma açısından 

önemli bir faktördür. Çankırı ve yöresinde yemek sadece beslenme 

ihtiyacını giderme aracı değil aynı zamanda toplumdaki sevgiyi, saygıyı, 

dayanışmayı, birlik ve beraberlik ile kaynaşmayı sağlayan bir araçtır. Bazı 

yemekler öze günler için, bazıları bir mesajı iletmek bazıları da yardımlaşma 

amacıyla yapılır. Düğün yemekleri, cenaze evine götürülen yemekler, iftar 

yemekleri buna örnektir.   

Özel Günler İçin Yapılan Yemekler 

Düğün, bayram, ramazan iftarı ve davet günleri Çankırılılar için yemek 

hazırlanışında itina gösterilmesi gereken özel günlerdir. Bu günlerde günün 

özelliğine göre değişik yemekler hazırlanmaktadır.  

a. Düğün Yemekleri : Evlilik ve sünnet gibi törenlerde yörelere göre farklı 

yemekler yapılır. Mesela Merkez ilçe Eldivan ve Şabanözü’nde genellikle 

Toyga aşı, etli pilav, ayran ve baklava ikram edilirken, Ilgaz, Çerkeş, 

Kurşunlu ve Atkaracalar ilçelerinde kazanda keşkek, güveç ve helva ikram 

edilir. 

Günümüzde ise düğünlerde genellikle daha ekonomik ve ikramı kolay 

olduğundan Çankırı kıymalısı1, ayran ve tatlı ikram edilir. Düğün 

yemeklerinin hazırlanışı genelde düğün evinde yardımlaşarak yapılır. Bu 

yardımlaşma ile kişiler arasındaki sevgi, saygı, dayanışma ve kaynaşma 

sağlanır.  

b. Ramazan İftar Yemekleri : Çankırı ve yöresinde Ramazan ayı boyunca 

iftar yemekleri ayrı bir önem taşır. Eş, dost ve fakirler yemeğe davet edilir. 

Sofrada mutlaka bir misafirin bulunmasına özen gösterir. Misafir olsun 

olmasın yemekler eksiksiz, özenle pişirilir ve sofralar aynı itina ile 

hazırlanır.  

İftar sofrasında iftariyelik denen hurma, zeytin, peynir çeşitleri, reçeller ve 

bal bulunur. Pastırmalı yumurta başta olmak üzere iftariyelikler öncelikle 

yenir. Daha sonra sıra takım yemeğine gelir.  

                                                           
1  Çankırı Kıymalısı: Kıyma önceden kavrulur ve soğutulur. Yapılacağı zaman bol kuru 

soğan, maydanoz, kimyon, karabiber gibi baharatlar ilave edilerek iyice karıştırılır. Fırında 

ince-uzun şekil verilerek üstü kapatılır ve pişirilir.  
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Takım yemeğinde genellikle tarhana çorbası, bütün et veya Çankırı güveci, 

etli yaprak sarması, pilav, tatlı ve kuru bamya yemeği yenir. Sofrada içecek 

olarak kızılcık şerbeti, hoşaf, komposto ikram edilir. Burada en önemli adet 

bamyanın tatlıdan sonra yenmesidir.  

Ramazanda sahur yemekleri de ayrı bir önem taşır. Sahurda sahur 

yemeğinden önce kalkılarak hazırlık yapılır. Genelde hamur işleri ve taneli 

yiyecekler hazırlanır. Gözleme, otlu, peynirli veya kıymalı içli ekmek 

(bükme), fırında keşkek, yağlı (okla) ekmeği, yazma çöreği, börek, ince 

ekmek muskası, erişte gibi yiyecekler ağırlıktadır. Bunlar kızılcık ekşisi, 

ayran, hoşaf veya meyve kompostoları ile tüketilir.  

c.Bayram Yemekleri : Ramazan ve Kurban bayramlarında sadece ev halkına 

göre değil bayram ziyaretine gelenler de düşünülerek yemekler hazırlanır. 

Bayram yemekleri genelde sütlü çorba veya toyga (aşı), etli veya zeytinyağlı 

yaprak dolması, baklava veya hameyli2 ya da kesme kadayıf gibi tatlılardır.  

Köylerde bayramda her gelen misafire mutlaka yemek ikram edilir. 

Merkezde ve diğer ilçelerde ise genellikle yemek yerine kahve, tatlı ve bazı 

yerlerde ilave olarak zeytinyağlı yaprak sarması ikram edilir. Kurban 

bayramında ise bu ikramlara ilave olarak kesilen kurban etinden et 

kavurması da ince ekmek (yufka) ile birlikte ikram edilmektedir. Bu 

ikramlar Türk misafirperverliğinin ve misafire verilen değerin en güzel 

göstergelerinden biridir.  

d- Davet Yemekleri : Çankırı ve yöresinde iftar davetleri dışında evlenecek 

genç kız ve arkadaşları, yeni evlenen eşler ve askere gidecekler, yakın 

akrabaları tarafından yemeğe davet edilir. Köylerde askere gidecek gençler 

hemen hemen tüm köy halkı tarafından yemeğe davet edilir.  

Ayrıca hacca gitmeden önce veya hacdan döndükten sonra da ilgili kişi 

tarafından köylerde köy halkının tümüne ilçelerde ise akrabalara ve 

komşulara yemek ikram edilir. 

                                                           
2   Hameyli : Baklava hamuru 35 küçük paziya (parça) ayrılarak teker teker çok ince olarak 

nişasta ile açılır, araları yağlanır, üzerine ceviz serpilir. 35 pazi bitince kare şeklinde üç 

parmak genişliğinde kareler şeklinde kesilir. Her kare karşılıklı köşelerden bıçak tersi ile 

ikiye katlanarak üçgen şeklinde getirilip pişirilir.  
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Bu davetlerde genelde çorba veya tatar böreği, fırında veya evde pişirilmiş 

Çankırı güveci, etli veya tavuklu pilav ve tatlıdan oluşan takım yemeği 

ikram edilir. Tatlı olarak baklava, höşmerim veya yumurta tatlısı yapılır. 

Günümüzde azalmakla birlikte bu yemeklerin yanı sıra çeşitli börek ve 

çörekler de ikram edilir.  

Bu davetler insanlar arasında birlik, beraberlik, sevgi ve kaynaşmayı 

artırması açısından Çankırı kültüründe önemli bir yere sahiptir. Çankırı 

yemek kültüründe özel durumlar için de yemekler hazırlanarak ilgili yerlere 

götürülür. Mesela, cenaze evine, yeni eve taşınan komşuya, hastaya, yeni 

doğum yapan anneye götürülen yemekler de dayanışmanın güzel bir 

örneğidir. Bu yemekler takım yemeği olabildiği gibi yazma çöreği, börek, 

tava çöreği, içli ekmek (bükme), gözleme, Çankırı kıymalısı gibi 

yemeklerdir. 

Mevlid, Yasin, hatim duası gibi törenlerde Çankırı kıymalısı veya helva-

ekmek dağıtılır.  

e.Özel Durumlar İçin Hazırlanan Yiyecekler: Çankırı ve yöresinde bazı 

özel durumlar, günler ve törenler için de değişik yiyecekler ikram edilir 

veya dağıtılır.  

Kandillerde un helvasının yapılıp dağıtılması, erkek çocuğu doğduğunda 

oğul helvasının dağıtılması, ölümün yedi, kırk ve elli ikinci günlerinde un 

helvası dağıtılması, bebeğin ilk dişinin çıkmasında buğdayın haşlanıp “diş 

bulguru” diye dağıtılması, köylerde nişanlarda şerbet dağıtılması gibi. 

Yağmur duası, adak kurbanı gibi törenlerde çoban kavurma veya etli pilav 

ikram edilir. Uzun kış gecelerinde çekme helvası yapılıp ikram edilir. Gelin 

ve damat için kız evinin oğlan evine gönderdiği gelin baklavası, düğünün 

ertesi günü gelin ve damadın yemesi için ince börek, ehlibilür yapılıp 

gönderilmesi de Çankırı yöresi geleneklerindendir.  

f. Kışın Tüketilmek İçin Hazırlanan Yiyecekler: Sonbahar mevsimi 

Çankırı’da hanımlar için oldukça yoğun geçer. Çünkü bu mevsimde kışlık 

yiyecek hazırlıkları başlar. Asma yaprağı kurutulması salamurası, taze 

fasulye, patlıcan, kabak, biber, nane, maydanoz, dereotu, kadın parmağı gibi 

sebzeler kurutularak kışa hazırlık yapılır. Küpecik peyniri, domates ve biber 

salçası, ev makarnası (erişte), tutmaç, cimcik hamuru, iri hamur gibi 
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yiyecekler hazırlanır. Kışlık kıyma, kuşbaşı ve sızgıç kavrularak hazırlanır. 

Yöreye özgü çördük, yabani armut, kelek, dolmalık biber ve değişik turşular 

yapılır. Tarhana, bulgur, yarma, keşkek, nişasta, pestil, hoşaf (meyvenin 

dilimlenerek kurutulması), ahlat kavutu, ev kavutu, reçeller, dorak, pelverde 

gibi değişik isimlerle anılan marmelatlar, vişne şurubu, kızılcık ekşisi 

kaynatılıp hazırlanır.  

Günümüzde azalmakla birlikte bazı köylerde et kurutulur. Bir çeşit tatlının 

ana maddesi olan uğut hazırlanır.  

Çankırı’da sofra adabı ve yemek kültürü kendine has özellikler taşımakta 

olup özgün kültür birikimini yemek kültürü ile ortaya koymuştur. Anadolu 

coğrafyasındaki eski kültürünü zamanımıza kadar taşıyarak tüm 

zenginliğiyle yaşatmaya çalışmaktadır.  

Çankırı’da yemek sadece bir ihtiyaç olmaktan öte birlik beraberlik, 

toplumsal kaynaşma ve dayanışma gibi üstün meziyetleri de ortaya 

çıkarması açısından önemlidir.  

B. ÇANKIRI KÜLTÜRÜNDE SOFRA ADABI 

Çankırı ve yöresinde sofra adabı ilçeden ilçeye, beldeden beldeye hatta 

köyden köye farklılıklar gösterse de genelde yaran kültürüne3 dayanan 

ortak özellikler gösterir.  

“Kız anadan öğrenir sofra düzmeyi  

Oğlan babadan öğrenir sohbet gezmeyi” 

Bu atasözü ile ev hanımlarının sofra ve yemek işlerinde ön plana çıktığı 

görülmektedir.  

Eskiden Türk mutfağı oturma odasının bir bölümünde bulunurdu. Yemekler 

orada pişer ve orada yer sofralarında yenilirdi. Yere, yöreye özgü motiflerle 

dokunmuş sofra bezi serilir, üzerine tabla4 konulup üzerine de kalaylı bakır 

sini5 yerleştirilirdi. Kişi sayısına göre eskiden tahta kaşıklar dizilir ve 

yemeğin çeşidine göre ince ekmek (yufka, yoka) bazlama, çörek gibi ekmek 

                                                           
3    Yaran Kültürü : bkz. kaynakça 
4   Tabla genelde tahtadan yuvarlak olarak yapılan bir araç 
5   Bakırdan yapılan ince kenarlı tepsi  
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çeşitleri getirilirdi.  

Bir sini etrafına toplanılabiliyorsa sofraya ailenin tüm bireyleri otururdu. 

Misafir geldiğinde ise ek sofra açılırdı. Sofraya önce evin reisi oturur onu yaş 

sırasına göre diğer erkekler yaşça büyük hanımlar ve çocuklar takip ederdi.  

Sofraya yemek servisini evin gelini, genç kızı veya hanımı yapardı. Servis 

yapan kişi sofraya oturmazdı. Bütün yemekler (çorba kâseleri) kapaklı bakır 

sahanlarla6 sofraya getirilirdi. Evin reisi yemeğe başlamadan kimse 

başlamazdı. Yemeğe genellikle çorba ile başlanır sonra sırasıyla Çankırı fırın 

güveci, etli pilav, etli yaprak sarması, tatlı, kuru bamya yemeği ikram 

edilirdi. İçecek olarak da yemeklerin yanında kızılcık ekşisi, hoşaf veya 

ayran verilirdi.  

Yemeğe besmele ile başlanır, yemekler sofra duası ile bitirilirdi.  

Örnek Bir Yemek Duası : 

Dirildi geldi nimet veren Allahım ne cömert, 

Ölenlere gani gani rahmet, 

Sağ kalanlara sıhhat selamet, 

Soframız nur, kaza bela geri dur, 

Ev hanesini eyle mamur, 

Devamı devlet kesiri rahmet, 

Kabulü dua zıt vela tuğallit bi hürmet-il Fatiha. 

Yemekle ilgili maniler: 

Misafirlerin ziyaret sırasında ve ayrılırken ev sahibine söyledikleri maniler:   

Eviniz Tanrı dostu, hanen mübarek olsun, 

Ocağın aydın olsun, eviniz nur ile dolsun. 

Haktan yansın çırağın, iyerlensin burağın, 

Cennet olsun durağın, hanen mübarek olsun. 

Çay veya kahve  ikramında ev sahibinin söylediği mani : 

İstanbul’dan gül getirdim, dalından bülbül getirdim, 

Misafirlerim içsin diye çay (ya da kahve) getirdim. 

                                                           
6    Sahan = Bakır tabak 
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Misafir uğurlarken söylenen maniler 

Bundan özge söz olmaz, cahiller kadrin bilmez, 

Görmeye doymak olmaz, izin verin gidelim.  

Ne bakarsın ıraktan,  baklavadan börekten, 

Vazgeçmeyiz çörekten, hanen mübarek olsun. 

Haydi kalkın gidelim, bir mum verin yakalım, 

Pabuçlara bakalım, eviniz mübarek olsun, 

Her taraf nur ile dolsun. 

Yemekte gerekmedikçe konuşulmaması sofra adabından sayılırdı. 

Sofralardaki boş tabaklar alınırken sofradaki bütün tabakların boşalması 

beklenirdi. Sofraya getiriliş sırasına göre boş tabaklar toplanırdı. Sofradan 

kalkıldıktan sonra evin büyüklerine kahve ikram edilirdi.  

Yemekte ailenin bir araya toplanması kaynaşma ve birleştiricilik özelliği 

açısından çok önemli olmakla birlikte bu adet çoğunlukla köylerde 

yaşatılmakta, ilçelerde de az da olsa aynı usuller devam etmektedir.  

Günümüzde yemek sofraları aile fertlerinin bir araya geldiği, sohbet ettiği ve 

sorunlarını paylaştığı ortamlar haline gelmiştir. Yemekler genelde mutfakta 

yer alan masada herkesin tabağına ayrı ayrı servis yapılarak yenmektedir. 

Artık bakır sahanların yerini porselen tabaklar, tahta kaşıkların yerini de 

metal kaşık, çatal bıçaklar almıştır.  

Çankırı’daki her şeyde yaran kültürünün etkisi olduğu gibi yemek ve sofra 

adabında da yaranın etkisi vardır. Çünkü yaran kültürü Çankırı için bir 

yaşam tarzıdır. Yaran kültürünün sofra adabının kendine has özellikleri 

vardır. Yemeklerin yerde, sini üzerinde yenmesi, takım yemeklerinin sırayla 

gelmesi, büyük başağanın yemeğe başlamadan diğerlerinin başlamaması, 

dua yapılması farklı karakteristik özellikleri göstermektedir.  

Yaran meclislerinde yemek gece yarısına doğru yenir. Yarenler arasında 

rekabet olmaması için yemek mönüsü daha önceden belirlenir ve her yaren 

bu mönüye uyar. Başağalar daha farklı ikramlarda bulunabilmektedir. 

Yemekler takım yemeği içerisinde yer alan yayla çorbası, güveç, pilav, 

baklava, bamya, kızılcık ekşisi veya hoşaf ve ayrandan oluşur. Günümüzde 
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bazı ilçe ve köylerde daha ekonomik olması sebebiyle Çankırı kıymalısı 

ikram edilmektedir.  

Yaran meclisinde yemek yeme zamanı küçükbaşağanın büyükbaşağaya 

“Yemek hazır başağam” duyurusundan sonra ibrik ile sırayla eller 

yıkandıktan sonra, sofra bezlerinin ortasına konulan siniler etrafına yarenler 

ve misafirler yaş, kıdem ve mevkilerine göre otururlar.  

Büyükbaşağa kaşığı eline alınca sırayla küçükbaşağa, reis ve yarenlerde 

kaşıkları alırlar. Büyükbaşağa besmele ile kaşığını çorbaya uzatır ve içer. 

Sonra sırayla küçükbaşağa, reis, yarenler ve misafirler çorba tasına uzatıp 

içerler. Bu davranış üç kez tekrar edilir. Hata yapan yaren diğer arkadaşı 

tarafından “Merhaba yaren ağa” şeklinde uyarılır. Hata yapan yarenin 

cezası ya hemen ya da gece bittikten sonra kurulan mahkemede verilir. Ceza 

durumu kararlaştırıldıktan sonra yemeğe devam edilir. Büyükbaşağa ceza 

yemeği olarak “Kuzunun içinde hindi, hindinin içine tavuk, tavuğun içine 

bıldırcın” şeklinde belirleyebileceği gibi bazen de kuzu, hindi, tavuk ve 

bıldırcının ayrı ayrı içli pilavla pişirilmesini isteyebilir.  

Yemek bittikten sonra dua yapılır. Sıra ile önce büyükbaşağa, sonra 

küçükbaşağa, reis ve yarenler sofradan kalkar. Büyükbaşağanın oturuşu gibi 

eski yerlerine otururlar. Yemekten sonra kahve içilir.  

Çankırı’daki yaren kültürünün toplum hayatına, sofra adabına çok büyük 

etkileri vardır. Ayrıca Çankırı’da belli yaş grubundaki erkekler sıra 

gezmeleri yaparak birbirlerine yemek ikram ederler ve ikramı da bizzat ev 

sahibi yapardı.  

Yaran meclislerindeki sofra adabı ve Çankırı ve çevresindeki sofra adabı 

kendine özgü karakteristikler göstermektedir. Bazı adetler günümüze kadar 

gelmiş hatta yaşatılmaya çalışılmakla birlikte, bazıları ise unutulmaya yüz 

tutmuştur. Çağımızdaki ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmeler, 

şehirleşme kadınların çalışma hayatına girmesi yemek kültürünü ve sofra 

adabını etkilemektedir.  
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ÇANKIRI’DA AHİLİK, YÂRAN ve GÜNÜMÜZ AÇISINDAN  

ANLAM ve ÖNEMİ 

                                                                                             Prof. Dr. Hasan ONAT 

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum.  

Öncelikle bir hususu hatırlatmakta fayda görüyorum.  

Şu anda üzerinde bulunduğumuz bu topraklar, Türk milletinin en son 

yaşadığı varlık-yokluk çizgisi olan İstiklal Mücadelesi’nde tarihi bir rol 

üstlenmiştir. Tükendi denilen Anadolu insanının özgüveni bu topraklarda 

yenilenmiş; İnebolu’dan gelen mermi yüklü kağnıların gıcırtısı, bu 

topraklarda ölümsüz bir besteye dönüşmüştür. Bu topraklar, çocuğunun 

örtüsünü, ıslanmasın diye mermilerin üstüne örten, yalın ayak cepheye 

koşan Türk Anası’nın yüreğinin attığı topraklardır.  Bu topraklar, Türk 

milletini dimdik ayakta tutan temel öz değerlerin üretildiği, büyütüldüğü ve 

hala diri tutulduğu topraklardır. Çankırı Kalesindeki Karatekin Beyin 

varlığı, bu toprakların tapusu gibidir. Bu tapu, bizi biz yapan öz 

değerlerimizin, bu topraklarda sonsuza dek var olması gerektiğini, bir arada 

insanca yaşayabilmenin temel ortak paydasının bu değerlerin yeniden 

üretilmesinden geçtiğini bizlere hatırlatmaktadır. İldivan dağının 

eteklerinde yatan Seyyid Hacı Ali Türabi, Seyyid Hacı Muradı Veli, Şeyh 

Kara Musa, bu kıraç topraklarda sevginin, barışın, hoşgörünün nasıl 

yeşerdiğinin kanıtı olarak görülmelidir. 

Türk milletinin küreselleşme sürecinde içine sıkıştığı yeni Ergenekon’dan 

çıkış, ancak bizi biz yapan yüksek evrensel değerlerimizin yeniden 

keşfedilmesi ve küresel ölçekte yeniden üretilmesi ile mümkün olabilecektir. 

Bu topraklar, yüksek değerlerimizin hala diri olduğu topraklardır. Bunların 

kök hücrelerini Ahilik ve Yâran Teşkilatı’nın kalıntılarında bulmak 

mümkündür. Küreselleşmenin baş döndüren anaforunda tutunabilmek, bu 

kök hücrelerin filizlenerek, kökleri derinlerde, dalları göğe doğru uzanan, 

gövdesi sapasağlam, sürekli meyve veren ağaçlara dönüşmesine ve 

insanlığın bu meyvelerden faydalanarak yeniden insan gerçeğini fark 

etmesine bağlıdır. İçinde yaşadığımız zaman diliminde, yerel gibi görülen 

her sorunun çözümünde bile, mutlaka evrensel bir boyutun olması gerektiği 

iyi anlaşılmalıdır.  

Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sonsuza dek ayakta kalmasını, şanlı 

bayrağımızın göklerde özgürce dalgalanmasını istiyorsak, önce bilginin 

gücüne sahip olmak, sonra bu bilgiyi hayatın bütün alanlarında üretime 

dönüştürmek gerektiğini unutmamak zorundayız. Akıllı ve başarılı olan 
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insanların iki belirgin özelliği dikkat çeker: Başkalarının tecrübesinden 

yararlanmasını bilmek ve zamanı iyi kullanmak. Bugün gelinen noktada, 

hem geçmişteki atalarımızın tecrübe birikimlerinden,  hem de insanlığın 

mevcut birikiminden yararlanmayı bilmeden hiçbir şey yapmanın mümkün 

olmadığı açıkça görülmektedir.  

Bizim geçmişimiz, gerçekten muhteşem bir hazine gibidir. Bu hazineden 

yararlanabilmek, tarih bilincine ve geçmişi eleştirel bir yaklaşımla doğru 

okumaya bağlıdır. Bizim inancımız ve değerlerimiz, yeni gelişmelere, yeni 

bilgilere açık olmayı bir sorumluluk olarak görmektedir. İslam, gizlisi saklısı 

olmayan, açık-seçik bir dindir. Kur’an’ın ilk emri “Oku” diye başlamaktadır. 

Kur’an, “bilenlerle bilmeyenlerin bir olmayacağını” açıkça ilan etmiştir. 

Müslümanların meydana getirdikleri muhteşem medeniyet, Kur’an’ın 

uyandırdığı entelektüel merakın bilimsel bilgi üretimine dönüşmesiyle 

birlikte oluşmaya başlamıştır. İnsanlığın bugün ulaştığı bilim ve 

teknoloji’nin arka planı iyi araştırılırsa, Müslümanların ürettikleri bilimsel 

birikimin ve bilim zihniyetinin var olduğu görülebilecektir. Bunun en açık 

kanıtı Batı’nın Yunan Felsefesi’ni bile Müslümanlar kanalıyla almış olduğu 

gerçeğidir.  

Bu sebepten, bizim Batı karşısında komplekse kapılmamızı gerektiren hiçbir 

şey yoktur. Bu durum, ne Batıyı ve Batı uygarlığını görmezlikten gelmemizi, 

ne de onun karşısında gözlerimizin kamaşmasını gerektirir. Evet, mevcut 

koşullarda egemen kültür ve uygarlık, 17. asırdan beri Batı kültür ve 

uygarlığıdır. Ancak, bu uygarlığın öne çıkarttığı demokrasi, laiklik, 

hukukun üstünlüğü gibi, küreselleşme ile birlikte dünya çapında varlığını 

hissettiren değerler, bugün üreticisi olan Batılılar tarafından tahrip 

edilmektedir. Hâlbuki ne laiklik, ne demokrasi, ne hukukun üstünlüğü, ne 

de bilim, kimsenin tekelinde olamayacağı gibi, bu değerlerin üretilmesinde 

Müslümanların da ciddi katkısı vardır.  

Öyleyse, insanlığın yeni açılımlara, hem de Müslümanların katkı 

sağlayacağı yeni açılımlara şiddetle ihtiyacı olduğunu söylemek pek yanlış 

olmasa gerektir. İşte, Ahilik ve Yâran teşkilatı burada özel bir önem 

kazanmaktadır. Şöyle ki: Bu kurumlar, geçmişte insanların barış içinde, hem 

de ciddi manada üreterek yaşamasına katkı sağlayan, kelimenin tam 

anlamıyla sivil toplum örgütlerdir. Bu kurumların iyi anlaşılması, bize, 
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unutmak üzere olduğumuz bir arada yaşayabilmenin temel ortak paydasını 

yeniden hatırlatacaktır; tüm insanlığa da, sivil toplum örgütünün ne anlama 

geldiğini gösterecektir. Bu kurumlar, tarihte, en zor zamanda Türk 

milletinin bağrından ürettiği kurumlardır. Bunlar, bu milletin en zor 

zamanlarında bile, özgürlüğünden taviz vermeden, işbirliği, güç birliği 

yaparak, yüksek güven kültürü yaratmayı, emeği “salih amel”e 

dönüştürmeyi başardığını ve zaman konusunda gerekli duyarlılığa sahip 

olduğunu göstermektedir.   

Ahilik, Selçuklular döneminde Anadolu’da ortaya çıkan bir Türk 

kurumudur. Türk tarihinin en zor dönemlerinden birisinde, yine Türk 

damgası taşıyan Fütüvvet geleneğinin değiştirilip, dönüştürülmesi ve 

Anadolu’ya özgü koşullar çerçevesinden yeniden üretilmesiyle ortaya 

çıkmıştır. Kurumun göçebe Türklerin yerleşik hayata geçmesi, sürekli 

devam eden göç dalgalarının yarattığı sorunların üstesinden gelinmesi, 

üretimin planlanması ve kaliteli üretim yollarının aranması, toplumsal 

işbirliğinin ve güvenliğin sağlanması gibi önemli işlevlerinin iyi 

anlaşılabilmesi için, kurumun ortaya çıktığı zaman dilimindeki Anadolu’ya 

kısaca göz atmakta fayda vardır. 

Anadolu’ya Türk göçlerini, Moğollardan önce ve Moğollardan sonra olmak 

üzere iki aşamada incelemek mümkündür. Moğol kasırgasından önce, daha 

çok konargöçer Türk boyları İran üzerinden Anadolu’ya doğru yola 

çıkmışlar; karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırarak kendilerine yaşam 

alanları yaratmışlardır. Moğolların egemenliği, Türk Tarihi açısından bir 

kırılma noktasına işaret eder. O zamana kadar İslam dünyasının en önemli 

bilim, kültür, sanat ve ticaret merkezleri olan Semerkant, Taşkent, Buhara 

gibi önemli yerler Moğolların eline geçmiş; buralarda yaşayan insanlardan 

canını kurtarabilenlerin bir kısmı Anadolu’nun yolunu tutmuştur. Bu yeni 

göç dalgasının içinde, daha önce yerleşik hayatı tatmış olan pek çok bilim 

adamı, sanatkâr, esnaf ve ticaret adamı da vardır. Bir başka ifadeyle, artık 

Orta Asya’daki birikimden bazı sızıntılar, Anadolu’ya ulaşmaya başlamıştır.  

Selçukluların çöküş sürecine girmesi, Moğol kasırgasının da etkisiyle 

Türklerin yaşadıkları bütün bölgelerin her bakımdan ciddi sıkıntılarla dolu 

hale gelmesine sebep olmuştur. İşte bu kaos ortamında, bir sivil inisiyatif 

olarak Ahiliğin varlığını hissettirdiğini, güvenlikten, sosyalleşme ve 
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ekonomiye kadar toplumu çekip çevirdiğini görmekteyiz. Burada üç hususa 

hemen dikkat çekmekte fayda vardır: Birincisi, Buhara, Semerkant, Taşkent, 

Merv gibi şehirlerin birikimi, Anadolu’da Ahilik için beslenme kaynağı 

olmuştur. İkincisi, Ahilik, Orta Asya Türk kültürünün, yerleşik hayatta 

üretilen boyutu ile konargöçer çizgide çok fazla bozulmadan akıp giden 

boyutun bir sentezini üretmeyi başarmıştır. Bir başka ifadeyle, Ahilik’le 

birlikte bir Türklük ortak paydası ortaya çıkmıştır. Üçüncüsü, Fütüvvet 

geleneği, hem Ahiliğin omurgasını oluşturmuş; hem de Anadolu 

koşullarında yeniden üretilmiştir.   

Fütüvvet geleneği, Abbasiler zamanında yiğitliği, cömertliği, çalışkanlığı 

şiar edinen farklı renklerdeki eğilimlerin oluşturduğu bir gelenektir. Abbasi 

halifesi Nasır Lidinillah’ın bu geleneğin içinde aktif olarak yer almasıyla 

farklı bir boyut kazanmıştır. Bize kadar ulaşan ilk Fütüvvetnameler’den 

sayılan Sülemi’nin şu ifadeleri bize bu konuda bir fikir verebilir: “Allah sana 

rızasını ikram etsin, fütüvvetten sordun, öyle ise bil ki fütüvvet: Allah’ın 

emirlerine uyma, güzel ibadet, her kötülüğü bırakma, zahiren ve batınen, 

gizli ve açık ahlakın en güzeline sarılmadır”. (Sulemi, Tasavvufta Fütüvvet, 

çev. S. Ateş, Ank. 1997, 24). Fütüvvetnameler incelendiğinde, ahlakın ön 

planda tutulduğu, toplum içinde ahlaklı bir hayat için uyulması gereken 

kuralların, bilinmesi gereken ilkelerin ortaya konulduğu dikkat 

çekmektedir.  

Sülemi, “Fütüvvetin Gerekleri”ni şöyle özetler: “Şunlar hep fütüvvetin 

gereklerindendir: Doğruluk, vefa, cömertlik, güzel huy, göz tokluğu, 

dostlarla şakalaşma, arkadaşlarla iyi geçinme, kötü söz dinlemekten 

kaçınma, iyilik yapmayı arzulama, güzel komşuluk, güzel konuşma, ahde 

vefa, Allah’ın senin emrinin altına verdiği aile efradına ve hizmetçilere iyi 

muamele, çocukları terbiye etme, büyüklere karşı edepli davranma, kinden, 

aldatmadan, buğzdan uzaklaşma, Allah için dost, Allah için düşman olma, 

malını, mevkiini dostlara bezletme, buna karşılık onların başlarına 

kakmama, malında ve mevkiinden kendisinden yardım dileyenin sözünü 

yerine getirme, misafirlere hizmet etme, dostların işini gönülden yapma, 

dostlarına yemeğinden yedirmek suretiyle saygı gösterme, canıyla, malıyla 

onların ihtiyaçlarını karşılamağa koşma, kötülüğü iyilikle karşılama, 

gelmeyene giderek karşılık verme, tevazua sarılma, kibirden kaçınma, 

hallerini ve sebeplerini beğenmeden vazgeçme, ana-babaya iyilik, akrabayı 
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ziyaret, ihvanın kusurlarına göz yumma, kabahatlerini örtme, gizlide 

onlara öğüt verme, her zaman onlara dua etme…. hiç kimseden çekinmeden 

hakkı söyleme, sevinecek şeye şükretme, belalara sabretme, hıyanetten 

uzaklaşma, mecliste aşağıda oturmaya razı olma, kendi haklarını 

istemekten vaz geçme, başkalarının haklarını tam verme ve nefsinden bunu 

yapmasını isteme, gizlide Allahın yasaklarına uyma, arkadaşlara danışma, 

yokluk sırasında yalnız Allah’a güvenme, az tamah, Salihlere hürmet, 

günahkarlara şefkat etmeyi bilme, kimsenin kendisinden rahatsız 

olmamasına, dışının içine uymasına dikkat etme, dostunun dostuyla dost, 

düşmanıyla düşman olma, dostunun, ziyaretine gideceği kimsenin uzakta 

bulunması dolayısıyla ziyaretten geri kalmama”. (Sülemi, aynı eser, 93–94) 

Fütüvvetin bu gerekleri, Ahiliğin temel ilkeleri olarak kabul edilmiştir. 

Burada dikkat çeken husus, Türk toplumunun, hem Orta Asya’dan gelen 

bütün birikime, hem de Müslümanların ve diğer toplumların birikimlerine 

açık olmasıdır. Zor koşulların, insanların dikkatini maziye yönlendirdiği, 

toplumları daha kapalı ve muhafazakâr hale getirdiği bilinen bir husustur. 

Ancak, o zamanki Türk toplumu, Ahilik gibi bir kurum yaratarak, bu 

kurumun etkin olmasını sağlayarak, hem daha önce dikkat çektiğimiz bir 

“ortak payda” oluşturmayı, hem de sağlıklı bir şekilde örgütlenerek zor 

koşulların üstesinden gelmeyi başarmıştır.  

İşin gerçeği, günümüzde Türkiye’nin içinde bulunduğu mevcut koşullar, 

Osmanlı öncesi dönemi fazlasıyla andırmaktadır. O zamanlar, Moğol 

kasırgası vardı, şimdi son üç asırdır boğuştuğumuz mağlup medeniyet 

travması var. O zamanlar, kendi kültür köklerimize, değerlerimizin kök 

hücrelerine uzanmayı, onları yeniden yeşertmeyi başarmıştık. Şimdilerde, 

biraz da küreselleşmenin etki ve katkılarıyla, kendi modernitemizi 

kendimizin yaratması gerektiğini yeni yeni fark etmeye, kendimizi ve Batı 

uygarlığını, yeni yeni doğru anlamaya başlıyoruz. Ancak, şimdilerde işimiz, 

eskisinden kat be kat daha zor.  

Aslında, İstiklal Savaşı, uygarlık bilincinin yeniden uyanmasını 

sağlayabilirdi. Ne yazık ki, yeni kurulan devletin sancılı geçiş dönemi 

koşullarını, tabii koşullara dönüştürdük, kalıcı hale getirdik. Köklerimizle 

buluşmada, kendimizle, değerlerimizle barışmada, fazlasıyla geç kaldık. 

Keşke Atatürk’ün yaptıklarının “yeni bir uygarlık projesi” olduğunu 
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zamanında doğru olarak anlayabilseydik. Cumhuriyeti kuran irade, Ahilik 

gibi bir kurumun da farkındaydı. Bu konudaki ilk çalışmaların Baha Said, 

Yusuf Ziya Yörükan, Hilmi Ziya Ülken, Fuat Köprülü tarafından yapıldığını 

hatırlamakta fayda vardır. Ahilik ve Yaran Teşkilatı, tarih bilincimizi 

yeniden parlatacak niteliktedir. 

Tarih milletlerin hafızası gibidir. Tarihini unutan milletlerin hafızaları da 

yok olur. Türk toplumunun hafızasının niçin bu kadar zayıf olduğunun 

sebeplerinden bir tanesi işte budur. Tarih bilmeyen insanların perspektifleri 

olmaz. Perspektif sahibi olmayan insanların sorunlara çözüm üretmesi 

mümkün olmaz. Bunların hepsi birbiri ile alakalı. Öyle ise tarihî bilgi ve 

bilincimizi gözden geçirmek zorundayız.  

Burada, belimizi büken, bizi sıkıntıya sokan iki ciddi açmaz vardır.  

Birincisi genelde aydın dediğimiz okumuş yazmış kesimin din ve tarih 

konusundaki tavrı: Tarihi yok farz etme, görmezlikten gelme eğilimi; 

geçmişi kötüleyerek bugünün iyi olduğunu anlatma çabası. Buna, din 

konusundaki tutarsız, bilimsellikten yoksun tavrın da eklenmesi 

gerekmektedir. Bu tavır, dinin en azından, insanlara temel iletişim kodlarını 

kazandıran bir sosyal gerçeklik olduğunu kavrayamamıştır.  

İkinci yanlış tavır geleneksel çizgide ortaya çıkan geçmişi, tarihi 

kutsallaştırma tavrıdır. İşin ilginç yanı, sonuçta ikisinin de aynı kapıya 

çıkıyor olmasıdır. Geçmişi yok farz etmekle geçmişi kutsallaştırmak 

arasında pek fazla bir fark yoktur. İkisi de sonuçta geçmişi, insanın anlama 

menzilinin dışına taşır. Eğer geçmiş, anlama menzilimizin dışında kalırsa 

geçmişin olumsuz etkisinden asla kurtulamayız. Ama geçmişi doğru 

anladığımız zaman geçmişte işe yarayan, evrensel boyut taşıyan o kök 

hücrelerini yeniden keşfedip, onların yeniden diriltilebilmesi için ortamı 

uygun hale getirdiğimiz zaman bizim geçmişi daha sağlıklı anlama, 

değerlendirme, daha da ötesi daha sağlıklı güvenli bir gelecek kurma 

şansımız ortaya çıkar. Geçmişi bilmeyen, tarih bilinci eksik olan 

toplumların geleceği ya geçmiş tarafından belirlenir ya kendilerinin dışında 

birileri tarafından belirlenir. Bu ifademi tekrar etmek istiyorum. Kendi 

geçmişini bilmeyen tarih, bilgi, bilinç birikimine sahip olmayan toplumların 

kaderi ya geçmişleri tarafından belirlenir ya da kendi dışındaki birileri 

tarafından belirlenir.  
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Türkiye’nin geleceğinin plan projesi acaba ciddi manada kendimiz 

tarafından mı belirleniyor? Eğer eğilimleriniz muhafazakâr, dini 

duygularınız güçlü ancak zamanı ve dünyayı okuma yeteneğiniz dumura 

uğramış ise geçmişe demir atıp dinlenirsiniz, geçmişle övünür tarihte tatil 

yaparsınız;. Dini duygularınız biraz daha zayıfsa o zaman gözünüz 

dışarıda olur; gördükleriniz karşısında sürekli gözünüz kamaşır ve asla 

olay ve olguları doğru bir şekilde anlayamaz ve değerlendiremezsiniz. Sizin 

gelecekle ilgili plan ve projeleriniz sizin dışınızdaki birileri tarafından, Batı 

tarafından belirlenir. Amerika tarafından belirlenir. Sonuçta siz olmazsınız 

ki. Siz özgün olma vasfını kaybedersiniz.  

Görüyorsunuz her iki halde de yani dindar olduğunuz zaman da, az dindar 

ya da dindar olmadığınız zaman da sonuç değişmiyor. Sonuç ya maziye 

mahkûm olmak, tarihe demir atmak; ya da dışarıya mahkûm olmak. Peki, 

çıkış yolu nedir? Çıkış yolu maziyi doğru anlamaktan geçiyor. Kendimizi, 

bizi biz yapan kimliğimizin ana unsurlarını doğru tespit edip temel 

değerlerimizi evrensel ölçekte yeniden üretmekten geçiyor.  

Şimdi tekrar 12. ve 13. asırları biraz hatırlayalım: Selçuklu Devleti artık 

çökme aşamasına gelmiş. Bir Moğol kasırgası ortalığı kasıp kavuruyor. Dicle 

ve Fırat nehirlerinin günlerce mürekkep aktığı söyleniyor. Muazzam bir 

birikim, bir medeniyet yok ediliyor. Göç dalgaları, insanların yerlerinden, 

yurtlarından alıp başka diyarlara sürüklemiş. Ve böyle bir ortamda Anadolu 

bir kaos içersinde. İnsanlar ne yapacaklarını şaşırıyorlar.  

İşte bu kaos ortamında Ahîyân-ı Rûm, Bâciyân-ı Rûm ve Gâziyân-ı Rûm 

ruhu harekete geçiyor. Ahiyân-ı Rûm, Anadolu’daki ahîlerdir.  Selçuklular 

döneminde kurulan Ahilik, daha önce de dikkat çekmeye çalıştığımız gibi 

bir Türk kuruluşudur. Özü itibariyle Türk kültüründen ve İslam’ın kurucu 

ilkellerinden, temel ahlak ilkelerinden beslenen bir kuruluştur; ilginç olan 

dini öğelerden beslenmesine rağmen dinle özdeşleşen bir kuruluş 

olmamasıdır. Bizim en çok karıştırdığımız noktayı şimdi burada çözüyoruz. 

Yani din üretim için sizi teşvik ediyor. Din ciddi manada sosyal hayatta 

güvenliğin sağlanması için sizi teşvik ediyor. Ama sizin yaptığınız iş dinle 

özdeşleştirilmiyor. Ne kadar güzel değil mi? Yani birtakım insanların 

hataları dine mâl edilmiyor. Ahilik aslında erken dönemde bunu 

başarabilmiş. Ve nasıl uç veriyor Anadolu’da, o zor dönemde. Hakikaten 
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son derece dikkat çekicidir. Bir bakıyorsunuz bir boyutuyla esnaf teşkilatı 

olarak ortaya çıkıyor Ahilik karşımıza.  

Tek başınıza çok şey üretebilirsiniz, çok yaratıcı yetenekleriniz güçlü olabilir 

ama organize olmazsanız hiçbir iş yapamazsınız. Buna bugün modern 

terminolojide sinerji deniliyor. Yani enerjinin daha verimli kullanılabilmesi 

ancak sinerji ile mümkün olabilir. Sinerji dediğimiz şey pek çok beyinin, 

enerjinin bir araya gelerek ortak iş yapması, ortak düşünebilmesi. Biz bazen 

sınıfta ders anlatırken yaşarız bu durumu. Bazen öyle bir hava oluşur ki 

enerji patlaması olur; daha önce hiç aklınızın ucundan geçmeyen fikirler, 

düşünceler, bir sağanak halinde akmaya başlar. Ahiliğin iktisadi boyutunda 

bu sinerjiyi görmek mümkündür. Burada iş birliği, güç birliği, sağlıklı 

dayanışma ve paylaşma vardır. Toplum, kaliteli mal üretiminin yollarını 

bulmuş, tutarlı bir kontrol mekanizması geliştirmiştir. Kaliteli mal 

üretmeyenin “pabucu dama atılır”. “Pabucun dama atılması”, kalitesiz mal 

üretenin cezalandırılmasıdır. Bu konuda da, adaletin sağlanabilmesi, 

sistemin sağlıklı işleyebilmesi için gerekli önlemlerin alındığını görmekteyiz.  

Ahiliğin Çankırı yöresindeki uzantısı ve bugüne gelen kalıntısı “Yâran 

Teşkilatı” olarak anılmaktadır. Burada, esnafın yanında, daha çok kırsal 

kesimin ihtiyaçlarının belirleyici olduğu anlaşılmaktadır. Yâran’da, 

dayanışma, sosyalleşme, güvenlik, eğitim-öğretim ve eğlence daha bir ön 

planda görülmektedir.  Her şeye rağmen, yine üretimden vaz geçme söz 

konusu değildir. Bugün Yâran Teşkilatının varlığını, kış gecelerinde haftada 

bir gün yapılan “yâran yakma”/“ocak yakma” denilen toplantılarda, 

düğünlerde ve ölümlerde görebilmekteyiz. Eldivan yöresinde, halâ, birtakım 

toplumsal sorunların çözüme kavuşturulmasında “Baş Ağa” etkin bir 

faktördür. Burada “Pabucun dama atılması” nın yerini “Ocaktan atılma” 

almıştır.  

Çocukluğumda, bir düğüne katılımın çok az olduğunu fark edince, bunun 

sebebini babama sorduğumda, “Oğlum onlar ocaktan atılmadır” cevabını 

almıştım. Bugün hafızalarda fazla yer etmeyen bu “ocaktan atılma”, 

zamanında toplumun huzurunu bozan, uyarılara aldırmayan insanlara 

uygulanan bir tür tecrit cezası olarak anlaşılabilir. Toplum “ocaktan atılan” 

kimseyi dışlıyor; ne düğününe, ne cenazesine katılıyor.  Yeri gelmişken, 

Alevlik-Bektaşilik’de “düşkün ilan edilme”nin de, “ocaktan atılma” ve 
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“pabucun dama atılması” ile aynı köklerden beslenerek ortaya çıktığı 

kanaatinde olduğumu belirtmeliyim. Alevilik-Bektaşilik’de “eline, beline, 

diline sahip olma”, Ahilikte ve Yâran’da şöyle ifadesini bulmuştur: “Ahinin 

üç şeyi açık, üç şeyi kapalı olur: Alnı, kalbi, kapısı açık; eli, beli, dili kapalı 

olur”. Aslında Ahilik, Kızılbaşlık, Bektaşilik, Mevlevilik gibi Anadolu’da 

ortaya çıkan pek çok tasavvufi oluşuma, hem kaynaklık, hem de örneklik 

teşkil etmiştir.  Alevilik-Bektaşilikteki Ehl-i Beyt Sevgisi ve Ali Kültü’nün 

kaynağı Fütüvvet geleneğidir. Ahilik üzerinde yapılacak bilimsel 

araştırmalar, bize temel ortak payda konusunda ışık tutacaktır. 

Bir gerçeği hatırlamakta fayda var diye düşünüyorum: Karnı aç olan 

insanın dini de, imanı da, sanatı da, felsefesi de, geleceği de olmaz.  Bunun 

için Ahilik o zor dönemde Anadolu’da üretimi merkeze alıyor; üretimin 

kurallarını, sınırlarını belirliyor. O koşullarda, sorunların üstesinden 

gelebilmenin, insanca yaşayabilmenin yolu, böylesi bir üretimden geçiyor. 

Yapılan iş, helal kazanç elde etme! Bugün işte kaybettiğimiz en güzide 

motivasyon kaynaklarından birisi budur. Eğer helal kazanç düşüncesi böyle 

içimizde yer etmiş olsa yolsuzluktan, hortumculuktan, tulumculuktan söz 

edilebilir mi? Öbür taraftan, can ve mal güvenliği olmadan da hiçbir şey 

olmaz. Çankırı yöresinde, hala savcılara fazla iş düşmemesinin sebeplerini, 

acaba köklerimizde, Ahilikte, değerlerimizde arasak, yanılmış olur muyuz?  

Bu durum bize, Türkiye’de ihmal ettiğimiz bir gerçeği hatırlatıyor: yasaların, 

yönetmeliklerin, kanunların daha iyi işleyebilmesi için, eğer bir altyapı 

oluşturuyorsa, yararlı oluyorsa, geleneklerimizden, değerlerimizden 

yararlanmayı bilmeliyiz. Din, eğer hukukun daha iyi işlemesine, adaletin 

gerçekleştirilmesine ve içselleştirilmesine, sağlıklı üretime, toplumsal barışa 

katkı sağlayacaksa ki öyledir; yersiz korkularla, dinin bu gücünden 

yararlanmayı ihmal etmek, herhalde pek akıllıca bir davranış olmaz. Sorun, 

her bakımdan, din konusundaki bilgi boşluğundan kaynaklanmaktadır diye 

düşünüyoruz.  

Zaten, korkuların çoğu bilgisizlikten kaynaklanmıyor mu?  Unutmayalım; 

din insanın insanlığını gerçekleştirebilmesi için bir araçtır. Toplum, insanî 

değerlerle ayakta durabilir. Davetiyemize yazılmış olan şu ifadeler ne kadar 

hoş: “Kız anadan öğrenir sofra düzmeyi, oğlan babadan öğrenir sohbet 

gezmeyi.” Aslında sosyalleşme dediğimiz şey budur işte.  
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Ahilikle, Yaran Teşkilatı ile bu denli ilgilenmek, bazen geçmişe öykünmek 

olarak anlaşılabilir. Bizim amacımız, ne Ahiliği, ne Yâran Teşkilatını yeniden 

diriltmek, ne de bu tür oluşumların bizim sorunlarımızı çözeceğini ileri 

sürmektir. Amacımız, bu milletin ürettiği böylesi güzel kuruluşları doğru 

anlayıp, bugün onlardan daha iyilerinin gerçekleştirilebileceğini 

hatırlatmaktır. Ahilik, zamanında, kendi modernitemizi kendimizin 

yarattığının bir göstergesiydi. Biz son asırlarda, Batı tipi bir modernitenin, 

tek tip bir modernitenin dayatmasıyla karşı karşıya kaldık. Oysa, kendi 

modernitemizi yaratmayı başarabilseydik, bu bütün insanlık için de örnek 

olabilirdi. Şimdi de geç kalmış olmamıza rağmen, İslam’la çağdaşlaşmayı 

başarabilmemiz gerekmektedir. 

Bir İlahiyatçı olarak benden İslam’ı bir cümleyle özetlememi isterseniz, size 

Ahkaf suresinin 13. ayetini hatırlatırım. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: 

“Rabbimiz Allah’tır deyip dosdoğru olanlara korku yoktur. Onlar asla 

üzülmeyecektir.” İşte İslam’ın özeti budur.  İki şey var burada. Rabbimiz 

Allah’tır demek tevhit, Allah’ın varlığına birliğine inanmak o da iman. 

Tevhid, beraberinde nübüvvet ve ahiret inancını da getirir. Arkasından 

dosdoğru olmak geliyor. Kur’an-ı Kerim’in salih amel dediği şeyin özeti de 

odur işte. Dürüst olmak, dosdoğru olmayı başarmak, din alanında olmazsa 

olmazı başarmak anlamına gelmektedir. Bütün ibadetler dosdoğru olmayı 

sağlamaya yöneliktir. “İnnessâlâte tenhâ âni’l-fahşâi ve’l-münker”, 

“namaz insanı kötülüklerden, fuhşiyattan alıkoyar” Bakın dosdoğru 

olmaya çağırıyor. Bütün ibadetlerin özünde bu vardır. Dosdoğru olmayı 

başardığınızda sorun biter. Allah diyor ki: “Onlar üzülmeyecekler”. Bir 

başka ayette “onların yanına melekler iner” diyor. Ne kadar muhteşem bir 

müjde değil mi? Ama var olan din anlayışımızla mukayese edelim bunu. 

Aradaki uçurumu herhalde görebilirsiniz diye düşünüyorum.  

Böylesi Kur’an’daki kurucu ilkelere uygun olarak şekillenen din anlayışı, 

insanları elbette üretime teşvik edecektir. Nitekim Ahilik, bunun ilginç bir 

örneğidir; üretim merkezli bir oluşum olmasına rağmen, ne kurumsal 

manada kendisini dinle özdeşleştirmiş; ne de dinin çıkar amaçlı kullanımına 

göz yummuş. Burası gerçekten çok önemlidir. Dinin politikacıların elinde 

oyuncak haline gelmesini önlemenin yolu, dinin egemenlik iddiasının 

olmadığını iyi anlamaktan geçmektedir. İnsanın egemenlik iddiası vardır; 

dinin değil. Dinin, en temelde bireysel olduğu gerçeğini iyi anlarsak, bu 
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ilişki de kolayca çözüme kavuşturulabilir. İslam’a göre iman, sorumluluk ve 

kurtuluş bireyseldir. İşte bize düşen, buradaki birey bilincini, kendi kök 

değerlerimizle besleyip, geliştirmek ve ön plana çıkartmaktır. O zaman 

bizim demokrasi ile, laiklikle bir sorunumuz olur mu?  

Daha da ötesi, Müslümanlar, mevcut koşullarda, Batı standartlarının 

ilerisinde bir demokrasi üretmek mecburiyetindedirler. Müslüman’ın 

özgürlüklerle ilgili bir sorunu olmaz. Tevhid gerçeğine inanmak 

özgürlüktür. İslam dini insanı özgürleştirmek için vardır. Özgürleşmenin de 

bir bedeli vardır: Üretmeden özgürlük olmaz. Tüketici köleler asla özgür 

olamazlar. Özgürlüğün baş şartı öncelikle insanın yaratıcı yeteneklerinin 

etkin kılınmasıdır. Özgürlüğün hemen arkasından gelen başka unsurlar 

vardır. Özgürlük sorumluluktur. Sorumluluk bilincinin geliştiği ölçüde 

özgürlükten ve sağlıklı demokrasiden söz edebiliriz. 

Ahilikle alakalı bu temel ilkelerin ön plana çıkartılması, ciddi manada 

geleceğimize ışık tutmaktadır. Ve biz geçmişi doğru anlayabildiğimiz 

takdirde geleceğimizi daha sağlıklı kurma şansına sahip olacağız.  

Efendim, aslında şu söylediğimiz, ortaya koyduğumuz hususlara bugün 

sadece Türkiye olarak bizim değil tüm dünyanın ihtiyacı var.  Demokrasi, 

hukukun üstünlüğü, laiklik gibi değerlerden söz ettik. Bu değerler bugün 

Irak’ta fiilen Batılılar tarafından tahrip ediliyor. Irak’ta demokrasi var mı? 

Irak’ta hukukun üstünlüğü, laiklik, insan hakları vardır diyebilecek miyiz?   

Avrupa Birliği müzakereleri sürecinde karşılaştığımız tablo ne kadar 

dürüstlük yansıtıyor? Hani ön koşul yoktu? Müzakere metinlerinin başında 

Türkiye’nin hazmedilmesi ifadesi ne anlama geliyor? Sanıyorum 

dikkatlerden kaçmamıştır bu hazım meselesi. Türkiye Batı için oldukça 

büyük bir lokma. Ona göre, Türkiye’nin parçalanması gerekiyor. Ancak, 

Türkiye’nin de bağışıklık sistemini bu kadar tahrip etmemesi lazımdı. Şu 

anda, sanki iyice köşeye sıkışmış gibiyiz. Türkiye’de herkes köşeye sıkıştı. 

Bağışıklık sistemimizde sorun var. Misyonerlik faaliyetleri endişe yaratmaya 

başladı. Eğer bağışıklık sisteminizde sorunlar varsa, paniklemeniz son 

derece doğal. Batının çifte standardı açıkça görülebiliyor: Bizim terörist 

dediğimiz kimseler Batı’da özgürlük savaşçıları diye el üstünde tutulmuyor 

mu? Kendileri 30 bin canı kaybetselerdi bakalım ne olurdu Batıda?  
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Dürüstlüğe tüm dünyanın ihtiyacı var.  

O zaman şunu söylemek istiyorum. Biz öncelikle kendimiz kalarak bu 

dünyada hak ettiğimiz yeri almak için bu değerleri yeniden üretmek 

mecburiyetindeyiz. Ama bu değerleri bütün insanlık için üretmek 

zorundayız. İşte o zaman, bu değerler kuşatıcı hale gelecektir. Şu anda 

kendimizin ihtiyacı var buna; ama bunları evrensel ölçekte ürettiğimiz 

zaman bütün insanlığı kucaklayacak boyuta ulaşacaktır.  

Bugün insanlığın yeni bir insan anlayışına ihtiyacı vardır. Şu anda var olan 

Batı uygarlığının ürettiği insan anlayışı artık mutluluk getirmiyor. Batı 

uygarlığının ürettiği insan anlayışı Müslüman dünyayı terörist bataklığı 

olarak algılıyor ve bugüne kadar uyguladığı sömürü düzenini nasıl 

sürdürebilirim diye düşünüyor. Müslüman dünya,  eğer gerçekten İslam’ı 

keşfedecekse bundan kurtulmanın yolunu bulmak zorundadır. Bu farklı bir 

şekilde olacak.  

Son sözlerim efendim, diyorum ki bizim üreteceğimiz bu yüksek değerlere 

dünyanın ihtiyacı var. Kuran’da Allah ahiretin varlığı ile alakalı bir 

mukayese yapıyor.  “Kâle men yuhyi’l-izâme vehiye ramîm”   “Şu 

çürümüş kemikleri kim diriltecek”,  diyor. “De ki: Onları ilk defa 

yaratmış olan diriltecek.  Çünkü O, her türlü yaratmayı gayet iyi bilir”1  

Ben buradan hareketle şunu düşündüm. Bu millet tüm insanlığa örnek 

olabilecek muhteşem bir uygarlık yaratmış. Geçmişte bunu başarmışız. Son 

üç asırda bu milletin yaratıcı yetenekleri törpülenmiş, köreltilmiş, uygarlık 

bilinci kaybolmuş ve bu hale düşmüşüz. Geçmişte böyle bir uygarlık 

yarattığımıza göre, geçmişi doğru anlarsak, günün koşullarına göre çok iyi 

bir şekilde yeniden değerlendirebilirsek, bu millet elbirliğiyle yeni bir 

uygarlık yaratabilir.   

Sabırla dinlediniz çok teşekkür ediyorum efendim. 

 

 

                                                           
1     Kur’an-ı Kerim, Sûre 36, Ayet 78–79 
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ÖZET 

Serbest Pazar ekonomisi, ticaret ve alışverişin serbestleştirilmesi ve daha 

geniş alanlarda insan gücü hareketliliği fırsatı gibi şartlar, işgücünün küresel 

rekabete hazır olması için MTE’nin endüstri ile işbirliği ve kalitesinin 

geliştirilmesi ihtiyacını her geçen gün artırmaktadır. Dünya bilgi tabanlı 

ekonomiye geçmektedir. Üstünlük, ürün ve hizmet kalitesi ile 

belirlenmektedir. 21.yüzyılda rekabet edebilmenin kritik başarı faktörü 

verimli ve esnek bir işgücünün yetiştirilebilmesidir. Bu sebeple, her ülkenin 

kalkınmışlık düzeyine bakılmaksızın, gelecek yüzyılın işgücü taleplerine 

cevap verecek şekilde Mesleki ve Teknik Eğitim (MTE) yapılarını yeniden 

düzenlemek zorunluluğu ortaya çıkmıştır.  

Bu çalışmalarda, Türkiye’de MTE adına yapılanlar cumhuriyet öncesi ve 

cumhuriyet sonrası olarak incelenmiş olup, bu çerçevede Çankırı ili bazında 

MTE gelişim süreci ele alınacaktır. Bu süreç öğrenci sayıları, fiziki kapasite 

ve eğitimciler açısından istatistikî veriler ışığında incelenmiştir. Ayrıca 

Türkiye’deki MTE’nin genel yapısı ve gelişim süreci ışığında, Çankırı 

özelinde yapılması gerekenler üzerinde öneriler sunulacaktır. 

1.GİRİŞ 

Bir ülkenin gelişimindeki temel faktörler; doğal kaynak, sermaye, insan 

gücü, yönetim ve girişimdir. İnsan gücü aslında diğer faktörleri de 

yönlendiren bir etmendir. Bunun için insan gücünün iyi yetiştirilmesi 

verimlilik açısından son derece önemlidir. Bu da mesleki ve teknik 

eğitimden geçer.  

Mesleki ve teknik eğitime olan gereksinimi çeşitli açılardan ele alabiliriz. 

Mesela sosyal gereksinim olarak,  bireyin sosyal etkinliklere katılma 

içgüdüsü yada sosyal bir varlık olmanın sonucu olarak düşünmek gerekir. 

Ekonomik gereksinim açısından ele aldığımızda, doğal kaynağın az olduğu 

dönemde yetiştirilmiş insan gücünün önemi büyüktür. Yetişmiş insan gücü 

üretim ve kazancı artırır. Bu hem işveren hem de işgören açısından 

geçerlidir. İnsana yapılan eğitim anlamındaki yatırımlar bireyler ve 

toplumsal anlamda mutlaka getiri olarak geri döner.  
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Mesleki ve Teknik Eğitim, bireysel ve toplumsal yaşam için zorunlu olan 

belli bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve pratik uygulama yeteneklerini 

kazandırarak bireyi, zihinsel, duygusal, sosyal, ekonomik ve kişisel 

yönleriyle dengeli geliştirme sürecidir. 

Tanımı, mesleki ve teknik olarak ayrı ayrı yapmak da mümkündür1. 

Mesleki Eğitim, bireyin iş hayatında belirli bir meslek ya da meslekler 

ailesinde işe girebilmesi için gerekli olan en düşük standartlar düzeyinde 

bilgi, beceri ve iş alışkanlıkları ile genel ve mesleki kültür kazandıran 

eğitimdir. 

Teknik Eğitim, ileri düzeyde fen ve matematik bilgisi ile uygulamalı teknik 

yetenekleri gerektiren, meslek hiyerarşisinde orta ve yüksek kademeler arası 

düzey için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazandıran ileri düzeyde bir 

meslek eğitimidir. Mesleki ve Teknik Eğitim, insanlığın kendisi kadar 

eskidir. Ancak okul içinde ele alınması yenidir. Bugün mesleki ve teknik 

eğitim ile ilgili çağdaş kuramlar bu eğitimi birey, meslek ve eğitimden 

oluşmuş üç boyutlu bir süreç olarak görmektedirler. Mesleki ve Teknik 

Eğitimin bazı nitelikleri şu şekilde ortaya konulabilir: 

 Alışkanlık psikolojisi ve yaparak öğrenme esastır. 

 Programları iş dünyasındaki gelişmelere göre geliştirerek uygulama 

kuraldır. 

 Okullar, toplumla uyumlu ve iş dünyasına dönüktür.  

 Programlar, çalışma hayatına girenlerin büyük çoğunluğunu kapsar. 

 Öğrenme-öğretme ortamı iş ortamının kendisi yada benzeridir.  

 Öğretmen öğretim alanının uzmanıdır. 

  Öğrenciler sınıf etkinliklerinden çok laboratuar, atölye ve alan 

çalışmaları yönünde güdülenir. 

 Öğrenme kademesi ortaöğretim sonrasındadır. 

 Programlar üst kademe öğretiminden çok hayata hazırlayıcı niteliktedir. 

2- MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN ÖNEMİ 

Küreselleşme, kalkınma için yeni bir uluslararası gündem olarak ortaya 

çıkmıştır. Dünya bilgi tabanlı bir ekonomiye geçmektedir. Üstünlük, ürün ve 

                                                           
1   C.ALKAN: Mesleki ve Teknik Eğitimin Esasları, Ankara, 1988 
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hizmet kalitesi ile belirlenmektedir. Küreselleşen ekonominin temel sorunu, 

hızla değişen çevrede rekabet edebilme ve uyum sağlayabilmedir. 21. 

Yüzyılda rekabet edebilmenin kritik başarı faktörü verimli ve esnek bir iş 

gücünün yetiştirilebilmesidir. Küreselleşme ve bilişim teknolojilerindeki 

devrim, yeni bir “İnsan merkezli kalkınma modeli”nin gerektiğini açıkça 

ortaya koymaktadır. Her ülke; vatandaşlarının hayatlarını geliştirerek 

sürdürebilmeleri için ihtiyaçları olan becerileri kazandırmaya ve yaşam 

kalitesini (hayat standartlarını) iyileştirmeye yönelik zorunluluklarla karşı 

karşıyadır. Çünkü bu hızlı değişimde, iş dünyasının artan talepleri, 

muhtemelen çalışanları becerisiz, işsiz veya istihdam edilemez hale 

getirecektir. Bu sebeple her ülkenin kalkınmışlık düzeyine bakılmaksızın, 

gelecek yüzyılın iş gücü taleplerine cevap verecek şekilde Mesleki ve Teknik 

Eğitim (MTE) programlarını yeniden düzenlemek zorunluluğu ortaya 

çıkmıştır. 

Mesleki ve Teknik Eğitim gelişme ve çağdaşlaşmanın lokomotifliği görevini 

yalnız gelişmiş ülkelerde değil, gelişmekte olan ülkelerde sürdürmektedir. 

Ekonomideki küreselleşme ise mesleki ve teknik eğitime yeni bir boyut ve 

perspektif kazandırmıştır. Dolayısıyla çağdaş toplumlar düzeyinde 

yaşamayı hak eden ve bu hedefi belirlemiş ülkemizde mühendislik eğitimini 

de ilgilendiren mesleki ve teknik eğitimin küresel ekonomiye göre yeniden 

yapılandırılması için mevcut durumun incelenmesi ve beklentilerin 

belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. 

Küresel ekonomide, ağırlıklı olarak uluslararası sermaye ve uluslararası 

şirketler piyasaları biçimlendirir ve kuralları belirler. Dünya son yıllarda 

bilgi tabanlı bir ekonomiye gitmektedir. Enformasyon teknolojilerini etkin 

kullanan ülkeler küreselleşme sürecinde büyük avantaj elde etmektedirler. 

Yeni küresel ekonomide fon yöneticileri, bankacılar, büyük şirketler ve 

bunların yanı sıra milyonlarca bireysel yatırımcı, büyük miktarlardaki 

sermayeyi bilgisayarda tek bir tuşu tıklayarak dünyanın bir ucundan öbür 

ucuna aktarabilmektedirler. Dünya ölçeğinde küreselleşme; bilgi ve 

sermayenin, hizmetlerin, mal akışının büyümesini yansıtırken, ülkeler 

arasında ekonomik dayanışmanın büyümesine işaret etmektedir.  

Küreselleşme sürecinin hız kazanmasında enformasyon teknolojilerinin 

önemli bir rol oynadığını belirtmiştik. Enformasyon teknolojilerindeki bu 
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baş döndürücü gelişim süreci kitle üretim ve tüketiminde ciddi dönüşümler 

yaşanmasını beraberinde getirmiştir. Belirli sektörler dışında genellikle 

ulusal firmalar küçülme yoluna gitmiştir. Bu süreç nitelikli bilgi tabanlı 

insan gücüne olan talebi artırırken, milyonlarca vasıfsız işgücünü istihdam 

sürecinin dışında bırakmıştır. Yaşanan gelişmeler hem gelişmiş hem de 

gelişmekte olan ülkelerde işsizlik sorununu ortaya çıkarmıştır. Bu büyük 

kütlenin yeniden topluma kazandırılmasında Mesleki Teknik Eğitimin 

(MTE’nin) rolü ve misyonu, ülkelerin geleceklerini belirlemede önemli 

kilometre taşlarını oluşturacaktır.  

Ekonomideki bu küreselleşme Mesleki ve Teknik Eğitime (MTE) yeni bir 

boyut ve perspektif kazandırmıştır. Bilgi tabanlı ekonomide üstünlük, ürün 

ve hizmet kalitesi ile belirlenmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde MTE, 

endüstrinin ihtiyacına uygun eleman yetiştirme ve kalite sorunlarına bağlı 

olarak gelişmektedir. Serbest Pazar ekonomisi, ticaret ve alışverişin 

serbestleştirilmesi ve daha geniş olanlarda insan gücü hareketliliği fırsatı 

gibi şartlar, işgücünün küresel rekabete hazır olması için MTE’min endüstri 

ile işbirliği ve kalitesinin geliştirilmesi ihtiyacını her geçen gün 

artırmaktadır.  

 Küresel Ekonomi  

  Bilgi Tabanlı Ekonomi 

  Enformasyon Teknolojileri Kullanımı 

  Esnek, Nitelikli İnsan Gücü İhtiyacı 

 Yabancı Dil Bilme Gerekliliği 

 Medeni Cesaret ve Girişimcilik 

3- TÜRKİYE’DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM 

Geçmişte ilkokuldan mezun olanları, günümüzde ise ortaöğretimden mezun 

olanları daha ileri bir kültür seviyesine ulaştırmak ve ülke için nitelikli 

eleman yetiştirme amacında olan mesleki ve teknik eğitimdeki gelişmeleri 

Cumhuriyet öncesi ve sonrası olarak iki grupta inceleyebiliriz. Bu iki dönem 

birbirini tamamlayan ve bugünkü Türk mesleki ve teknik eğitim sisteminin 

yapısını oluşturmaktadır. 
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Cumhuriyet Öncesi 2 

 1773 Mühendishane-i Bahri-i Hümayun 

 1795 Mühendishane-i Hümayun 

 1847 Ameli Fünun Mektebi (Ziraat Okulu) 

 1848 Darülmuallimin-i Rüşdiye adıyla İlk öğretmen okulu açıldı 

 1857’de kurulan Maarif Nezareti Nizamnamesinde mesleki okul ve 

programına yer verilmektedir. Ancak uygulamada bir gelişme 

olmadı. 

Bu aşamaya kadar olan kanunlar sadece düzenlemeye gitmiş ama 

uygulaması yapılamamıştır. 

 1861 Islahhane (Mithat Paşa tarafından Niş’de açıldı. Bu okullarda 

Ticaret alanında eğitim de yapılmıştır). 

 1864 Islahhane (Mithat Paşa tarafından Rusçuk ve Sofya’da açıldı) 

 1868 Erkek Teknik Öğretim Okulu 

 1869 Maarifi Umumiye Nizamnamesiyle mesleki teknik öğretimin 

yüksek kısmı bakanlığa verilmiştir. 

 1878 Kız Teknik Öğretim Okulu 

 1883 Hamidiye Ticaret Mektebi Âlisi 

 1913 İdare-i  Umumiye   Vilayet    Kanunu    ile    Islahhane 

Komisyonlarınca yönetilen mesleki okulların masrafları İl Özel 

İdarelerince karşılanmaya başlandı. 

 1916 Ortaokul Programlarına Yönelik Meslek Eğitimi 

Cumhuriyet Sonrası  

 1927 Yüksek ve Mesleki Öğretim Genel Müdürlüğü 

 1931 Bölge Sanat Okulları 

 1933 Mesleki ve Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü 

 1934 Kız Teknik Öğretmen Okulu 

 1937 Erkek Teknik Öğretmen Okulu 

 1937 Köy Enstitüleri 

 1941 Mesleki ve Teknik Öğretim Müsteşarlığı 

                                                           

2   Cevat ALKAN: Mesleki ve Teknik Eğitimin Esasları, Ankara, 1988, s.56 
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 1944 Teknik Üniversite 

 1955 Ticaret Yüksek Öğretmen Okulu 

 1960 Ve sonrası Çok Sayıda Ortaokul, Lise ve Yükseköğretim 

Kurumu 

Genel ve Mesleki ve Teknik Ortaöğretimle İlgili Veriler3 

 

                                                           
3   Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı  
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Günümüzde Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Okul ve Kurumları; 

 Anayasa 

 430    Sayılı Tevhid-i Tedrisat Yasası 

 1739  Sayılı Milli Eğitim Temel Yasası 

 3308  Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Yasası 

 3797  Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında       

Yasa  

Hükümlerine göre Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatında yer alan 

 Erkek Teknik Öğretim 

 Kız Teknik Öğretim 

 Ticaret ve Turizm Öğretimi  

 Çıraklık ve Yaygın Eğitim 

Genel Müdürlüklerine bağlı olarak faaliyet göstermektedir. 

Orta Öğretim Teknik Okulların Örgün Ve Yaygın Olma Durumuna Göre 

Dağılımı 

ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Örgün Mesleki Eğitim 

Kursları 
Yaygın Mesleki Eğitim Kursları 

* Endüstri Meslek Lisesi * Yetişkinler Tek. Eğt. Merk. 

* Teknik Lise * Mesleki Eğitim Merkezi 

* Anadolu Meslek Lisesi * End. Pratik Sanat Okulu 

* Çok Programlı Lise * Meslek Kursları 

KIZ TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Örgün Mesleki Eğitim 

Kursları 
Yaygın Mesleki Eğitim Kursları 

* Kız Meslek Lisesi * Pratik Kız Sanat Okulu 

* Kız Teknik Lisesi * Olgunlaşma Enstitüsü 

* Anadolu Kız Meslek Lisesi * Meslek Kursları 

* Anadolu Kız Teknik Lisesi  

* Çok Programlı Lise  
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Orta Öğretim Mesleki Okulların Örgün Ve Yaygın Olma Durumuna Göre 

Dağılımı 

Örgün Meslekî Eğitim 

Kuruluşları 

Yaygın Meslekî Eğitim 

Kuruluşları 

* Ticaret Meslek Lisesi                          
* Yetişkinler Otelcilik ve Eğitim 

Mrk. 

* Anadolu Ticaret Meslek Lisesi                * Turizm Meslek Kursları 

* Anadolu Dış Ticaret Meslek 

Lisesi 
 

* Anadolu Sekreterlik Meslek 

Lisesi 
 

* Anadolu Mahalli İdareler 

Meslek L. 
 

* Anadolu İletişim Meslek Lisesi  

* Anadolu Otel. ve Tur. Mes. 

Lisesi 
 

* Anadolu Aşçılık Meslek Lisesi  

* Çok Programlı Lise  

ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

      * Mesleki Eğitim Merkezi 

      * Halk Eğitim Merkezi 

DİĞER BAKANLIKLARA BAĞLI EĞİTİM-ÖĞRETİM KURUMLARI 

  Sağlık Meslek Lisesi 

  Ziraat Meslek Lisesi 

  Ziraat Teknik Lisesi 

  Ev Ekonomisi Meslek Lisesi 

  Veteriner Meslek Lisesi 

  Laborant Meslek Lisesi 

 Adalet Meslek Lisesi 

  Maliye Meslek Lisesi 

 Tapu-Kadastro Meslek Lisesi 

 Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi 
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EĞİTİM YAPISI VE GEÇİŞLER4 

 

 

2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNA GÖRE EĞİTİM VEREN 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI 

                                                           

4   Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı 
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SERTİFİKA / BELGEYE  
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KURS 
PROGRAMLARI 

 

HEM 
PKSO 
YTEM  

OE   vb. 
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ATL 
programları AML 

programları 

TL 
programları ML 

programları 

MEM 
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Usta  ORTAK SINIF 
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LİSE 
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  Ticaret ve Turizm Eğitimi Fakültesi 

  Teknik Eğitim Fakültesi 

  Meslek Yüksekokulu 

  Sağlık Yüksekokulu 

4- DÜNDEN BUGÜNE ÇANKIRI ÖZELİNDE MESLEKİ VE TEKNİK 

EĞİTİM 

Çankırı’da mesleki ve teknik içerikli olarak II. Abdülhamit döneminde okul 

açılmıştır.  Çankırı’da okullaşma yönünde esas gelişmeler Cumhuriyet 

döneminde olmuştur. Ancak 1960–1980 dönemi genel anlamda gerek yurt içi 

gerekse yurt dışı göç hareketliliğinin yoğun olduğu yıllar olmasından dolayı 

öğrenci sayıları düşmüştür.  

Özellikle 1990-2000’li yıllara kadarki durum bu başlık adı altında ele 

alınacaktır. Mevcut durum 2000’den sonrası olarak ele alınacaktır. Bu 

çerçevede okulları ayrı ayrı ele alarak incelemekte fayda vardır.5 

 

1986 YILI İTİBARİYLE GENEL BİLGİLER; 

 

Kız Meslek Lisesi 

• 1945 - Pratik Kız Sanat Okulu olarak açılmıştır.  

• 1946 - Özel Kız Enstitüsü olarak öğretime devam etti.  

• 1959 - Kız Sanat Ortaokulu’nu da bünyesine kattı. 

• 1964 - Kiralık  binalarda  yaptığı  eğitim-öğretime, ilk   kez  kendi 

binasında başladı. 

• 1968 - Uygulama Ana Okulu açıldı (3–6 yaş çocuklar için). 

• 1974 - Adı Kız Meslek Lisesi olarak değiştirildi. 

• 1974 - Branşlaşma birinci sınıftan başladı. (bu  ana  kadar  lise ikiden 

başlıyordu). 

Kız Meslek Lisesi 

Kategori Gruplar İlk Açıldığında 1986 Yılı 

                                                           

5     A.ÜNLÜ: Cumhuriyetten Günümüze Çankırı Okulları, Ankara, 1986 
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Öğrenci 

Sayısı 
Toplam 54 

292 

(152 Orta) 

Kapasite 

Sınıf 5 11 

Atölye -- 11 

Laboratuar -- 1 

Öğretmen Sayısı 18 49 

 Ticaret Lisesi 

• 1965 - Şimdiki 60.Yıl İş Hanı’nın olduğu yerde öğretime açılmıştır.  

• 1975 - Şu andaki binasına taşındı 

Ticaret Lisesi 

Kategori Gruplar İlk Açıldığında 1986 Yılı 

 

Öğrenci 

Sayısı 

Erkek 69 90 

Kız 61 41 

Toplam 130 131 

 

Kapasite 

Sınıf 6 4 

Atölye -- 1 

Laboratuar -- 1 

Öğretmen Sayısı 7 18 

 Endüstri Meslek Lisesi- Teknik Lise 

• 1944 - Çankırı Erkek Orta Sanat Okulu olarak açılmıştır.  

• 1948 - Çankırı Erkek Sanat Enstitüsü adını aldı 

• 1965 - Ortaokul kısmı da açılmıştır. 

• 1972 - Adı Endüstri Meslek Lisesi olarak değiştirildi. 

• 1981 -2089 sayılı kanun gereği aynı zamanda Çankırı Çıraklık Eğitim 

Merkezi olarak da etkinlik göstermektedir.    

 

 

Endüstri Meslek Lisesi 

Kategori Gruplar 
İlk 

Açıldığında 
1986 Yılı 
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Öğrenci 

Sayısı 
Toplam 27 783* 

 

 

Kapasite 

Sınıf 3 21 

Atölye -- 14 

Laboratuar -- 2 

Toplam 3 37 

Öğretmen Sayısı 7 52 

        * Toplam içerisinde 75 kişi Teknik Lise öğrencisidir 

İmam Hatip Lisesi 

 1968 - İmam-Hatip Okulu olarak açılmıştır.  

 1970 - Şimdiki binasına taşında  

 1973 - Adı İmam Hatip Lisesi olarak değiştirildi. 

 

İmam-Hatip Lisesi 

Kategori Gruplar İlk Açıldığında 1986 Yılı 

Öğrenci 

Sayısı 

Erkek 129 412 

Kız 10 68 

Toplam 139 480 

Kapasite 

Sınıf 5 14 

Atölye -- -- 

Laboratuar --  

Öğretmen Sayısı 4 25 

 

    Kız İlköğretmen Okulu 

 1967 - 52 öğrenciyle öğretime açılmıştır.  

 1970 - Öğretim süresi 7 yıla çıkarıldı. 

 1974 - İtibariyle 22 öğretmeni vardır. 

 1975 - Adı Çankırı Eğitim Enstitüsü ve Öğretmen Lisesi olarak  

        değiştirildi. 

 

 

Çankırı Eğitim Enstitüsü ve Öğretmen Lisesi 
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 1975 - 52 öğrenci, 12 öğretmen ve 15’i kız 66 erkek öğrenci olmak 

üzere 81 öğrenciyle şimdiki Aksu İlköğretim okulunda öğretime 

açılmıştır.  

 1976 -  Şimdiki Çankırı Meslek Yüksekokulunun bulunduğu binaya 

taşındı. 2005 yılı itibariyle 20 derslik mevcuttur. 

 1978 -  Okul kapatılmıştır (Devredilmiştir). 

Sağlık Koleji 

 1963 - Açılmıştır.  

 1967 - Bir sağlık ocağına taşınarak öğretime devam etmiştir. 

 1971 - Şimdi Hastahane olarak kullanılan binaya taşınmıştır. 

 1978 - Öğretmen sayısı 8, öğrenci sayısı 307’dir. 

 1979 - Öğretime kapatılmıştır. 

Çıraklık Okulu 

 1959 - Çankırı Lokomotif Tamir ve Onarım Atölyesi bünyesinde 12  

öğrenci ile öğretime açılmıştır.  

 1963 -  Kapatılmıştır. 

 1966 - 14 öğrenci ile yeniden açılmıştır. 

 1974 - Tekrar kapatılmıştır. 

Ziraat Melek Lisesi 

 1975 - Teknik Ziraat Ortaokulu olarak açılmıştır.  

 1978 - Adı Tarım Meslek Lisesi olarak değiştirildi. 

 1980 - Adı Ziraat Meslek Lisesi olarak değiştirildi. 

 1974 yeniden kapatılmıştır. 

Ziraat Meslek Lisesi 

Kategori Gruplar İlk Açıldığında 1986 Yılı 

Öğrenci Sayısı Toplam 30 115 

Kapasite 

Sınıf 1 4 

Atölye -- -- 

Laboratuar -- 1 

Öğretmen Sayısı 6 11 

 

Çankırı Astsubay Hazırlama Okulu 
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 1909 - Gedikli Küçük Zabit Mektebi olarak Konya’da kuruldu. 

     1966 - Çankırı’ya nakledildi.  

 1982 - Şimdiki binaya taşındı. 

 1986 - 1800 civarında öğrencisi vardır. 

 Okul 2 bina 49 derslikten oluşmaktadır. 

 1997 - Balıkesir’e nakledilmiştir. 

Çankırı Meslek Yüksekokulu 

 1976 - Endüstri Meslek Lisesi bünyesinde açıldı. 

 1980 -  4 bölüm vardır. 

 1982 - Ankara Üniversitesi’ne bağlandı. 

 1983 - Bölüm sayısı 5’e çıkmıştır. 

 

Çankırı Meslek Yüksek Okulu 

Kategori Gruplar İlk Açıldığında 1986 

Öğrenci Sayısı Toplam 145 621 

Kapasite 

Sınıf 4 20 

Atölye -- 4 

Laboratuar -- 2 

Öğretim Görevlisi 

Sayısı 

Toplam 24 39 

Meslek -- 29 

Kültür -- 10 

2000 Yılından Sonraki Genel Bilgiler; 

Aşağıda yer alan ilk iki adet tabloda ortaöğretim kurumlarıyla ilgili 2000 yılı 

sonrası sayısal değerlere yer verilmiş olup daha sonraki iki tabloda ise 

yükseköğretim kuruluşlarına ait sayısal değerler yer almaktadır. 

 

 

 

Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Sayıları 
Kaynak: Çankırı MEM 
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Toplam: Kız: 2687    Erkek: 3029 
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Yıllar 
Öğretmen Sayısı Kapasite 

2004–2005 2004–2005 

Okul Adı Top. Meslek Kültür Top. Sınıf Atölye Lab. 

E.M.L./T.L./A.T.L 79   32 32   

Kız M.L/A.K.M.L 43 26 17 30 17 11 2 

Tic.M. L./A.T.M.L 43 19 24 22 18  4 

İmam-Hatip L. 44   25    

Erkek Ç.P.L. 82   51    

Kız Ç.P.L. 10   14    

And. Trzm. O.L. 1   2    

Sağlık Meslek L. 66   37    

Ziraat Meslek L. 34   26 4 2 20 

Çıraklık Eğt. Mrk. 114 65 49 28 8 16 4 

GENELTOPLAM 516   267    

 

Yüksek Öğretim Kurumları 

Öğretim Elemanı Sayısı ve Kapasite* 

Yıllar 
Öğretim Elemanı Sayısı Kapasite 

2005–2006 2005–2006 

Okul Adı Top. Meslek Kültür Top. Sınıf Atölye Lab. 

Çankırı Meslek 

Yüksekokulu 
81 43+30** 8 93 45 8 40 

Çankırı Sağlık 

Yüksekokulu 
5 5 … 6 4  2 

Çankırı Orman 

Fakültesi 
18 17 1 10 4 … 6 

Genel Toplam 104 95 9 109 53 8 48 

*Veriler Okullardan alınmıştır **Dışardan görevli öğretim elemanları 

 

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Sayıları* 
 



ÇANKIRI’DAKİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN 

TARİHSEL GELİŞİMİ VE MEVCUT DURUM 

 

III. ÇANKIRI KÜLTÜRÜ BİLGİ ŞÖLENİ BİLDİRİLERİ 

 

121 

Yıllar 

Çankırı Meslek 

Yüksekokulu 

Çankırı Sağlık 

Yüksekokulu 

Çankırı Orman 

Fakültesi 

Top. Kız Erk. Top. Kız Erk. Top. Kız Erk. 

20
00

 

20
01

 

1155 393 762 70   125 38 87 

20
01

 

20
02

 

1093 331 762 67   140 41 99 

20
02

 

20
03

 

1131 239 892 67   140 35 105 

20
03

 

20
04

 

978 166 812 65   147 36 111 

20
04

 

20
05

 

876 196 680 65   147 28 199 

20
05

 

20
06

 

973   65   145 19 126 

* Veriler İlgili Okullardan alınmış olup o akademik yılda birinci sınıfa yeni kayıt 

olan öğrenci sayılarıdır 

5.SONUÇ 

Yapılan Saha Çalışmalarında Karşımıza Çıkan Sorunlar 

1. Mesleki ve teknik eğitime başlayan öğrencilerin, sayısal ve mantıksal 

çözümleme yeteneğinin zayıf olması.  

2. Staj yapma ve yaptırma konusunda yaşanan problemler. 

3. Üniversiteye girişte yeterli açılımın sağlanamaması. 

4. Devlet Memurluğu sınavlarının, Meslek eğitimi ile ilgili müfredatları 

kapsamaması. 

5. Meslek okullarının büyük oranda teknik donanımdan yoksun olması. 

6. Özellikle mesleki eğitim merkezi kapsamındaki öğrenciler için zaman 

planlaması sıkıntısı. 

7. Mesleki eğitim mevzuatlarında yapılan sürekli değişikliklerin getirdiği 

belirsizlikler. 
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8. Yükseköğretimde sınavsız geçişin getirdiği kalite problemi. 

9. Mesleki ve Teknik eğitim alanında görev yapan Öğretmen ve Öğretim 

Elemanlarının sürekli gelişen teknoloji karşısındaki eğitim yetersizliği. 

ÖNERİLER6 

1. MTE üzerine bir kalite güvence sistemi kurulması gerekir. 

2. Enformasyon teknolojilerini yüksek verimlilikte kullanmayı sağlayacak 

alt yapı kurulmalıdır. 

3. Sürekli eğitim ve teknoloji merkezleri yolu ile (SETEM) eğiticilerin 

eğitimi yapılmalıdır. 

4. Stajla ilgili yetersizlikler belirlenerek, çözüm önerileri tabanda 

oluşturulmalıdır. 

5. Esnek, modüler ve sertifika eğitimi yapısı ile endüstrinin kısa vadeli 

ihtiyaçları giderilebilir. 

6. Girişimcilik ve yabancı dil alanında öğrencilerin yeterliliği garanti altına 

alınmalıdır. 

7. MTE’ye yön veren Genel Müdürlükler dinamik bir yapıda ve şeffaf 

olmalı, bürokratik engellerden arındırılmalıdır. 

8. MTE kurumlarındaki müfredat programları ile endüstrinin 

gereksinimleri arasında ortak nokta yakalanmalıdır. 

9. Çankırı’da MTE kurumları arasında koordinasyonu sağlayacak bir kurul 

oluşturularak ortak projeler yürütülmelidir. 

İyi bir MTE yapılanmasının ülkelerin geleceklerini belirlemekte önemli bir 

kilometre taşı olacağı açıktır. Bu çalışmada Türkiye’deki MTE süreci Çankırı 

özelinde istatistikî veriler ışığında incelenmiş olup, sonuçta yetersizlikler ve 

öncelikli yapılması gerekenler üzerine öneriler sunulmuştur. 
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Orta Karadeniz Bölgesi’nde Sakarya ve Kızılırmak arasında bulunan Çankırı 

ilinin adının kökeni Galatlar zamanına kadar gitmektedir. Çankırı, 

Paphlagonia dilinde “dişi keçi”  anlamına gelen Gangara’dan gelmektedir 

(Çakır 1967, 57). 

Çankırı’nın tarih öncesi dönemleriyle ilgili, çok fazla araştırma yoktur.  

Ancak yapılan az sayıdaki araştırmaya göre ilin çevresinde 29 milyon yıl 

öncesine tarihlendirilen obsidyen yataklarından elde edilen hammaddelerin, 

İstanbul ve çevresine götürülerek işlendiğine ilişkin bulgular mevcuttur. 

Ankara-Çankırı yolu üzerinde yer alan Çandır çevresinde Orta Miyosen 

Döneme tarihlendirilen (yaklaşık 14 milyon yıl öncesine ait) karasal 

omurgalı fosiller ile Çankırı Yapraklı’da Analıkız mevkiinde de denizsel 

fosilleri bulunmuştur (Güleç, ve ark. 2003; Ayhan1998).  Bunun yanı sıra 

Eldivan, Çorakyerler ve Süleymanlı gibi Geç Miyosen döneme 

tarihlendirilen (7–8 Milyon yıl öncesine) lokalitelerden çeşitli türlere ait 

omurgalı fosilleri bulundu (Sevim, 1997–2004), Sıckenberg, 1995).  Bu 

buluntu yerlerinden Çorakyerler en zengin fosil bulgu veren lokalitedir.  

Orta İlçesi’nin batısında bulunan Çubuk Ovası’nda ise Paleolitik Dönem’e 

ait el baltaları bulunmuştur. Ayrıca il sınırları içindeki kaya altı sığınakları, 

mağaralar ve yüzeyde yapılan araştırmalarda, Prehistorik dönem 

kültürlerinin izlerine rastlanmıştır. Çankırı çevresinde bulunan ören yerleri 

ve tümülüslerde son yıllarda yapılan araştırmalardan ele geçen buluntulara 

dayanılarak, burada Neolitik ve Paleolitik Dönem’in varlığı da 

anlaşılmaktadır (Ayhan 1998, 25; Matthews 2002,11).  Çankırı İl merkezinin 

batısında yer alan Orta İlçesi'ne bağlı Salur Köyü’nde yer alan Bakkal Göl 

çerçevesinde yapılan bir araştırma sırasında Alt ve Orta Paleolitik döneme 

tarihlendirilen aletler bulunmuştur (Matthews, 2002). Buna ilaveten Çankırı 

İlinin bir ilçesi olan Eldivan’da yapılan "Paphlagonia Yüzey Araştırması"nda 

Orta Paleolitik döneme tarihlendirilen aletler toplanmıştır (Matthews 2002, 

10 ). 

Çankırı Arkeolojik açıdan değerlendirildiğinde en eski arkeolojik kalıntılar 

Erken Tunç Çağı’na tarihlendirilmektedir (Kuruyazıcı 1997, 385). Çankırı İli, 

Bayramören İlçesi'nin kuzeyinde yer alan Akseki Höyüğü’nde toplanan 

                                                           
     Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi, 

06100, Sıhhıye-Ankara/TÜRKİYE 
  Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü Araş. Gör.  

06100, Sıhhıye-Ankara/TÜRKİYE 
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çanak çömleğin çoğunluğu Eski Tunç Çağı’na ait olmakla birlikte, az sayıda 

da MÖ 2. binyıl malzemesi de bulunmuştur.  

Çankırı İli, Alıca Köyü, Göğdip Mevkii'nde yer alan Alıca Höyük’te yapılan 

yüzey araştırmasında İlk Tunç Çağı ile MÖ 1. binyıl çanak çömlek parçaları 

toplanmıştır (Sipahi; 2003). Çankırı il merkezinin doğusunda, Balıbağı 

Köyü'nde bulunan Balıbağı Mezarlığı’nda ele geçen buluntulardan buranın 

sakinlerinin Eski Tunç Çağı III evresinin sonunda yerleştikleri, dere 

taştığında etkilenmemesi için de yamaç mezarlık alanı olarak seçilmiştir ve  

MÖ 3. bin yılın son çeyreğine tarihlenmiştir  (Süel 1989 ; Süel 1992 ) . 

Yine Eski Tunç Çağı ve M.Ö. 2. binyıla tarihlenen Bedren Höyük, Çankırı il 

merkezinin güneyinde, Çankırı-Ankara karayolunun batısında, Bozkır 

Mevkii'nde, Ankara sınırına yakın, karayolu boyunca uzanan yükseltilerin 

üstünde yer almaktadır.  

Konak Höyüğü: Çankırı il merkezinin güneyinde, Konak (Karaşıh) 

Köyü'nün girişinde bir kayalığın üstünde yer alan yüksek ve dik yamaçlı bir 

höyüktür. Höyüğün batı yamaçlarında Eski Tunç Çağı, güney yamaçlarında 

M.Ö. 2. binyıla tarihlenen çanak çömlek parçaları bulunmuştur.  Bunun yanı 

sıra az sayıda Klasik Dönem malzemesine rastlandığı bildirilmektedir 

(Sipahi; 2003).  

Maltepe Höyük: Çankırı İli, Yapraklı İlçesi'nin güneydoğusunda, Çevrecik 

Köyü'nün 4 km batısında yer almaktadır. Höyüğün güneybatısından Karlas 

Çayı akmaktadır. T. Sipahi ve T. Yıldırım tarafından incelenen höyükte ETÇ 

(Eski Tunç Çağı) ve M.Ö. 2. binyıla tarihlenen çanak çömlek parçaları 

bulunmuştur (Yıldırım ve Sipahi, 1999). 

Salman Höyük: Ilgaz ilçe merkezinin doğusunda bulunan Cendere 

Köyü'ndedir. İlk defa Kastamonu Müzesi tarafından tespit edilen höyük, 30 

m yüksekliğindedir. Buradan ele geçen çanak çömleklere bakıldığında, kum 

katkılı, el yapımı, açkılı, içi dışı kırmızı parçalardır. Bununla birlikte kum 

katkılı çark yapımı, cilalı krem renginde, üzeri koyu-açık kahve boyalarla 

süslenmiş çanak çömlek parçaları da bulunmuş, bu parçalar Bakırçağı 

(ETÇ), Frig ve Roma dönemleri içerisinde değerlendirilmiştir (Sipahi; 2003).   

Unur Tepesi: Çankırı'nın doğusunda, Ünür (Unur) Köyü'nün içindedir. İlk 

olarak A. Gökoğlu tarafından tespit edilen höyük, 15 m yüksekliğinde, 50 m 
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çapındadır. Üzeri ve çevresi ekili olan höyükten, saman katkılı kaba el 

yapımı, dışı içi kırmızı çanak çömleklerle kum katkılı, ince hamurlu, el 

yapımı içi dışı gri, açkılı parçalar toplanmıştır. Ayrıca çark yapımı parçaların 

da bulunduğu bildirilmektedir (Sipahi; 2003). 

Salur Höyük: Çankırı İli, Orta İlçesi yakınındadır. Yapılan yüzey 

araştırmasında Orta Paleolitik aletler, olası Neolitik ve Kalkolitik malzeme 

ve çok miktarda Son Tunç Çağı, Frig çanak çömleği bulunmuştur. Ayrıca 

Salur höyükten ele geçen Eski Hitit Çağı ve Orta Tunç Çağı buluntularına 

göre, Hitit Dönemi boyunca bölgenin iskân edildiği söylenebilir. 

(http://www.tayproject.org) 

İnandıktepe: Ankara’nın 109 km kuzeyinde ve bugünkü Ankara-Çankırı 

yolu üzerinde yer almakta, burada (Eski Hanhana / Hititçe ) Fırtına tanrısına 

ait bir tapınak vardır  (Sevin 1999, 134).  Özgüç başkanlığında kazılan ve 

Eski Hitit Çağı için önemli bir merkez olan İnandıktepe, Eski Hitit Çağı 

sanatının ilk safhasını göstermesi açısından oldukça önemli bir merkezdir  

(Özgüç, 1988) .  

Orta Tunç Çağı’nda Hititlerin Çankırı çevresine yerleştikleri, il sınırlarında 

yapılan araştırmalarda bulunan çivi yazılı tabletler ve çanak-çömlekler ile 

belgelenmiştir. Aynı zamanda Hitit yazılı belgelerinde bahsedilen ve yeri 

henüz kesin olarak saptanamamış olan Tiliura kentinin, Kurşunlu ilçesi 

yakınlarında olduğu sanılmaktadır. Boğazköy’de bulunan tabletlerden, 

kuzeyde (Çankırı ve kuzeyi) Gaşgarlılarla Hititlerin Tilura kentinde bir 

antlaşma yaptıkları bilinmektedir.  

M.Ö. 1200’lerden sonra Anadolu’ya Hint-Avrupalı kavimlerin Balkanlar 

yoluyla göç etmesi sonucu, Çankırı yöresinde önce Paphlagonlar, M.Ö. 

700’lerde Kafkasya’dan gelen Kimmerler, daha sonra da Lidyalılar egemen 

olmuştur. M.Ö. 6. yy.’ın ortalarında Anadolu’ya gelen ve Lidyalıları yenen 

Persler,  Paphlagonia Bölgesi’ni de ele geçirerek kurdukları satraplıklara 

(valilik) bağlamışlardır. Kentin Bizans Dönemine ilişkin çok bilgiye 

rastlanmamıştır (Kuruyazıcı, 1997, 385). Ortaçağ’da ise Gangırea (Çankırı) 

Bizanslıların Kızılırmak eyaletinin merkezi olarak büyük bir şehir olmuştur  

(Çakır 1967, 57). 

http://www.tayproject.org/


Prof. Dr. Ayla SEVİM& Cesur PEHLEVAN 

 

GEÇMİŞTEN GELECEĞE ÇANKIRI 

 

128 

Çankırı’da Miyosen dönemden başlayarak, Bizans dönemine kadar 

tarihlendirilmesi yapılarak değerlendirilen buluntu yerlerinin çoğu yüzey 

araştırmaları sonucu keşfedilmiştir.  Bunlar arasında kazı yapılan alanlardan 

birincisi Miyosen döneme tarihlendirilen Çorakyerler Omurgalı Fosil 

lokalitesidir, diğeri ise Eski Hitit çağı için önemli bir merkez olan 

İnandıktepesi’dir. 

ÇORAKYERLER 

Çorakyerler Çankırı ili Fatih mahallesi’nde yer alan bir omurgalı fosil 

lokalitesidir. Yaklaşık 7 ile 8 milyon yıl eskiye tarihlendirilen bu lokalitede 

sekiz yıldır kazı çalışmaları yürütülmektedir (Resim 1). Oldukça yoğun fosil 

buluntular veren bu lokalite hem Türkiye hem de Dünya’da eşine az 

rastlanır bir fosil yatağıdır.   

Kazı çalışmalarından, günümüze kadar elde edilen fosil buluntular, bu 

lokalitenin zengin fosil bulgu verdiğini kanıtlamıştır. Alan, 1970’li yıllarda 

yapılan çalışmalara dayanılarak önce 10 milyon yıl eskiye (Sıckenberg, 

1975), daha sonra ele geçen buluntular doğrultusunda faunal korelasyon 

yapılarak 8 milyon yıl öncesine tarihlendirilmiştir (Sevim ve Kiper, 1999; 

Sevim ve Pehlevan, 2002).  Son yapılan magnetostratigrafik analizler 

sonucunda ise lokalitenin jeolojik yaşı 7-7.5 milyon yılları arasına 

tarihlendirilebilmesi için bulgular mevcuttur (Kaymakçı ve ark.,  2004). 

Çorakyerler Lokalitesinin Anadolu’da hominoid buluntusu veren birkaç 

fosil yatağı içinde en gencidir. Lokalitenin daha genç oluşu bir ayrıcalık 

yaratmaktadır ki, bu durum bazı canlıların Miyosen dönem içerisinde 

Avrasya ve Afrika arasında gelişen göçlerden kaynaklanmaktadır.  Kimi 

bilim adamlarına göre hominid gibi bazı canlıların atalarının Anadolu 

üzerinden Afrika’ya göç ile gelen Avrupa kökenli olduğu konusunda 

hemfikirdirler (Begun, Güleç ve Geraads, 2003). Çorakyerler’den ele geçen 

hominoidin de Anadolu üzerinden Afrika’ya göç eden bir atasal potansiyele 

sahip olması bu görüşü destekler niteliktedir.  

Bunların yanı sıra Çorakyerler lokalitesinde –Anadolu’da Miyosen dönemin 

karasal biyokronolojisinin ve paleocoğrafyasının kurulmasında fosil 

memelilerin coğrafik dağılımları, göç olayları ve in situ evrimleri hayli 

tartışmalı olsa da her geçen yıl elde edilen yeni buluntularla daha da 

zenginleşen fosil faunanın, gerek Anadolu gerekse Avrupa Memeli Neojen 
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biyokronolojisindeki bazı biyostratigrafik problemlerin çözümüne katkıda 

bulunacağı kanısındayız. Anadolu Miyosen dönem biyokronolojisi ve 

paleocoğrafyasının kurulmasında karşılaşılan bir başka problem ise birbirini 

takip eden omurgalı fosil topluluklarının yeterli miktarda olmayışıdır; 

çünkü karasal çökeller genellikle denizellere göre daha az ve birbirinin 

devamı niteliğinde değildir.  Bununla birlikte bu tarz lokaliteler göl ve ırmak 

kökenli oldukları için ayrı cepler halinde dağınık biçimde oluşmuşlardır 

(Ünay, 2002).  Ayrıca Doğu Akdeniz paleocoğrafyasının kurulmasındaki 

diğer bir problem de Afrika ve Avrasya kıtalarının, Tetis Denizi’nin farklı 

jeolojik zamanlarda çekilmesi ve yükselmesine bağlı olarak, bazen ayrı 

bazen de bağlantılı olmasıdır (Rögl, 1999). 

Çorakyerler Kazısının Tarihçesi 

Bu lokalite 1969-1970 yıllarında MTA ve Alman Linyit Araştırma ekipleri 

tarafından keşfedilmiştir.  Uzun yıllar bu alanda herhangi bir araştırma 

yapılmamış, 1989 yılında Türkiye Omurgalı Fosil Yatakları Projesi 

çalışmaları sırasında yeniden gün ışığına çıkartılarak burada yeniden yüzey 

araştırmalarına başlanmıştır.  1997 yılında ise bu alanda fosil buluntularının 

yoğunluğunun anlaşılması üzerine Prof. Dr. Ayla Sevim’in başkanlığında bir 

ekiple Ankara Üniversitesi ve Çankırı Müzesi Müdürlüğü’nce ortaklaşa 

kazılara başlanmıştır. 2001 yılında Bakanlar Kurulu Kararlı kazıya 

dönüştürülmüştür.  Çorakyerler kazı çalışmaları halen devam etmektedir. 

Çorakyerler Lokalitesinde Kazı Yapılmasındaki Amaçlar 

Çorakyerler omurgalı fosil yatağında kazı çalışmalarının başlatılmasındaki 

temel amaç öncelikle yok olmak üzere olan bir omurgalı Fosil Yatağının 

acilen kurtarılması, daha sonra da alanın koruma altına alınmasıdır.  Daha 

sonra ele geçecek fosil buluntulardan Geç Miyosen dönemde burada 

yaşamış olan canlıların faunal çeşitliliği belirlenerek dönemin hayvan göç 

yolları konusunda bilgi edinmektir.  Bunların yanı sıra alanda belirlenen 

Fauna çeşitliliğinin Dünyada ve Türkiye’deki Dağılımı belirlenip bu 

dönemdeki canlıların sınıflandırmasını yapmaktır.  

1997 Yılından Beri Çorakyerler’de Yapılan Çalışmalar  

Çalışmaların başladığı ilk yıldan itibaren bu lokalitede 2x2 m boyutlarında 

120 açmada çalışıldı. Bu açmalardan 1449 adet numaralı fosil gün ışığına 

çıkarıldı.  Çıkarılan fosillerin her yıl onarımları yapılarak genus-tür 
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ayırımları gerçekleştirildi.  Ayrıca kazı çalışmalarında atılan topraklar da 

yıkanarak küçük omurgalılara ait fosiller ayıklandı ve bu fosillerden 

tarihlendirme yapıldı. 

Çalışmalar sırasında açığa çıkan fosillerin ilk önce in-situ fotoğrafları 

çekilmekte, çizimleri yapılarak yükselti, yönelim ve eğim gibi lokasyon 

değerleri belirlenmektedir. Fosiller bulundukları tabaka içerisinden, 

paleontolojik amaçlı geliştirilen özel güçlendirici ve sertleştirici 

kimyasalların solüsyonları kullanılarak, titiz uğraşlar sonucunda 

çıkarılmaktadır.  Büyük boyutlu fosiller nakliye sırasında zarar görmemeleri 

için alçı ceket ile kaldırılarak, laboratuara getirildikten sonra 

değerlendirilmektedir.   

Çorakyerler Lokalitesinin Jeolojisi ve Lokaliteyi Oluşturan Tuğlu 

Formasyonu’nun Genel Jeolojik Özellikleri  

Çankırı Havzası, kuzey Orta Anadolu’da Kuzey Neotetis Okyanusu’nun 

kapanması ile oluşan İzmir-Ankara-Erzincan kenet kuşağı üzerinde 

gelişerek, Geç Kretase-Erken Tersiyer döneminde çarpışma kuşağı içerisinde 

evrimini sürdürmüştür.  Burası Orta Miyosen’de Türkiye’nin genelinde 

görülen genişleme tektoniği ve onu Geç Miyosen’den itibaren izleyen 

doğrultu atımlı tektonizmadan etkilenmiş bir havzadır. Geç Miyosen 

birimler havzanın genişleme sonrası görülen sıkışma ile oluşmuş ve genel 

olarak akarsu-göl ortamlarında çökelmişlerdir. Bu birimler arasındaki  

Çorakyerler fosilleri, hem morfolojik özellikleri hem de o dönemdeki 

yayılımları ile önemli bir konuma sahiptir (Kaymakçı ve ark.,  2004). 

Çorakyerler fosil yatağı, Çankırı Havzası’nda yanal ve düşey olarak çok 

farklı yüzeyler içeren Tuğlu Formasyonu içerisinde yer alır. Daha önceki 

çalışmalarda Oligosen döneme tarihlendirilen bu formasyon, Kaymakçı 

(2004) tarafından çökelme ortamı yeniden yorumlanarak Miyosen  döneme 

tarihlendirilmiştir (Kaymakçı ve ark., 2004). 

Tuğlu Formasyonu Çorakyerler fosil yatağı civarında, tabanda kırmızımsı 

pembemsi nodüllü kireçtaşları ile başlayıp yukarıya doğru silttaşı, marn 

alterasyonu ile devam etmektedir.  Formasyon yukarıya doğru yaklaşık 

olarak 6m kalınlığında beyazımsı, pembemsi kireç ara katmanları ile sürer. 

Bu seviye omurgalı fosil kalıntılarının en yoğun bulunduğu seviyedir. 

Omurgalı fosil seviyesi üste doğru koyu kahve-bordo renkli oldukça 
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makaslanmış çamurtaşı,  kumtaşı ve silttaşları karışımı oluşumlar 

şeklindedir. Ayrıca fosilli seviyeler bir birini kesen, yer yer 10-15cm 

aralıklarla tekrar eden ve atım miktarları bir kaç metreyi geçmeyen küçük 

fay setleri tarafından ötelenir (Kaymakçı, ark., 2004). 

Çorakyerler Lokalitesinin  Magnetostratigrafik Tarihlendirmesi  

Çorakyerler lokalitesinden 2.54 cm boyunda ve 1.3 cm çapında silindirik 

karot ucuna sahip su soğutmalı el matkabı ile 18 farklı seviyeden toplam 40 

adet paleomagnetik örnek alınmıştır.  Bu örnekler daha sonra  Utrecht 

Üniversitesi Paleomag laboratuvarlarında analiz edilmiştir (Kaymakçı ve 

ark.,  2004). 

Yapılan analizlerin sonucunda, lokalitede üç farklı magnetik seviye 

saptanmıştır. Bu seviyeler aşağıdan yukarıya doğru düz-ters-düz şeklinde 

olup, düz olan seviyeler bu günkü kutup polarizasyonu ile aynı yöne 

(Kuzey kuzeyde, güney güneyde) ve ters polarizasyon ise kutupların 

terslendiği (kuzey güneyde, güney kuzeyde) döneme işaret etmektedir. 

Kesitin MN12 (M: Memeli; N: Neojen) yaş aralığında olduğu dikkate 

alındığında Cande ve Kent (1995) MN12 zonunun 5 farklı polarizasyona 

sahip olduğu görülecektir. Bu nedenle elde edilen sonuçlar iki farklı 

paleomagnetik polarite dilimi ile uyumlu olduğu sonucuna varılmıştır. 

Bunlar 7.50–6.93 milyon yıl zaman aralığını işaret eder. Dolayısıyla 

Çorakyerler fosil yatağının bu iki zaman diliminden birine karşılık geldiği 

sonucuna varılmıştır (Tablo 1) (Kaymakçı ve ark.,  2004).  

Çorakyerler Fosil Buluntuları 

Altı yılı aşkın bir süredir lokalitede yapılan çalışmalar yapılan çalışmalar 

sonucunda, değişik takım, cins ve türlere ait çok sayıda fosil bulgu ele 

geçmiştir.  Çorakyerler kazısı başladığı dönemden bu güne elde edilen fosil 

buluntuların takım dağılımları yapıldığında Perissodactyla ve Artiodactyla 

takımlarının çoğunlukta olduğu, bunları Proboscidae, Rodentia, Primates, 

Carnivora ve Chelonia takımlarının takip ettiği görülmüştür.  

Buluntular arasında gergedan ve at gibi yüksek diş tacına sahip hayvan 

fosillerin fazla oluşu bölgenin açık alan bir ortam olduğuna işaret ederken, 

çeşitli gastropodların (sümüklü böcek) varlığından ve fosilli tabakanın 

sedimantolojik yapısından da bölgede yer yer su birikintilerinin mevcut 

olduğu anlaşılmaktadır.  Bunun yanı sıra keçi benzeri çeşitli boynuzlu 
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türlerin, zürafa, fil ve özellikle de primatların bulunması, açık alan 

çevresinde ağaçlık ve çalılık yerlerin de bulunabileceğini göstermektedir. 

Fauna içerisinde büyük, orta ve küçük boyutlu otçullar ile büyük boyutlu 

omnivorların oluşu, lokalitenin su yatağı merkezli, çevresi ağaçlık, açık bir 

alan olduğunu düşündürmektedir.  Çorakyerler’de ele geçen kemirici gibi 

canlıların bir kısmının göl yada ırmak gibi su yatağı çevresinde yaşadıkları, 

bazılarının da suya daha uzak alanlarda yaşıyor olması, lokalitenin  

paleoekolojik ortamının açıklanmasında yardımcı olmaktadır.  

Çorakyerler lokalitesinde ele geçen fosil buluntularda,  şimdiye kadar 

etçillerin sadece küçük boyutlu olanlarına rastlanmıştır; ancak, buluntular 

içerisinde otçulların yavru bireylerine ait çok sayıda fosilin bulunması ilk 

olarak av ve avcı ilişkisi düşünüldüğünde et yiyiciler tarafından avlanan 

hayvanların kalıntıları olabileceğini akla getirmektedir. Önümüzdeki kazı 

çalışmalarında büyük boyutlu etçillerin fosilleri bulunursa bu konu açıklık 

kazanacaktır. Buluntuların tafonomik analizleri tamamlanmamış olmakla 

birlikte, buluntular makroskobik olarak incelendiğinde, canlılar öldükten 

sonra onların kalıntılarının bir akıntı içerisinde taşındıkları, bu nedenle 

çeşitli yönelimler içerisinde oldukları ve üzerlerinde ölüm öncesi ve sonrası 

meydana gelmiş izler taşıdıkları gözlemlenmektedir.  Alandan bazı fosillerin 

eklemli bulunması ise bu akıntının çok güçlü olmadığını veya kalıntının 

canlı öldükten sonra kısa sayılabilecek bir süre içerisinde taşındığını 

göstermektedir. 

Faunal Korelasyon 

Çorakyerler fosil yatağı Geç Miyosen’e ait diğer Doğu Akdeniz referans 

lokaliteleri ile karşılaştırıldığında zengin sayılabilecek bir fosil potansiyeline 

sahiptir. Bu alandan memelilere ait takımların birçok ailesine 

rastlanmaktadır. Bunların çoğu Geç Miyosen’i karakterize eden anahtar 

fosillerdir. Bu fosiller Doğu Akdeniz’in diğer Geç Miyosen yaşlı referans 

lokaliteleri ile karşılaştırıldığında lokalitenin yerleştiği stratigrafik kesit 

görülmektedir (Tablo 3). Çorakyerler lokalitesinin jeolojik tarihinin 

magnetostratigrafik analizleri sonucu  MN12 zonuna karşılık gelmesi de bu 

görüşü desteklemektedir (Kaymakçı ve ark., 2004). Çorakyerler faunasında 

metabolizması yavaş ve boyutu büyük olan canlılardan Tragoportax, 

Choerolophodon, Prostrepsiceros, Micrsotonyx, Samotherium ve Palaeotragus gibi 

türlerin biyozonları daha geniş bir alana yayılmış olmalarına karşın, genetik 
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yapılarındaki evrimsel değişimleri daha hızlı gerçekleşen çeşitli 

kemiricilerin varlığı bu lokalite için MN12 zonunu önermektedir (Ünay, 

2004). Ancak magnetostratigrafik analizler sonucunda alt sınırın C3Br 

kronunun altında ve MN11’i işaret eden C4n kronunun üst diliminde yer 

alması (Tablo 1) ve yukarıda belirttiğimiz gibi biyozonu geniş olan türlerin 

de varlığı lokalitenin jeolojik tarihini MN11 sonu ile MN12 başlangıcına 

tarihler. Şu ana kadar yapılmış olan faunal ilgileşim ve magnetostratigrafik 

çalışmalar birbirlerini destekler niteliktedir. 

Çorakyerler buluntularından bazı takımların en çok bilinen ve anahtar 

türleri olan aile gruplarının Doğu Akdeniz lokaliteleri içerisinde genel 

faunal korelâsyonu aşağıdaki başlıklarda daha ayrıntılı irdelenmiştir.  

a)-Artiodactyla-Bovidae-Tragoportax  

Tragoportax Akdeniz çevresi Geç Miyosen lokaliteleri için iyi bilinen ortak bir 

fosil buluntudur (Tablo 2). İlk görüldüğü lokalite Sinap 108’dir (Lunkka ve 

ark., 1999). Bu lokalitenin magnetostratigrafik yaşı Erken Vallesiyen’e 

(MN9), (Kappelman et. al, 2003) karşılık gelen 10,135 milyon yıldır. Ayrıca 

Yunanistan’da Üst Vallesiyen’e tarihlendirilen Nikiti-1 de bilinmektedir 

(Koufos 2000c). Ukrayna’da ise Tragoportax buluntusu veren Varnitsa ve 

Pokshesty lokaliteleri Erken ve Geç Vallesiyen döneme tarihlendirilir (Mein, 

1990). Varnitsa lokalitesinin jeolojik yaşı 9,5 milyon yıl iken Pokshesty 

lokalitesi 8,7–9,0 milyon yılları arasındadır (Sen,1997).  

Orta Avrupa’da Tragoportax Avusturya’daki Erken Vallesiyen yaşlı 

Vösendorf lokalitesinde ortaya çıkmıştır (de Bruijn ve ark., 1992). 

Magnetostratigrafik veriler ve faunal korelasyon sonuçları yaklaşık olarak 

10,3 milyon yılı vermektedir (Steininger ve ark., 1996). Bu durum 

Tragoportax’ın Doğu Avrupa’dan yani Anadolu’dan göçle Avrupa’ya 

gittiğini akla getirmektedir. Göç olayının yaşanması, bu canlıların 

çifttırnakları üzerinde yiyecek peşinde uzun süreler hızlı hareket 

edebildiklerini göstermektedir (Koufos, 2003).  

İspanya’da ise Geç Vallesiyen lokaliteleri Villadecavalls ve La Roma’dan 

bilinir. Villadecavalls için magnetostratigrafik veriler 9,6 milyon yılı işaret 

etmektedir (Agusti ve ark., 1996; Morales ve ark., 1999). Böylece 

Tragoportax’ın dağılımında Batı ve Doğu Akdeniz arasında yaklaşık 500 000 

yıllık bir zaman farkı vardır. Göçten sonra Tragoportax Turoliyen boyunca 
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evrimleşmiş ve farklılaşmış, ancak bu periyodun sonunda görülmemiştir. En 

son izlerine Dytiko lokalitesinin Geç Turoliyen’in en üst (MN13) tabakasında 

rastlanmıştır (Bonis ve Koufos, 1999).  

b)- Artiodactyla-Bovidae-Gazella 

Gazeller Neojen/Kuvaterner memeli lokalitelerinde değişik türlerde görülen 

ortak buluntulardır (Tablo 2). Gazella muhtemelen Asya’dan Doğu 

Akdeniz’e Geç Miyosen süresince gitmiş ve daha sonra Avrupa’ya ve 

Afrika’ya yayılmıştır. Doğu Akdeniz’de Gazella’nın ilk ortaya çıktığı lokalite 

10,08 milyon yaşındaki Sinap 72’dir (Lunkka ve ark., 1999; Keppalmen ve 

ark., 2003). Ayrıca Gazella, Üst Vallesiyen’in en üst dilimine tarihlendirilen 

Nikiti-1  (Yunanistan) lokalitesinde görülür (<9,3 milyon yıl)  (Koufos 2000c). 

Turoliyen boyunca Gazella sıklıkla Doğu Akdeniz’in bütün memeli 

lokalitelerinden bilinir ve Pliyosen ve Pleistosen boyunca varlığını 

sürdürmüştür. Ancak, Geç Miyosen Gazelleri çok iyi bilinmemekte ve 

genellikle Gazella sp. olarak adlandırılmışlardır. Gazeller İspanya’da ilk 

olarak Villadecavalls lokalitesinde bulunmuştur (Geç Vallesiyen, MN10) 

(Morales ve ark., 1999 ; Agusti ve ark.,1996)  ve bu lokalite için 9,6 milyon yıl 

önerilmiştir. Böylece, Gazella’nın Batı Akdeniz’de ortaya çıkışı 500.000 bin 

yıl gecikme ile gerçekleşmiştir, bu da muhtemelen göç için geçirilen süre 

olmalıdır.   

c)- Artiodactyla-Bovidae-Prostrepsiceros 

Prostrepsiceros Doğu Akdeniz Geç Miyosen lokalitelerinde ortak bir 

buluntudur ve Üst Erken Vallesiyen’e (MN9) tarihlendirmektedir (Tablo 2). 

Doğu Akdeniz’de ilk olarak Sinap 91 lokalitesinde ortaya çıkmış ve 9,98 

milyon yıla tarihlendirilmiştir (Lunkka ve ark., 1999; Keppalmen ve ark., 

2003). Bu canlılar Geç Vallesiyen lokaliteleri olan Ravin de la Pluie ve Nikiti-

1’den de bilinmektedir. Ravin de la Pluie faunası tahminen 9,3 milyon yıla 

(Şen ve ark., 2000) tarihlendirilirken Nikiti-1 biraz daha gençtir. Bu bölgede 

Prostrepsiceros kesinlikle ortak buluntu olarak belirtilmekle birlikte, 

Balkanlar’daki varlıkları ve Batıya olan göçleri konusunda henüz yeterli 

bilgi mevcut değildir. Bu türe ait en son örnekler Yunanistan’daki Ano 

Metochi lokalitesinde bulunmuştur ve Geç Turoliyen’in en üst tabakasına 

(MN13) tarihlendirilmiştir. Pliyosen boyunca Prostrepsicerosa ait herhangi bir 

kalıntıya rastlanmamıştır, fakat Gürcistan’da (Vekua, 1970) olduğu gibi, 

Yunanistan’da da Pliyosen sonuna tarihlendirilen Gerakarou lokalitesinde 
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(Kostopoulos, 1998)  Parastrepsiceros (Prostrep-sicerosa benzer) ortaya 

çıkmıştır.  Ancak bunlar arasında evrimsel bir ilişki olup olmadığı henüz 

kesin olarak bilinmemektedir.  

d)- Artiodactyla-Graffidae-Palaeotragus, Samotherium ve Helladotherium 

Geç Miyosen’den birkaç Giraffidae cinsi ve türü bilinmektedir. Giraffidae 

ailesi Afrika kökenlidir ve Levant içinden Avrasya’ya göç etmişlerdir. Chios 

Island lokalitesinde bulunan ilk Giraffidae cinsi olan Georgiomeryx Orta 

Aragonian süresince Doğu Akdeniz’e ulaşmıştır (Bonis ve ark., 1997). Aynı 

pasaj boyunca birkaç cins de Doğu Akdeniz’e varmıştır, fakat onların çoğu 

Orta ve Batı Avrupa’ya göç edemeden yok olmuştur. Muhtemelen ya bu 

bölgeler arasında çevresel farklılık bu cinslerin yayılımı için uygun  bir 

ortam olmamış yada bu yol üzerindeki yüksek dağlar (Alplerin) Giraffidae 

gibi büyük memelilerin göçleri için önemli bir iklimsel ve topoğrafik bariyer 

oluşturmuştur, bu gibi nedenlerden dolayı bu canlıların yok olması 

mümkündür (Koufos,  2003).   

Palaeotragus Geç Miyosen’de Doğu Akdeniz’e gelmiştir ve Afrika (Morokko 

ve Tunus), Asya (Çin) ve Avrupa (İspanya) Orta Miyosen lokalitelerinden 

bilinir. Doğu Akdenizde Palaeotragus ilk olarak 10,69 milyon yıl ile 

tarihlendirilen Sinap 4 lokalitesinde ortaya çıkmış ve Palaeotragusun ilk 

ortaya çıkışı bu bölgede Hipparion ile aynı zamana rastlamaktadır (Lunkka 

ve ark.,1992; Kappelman ve ark 2003). Turoliyen boyunca Doğu Akdeniz’de 

Palaeotragus ortak bir fosil buluntu olmuştur ve bu tür en son olarak Geç 

Turoliyen’in en üst tabakasına (MN13)  tarihlendirilen Dytiko (Makedonya, 

Yunanistan) lokalitesinin fosil kayıtlarına girmiştir (Bonis ve Koufos, 1999).  

Samotherium ve Helladotherium da Doğu Akdenizde Geç Miyosen dönemde 

yaşamış büyük boyutlu iki Giraffidae cinsidir. Samotherium Samos 

(Yunanistan) lokalitesine özgü bir türdür ancak daha sonra Anadolu, 

Gürcistan, İran, Ukrayna ve kıtasal Yunanistan’da da bulunmuştur (Koufos, 

2003). Doğu Akdenizde ilk olarak Erken Turoliyen yaşlı Gülpınar 

lokalitesinde ortaya çıkan Samotherium, Turoliyen boyunca yaşamış ve en 

son görüldüğü lokalite ise Miyosen/Pliyosen (MN13/14) sınırına 

tarihlendirilen Yunanistan’dan Maramena‘dır  (Schmid-Kittler ve ark., 1995).  

Helladotherium da Doğu Akdeniz lokalitelerinde görülen ortak bir 

buluntudur ve ilk ortaya çıktığı lokalite Nikiti-1’dir (Yunanistan). Nikiti-1 
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lokalitesinin faunal topluluğu Geç Vallesiyen’e tarihlendirilmekte ve 

olasılıkla 9,3 milyon yıldan daha gençtir (Koufos 2000c). Helladotherium en 

son Ano Metochi lokalitesinin Geç Turoliyen (MN13) yaşlı tabakasının son 

parçasında görülmüştür. Samotherium ve Helladotherium’un Turoliyen 

boyunca yaşamış olmasına rağmen,  Orta ve Batı Avrupa’da bilinmezler. 

Helladotheriumun Budapeşte (Hatvan, Polgardi) civarında izlerine 

rastlanırken, Samotherium Ukrayna ve Kiev’e (Belka, Novo Elisavetovka) 

kadar ulaşmıştır. Bu durum Batı-Orta Avrupa ile Güneydoğu Avrupa 

arasında farklı taksonların göçleri için gerek iklimsel, gerekse topoğrafik bir 

bariyerin varlığının kanıtıdır.  

e)- Proboscidea-Choerolophodon 

Doğu Akdeniz’de Geç Miyosen Proboscidae ailesinin cinsleri aralarında 

Choerolophodonun da içinde bulunduğu birkaç cins ile temsil edilir (Tablo 2). 

Orta Aragonian’a yani yaklaşık olarak 20 milyon yıla (MN2) tarihlendirilen 

C. palaeindicus  Bugti Beds (Pakistan) lokalitesinden bilinir (Tassy, 1990). 

Bunun yanı sıra Barry ve ark. (1985) Bugti faunasını MN3’ün sonuna 

yaklaşık 18,3 milyon yıla tarihlendirmiştir. Bugti Tepesi’nde 

Choerolophodonun varlığı onu Geç Erken Miyosen’e, yaklaşık olarak 17,0-16,0. 

milyon yıl öncesine yerleştirmektedir (Welcomme ve ark., 2001). 17,2 milyon 

yıldan daha eski olan Buluk (Afrika) lokalitesinden Choerolophodon 

ksiumuensis tanımlanmıştır (Tassy 1990). 1983 yılında Tassy 16 milyon yıl 

önce Asya’nın güneyinden Afrika’ya bir göç olabileceğini belirtmiş ancak 

yeni veriler bu hipotez üzerinde şüphe uyandırmıştır (Tassy 1990). Bugti 

Tepesi’ndeki yeni veriler Asya’da Choerolophodon’un varlığını ve Afrika 

kökeni için daha genç bir çağı önermektedir. Bu cins muhtemelen 18 milyon 

yıl önce Proboscidean Göç Olayları süresince diğer Proboscideanlarla 

(Gomphotherium, Prodeinotherium) birlikte Asya’ya varmış olmalıdır (Rögl,  

1999; Koufos ve ark., 2003).  

Choerolophodon Doğu Akdeniz’de ilk olarak Yunanistan’ın Chios Adası’ndaki 

Thymiana lokalitesinde görülür. Lokalite Orta Aragonian’a, yani MN5’e 

tarihlendirilmiştir  (Bonis ve Koufos, 1999). Thymiana lokalitesinin fosilli 

seviyesinden alınan örneklerin paleomagnetik verileri 15,5 milyon yılı işaret 

etmektedir (Bonis ve ark., 1998). Choerolophodon  Vallesiyen ve Turoliyen 

boyunca Doğu Akdeniz lokalitelerinden ortak bir buluntu olarak 

bilinmektedir ve  Doğu Akdeniz’de en son görüldüğü lokalite ise 
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Maramena’dır (Schmidt-Kittler ve ark., 1995). Choerolophodon cinsine Orta ve 

Batı Avrupa’da rastlanmazken, Kuzeyde ise Balkanlar ve Moldovya 

sınırlarını geçmemiştir. Geç Miyosen boyunca bu iki bölge farklı 

paleoekolojik durumlar göstermektedir.  

f)- Artiodactyla-Suidae-Microstonyx 

Geç Miyosen’in ortak buluntusu olan Microstonyx Doğu Akdeniz ve Avrupa 

lokalitelerinde çok iyi bilinmekle birlikte, bunun yanı sıra Maragha (İran) ve 

Molayan (Afganistan) lokalitelerinden de tanımlanmıştır (Tablo 2). Eğer, 

Pickford (1988) ve Van der Made’nin (1990) önerdiği gibi bu cinsin 

Hippopotamodon ile sinonim olduğu kabul edilirse, Himalaya’lara kadar 

geniş bir coğrafyaya yayıldığı görülür. Microstonyx Doğu Akdeniz’de 

Vallesiyen boyunca bilinir. Bu türe ait fosiller Nikiti-1, Çevril, Sinap, 

Gülpınar gibi farklı lokalitelerde de mevcuttur, fakat ilk olarak nerede 

ortaya çıktığı kesin olarak bilinmemekle birlikte, Doğu Akdeniz’de 

Microstonyxin ilk görüldüğü lokalite en Üst Vallesiyen ya da <9,3 milyon yıl 

yaşındaki Nikiti-1 lokalitesidir (Koufos, 2000c).  

Anadolu’da bu cinse ait fosiller Sinap Lokalite 49’da da bulunmuştur 

(Lunkka ve ark., 1999; Kappelman ve ark., 2003). Turoliyen boyunca 

Microstonyx birçok lokalitede (Pikermi, Samos, Prochoma, Vathylakkos, 

Ravin des Zouaves 5, Hadjidimovo, Kalimanci, Kayadibi, Mahmutgazi) ve 

bütün biyozonlarda ortak bir buluntu olarak bilinir. Doğu Akdeniz’de en 

son görüldüğü lokalite ise Geç Turoliyen’ın en üst parçasına (MN13) 

tarihlendirilen Dytiko (Yunanistan) lokalitesidir (Bonis ve Koufos, 1999).  

Microstonyx Doğu Akdeniz’de Vallesiyen’in sonunda ortaya çıkmış ve 

Miyosen sonunda ortadan kaybolmuştur. Batı Avrupa’da (İspanya ve 

Fransa) ilk fosil kayıtlar Geç Vallesiyen yaşlı Terasa, Masia del Barbo 

(Morales ve ark., 1999), Montredon (Ginsburg 1988), Gravitelli’den (Rook ve 

ark., 1999) bilinir  ve Orta Turoliyen’in sonuna kadar varlığını sürdürmüştür 

(Van der Made ve ark., 1992).  

g)- Equidae-Hipparion 

Avrupa ve Doğu Akdeniz bölgesinde Geç Miyosen’i karakterize eden en 

büyük olaylardan biri de Hipparionların ortaya çıkışıdır. Hipparionlar Kuzey 

Amerika kökenli göçmen memeliler olarak bilinmektedir. Haq ve ark.(1988) 

göre yaklaşık 11 milyon yıl önce Bering Boğazında güçlü bir deniz çekilmesi 
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gerçekleşmiş ve oluşan kara köprüsü üzerinden Kuzey Amerika memelileri 

Avrasya’ya göç etmişlerdir. Bu geçişte en önemli olay da Hipparionların bu 

kara parçası üzerinde çok hızlı bir şekilde yayılmalarıdır. Yine de Eski 

Dünya’ya nasıl geldikleri ve yayıldıkları tartışmalıdır (Koufos, 2003).  

Bu memelilerin hangi tarihte geldikleri kesin olarak bilinmemekle birlikte bu 

konuda iki farklı görüş vardır. Bunların ilki  yaklaşık 11,5 ve 11,0 milyon yıl 

arasında Kron C5r’ye denk gelen magnetostratigrafik kesitin üst diliminde 

yer aldığını (Agusti ve ark., 1997; Garces ve ark.,1997; Bernor ve ark., 1988), 

ikincisi  ise 10,8-10,3 milyon yıl önce Kron C5n’in alt diliminde 

bulunduğunu işaret etmektedir (Şen 1990 ve 1997; Pilbeam ve ark., 1996; 

Swisher III 1996; Kappelman ve ark., 2003). Bu görüşlerin hangisinin doğru 

olduğunun anlaşılabilmesi için Doğu Akdenizden daha fazla Hipparion 

bulgusuna gereksinim vardır.  

Doğu Akdenizde kronolojik veriler  çoğunlukla Anadolu’dan gelmektedir 

ve Hipparionların ilk görüldüğü yer olan Sinap (Lokalite 4) Erken Vallasian’e 

(MN9) yani 10,69 milyon yıla tarihlendirilmiştir (Lunkka ve ark., 1999). 

Asya’da Siwalik buluntuları ise 10,7 milyon yıla tarihlendirilirken (Pilbeam 

ve ark., 1996), Yunanistan’da ise Erken Vallasian’a ait herhangi bir lokalite 

bilinmemektedir ve ilk Hipparion kalıntıları Geç Vallesiyen yaşlı 

Kastellios’dan (Girit) ele geçmiştir. Bu lokalitenin yaşı ise 9,23-9,64 milyon 

yıla denk gelmektedir (Şen ve ark., 1986). Kastellios’dan (Girit) ilk Hippairon 

kalıntıları seviye K2’den ele geçmiştir, tabakanın yaşı ise yaklaşık 9,5 milyon 

yıl olarak belirlenmiştir (de Bruijn ve ark., 1972; Şen ve ark., 1986).  

Hipparionlar Pliyosen boyunca da yaşamaya devam etmiş ve en son 

buluntusu Doğu Akdeniz’de 3,4-2,6 milyon yıl yaşındaki Gülyazı 

lokalitesinden ele geçmiştir. Hippariondan sonra ise Equus açık alanların 

dominant türü olmuştur. Doğu Akdeniz’de bu iki atın birlikte bulunduğuna 

dair henüz bir kanıt yoktur. Hipparionlar Doğu Akdeniz’de Pliyosen 

bitmeden ortadan kaybolurken, Afrika’da Erken Pleistosen’e kadar varlıkları 

bilinmektedir. Aynı zamanda Doğu Akdeniz’de Hipparionların yok oluşuna 

dair magnetostratigrafik ve radyokronolojik veriler yetersizdir.  

h)- Rhinocerotidae-Ceratotherium 

Geç Miyosen gergedanları Stephanorhinus, Ceratotherium, Chilotherium ve 

Aceratherium cinslerini içerir. Ceratotherium ise Geç Miyosen lokaliteleri 
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içinde en iyi bilinen ortak buluntulardandır. Doğu Akdeniz’de ilk ortaya 

çıktığı lokalite Erken Vallesiyen yaşlı Eşme-Akçaköy’dür  ve MN9’a 

tarihlendirilmiştir (de Bruijn ve ark., 1992). Esme Akçaköy faunası, Sinap 8A, 

8B ve 12 lokalitelerinin en üst tabakalarından ya daha gençtir yada aynı 

yaştatır. Bu lokalitenin  en üst tabakası MN9’a, alt tabakası ise MN10’a 

tarihlendirilmiştir. Doğu Akdeniz’de Ceratotherium Geç Miyosen boyunca 

yaşamış ve Turoliyen sonunda ortadan kalkmıştır. Bu cinsin  en son 

görüldüğü lokalite Geç Vallesiyen’in en üst tabakasına tarihlendirilen 

(MN13) Dytiko’dur (Yunanistan) (Bonis ve Koufos, 1999).  

ı)- Primates-Hominoidea 

Doğu Akdeniz hominoidleri birkaç farklı lokaliteden bilinmektedir.   En iyi 

bilinenleri Griphopithecus cinsi ile temsil edilen Paşalar (MN5-6), Çandır 

(MN6) (Anadolu) ve diğer bazı hominoid cinslerinin bilindiği Vallesiyen 

yaşlı Yunanistan lokaliteleridir. Geç Miyosen boyunca Doğu Akdeniz’de iki 

hominoid cinsi bilinmektedir. Bunlardan ilki  9,886 milyon yıla 

tarihlendirilen Sinap 8A ve Lokalite 12’den bulunan  Ankarapithecus meteai 

(Kappelman ve ark., 2003), diğeri ise Geç Vallesiyen’e tarihlendirilen 

Xirochori 1, Ravin de la Pluie ve Nikiti 1 (Yunanistan) lokalitelerinden 

bulunmuş olan Ouranopithecustur (Koufos, 2000b, Bonis ve Koufos, 1999).  

De Bonis ve Koufos’a göre; Ouranopithecusun, kalın mine tabakası, görece diş 

boyutları ve tüberkül görünümleri gibi dental özellikleri, bu canlının 

Australopithecuslarla bir ilişkisi olduğunu destekler niteliktedir (De Bonis ve 

ark., 1990). Ayrıca dönemi ve morfolojisi tartışmalı olan diğer bir hominoid, 

Atina yakınlarındaki Pyrgos Vassilissis lokalitesinden bilinen 

Graecopithecustur (Koufos, 2003). Bunların yanı sıra diğer bir Doğu Akdeniz 

buluntusu ise Gürcistan’ın doğusunda Alt Turoliyen’e (MN11) yani yaklaşık 

olarak 8,5 milyon yıla tarihlendirilen Udabnopithecus garedjiensistir 

(Burtschak-Abramovitsch ve Gabachvili, 1945). Bu hominoid buluntusu, 

sadece aşınmış P4 ve M1’i içeren sağ maksilla parçası ile temsil edilmektedir 

ve L. Gabunia ve diğerlerine göre Dryopithecus ile çok yakın benzerlikler 

taşımaktadır. Udabnopithecus garedjiensis muhtemelen Dryopithecusun 

coğrafik zonu içerisinde en son görülen bir türü olabilir (Brain, 1999).  

Begun’a göre Avrupa dryopithecinleri (Yunanistan’dan Graecopithecusu da 

içerir) Hominidae ailesinin en erken üyeleridir (Begun, 1992a). Andrews, 

Dean ve Delson’a göre Graecopithecus Homininae alt ailesi içerisinde yer 
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alabilir, fakat Dryopithecus bu ailenin dışında ve dryopithecinae içinde yer 

almalıdır.  

Griphopithecus Anadolu’nun Orta Miyosen’e tarihlendirilen en eski hominoid 

cinsidir. Griphopithecus darwininin holotipi Slovakya, Devinska Nova 

Ves’den ele geçen bir alt molardır (Abel, 1902). Çandır’dan (Anadolu) 

bulunan primat altçenesi ise Griphopithecus alpaninin holotipidir (Tekkaya, 

1974). Griphopithecus geniş ve kalın mine tabakası, yuvarlak tüberkülleri, sığ 

çiğneme yüzeyleri, keskin olmayan çiğneme crestleri ve mine-dentin 

birleşme noktasında sığ bir topoğrafi ile karkaterizedir (Begun ve ark., 2003). 

Çandır ve Paşalar hominoidlerinin dental karakterleri, onların sert yapılı 

besinler ile beslendiğini gösterir ve bu Asya’nın güneyinden bilinen 

Sivapithecus ve Yunanistan’dan bilinen Ouranopithecus gibi Orta ve Geç 

Miyosen hominoidleri, Doğu ve Güney Afrika’dan bilinen (Australopithecus 

ve erken Homo) Pliyosen hominidleri ile büyük benzerlikler gösterirler. Bu 

özellikler muhtemelen hominoidlerin symplesiomorfik karakterleridir. Fakat 

Griphopithecus bir Erken Miyosen hominoidi olan Proconsule göre türemiş 

iken, Orta ve Geç Miyosen hominoidlerine ve yaşayan büyük apelere göre 

ilkindir (Andrews ve ark., 1996; Güleç ve Begun, 2002).  

Anadolu’dan bilinen diğer bir hominoid ise yaklaşık 10 milyon yıl ile 

tarihlendirilen Ankarapithecustur. Bu cinsin dental karakterleri de 

Griphopithecus gibi kalın mine tabakası ile alçak ve yuvarlak tüberkülleri, 

körleşmiş crestleri ve sığ çiğneme yüzeyleri ile bilinmektedir.  Fakat dişleri 

Griphopithecus’tan daha büyüktür. Ayrıca altçene daha uzun ve 

Griphopithecus alpaniye göre daha az masif ve çok farklı bir symphyseal 

morfolojiye sahiptir (Begun ve Güleç, 1998). Avrasya’da ortaya çıkmış olan 

ve MN7/8 ve MN10 arasında tarihlendirilen Ankarapithecus, Avrupa’da 

Dryopithecus, Oreopithecus, Ouranopithecus ve Asya’da Sivapithecus, 

Lufengpithecus, Gigantopithecus (ya da Indopithecus) gibi birçok hominoid’den 

biridir.  

i)- Rodentia 

Doğu Akdeniz’in çeşitli Geç Miyosen lokalitelerinden Rodentia takımına ait 

değişik cinsler ve türler tanımlanmıştır. Çoğunlukla bulunan materyaller 

sınırlıdır. Buluntuların bazıları Balkanlar’da; Romanya, Bulgaristan, eski 

Yugoslavya, Arnavutluk’tan, geri kalanı ise sadece Yunanistan’dan 
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gelmektedir. Anadolu’da ise bazı referans noktalar vardır, fakat 

Yunanistan’da olduğu gibi veri sınırlıdır. Batı Akdeniz ile karşılaştırmak 

oldukça zordur.  

Çorakyerler Rodentia buluntuları içerisinde karakteristik cinslerden biri de 

Byzantiniadır. Bu cins Doğu Akdeniz buluntuları içerisinde ortak bulunan 

bir fosildir. İlk görüldüğü lokalite Üst Astracian’a tarihlendirilen 

Yunanistan’da Chyrsavgi, Anadolu’da Bayraktepe 1 ve Yeni Eskihisar 

lokaliteleridir. Çorakyerler’de bulunan Byzantinia pikermiensis ve 

Pseudomeriones latidens ise Anadolu Memeli Neojen Zonlarından Zone J 

içerisinde yer alır  ve bu da Avrupa Memeli Neojen Zonları arasında MN 

12’ye denk gelir (Ünay ve ark., 2003).  Doğu Akdeniz’de Byzantinia, 

Vallesiyen ve Turoliyen boyunca yaşamıştır ve en son görüldüğü lokalite ise 

Turoliyen sonuna tarihlendirilen Amasya’dır.  

Sonuç: 

Geç Miyosen boyunca Doğu Akdeniz’de birçok memeli taksonun 

varlığından söz edilir. Bazı taksonlar ilk kez bu bölgede ortaya çıkmıştır. 

Dışardan gelen türlerin çoğu da evrimleşerek farklılaşmıştır. Doğu 

Akdeniz’deki Geç Miyosen lokaliteleri içerisinde, Çorakyerler memeli fosil 

yatağı da kapsadığı faunal çeşitlilik ile biyostratigrafik yerini almıştır. 

Ancak, başta hominoid olmak üzere faunanın diğer bazı üyelerine ait henüz 

yeterli düzeyde fosil bulunamamıştır. Ayrıca lokalitenin barındırdığı faunal 

çeşitliliğin sınırları da henüz tam olarak belirlenmemiştir.  

Çorakyerler lokalitesinin magnetostratigrafik analizlere ve küçük 

memelilere göre jeolojik yaşı MN12 biyozonunu önermektedir (Kaymakçı ve 

ark., 2004; Ünay, 2004). Perissodactyla, Artiodactyla, Proboscidae ve 

Rodentia takımlarına ait buluntular, Doğu Akdeniz’in diğer Geç Miyosen 

lokaliteleri ile karşılaştırıldığında biyostratigrafik bir uyum göstermektedir 

(Tablo 2; Tablo 3). Ayrıca Anadolu büyük apelerin evrimsel geçmişleri 

hakkında çok büyük bir öneme sahiptir (Begun ve ark., 2003). Çorakyerler 

hominoidi, Avrasya ve Afrika’da hominoidlerin kökenlerine ve evrimlerine 

ilişkin tartışmalarda, Griphopithecus ve Ankarapithecus gibi Anadolu’nun 

önemini kanıtlar niteliktedir.  

Avrasya’ya ilk hominoid (Pliopithecus), Afrika’dan (büyük olasılıkla 

Kenya’dan Afropithecus), 16,5 milyon yıl önce meydana gelen küresel bir 
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deniz seviyesi düşüşü sonucu, Afrika ile Avrasya arasında oluşan kara 

köprüsü üzerinden göç ederek gelmiştir (Rögl, 1999). Fakat bu cinsin 

fosillerine ne Anadolu’da ne de Güneydoğu Asya’da şimdiye kadar 

rastlanmamıştır. Afrika’dan Avrupa’ya ikinci göç, Orta Miyosen’de MN6 

biyozonunda Griphopithecus ile bilinir (Rögl, 1999). Anadolu (Paşalar ve 

Çandır’dan Griphopithecus; Sinap’tan Ankarapithecus ve Çorakyerler 

hominoidi) ve Orta Avrupa’da modern görünümlü ilk hominoidler, 

Langhian trangresyonu boyunca Afrika’dan izole olarak ortaya çıkmışlardır 

(Begun ve ark., 2003).  Fakat çoğu paleontolog, Griphopithecusun çağdaşı ve 

onunla birçok benzer özellikler taşıyan, Kenya, Fort Ternan’dan bilinen 

Kenyapithecus cinsinin daha modern görünümlere sahip olduğunu 

düşünmektedir (Begun, 2001).  

Geç Miyosen’de hominoidler Avrasya’da yok olurken, Afrika’da yeniden 

ortaya çıkmaya başlamıştır. Orta Tortoniyen’de (Geç Miyosen) yani MN11-

12 biyozonları arasında kalan sürede Doğu Akdeniz’in paleocoğrafik 

durumu, Orta Serravaliyen/Alt Tortoniyen’e (Erken Geç Miyosen) yani 

MN7-8-9’a oranla değişmiştir (Rögl, 1999). Erken Geç Miyosen’de Siwalik 

Tepeleri, İspanya, Fransa, Almanya, Avusturya, Macaristan, Yunanistan ve 

Türkiye’de hominoid buluntusu veren lokaliteler mevcutken, Afrika’da 

şimdiye kadar bir hominoid buluntusuna rastlanmamıştır. Ayrıca MN7 

biyozonu süresince memeliler büyük bir göç haraketi göstermemişlerdir 

(Rögl, 1999). Bunun en önemli nedenlerinden biri olarak, bu dönemde 

Güneydoğu Anadolu’da, Akdeniz’i ve Doğu Paratetis Denizini birbirine 

bağlayan bir su bağlantısının oluşması ve bu bağlantının coğrafik bir bariyer 

görevi görmesi gösterilebilir. MN8 biyozonunda yaklaşık olarak 12,5 milyon 

yıl önce Avrupa’da diğer bir hominoid cinsi olan Dryopithecus ortaya 

çıkmıştır. Bu dönemde Anadolu, göç için elverişli koşullara sahip değildir 

(Rögl, 1999). 

Evrimsel ilişkileri tartışmalı olsa da Asyalı büyük apelere daha yakın olan ve 

muhtemelen Griphopithecus benzeri bir atadan evrimleşen ve yaklaşık 9,886 

milyon yıla tarihlendirilen, Sinap 8A ve Lokalite 12’den bulunan  

Ankarapithecus önemli bir Anadolu buluntusudur, fakat  Anadolu’da 

bulunan Orta Miyosen hominoidleri ile evrimsel bağlantısı henüz tam olarak 

çözülememiştir (Kappelman ve ark., 2003). Anadolu’da son verilere göre 

jeolojik yaşı en genç olan diğer bir hominoid ise Çorakyerler hominoid’idir 
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(Sevim et at. 2001). Bu hominoidin morfolojik karakterleri Asyalı büyük 

apelerden daha çok, Geç Miyosen’den Pliyosen’e kadar görülen Avrupalı ve 

Afrikalı apelere benzemektedir. Bu özellikleri ile Çorakyerler hominoidi 

diğer Doğu Akdeniz buluntuları olan Ouranopithecus ve Graecopithecus ile 

benzerlik gösterirken, Afrika hominidleri olan Australopithecus anamensis ve 

Ardipithecus ramidus ile de yakınlaştırmaktadır (Sevim ve ark., 2001).  

Son olarak, Begun’ın hominoidlerin biyocoğrafik problemleri üzerine 

uyguladığı kladistik analiz sonuçları birtakım göç olaylarının varlığını 

göstermektedir. Begun, gerçek hominoidlerin atasının (yaşayan apelerin 

atalarını ve onların fosil akrabalarını içeren monofiletik grubun) MN5/6 

biyozonlarında, yani yaklaşık 16-14 milyon yıl önce Afrika dışına göç 

ettiklerini, daha sonra Afrikalı apelerin ve insanların atasal potansiyeli olan 

bu hominoidlerin, MN8-11 biyozonlarında yani yaklaşık olarak 12-8 milyon 

yıl önce Avrasya’dan Afrika’ya geri döndüklerini ileri sürmektedir (Begun 

ve ark., 1997). Begun, Ouronapithecus ve Dryopithecusun postcranial ve 

craniodental karakterlerine dayanarak onları, Afrikalı apeler ve insan kladı 

ile kardeş taksona (sister taxa) yerleştirilmesi gerektiğini savunmaktadır 

(Begun ve ark., 1997).  

Hipparionların hızlı göçleri ve yayılımları ile karakterize olan bu dönemde, 

Güneydoğu Anadolu’daki Doğu Paratetis’i ve Akdeniz’i birbirine bağlayan 

suyolu ortadan kalkmış ve Anadolu, Afrika ve Asya arasında bir kara 

köprüsü oluşmuştur. Bu kara köprüsü üzerinden Hipparion Kuzey Afrika’ya 

kadar göç etmiştir (Rögl, 1999). Çorakyerler lokalitesinde, MN12 

biyozonunda yani yaklaşık 7,5-7 milyon yıl önce hominoidin ortaya çıkması, 

Afrikalı apeler ile benzerlikler taşıması ve coğrafik koşulların göçlere uygun 

oluşu, Afrikalı apeler ile Avrasyalı hominoidlerin arasında yakın bir 

evrimsel ilişkinin olduğunu akla getirmektedir (Begun ve ark., 2003). Bu 

hipoteze göre Çorakyerler hominoidi, Afrikalı apelerin ve insanların atası 

olan ve Avrasya’dan Afrika’ya göç ile geri dönen hominoidlerin yakın bir 

akrabası olabilme potansiyelini taşımaktadır. Ancak Çorakyerler hominoidi 

ile ilgili yapılan çalışmalar henüz tamamlanmadığı için bu konudaki kesin 

bilgiler daha sonra verilecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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EKLER 

Çorakyerler Lokalitesinin Coğrafi Konumu 

 

 

 

  

Resim 1: Çorakyerler fosil lokalitesi 

  

Resim 2 : Fosillerin in–situ görünümü 
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Resim 3 : Fosillerin temizlenmiş görünümü 
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BİR MUTASAVVIF ve ÂLİM OLARAK 

ÇANKIRILI ASTARLIZÂDE MEHMED HİLMİ EFENDİ 
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GİRİŞ 

Mehmed Hilmi Efendi’nin 1876 yılında doğduğu ve 1962 yılında vefat ettiği 

göz önüne alınırsa, Osmanlı’dan Cumhuriyete geçiş döneminin tam 

ortasında yaşamış olduğunu görürüz. Bu dönem Türk milletinin iki büyük 

savaş yaptığı ve daha da önemlisi bir takım inkılâplarla medeniyet ve 

uygarlık yarışında yerini almaya çalıştığı, yeni sistemin yerleşmeye 

başladığı bir zaman dilimine tekabül etmektedir. Her şeyden önemlisi o, bir 

mutasavvıf olarak Tekke ve Zaviyelerin kapatılmasına (1925) şahit olmuş ve 

bu sürecin içinde yaşamıştır. Yine ülkenin uzun süre tek partiyle yönetildiği 

ve siyasî-idarî anlamda sıkıntıların yaşandığı bir dönemin ortasında hayatını 

sürdürmüştür. Bu geçiş dönemindeki sıkıntılar, tabii olarak Mehmed Hilmi 

Efendi’nin hayatına da yansımıştır. Ancak hayatı okunduğu zaman 

görülecek ki, o bütün bu sıkıntılı dönemlerde, hiçbir zaman vatan, millet, 

devlet sevgisinden taviz vermemiş, bilakis günün devlet erkânı tarafından 

takdirle ve saygıyla karşılanmıştır. Bunda onun geniş ufuklu tasavvuf 

anlayışı kadar, dinî ve dünyevî ilimlerde uzman bir münevver olmasının da 

etkisi vardır. O dönemin zuhuratlarını yaşamış benzerleri gibi, sükût etmiş 

ve “Mevlâ görelim neyler, neylerse güzel eyler” teslimiyeti göstermiştir. 

Mehmed Hilmi Efendi gibi kendi döneminde bulunduğu topluma ve ülkeye 

yön vermiş nadir bir şahsiyet hakkında bu çalışma ilk olma özelliğine 

sahiptir1. Ümidimiz odur ki, böyle örnek şahsiyetler tarihin tozlu sayfaları 

arasından çıkarılır ve insanımızın istifadesi ve bilgisine sunulur. 

I-HAYATI  

A-Doğum Yeri ve Çocukluğu 

Son dönem mutasavvıflarından Astarlızâde Mehmed Hilmi Efendi, 

1296/1876 yılında Çankırı’da dünyaya geldi. Medreseden aldığı 

icâzetnâmesinde künyesi, “Mehmed Hilmî bin İsmâil el-Müştehir bi Astarlızâde 

el-Kangırî” şeklinde kaydedilmiştir2. Yani bu icâzetin sahibi: Çankırılı 

Astarlızâde İsmail oğlu Mehmed Hilmi Efendi demektir. Çankırı ve civarında 

gerek sevenleri gerekse hâne halkı tarafından kendisine “Hacı Baba” veya 

“Efendi Baba” diye hitabedilirdi. 

                                                           
*  Ankara Üniversitesi, İlâhiyât Fakültesi Tasavvuf Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 
1  Mehmed Hilmi Efendi hakkında Ankara Üniversitesi İlâhiyât Fakültesinde bir lisans tezi 

yapılmıştır. Bkz. Hatice Adaş, Muhammed Hilmi Efendi ve Tasavvuf Anlayışı, (Lisans Tezi) 

Ankara 1996, 45 s. 
2   Ekler Bölümü, Belge-1.  
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Astarlı lakabı ve soyadının, anlatıldığına göre Mehmed Hilmi Efendi’nin 

dedelerinden Hacı Ömer Efendiyle ilgili şu olaydan geldiği rivayet edilir:  

Kanûnî Sultan Süleyman, 1552 senesinde İran Seferine giderken Çankırı’ya 

uğrar. Herkes bu ziyâretten memnun olur ve padişahı ziyârete gelir. 

Padişah: “Bizi ziyârete gelmeyen oldu mu?” diye sorar. Cevap olarak: Hacı 

Ömer Efendi diye bir zât halvette olduğu için gelmedi” derler. Bunu duyan 

pâdişah: “O halde biz onu ziyarete gidelim” der. O zamanlar bugün ki 

dergâhın yerinde küçük bir kulübede Hacı Ömer Efendi tefekkür ve 

tezekkürle meşguldur. Bu durumu gören padişah onun o ibâdet hâlini 

bozmak istemez ve bir müddet ayakta bekler. O esnada Hacı Ömer 

Efendi’nin başında beyaz bir örtü, yani astar bulunmaktadır. O arada 

padişah: “Bu astarlı şeyh çok büyük bir zât, onun huzurunu bozmayalım” 

der. Bu olay üzerine padişah bu kulübenin yanına bir cami, bir medrese ve 

bir de hamam yapılsın diye emir buyurur. Bunun üzerine Kanunî yanında 

beraber götürdüğü, Mimar Sinan’ın kalfalarından Mustafa Ağa’yı bu işe 

memur eder. Külliyenin planı Mimar Sinan tarafından çizilmiş ve kalfasının 

nezaretinde tamamlanmıştır3. 

İşte astarlı lâkabının bu olaydan geldiği anlatılır. Çankırı Aile Lakapları adlı 

derlemede de, Astarlıoğlu şeklinde bu aileden bahsedilir4. Gerçekten bugün 

ki, Çankırı Büyük Câmii, Kanûnî Dönemi eserlerindendir. Kaynaklara göre 

Büyük Camii 1552 yılında yapılmaya başlanmış 1558 yılında yapımı 

tamamlanmıştır5. Camiinin arka kapısındaki kitabede şu tarih beyti yazılıdır: 

 Bunu Sultan Süleyman tâliu’l-hayr 

 Dedi tarihini yâ câmia’l-hayr 

Mehmed Hilmi Efendi’nin babasının adı İsmâil, annesinin adı Sıddıka 

Hanım’dır. İsmâil Efendi 1857 yılında doğmuş, 1918 yılında vefat etmiştir. 

Vâlidesi Sıddıka Hanımefendi, 1857 yılında doğmuş, 1914 yılında vefat 

etmiştir. Astarlı İsmâil Efendi’nin üç oğlu, iki kızı vardır. Yani Mehmed 

Hilmi Efendi’nin dört kardeşi vardır. Büyük kardeşi Ömer Efendi, 1878 

                                                           
3  Bkz. Tayip Başer, Dünkü ve Bugünkü Çankırı, (İstiklâl Matbaası) Ankara 1956, s. 21. Çankırı İl 

Yıllığında  cami’yi yapan kalfanın adı Sâdık olarak zikredilmektedir. (Bkz. Ömer Türkoğlu, 

Çankırı İl Yıllığı, Çankırı 1999, s. 200). 
4   Bkz. Mustafa Soydan, Çankırı Aile Lâkapları, Ankara 1993, s. 1. 
5   İlhan Şahin, “Çankırı”, DİA, c. VIII, İstanbul 1993, s. 217. 
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yılında doğmuş, 1959 yılında vefat etmiştir. Mehmed Hilmi Efendi, ailede 

ikinci çocuktur. Küçük biraderi, Mustafa Efendi, 1884 yılında doğmuş, 1962 

yılında vefat etmiştir. Ailenin büyük kızı, Adeviye hanımdır. En küçük 

kardeşleri Hûriye Hanım, 1896 yılında doğmuştur. Anneleri Sıddıka Hanım, 

muttakî ve saliha bir hanımefendidir. 

Babası Astarlızâde İsmâil Efendi, esnaf olup manifaturacılık yapardı. 

Mehmed Hilmi Efendi, çocukluk döneminde babasına dükkan işlerinde 

yardım eder,  bu arada babasından gizli olarak ta sarf ve nahiv ilimlerini 

öğrenirlerdi. Yaratılış icâbı ticaretten çok ilme yatkın idi. Validesinin onu 

kollayıp, desteklemesiyle Çankırı Büyük Camii’nin etrafındaki Mecbûr 

Efendi Medresesine devam etmiştir. Okuduğu zahirî ilimler, içindeki asıl 

boşluğu doldurmadığı için çok hürmet ettiği velîlerin türbelerini sık sık 

ziyaret ederdi. Anlatıldığına göre Seydi Köyündeki Hacı Murad-ı Velî 

hazretlerinin türbesine yürüyerek gider, gelirdi6. Yaratılıştan maneviyata 

istidâtlı olduğu ve tasavvufî yönünün ağır bastığı anlaşılmaktadır. 

B-Eğitimi 

Mehmed Hilmi Efendi’nin, ilk öğrenimini Çankırı Tevfîkiye İbtidâisinde 13 

Temmuz 1307/1889 yılında, yaklaşık oniki yaşında iken tamamladığını 

elimizdeki diplomasından öğreniyoruz. Hilmi Efendi’nin 1876 yılında 

doğduğu ve İbtidâiyye’yi 1889 yılında tamamladığı gözönüne alınırsa, bu 

bilgi doğru olmaktadır. Osmanlılarda o dönemde çocuklar İlköğretime altı 

yaşında başlarlar ve dört ilâ altı yıl devam ederlerdi7. Bugünkü anlamda 

pekiyi derece ile aldığı diplomanın günümüz harfleriyle içeriği şöyledir: 

                                                           
6   Hacı Murad-ı Velî: Osmanlı Devletinin kuruluş yıllarında yaşamış, Horasan erenlerinden 

bir zâttır. Babası Aliyyül-Bükâ Türkistan’dan hicret edip Hicaz-Şam-Urfa yoluyla 

Çankırı’ya gelip yerleşmiştir. Annesinin mezarı merkeze bağlı Ahlat Köyünde (Gürlek 

Tepede); oğulları Elvan Seydi, Orta İlçesi Elmalık kasabasında; Abdülgaffâr, babasının 

türbesinde; Pîr Ali Çelebi, Çubuk ilçesi Selek köyünde medfundur. Hacı Murad-ı Velî, 

Horasan’ın Sayram kasabasında 1228 yılında doğmuştur. Kendisi Hacı Bektaş-ı Velî’den 

icâzet almış ve uzun süre eski köyde yaşamıştır. O dönemin Kalecik Tekfurundan gördüğü 

zülum üzerine, şimdiki türbesinin bulunduğu Eldivan’ın Seydiler köyüne yerleşmiştir. On 

yedi yıl burada çevreden gelenlere ders verdikten sonra 1307 yılında vefat etmiştir. Türbesi 

günümüzde hâlen çok sayıda ziyaretçi çekmektedir. (Bkz. Orta Anadolu Evliyâları-1, 

(Türkiye Gazetesi Yayınları) İstanbul 2004, s. 235) 
7   Bkz.Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, (Kültür Koleji Yayınları) İstanbul 1993, s. 73 ; Aziz 

Berker, Türkiye’de İlköğretim, Ankara 1945, s. 97. 
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  Mekâtib-i İbtidâiyye Şehâdetnâmesi 

  Kur’ân-ı Kerîm-Tecvid ……………………… 10 

  İlm-i Hâ l……………………………………… 10 

  Kısas-ı Enbiyâ-Muhtasar Târih-i Osmânî …… 10 

  Muhtasar Coğrafya …………………………… 10  

  Kavâid-i Türkiye………………………………. 10  

  İmlâ …………………………………………… 10  

  Hat …………………………………………… 10 

  Hisab …………………………………………   9 

      Yekün         79 

Kastamonu Vilâyeti celîlesi dâhilinde Kangırı Tevfîkiye İbtidâisi şâkirdânından 

İsmail Efendizâde Hilmi Efendi, mekâtib-i ibtidâiyyede tahsîl-i meşrût olan ulûm-ı 

ibtidâiyyeyi görerek icrâ edilen imtihanda kazandığı numaralar mecmûu, bervech-i 

bâlâ yetmiş dokuz adede bâliğ olmuş ve kendisi mekâtib-i ibtidâiyye’nin fevkinde 

bulunan mekâtib-i rüştiyyenin her kangısını isterse bilâ imtihan duhûla kesb-i 

istihkâk ve liyâkât eylemiş olduğunu mübeyyen iş bu şehâdetnâme i’tâ kılındı. 13 

Temmuz 1307 (1889). 

 (İmtihan heyetindeki muallimlerin mühürleri) 

İmtihâna me’mûr mümeyyiz efendilerin efendi-yi mûmâ ileyh hakkında ki 

şehâdetleri tarafımdan tasdik olunur. Efendi mumâ ileyh kazanmış olduğu 

numaraya nazaran mektebce ale’l-a’lâ i’tibâr olunmuştur8.   

O dönemde Mehmed Hilmi Efendi, İdâdî’yi bitirdikten sonra, babasının 

manifaturacı esnafı olması sebebiyle, babasıyla birlikte mal almak için 

İstanbul’a giderlerdi. Bu vesileyle İstanbul’da kalmış ve iki sene tıp tahsili 

yapma imkânı bulmuştur. Kütüphânesindeki eserleri incelerken, kitapları 

arasında tabâbetle ilgili kitapların bulunması, onun tıp ilmiyle meşgul 

olduğunu göstermesi açısından mühimdir. 1876 yılında doğduğunu 

bildiğimiz Mehmed Hilmi Efendinin, bu esnada yüksek tahsil döneminde 

olduğu göz önüne alınırsa, 20-25 yaşları arasında olduğunu ve bu tahsilin 

1896 yılından sonraki yıllarda gerçekleşmiş olabileceğini söyleyebiliriz. 

Bundan başka dönemin medreselerinde okutulan astronomi, matematik ve 

hukuk ilimlerini öğrenmiştir.  İstanbul’daki Tıp tahsilinin yanında, lisan 

                                                           
8   Diploma için bkz. Ekler Bölümü, Belge-2.  



BİR MUTASAVVIF ve ÂLİM OLARAK 

ÇANKIRILI ASTARLIZÂDE MEHMED HİLMİ EFENDİ 

 

III. ÇANKIRI KÜLTÜRÜ BİLGİ ŞÖLENİ BİLDİRİLERİ 

 

159 

eğitimine de ağırlık vererek Arapça, Farsça, Fransızca ve İngilizce 

öğrenmişlerdir. Kendisine Fransızca seviyesinden dolayı, Fransız 

Büyükelçiliği tarafından takdir belgesi verildiği belirtilmektedir9. 

C-Evliliği ve Çocukları 

Mehmed Hilmi Efendi, kırk beş yaşında iken, kendisinden yaşca hayli küçük 

olan Adeviye Hanımla evlenmişlerdir. Esasen o dönemde dergâh’ın 

hizmetleri için de bir hanıma ihtiyaç vardı. Hilmi Efendi, bekârken endamlı 

ve yakışıklı olduğu için pek çok aile kızını vermek istemiş ancak o kabul 

etmemişti. Evlendikleri Adeviye Hanım çok genç ve güzel bir hanım idi. 

Adeviye Hanımın babasının adı İsmail, annesinin adı Şerife Hanımdır. 

Hilmi Efendi bu evliliği ile hem sünneti yerine getirmiş hem de çevresindeki 

muhtemel dedi-kodulardan kendini muhafaza etmiş olur. Çünkü dergâh’a 

çok sayıda hanım geliyordu. Mehmed Hilmi Efendi’nin bu evlilikten, 

Muhittin ve Fâtımâ Tüzzehrâ adlı iki çocuğu dünyaya geldi. Hilmi Efendi, 

Muhyiddîn İbnü’l-Arabî (v. 638/1240) hazretlerini çok sevdiği için oğluna 

onun adını vermiştir. Adeviyye Hanım, 13 Aralık 1976 tarihinde vefat etmiş 

olup, kabri, Sarıbaba Kabristanlığında Mehmed Hilmi Efendi’nin 

yanındadır. Ayrıca dergâh’ın kapısına bırakılıp, aile içinde yani dergâhta 

büyütülen çocuklardan da bahsedilmektedir.  

Çocuklarına gelince: 

1-Muhittin Astarlı: Muhittin Efendi, ailenin küçük çocuğu olup, 1339/1920 

yılında doğmuştur. Kendisi esnaf olup, manifaturacılıkla uğraşırdı. Sabiha 

Hanımefendi ile evlenmiş ve ondan Hilmi ve İsmail adında iki oğlu 

olmuştur. Muhittin Bey, 5 Ağustos 1989 tarihinde 63 yaşındayken vefat 

etmiştir. Kabri, Sarı Baba’da, Hilmi Efendi’nin yanında, aile mezarlığındadır. 

2-Fatımâ Tüzzehrâ Hanım (Özcenk): Fâtıma Hanım, 1337/1918 yılında 

Çankırı’da dünyaya gelmiştir10. Kız Meslek Lisesi mezunudur. İstanbul-

Beşiktaş’da oturmaktadır. Kurmay Albay Kemal Özcenk’le evlenmiş, ondan 

                                                           
9  Böyle bir sertifikanın yakın döneme kadar özel evrakları arasında olduğu söylenmektedir. 

Ancak şu ana kadar kütüphanesinde böyle bir evraka rastlanmamıştır. 
10  Fatuma Hanımefendi’nin kerîmeleri Güneş Aytaç hanımefendinin bize gönderdiği 

bilgilerde doğum tarihi, 1921 olarak belirtilmiştir. Ancak Mehmed Hilmi Efendi’nin 

notlarında, 1337/1918 olarak belirtilmektedir. Bu birkaç yıllık fark, muhtemelen Nüfus’a 

kayıtta gecikmeden olabilir. 
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Güneş, Yıldız, Sema isminde üç kızı dünya’ya gelmiştir. 

D-Manevî Hayata İntisâbı 

Yaratılıştan maneviyata meyilli olan Mehmed Hilmi Efendi, döneminin dinî 

ilimlerini en üst düzeyde öğrenmiş ancak ne var ki, bunlar onun ruhunu 

tatmin etmemiştir.  

İstanbul’daki tahsilini tamamladıktan sonra bir müddet Çankırı’daki 

Mecbûr Efendi Medresesinde aklî ve naklî ilimleri okuyarak icâzet alır. 

Medreseden aldığı bu icâzet hâlen kütüphanesinde mevcuttur. Medrese 

eğitimini tamamladıktan sonra aynı medresede bir müddet dersler verir. Bir 

yandan da manevî hayatını geliştirmek için azîmetten ayrılmayarak, zikir ve 

dualarla ruhundaki açlığı gidermeye çalışır. Tasavvuf tarihinde birçok 

sûfî’nin hayatında olduğu gibi, o da kendini irşad edecek bir mürşid-i 

kâmil’i arama macerasına girer. 

Bu arada Nakşî şeyhi Seydişehirli Hacı Abdullah Efendi’nin halifesi Seyyid 

Mehmed Hilmi bin Ali’ye intisap eder. Hilmi Efendi, Çerkeş’te bulunan bu 

dergâhta seyr u sülûkünü tamamlar. Mehmed Hilmi Efendi, şeyhine 

yürüyerek gidip geldiği için o sıralarda üşütmeye bağlı olarak bronşit 

hastalığına yakalanır. Bu durumu, “Bu hastalık şeyh efendi hazretlerinin 

bize hatırası” diyerek halinden şikayet etmezdi.  Aynı zamanda şeyhinden 

hadîs ilmi okuyarak icâzet alır.  

Manevî gelişimini tamamladıktan sonra, Şeyhi ona: “Benim elim senin elin, 

benim dilim senin dilin, benim gözüm senin gözün. Bir posta iki aslan sığmaz. Ben 

Cidde’ye giderek mekan tutayım, sen burada irşada devam et” der. Hac için 

Hicaz’a oradan da Hac sonrası Cidde’ye doğru yola çıkan şeyhi, yolda vefat 

eder. Onun yerine posta oturan Mehmed Hilmi Efendi, bundan sonra 

dergâhı Çankırı’da Büyük Camii’nin yanına taşır. Kütüphânesinde bulunan 

Şeyhi’ne ait yazma eserlerden onun Çerkeş’teki dergâh’tan bazı eserleri de 

beraber getirdiği anlaşılmaktadır11. Eserleri kısmında da anlatılacağı gibi 

şeyhinin bazı eserlerini şeyhi tercüme etmiş, Hilmi Efendi kaleme almıştır. 

                                                           
11  Bu eserler şunlardır: Abdülkerîm el-Cîlî, el-İnsânu’l-Kâmil, c. I-II, ter. Çerkeşli Hilmi Efendi, 

(Mehmed Hilmi Efendi Dergâh Kütüphânesi), 305 s+389 s. ; Şeyh Mehmed Hilmi Çerkeşî, 

Mevlûdi’n-Nebî fî Hazreti’l-Hamsi’l-Külliyye, (Mehmed Hilmi Efendi Dergâh Kütüphânesi), 22 

s. 
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E-Askerliği 

Mehmed Hilmi Efendi’nin hayatında dikkat çeken noktalardan biri de onun 

orduya olan sevgisi ve bağlılığıdır. Bu çerçevede askerliği de ilginçtir. 1876 

yılında doğan Mehmed Hilmi Efendi, Kurtuluş Savaşının başlangıcını 19 

Mayıs 1919 kabul edersek, kırk yaşlarında olur. Gençlerin Balkan ve 

Çanakkale Savaşlarında şehit oldukları düşünülürse onun da bu yaşta 

orduya katılmış olması makul kabul edilebilir.  

Hilmi Efendi, zamanı gelince herkes gibi gönüllü olarak orduya katılmış, 

Osman Şevket Paşa zamanında seferberlikte ihtiyat askerliği yapmıştır. 

Savaşa katılmak için diğer gönüllülerle birlikte sıraya girdiği vakit, dönemin 

komutanı Osman Şevket Paşa’nın dikkatini çeker. Paşa yanına gelerek elini 

öper ve ondan askerliğini manevî destek olarak yapmasını ister.  

Askerliğini bu şekilde tamamladıktan sonra kendisine ordu tarafından 

kendisine hizmet için Çankırılı askerlerden Bekir Usta ve Hacı Ali 

görevlendirilerek taltif edilmiştir. 

Hâtıraları kısmında anlatılan Kore’de görülme hadisesinden sonra ordu 

tarafından sevilen bir kişi haline gelir. Hatta Piyâde Okulu öğrencilerinin de 

katıldığı bir Mevlit töreninde kendisinden duâ etmesi istirham olunur. O da 

yaklaşık bir saat kadar uzunca bir duâ yapar. Bazı zamanlar Mehmed Hilmi 

Efendi, Fetih Sûresini okur ve ordunun muzafferiyeti için özellikle duâ 

ederlerdi.  

F-Hocaları 

Mehmed Hilmi Efendi’nin yetişmesinde bazı âlimlerin emeği olduğunu 

söyleyebiliriz. Ancak tespitlerimize göre Çankırı’da iken medrese hayatında 

Çankırılı Ahmed Mecbûr Efendi (ö. 1919)’den ilim öğrenmiştir. 

Ahmed Mecbûr Efendi, Çankırılı Mehmed Saîd Efendi’nin oğludur. Vâlidesi 

Kadızâde Şakir Efendi’nin kızı ve Şâir Zarîfe Hanımın hemşiresi olan 

Sabriye Hanımdır. Mecbûr Efendi, 1269/1853 yılında Çankırı’nın Ali Bey 

Mahallesinde doğmuştur. Dedesi Abdullah Nabî Efendi, onun babası 

Mehmed Zaim Efendi’dir. Mecbûr Efendi, divânının son sayfalarına yazdığı 

notta babası Zâimzâde Mehmed Saîd Efendi’nin 20 Cemâziyelevvel 1311/29 
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Kasım 1893 tarihinde vefat ettiğini bildirir12.  

Babasının ismine nisbetle Zaîmzâde diye anılırdı13. Çankırı Şâirleri müellifi 

Ahmet Talat Onay’ın verdiği babası ve dedesi ile ilgili bilgiler, Mecbur 

Efendi’nin talebesi Mehmed Hilmi Efendi’nin İcâzetnâme’sinin son 

sayfasında aynı şekilde aktarılmaktadır ve bizzat Ahmed Mecbûr Efendi’nin 

kendi ifadeleri şöyledir: “Es-Seyyid Ahmed Mecbûr en-Nakşbendî el-Hâlidî el-

Müştehir bi-şeyh Zaîmzâde el-Kangırî bin Muhammed Saîd bin Abdullah en-

Nâbi14”. Bu ibâreden anlaşılacağı üzere Ahmed Zaîm Efendi’nin babasının 

adı Mehmed Saîd, dedesinin adı Abdullah Nabî ve lakabı da Zaîmzâde’dir. 

G-Vefâtı 

Mehmed Hilmi Efendi, 1962 yılının ilk aylarına gelindiğinde 86 yaşına 

ulaşmış ve artık sağlığı bozulmaya başlamıştır. Vefatına yakın iki ay kadar 

hiçbir şey yiyip içmemiştir. O günlerde bu durumu değerlendiren tabibler, 

ailesine bunun mucizevî bir durum olabileceğini belirtirler. Vefatlarına 

yakın son beş günde ihvânının yanına çıkamamışlar, iyice ağırlaşmışlardı. 

Son demlerinde emâneti kime bırakacağı, vekilinin kim olacağı ısrarla 

sorulmuş, ancak emânetin ağır olduğunu ve zamanı gelince ehline teslim 

edileceğini söylemişlerdir.  

Bir müddet sonra yatağında arkasında yastık, başında beyaz bir örtü olduğu 

halde gülümseyerek selâm verdikleri görülmüştür. Tekrar yerine kimin 

vekâlet edeceği sorulduğunda, kendilerinin bu zincirin son halkası 

olduğunu, hayatlarıyla mematları arasında fark bulunmadığını, 

rûhâniyetlerinin diri olacağı için tasarrufa devam edeceklerini ifade ettiler.  

Vefatından üç gün önce, “Üç gündür bize, elma almak maksadıyla 

misafirimiz gelip gitmektedir. Ona hoş geldin bile demiyorsunuz” diyerek 

Hz. Azrâil’in emaneti teslim almak için geldiğini imâ etmişlerdi. Vefatından 

bir gün önce, “Yarın saat on’a on kala göç başlayacak, oğlum Muhittin o 

saatte Ezân-ı Muhammedî okusun” der. Gerçekten ertesi gün aynı saatte 

oğlu Muhittin beyin okuduğu ezân’ı müteâkiben manevî âleme göç ederler. 

                                                           
12   Bkz. Mecbûr Efendi, Divân-ı Mecbûr, (Mehmed Hilmi Efendi Dergâh Kütüphanesi)     

Çankırı, s. 151. 
13   Bkz. Çankırılı Ahmet Talat (Onay), Çankırı Şâirleri-II, (Çankırı Matbaası) Çankırı 1932, s. 

206. 
14   İcâzetnâme, v. 9b. 
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Son derece yoğun ve velûd bir hayattan sonra Mehmed Hilmi Efendi,              

17 Şubat 1962 Cumartesi günü öğleye doğru vefat etmiştir. 

Ertesi gün vefatı duyulunca Çankırı’nın nüfusu birden artar, ülkenin pek 

çok yerinden gelenlerle dolup, taşar. Askerî bir birliğin cenâze törenine 

katıldığı söylenmektedir. Vefat gününe şahit olan torun Hilmi Astarlı Bey o 

zaman yaklaşık on dört yaşındadır ve şunları hatırlamaktadır: “17 Şubat 

Cumartesi günü okula gitmiştim. O zamanlar Cumartesi günleri de okula 

gidilirdi. Dönüşümde evin etrafında büyük bir insan kalabalığı buldum. 

Oradakiler sessiz sezsiz ağlaşıyorlardı. Dedemin vefat ettiğini anlamıştım ve 

elim ayağım birden buz kesilmişti. İzdihamdan içeri giremiyordum. Beni 

tanıyan birisi elimden tutarak içeriye soktu.  Cenâze düzenini sağlamak ve 

aşırı kalabalığı organize etmek için polis ve asker görev yapıyordu. 

Cenâzenin üzeri beyaz bir çarşafla örtülmüştü. Ailesi olarak biz, son 

ziyaretini yaptık.  

Cenaze, avluda müftü efendi ve büyük camii’nin imamları tarafından 

yıkandı15. Cenâzenin yakınında bulunanlar çok güzel bir kokunun 

yayıldığından sık sık bahsediyorlardı. O gün Çankırı’nın nüfusu adeta iki 

katına çıkmıştı. Artvin’den, Kars’tan, Edirne’den, ülkenin dört bir yanından 

insanlar cenazesine katılmak için gelmişlerdi. Cenâzeye iştirak eden 

cemaatin bir ucu Büyük Cami’de, bir ucu mezarlıktaydı. Tekbir sadâları 

arasında ve parmakların ucunda Çankırı tarihinde görülmemiş bir 

kalabalıkla Sarı Baba kabristanına götürüldü. Çamurlu bir kış günü olduğu 

için pek çok kişi ayakkabısını kaybetmiş, izdiham korkusuyla beni ve 

kardeşimi resmi bir arabaya bindirmişlerdi. Ben cenaze namazını arabanın 

içinden izleyebildim. Kabristana varınca görevli kişi bizi alarak defin 

merasimini izlememizi sağladı. Ben dedemi her şeyim kabul ettiğimden, 

çocukluk psikolojisiyle, bundan sonra onsuz hayatımızı nasıl devam 

ettireceğimiz korkusuna kapıldım. Taziye ziyaretleri aylarca sürdü. Annem 

ve babam o kapının hizmetçileri olarak, onun ziyaretçilerine daima kapısını 

ve sofrasını açık tuttular. Onun hatıralarını yaşattılar.” 

                                                           
15  Çankırı Müftülüğünden aldığımız bilgilere göre, Mehmed Hilmi Efendi’nin Cenazasini 

yıkayan dönemin Çankırı Müftüsü M. Nami Mutlu Hocaefendi olmalıdır. Çünkü Nami 

Hoca, 30.07.1932 tarihinde resmen göreve başlamış, Hilmi Efendi’nin vefatından yaklaşık 

sekiz ay sonra 14.10.1962 tarihinde görev esnasında vefat etmiştir. 
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Mehmed Hilmi Efendi’nin, dönemin Çankırı Müftüsü M. Nami Mutlu 

hocaefendi teşyî ve tekfininde bulunmuş, cenaze namazını da, Büyük Camii 

imamı Osman Yetişen (ö. 1965) Hocaefendi kıldırmıştır. 

II-ŞAHSİYETİ 

A-Şemâili 

Şemâil, Arapça tabîatlar, huylar anlamına gelen bir kelime olup, bir zâtın 

rûhî ve fizikî yönünü, bedenî özelliklerini tasvir etmek anlamına gelir16. 

Mehmed Hilmi Efendi, orta boylu zayıf vücutlu, geniş göğüslü, heybetli, 

yüzü buğday benizli, alnı geniş, kaşları yay gibi, yüksek sesli, endamlı idi. 

Sakalları uzun idi. Kendisine devlet tarafından verilen tezkere kaydının 

eşkâli kısmında boyu orta, elâ gözlü, buğday benizli kaydı yazılıdır. 

Yürürken önüne bakardı ve yürüyüşünde son derece mütevazı idi. Başkaları 

konuşurken sözünü asla kesmez ve muhatabını iyice dinlerdi. 

Hilmi Efendi, yolda yürürken adımlarını gayet mütenâsip atar, ne hızlı ne 

de yavaş yürürdü. Yani sanki ne yerdekileri, ne göktekileri incitmeden 

yürürdü.  Bazen onun yoldan geçişini seyretmek için yol boyunca esnaflar 

dışarı çıkarak onun iltifatını gözlerler, onu seyrederlerdi. Yürüyüşü bile 

insan da hayranlık uyandırırdı. 

Hilmi Efendi, ütüsüz elbise giymez, temizliğe, düzen ve intizama son derece 

dikkat ederdi. Hele hele beden temizliği konusunda fazla titiz olup, tırnak 

ve saç temizliğine ayrıca itina gösterirdi. Sürekli “Temizlik imânın yarısıdır17” 

hadîs-i şerîfini hatırladır, etrafındakileri de bu konuda uyarırdı. Bir 

defasında ibrik ile abdest alırken yanındakilere, “Temizlik esnasında israf 

etmeyiniz. Denizin kenârında bile olsa suyu gereksiz yere harcamayınız. O da israfa 

girer ve haramdır” buyururlardı.  

B-Ahlâkı 

Mehmed Hilmi Efendi, son derece yumuşak huylu, halîm bir zât idi. Tüm 

hareket ve davranışlarında sünnet-i seniyye’ye titizlikle uymaya büyük bir 

özen gösterirdi. Hilmi Efendi, tam anlamıyla bir edeb timsali idi. Huzuruna 

her kesimden insanlar gelirdi. Özellikle de üst seviyeden, devlet erkânından 

kimseler gelir ve herkese anlayacağı düzeyde başta namaz olmak üzere 

                                                           
16   Bkz. Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, (Anka Yayınları) İstanbul 

2004, s. 604. 
17   el-Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, c. II, hadis no. 1669, s. 58. 
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sevgi, hoşgörü, Kur’ân’a ittiba gibi konularda tavsiyelerde bulunur, onlara 

sohbet ederdi. Hilmi Efendi hazretleri tüm insanları çok sever, kimseyi ayırt 

etmezdi. Bir gün bayram ziyareti için devlet erkânı ve belediye çalışanları 

gelirler. Bir zâbıta memuru içeri girmeyerek kapıda arkadaşlarını bekler. 

Hilmi Efendi bu durumu fark eder. Gelenler ziyaretlerini tamamlayınca 

gitmek için müsaade alırlar. Hilmi Efendi, dışarıda kalıp içeri girmeyen 

zabıta memurunu kasdederek: “Tahir’in Hasan Bey’e selam söyleyin, biz onu da 

ziyaretimize gelmiş kabul ediyoruz” buyurarak onu da onurlandırmış oldular. 

Yine bayramlarda, kandil gecelerinde, Cuma günleri gerek aile içinde 

gerekse camiye geliş-gidişlerinde selamlaşma ve tebrikleşmeler de 

bulunurdu. Bunun dışında her günü bayram kabul eder ve “Bayram içinde 

bayram var” diyerek her an çevresindekilere tebessümle bakardı. 

Her düzeyde misafirleri ayrı ayrı kabul ederdi. Gelen misafire önce salonda 

ikram yapılır sonra Hilmi Efendi hazretlerinin huzuruna alınırdı. O herkesi, 

her gurubu ayrı ayrı dinler, sıkıntılarına yardımcı olurdu. Birinin meselesini 

diğerine dinletmemeye dikkat ederlerdi. Gelenlere sohbet eder, Huzur Dersi 

verir, herkes katılır ve iyi ki gelmişim diyerek huzur ve feyiz  alarak 

ayrılırdı. Kendisiyle on dört yaşına kadar aynı mekanı paylaşan torunu 

Hilmi bey, aile içindeki ilişkileri ve onun bu konulardaki edebini şöyle 

aktarır: “Annem Sabiha Hanımefendi devamlı hizmetinde idi. Babam 

gündüz dükkanda, akşamları, Hilmi Efendi’yi ziyarete gelenlere hizmet 

etmekle meşgul olurdu. Evde sürekli misafir eksik olmadığından anne ve 

babamızla birlikte olmamız mümkün olmuyordu. Öğle arası mutfakta apar 

topar karnımızı doyurur, ancak misafir yoksa ailecek akşam yemeğinde bir 

araya gelebilirdik. Ailede hepimizin birbirine seviyeli ve mesafeli bir saygı 

anlayışı vardı. Yatıncaya kadar hepimiz düzenli ve giyinik vaziyette hizmete 

amâde idik. Ben hazreti daima iki dizi üzerinde oturur görürdüm. Onun bu 

geniş ailenin yükünü bu yoğunlukta nasıl kaldırdığını zihnimde tartar, 

dinlenmeye ihtiyacı olduğunu düşünür ve kendi kendime üzülürdüm.” 

Hilmi Efendi, her zaman sohbete hazırdı. Dinî konular başta olmak üzere 

sohbetlerinde fen ilimlerinden örnekler verir, yanında bir kişi bile olsa 

sohbete devam eder, insan farkı gözetmezdi. Hâne halkı da sürekli 

sohbetlerine katılır, hizmet ederlerken kulakları onda olur, dikkatle 

dinlerlerdi. Çünkü Hilmi Efendi, ara ara dinleyenlere soru sorarak, onların 

dikkatini ölçerdi.  
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Hilmi Efendi, hanımlar konusunda, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in vasıyeti üzere 

onları Allah’ın bir emaneti kabul eder ve hiç incitmezdi. “Kadın olmasaydı, 

âlem olmazdı” buyururdu. Ona göre kadın vazodaki çiçek gibidir. Erkek onu 

firâset nuruyla görüp gözetmeli ve eşine sevgisini esirgememelidir. 

Hilmi Efendi, çocuklar konusunda da onlar yarınların sahipleri oldukları 

için çok titiz davranır, onlara önem verirdi. Çevresinde birilerinin çocuğu 

dünyaya geldiğinde kulağına Ezân-ı Muhammedî okur ve adını koyarlardı. 

Ailesine yeni doğan yavrunun akika kurbanını kesmelerini tenbih eder, 

annelere abdestli olarak emzirmelerini sık sık hatırlatırdı. Hilmi Efendi 

hazretlerinin tüm çocuklara sevgi ve şefkati sonsuzdu. Özellikle öksüz, 

yetim çocukları alır, büyütür, erkekleri askere gönderir, kızları da uygun 

kimselerle evlendirerek onları topluma kazandırırdı. “Onlar Allah’ın bize 

emanetidir” diyerek bu tür çocukları kendi evlat ve torunlarından daha fazla 

bir ilgiyle onların eğitimine önem verirdi. Hilmi Efendi, bu şekilde 

yetimhâne’ye ve Kızılay’a göndermeden pek çok çocuk yetiştirmiş ve 

topluma kazandırmıştır. Onları everip, topluma kazandırdıktan sonra kendi 

özel bir işi için asla çağırmaz, “Yaptığınız köprüyü göçürtmeyin” derdi.  

Hilmi Efendi, âdet olarak fazla yemek yemezlerdi. Günde iki öğün yemekle 

yetinirlerdi. Yemekten önce tüm aile fertleri ellerini yıkar ve besmele ile 

yemeğe başlanırdı. O zamanlar yemek yer sofrasında yenirdi. Ailede en 

sıcak sohbetler sofrada olurdu. Yemek ağır, ağır yenir ve bu şekilde yemek 

yenince ülser olunmaz derlerdi. Sofralarında tek çeşit yemek bulunur ve 

çorbasız da sofraya oturmazlardı. Sofraya mutlaka tuz konur ve yemeğe tuz 

ile başlanırdı.  

Hilmi Efendi, Mecmûa adlı eserinde bu durumu bir hadisle şöyle te’yit eder: 

“Hazret-i Peygamber aleyhi salavâtu’llâhi’r-rahîmi’r-rahmân Efendimiz  

hazretleri buyurur ki, “Yâ Ali, sofrada tuz ile başlayıp, tuz ile bitir ki, tuz yetmiş 

derde devâdır18.” Ve şöyle devam eder: Ez cümle cunûn, cüzâm, baras, boğaz 

ağrısı, diş ağrısı ve karın ağrısını giderir19. Yiyeceklerden yoğurt, peynir ve 

                                                           
18   Mehmed Hilmi Efendi, a.g.e, s. 83. Bu hadis için bkz. Muhammed bin Ali eş-Şevkânî, el-

Fevâidu’l-Mecmûa fi’l-Ehâdîsi’l-Mevzûa, tah. Abdurrahman bin Yahya el-Yemânî, 

(Matbaatü’s-Sünneti’l-Muhammediyye) Kahire 1380/1960, s. 161. (Kitâbu’l-Et’ıme ve’l-        

Eşribe, hadis no. 22) 
19   Aynı yer. 
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pekmeze önem verirdi. Ara öğünlerde meyve yerlerdi. Yemek sonunda dua 

yapılır ve tekrar tuzla sona ererdi. 

Giyim kuşam konusunda gayet sade elbiseler giyinir, pahalı, lüks 

giysilerden sakınırdı. Hem kendileri hem ev halkı zamanın şartlarına uygun 

ve genel geçer elbiseler giyerlerdi. Hanımların gerek evde gerekse dışarıda 

tesettüre uymalarını ve giyimde abartıya kaçmayıp, dikkat çekmeyecek, 

sâde elbiseler giyinmelerini öğütlerdi. Gidilecek yere göre uyumlu ve temiz 

kıyafetler giyilirdi. Evdeki hanımlara kibar bir şekilde davranırdı. “Kadın 

bir hazîne, sefîne içinde gizlidir” derdi. Hilmi Efendi gerek kadın gerek 

erkek herkese gördüğü kusurları hiç incitmeden imâ ile bildirirdi. Hanımları 

giydiği kıyafetlerini, çok güzel olmuş, yakışmış der, kol ve etek boyları kısa 

ise, hiç incitmeden, “Üşümez misiniz?” diyerek nazik bir şekilde ikaz 

ederlerdi. Yerine göre hizmet edenler iltifat etmeyi ihmal etmezlerdi. Bir 

yemekten sonra, “Kim pişirmişse eline sağlık, pek güzel olmuş” der, kusur 

aramaz, sadece takdir ederdi.  

Hilmi Efendi, çocuklara ve gençlere ayrıca önem verir, son derece şefkat ve 

hoşgörülü davranırdı. Torunları âdeten her sabah elini öperler, onlara 

harçlık verirdi. Okul dönüşlerinde yine elini öper duasını alırlardı. Yolu evin 

önünden geçen mahallenin çocukları da okula giderken uğrarlar, imtihan 

günleri duasını isterlerdi. O çocuklara da cüzdanını çıkarır, harçlık verirdi. 

O dönemin meşhur şekeri akide şekerinden ikram ederdi. Askere gitmek 

üzere olanlar, iş arayanlar, yeni işe başlayanlar, güreşe çıkacak pehlivanlar, 

sıkıntıda olanlar, sorusu olanlar, gelir onunla konuşur, duasını alıp, mutlu 

ve rahatlamış olarak yanından ayrılırlardı. 

Ailedeki yaşantısı da çok düzenli idi. Sabah namazı tüm aile bireylerinin 

katılımı ile cemaatle kılınırdı. Sabah kahvaltısında yine herkes hazır olur, 

genellikle yer sofrasına oturulur, hep birlikte kahvaltı yapılırdı. Çoğunlukla 

sabahları çorba içilirdi. Oğlu Muhittin Bey elini öper, geri geri odadan 

çıkarak, erkenden dükkânı açmaya giderdi. Ailede genellikle iki öğün 

yemek yenir ve sofrada güzel sözlerle sohbet edilirdi.  

Akşam yemeğinde bütün aile bir arada bulunurdu. Sofrada çorba ve ikinci 

bir yemekten fazla çeşit bulunmazdı. Yemekte misafir varsa, onların hem 

midesini sohbetiyle de gönüllerini doyururdu. Ailenin çocukları yemekten 

önce ve sonra ibrik-leğen hazırlarlar, herkes sırayla ellerini yıkardı. Mevsime 
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göre odasında bulunan sobasında genellikle meşe odunu yakılır, sonra 

sobadan alınan köz mangala alınır ve onun üzerinde misafire çay ve ıhlamur 

yapılır ve ikram edilirdi. Türkiye’nin dört bir tarafından ziyaretine gelen 

misafirleri, dergâh’ın bitişiğindeki misafirhane’de konaklar ve kalırlardı. 

Eskiden yolcu olup, imkânı ve tanıdığı olmayanlarda buradaki aşevi ve 

misafirhâneden yararlanırlarmış. 

Hilmi Efendi, dostları ve sevenleri konusunda da son derece vefâkâr idi. 

Onları mutlaka arar, sorar ve hallerinden haberdar olurdu. Çevresindekilere, 

“Herkesin sizi aramasını, sormasını beklemeyin, siz herkesi arayın, verici 

olun, alıcı olmayın. Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı olur. Selâmlaşın, 

dostlarınıza selâm gönderin. Sizin dostunuza bir selamınız bile onu ayakta 

diriltir, moral verir” buyururlardı.  

Hilmi Efendi, Tebessümle kapıdan çıkar ve herkes onu evi camiye yakın 

olmasına rağmen bir tören gibi karşılarlar, onunla musâfaha ederlerdi. Cami 

çıkışında fakirlere sadaka dağıtır, evin kapı girişinde de kalan paranın 

tamamını dağıtır ve mutlu bir halde eve girerdi. 

Hilmi Efendi, hemen her hareketinde Kur’ân ve Sünnet ölçülerine dikkat 

eder, insanlara dini hoşgörü ile sevdirerek öğretirdi. Özellikle şöhretten 

kaçınır, övülmekten hoşlanmazlardı. Hayatını sıradan biri gibi yaşar, 

tevazulu olmayı tercih ederdi. 

Kendisinde Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (v. 672/1273) ile Muhyiddin İbnü’l-

Arabî (v. 638/1240) hazretlerinin meşrebi buluşmuş gibiydi. Kendisi her ân 

zikirle meşgul olurdu. Zikrini genellikle Nakşbendî olduğu için hafî (gizli) 

yapardı. Her an huzurda bulunur, postunun üstünde her an diz üstü 

otururlardı. Bir gün kendisine hizmet eden gelini odada kimsenin 

olmadığını ve ayaklarını uzatıp, istirahat etmesini söyleyince, oda da kimse 

olmasa bile Cenâb-ı Hak’kın kendisini gözetlediğini ifade eder. 

Yatsı namazından sonra fazla dünya kelâmı konuşmaz, yalnızlığa çekilir, 

zikirle meşgul olurdu. Geceleri özellikle teheccüde kalkar. Namazda uzun 

sûreler okurdu. Gece namazlarının secdelerini de uzatırdı. Namaz vakitleri 

girince, vakit namazlarını kendisi imam olur, cemaate dergâhta kıldırırdı. 

Cuma namazlarına ayrı bir özen gösterir, Büyük Camii’nde kılardı. Cuma 

namazı dönüşünde ve çıkışında kendi kazancından elde ettiği paraları dul 
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kadınlara ve yoksullara dağıtırlardı. Yetimler ve yoksullar onun en çok 

ilgilendiği kimselerdi. Cuma namazı dergâh’a döndüklerinde avluda 

medfun bulunan Anne ve babasının mezarına dua ederlerdi. Özellikle de 

çocukluğunda kendini desteklemiş, okumasına yardım etmiş olan validesini 

hayırla anarlardı. 

Dergâh’a dışardan maddî yardım kabul etmez, intisap eden müritlerine 

yedirir ve içirirdi. Onlara çalışmalarını tavsiye eder, işi olmayana iş vermeye 

veya iş bulmaya gayret ederdi.  Yemek konusunda hiçbir taamı seçmez, az 

yerlerdi. En çok sevdiği yiyecek ve içecek çay ve elma idi. Dergâh’a acıkarak 

çamaşırhâneden dönen gelinine, yemeği biraz fazla kaçırdığı zaman şöyle 

diyerek takılırdı: 

                              Az yiyen İsâ gibi göğe çıkar 

                              Çok yiyen Kârun gibi yere batar 

                              İnsan kabrini ağzı ile kendi kazar 

Besinler konusunda şunu daima söyler: “Koyun eti kimyâ; bal binbir derde 

devâ; limon küçük eczâne; elma kana devâ” buyururlardı. 

Hilmi Efendi, gıdalar konusunda temizliğe çok itina gösterirdi. Pazardan 

alınan kavun ve karpuzu mutlaka yıkatır, öyle kestirirdi. Meyve ve sebzenin 

her türlüsünü yıkattırmadan sofraya koydurmazdı.  

Mehmed Hilmi Efendi, hayatı boyunca gösteriş ve riyâdan kaçınmış, sâde 

bir hayat sürmüş, dünyaya rağbet etmemiştir.    

C-Kişiliği 

Mehmed Hilmi Efendi döneminin hem zâhirî hem de manevî ilimlerini bilen 

birisi olarak, ileri görüşlü bir kişiliğe sahiptir. Torunu Hilmi beyin dedesiyle 

ilgili yaşamış olduğu şu olay onun ileri görüşlülüğüne en güzel delildir: 

Torun Hilmi Bey, 1961 yılında Ortaokul’a kaydolurken yabancı dil olarak 

İngilizce ve Fransızca dillerinden birini tercih etmek mecburî imiş. Bu olayı 

Hilmi beyin kendisi şöyle anlatır: “O yıllarda herkes Fransızca yaygın 

olduğu için onu şeçiyordu. İngilizce daha yeni yeni duyuluyordu. Bu 

yüzden okul idaresi, ortaokula yeni başlayanlara kur’a ile lisan seçimine 

gittiğinden bana İngilizce çıktı. Çok üzüldüm. Dedem Hilmi Efendi’nin çok 

iyi Fransızca’sı olduğunu bildiğimden, okul idaresinden arkadaşlarımdan 

biriyle değiştirilmesini istedim. Kabul edilmedi, ağlayarak eve geldim. 
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Babaannem üzüntümü anlayınca, ona durumu anlattım. O da hazretin 

müsait olduğu bir zamanda kendisine olayı anlatmış. Beni çağırdı. Yanına 

vardığımda bana İngilizcenin yakın bir gelecekte önemli bir lisan olacağını, 

üzülmemem gerektiğini, şeçimimin gayet isâbetli olduğunu söyledi. Ayrıca 

İngilizce, Almanca, Arapça gibi dillerin gramer yapılarının birbirine yakın 

olduğunu, İngilizce’yi öğrenenin diğerlerini de kolayca öğrenebileceğini 

anlattı.” Bunun üzerine torun Hilmi Bey, ilk İngilizce gramer bilgilerini 

dedesinden öğrenir.  

Hilmi Efendi, etrafındaki insanlara sık sık, “Eliniz işte, gözünüz kitapta, 

ayağınız yolda, kalbiniz Hak’ta olacak” tavsiyesinde bulunurlardı. Hilmi Efendi 

hazretleri iş ve çalışma konusunda da titiz bir yapıya sahipti. Mevsim 

şartlarına göre işleri sıraya koyar, ancak bugünün işini yarına bırakmamaya 

büyük gayret gösterirdi.  Etrafındakilere sık sık şu öğütleri verirdi: 

“Bugünün işini yarına bırakmayın. Her işte her konuda her an tedbirli olun. 

Ölüm her an gelebilir, maddî-manevî meselelerde uyanık olunuz. Yalancı 

sözlere kanıp önünüze gelen her evrakı imzalamayınız. Bütçenize göre 

hareket ediniz. Evinizde her zaman bir miktar odun, un ve yakacağınız 

olsun.  Ânî bir kıtlık veya savaş olabilir.” Hilmi Efendi, maîşetleri için 

gerekli tüm yiyecekleri, ziraat ve hayvancılıktan elde eder, ailenin 

giyeceklerini de kurduğu dokuma tezgâhlarında dokurdu. Bir taraftan 

ürettiklerini satıp kendi ihtiyaçlarını karşılarlar, bir taraftan da fakir fukarayı 

giydirir, onları desteklerdi. 

Mehmed Hilmi Efendi, zamanının tam bir münevveri idi. O günlük işlerini 

bir program içinde yapar, bugün bile pek çok insanın yapmadığı bir incelik 

olan günlük tutar, yapılan işleri kaydederdi. Yukarıda hac konusunda 

belirtildiği gibi yaklaşık elli günlük hac seferini hemen hemen günü gününe 

kaydetmiş, saatine kadar yazmıştır. Bu gelişmiş ve medenî bir şahsiyetin 

yapacağı bir iştir. Not defterine oğlu Muhittin Efendi’nin manifatura 

dükkanı işletirken yaptığı ticarî seyahatleri kaydetmesi ilginçtir. Cep 

takviminin 15 Ocak 1949 Cumartesi hanesinde şu ifade yer alır :“Mehmet 

Muhittin (Kânallâhu lehû) mal getirmek üzere İstanbul’a gitmiştir. Bizim 

tarafımızdan 900 lira verilmiştir. Yeni yapılacak  dükkan inşaatı parasından. Yâ 

Rabbi! Sen bizi şükreden zenginlerden kıl”. Yine Muhittin Efendi’nin 

İstanbul’dan dönüşü 24 Ocak 1949 Pazartesi hanesinde şöyle aktarılır: 

“Allah’ın inâyeti ile Muhittin selâmetle bu gece İstanbul’dan gelmiştir”.  
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Hayatı boyunca hiç boş durduğu görülmeyen Hilmi Efendi,  tembellikten 

hiç hoşlanmaz, boş oturanı harekete geçirecek tavsiyelerde bulunurdu. 

Hatta Paşaköy ve civarı köylülerinin o dönemde Ilgaz Dağından kestikleri 

odunları pazarda satarak geçindiklerini görünce, onları sebzecilik, 

meyvecilik, hayvancılık ve arıcılığa teşvik etmiş, bizzat önderlik yaparak, 

üretime yönlendirmiştir. Bugün hâlâ o bölgede sulamada Hilmi Efendi’nin 

öğrettiği teknikle, havuz sistemi ile sulama yapılmaktadır. Neticede hem 

üretim başlamış hem de orman kesimi önlenmiştir.  

O bölge insanının dedelerinden öğrendikleri güzel ahlâk ve davranışlar 

geleneksel tarzda devam etmekte ve hâlen Hilmi Efendi’nin etkisi 

görülmektedir. Köy çocuklarına ziraatçiliği öğretmiş, okumaya kabiliyetli 

olanları eğitime, okumaya teşvik etmiştir. Okulunu bitirenleri de günün 

şartlarına göre devlet dairelerine yerleştirirdi. Yine o bölgelerde hâlen içki, 

kumar gibi kötü alışkanlıklar asgarî seviyede olup, polisiye vukûatlar da az 

görülmektedir. Çünkü çalışan ve üreten insan zamanını değerlendirmekte, 

boş kalmayıp, kötü alışkanlıklara bulaşmamaktadır. Keşke günümüzde de 

İslâmı ve tasavvufu bu güzellikler içinde sunan ve yaşayan insanlar olsa da, 

ülkemiz daha da fazla kalkınsa diyoruz. İşte İslâmın dünya ve âhiret dengesi 

dediği çizgi bu olsa gerek. Ama maalesef günümüzde İslâmı değil temsil 

etmek, yaptığımız davranış ve yaşantı ile insanları dinden soğutuyoruz gibi 

geliyor.  

Hilmi Efendi, kendisi bir tarîkat mensubu oldukları halde insanlar arasında 

hiçbir zaman meşrep, mezhep farkı gütmezlerdi. İnsanları bir gözle görür, 

asla ayırım yapmazdı. O dönemde sağcısı, solcusu onu ziyarete gelir ve 

onlar hakkında, “Bunların önüne değil sonuna bakın, Allah’ın kime ne zaman 

hidayet vereceği belli olmaz” derlerdi. İmam-Hatip Liselerini çok severdi. 

“Yarın öldüğünüz zaman sizi yıkayacak imam bulunmaz” diyerek, İmam-

Hatiplilere ayrı bir sevgi beslerdi. Mezuniyet törenlerine katılır, öğrencileri 

kutlardı. Onların tayinlerinde yardımcı olur, İlâhiyât Fakültelerine 

gitmelerini tavsiye eder, daha da ileri giderek mastır ve doktora yapmalarını 

tavsiye ederdi. Eğitimde kadın ve erkek ayrımını yapmaz bilakis ilim 

yapmanın kadın-erkek herkesin hakkı olduğunu vurgulardı.   

Hilmi Efendi, din anlayışı açısından şekilci ve bağnaz değildi. Tam tersine, 

“Allah, şalda, şapkada, hırkada değil, gönüllerdedir” derdi. Hilmi Efendi, 
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güneş gibi her yere doğardı. Yani ziyaretine her kesimden, her görüşten ve 

her partiden insanlar gelirdi. Nasiplerince onlara öğütler verir, nasihatler 

ederdi. Özellikle yöneticilerden adaletten ayrılmamalarını, birlik ve 

beraberlik içinde vatana, millete hizmet etmelerini önerirdi. Onlara 

konuşurken, “Ezanımız dinmesin, bayrağımız inmesin, Kur’ân’ımız sönmesin” 

derdi. 

Hilmi Efendinin sevenlerinden Şemsettin Bayram beyin onunla ilgili ifadesi 

çok anlamlıdır: “Geniş astronomi bilgisi, ayrıca ziraat, tıp gibi ilimlerle 

mücehhez, dinî ilimlerde alabildiğine derin ve âlim, tek kelimeyle 

bulunduğu toplum seviyesinin çok üstünde bir insan-ı kâmil idi.”  

D-İlmî Yönü 

Mehmed Hilmi Efendi’nin hayatı incelendiği zaman onun en belirgin 

özelliği iyi bir âlim olmasıdır. Onun Osmanlı medrese sistemine göre 

Fahreddin Razî’ye kadar varan bir ilmî şecere ve icâzete sâhip olmasından 

ve kütüphânesindeki eserlerin çeşitliliğinden, onların kenarlarına düştüğü 

notlardan iyi bir eğitim aldığı rahatlıkla söylenebilir20. Başta Muhyiddîn 

İbnü’l-Arabî ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin eserleri olmak üzere 

Osmanlı ilim dünyasında mütedâvil olan başta Hanefî fıkhına ait eserler de 

dâhil çok zengin bir kütüphaneye sahiptir. Kütüphânesindeki eserleri 

dökümü bu çalışmamızın ekler kısmında verilecektir. Bu listeye bakıldığı 

zaman onun gerçekten döneminin zahirî ilimlerine iyi derece vakıf olduğu 

rahatlıkla görülecektir. 

Mehmed Hilmi Efendi’nin icâzetinde bizzat ilim öğrendiği hocaları Çankırı 

Müftüsü Hacı Mustaf Hâzım Efendi ve Ahmed Mecbûr Efendi’dir. Hilmi 

Efendi bu icâzeti otuzbir yaşındayken hocası Çankırılı Şeyh Zaîmzâde 

Ahmed Mecbûr Efendi’den almıştır. İcâzetin son kısmında hocasının mührü 

ve verildiği tarih olan Cemâziyelevvel 1325 (Haziran 1907) tarihi yazılıdır21. 

Yani Hilmi Efendi, Bugünkü anlamda yüksek tahsilini Çankırı’da Mecbûr 

Efendi Medresesinde tamamlamıştır. 

F-Sanat Faaliyetleri 

Hilmi Efendi, her mutasavvıfın olduğu gibi ruhundaki güzelliği el yazısına, 

                                                           
20   Bu icâzet için bkz. Ekler Bölümü, Belge-1. 
21   Bkz. Ekler Bölümü, Belge-3. 
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yaptığı her işe yansıtırdı. Bu satırların yazarının da meşgul olduğu Hüsn-i 

Hat konusunda, Hilmi Efendi özellikle Osmanlı döneminin el yazısı 

konumunda olan Rik’a hattında çok mahir idi.  Yazılarında edebî yönden 

ileri olduğu, özellikle yazdığı şiirlerinden onun şair olduğu rahatlıkla 

söylenebilir. Çünkü şiirlerini aruz vezninde yazmış olması dikkati câliptir. 

Ev halkının konuşmalarının düzgün olması için gayret gösterir. Onları 

düzgün ve sade bir dil kullanmaları konusunda uyarırdı. Hatta, “Lisan 

güzelliği ile karşınızdakinin gönlünü okşarsınız” buyururdu. 

Hilmi Efendi, bilim, sanat ve estetiğe önem verir, her işini kendi görerek, 

sorunlarına pratik çözümler bulurdu. İnsanlara seviyelerine göre hitap eder, 

durumlarına göre davranırdı.  

Hilmi Efendi’nin sesi çok dokunaklı ve etkileyici idi. Kur’ân-ı Kerîm’i gayet 

güzel okurlardı. Namaz sonunu da salâvâtlarla ve sohbetlerle süsler, kadın 

ve çocukların sohbetine katılmasını isterlerdi. 

Hilmi Efendi, estetik ve sanat yönünden yaptığı işlerde dikkat eder, güzeli 

tercih ederdi. Sabîha Hanımefendi’nin aktardığına göre, birgün efendi 

hazretleri kendisi siyah çeketinin düğmesini beyaz iplikle diker. Bunu fark 

eden gelini, “Baba, siyah düğme beyaz iplikle dikilir mi? Dikilen yer belli oluyor” 

der. Hilmi Efendi de hemen siyah mürekkeple ipliği boyar ve çirkin 

görüntüyü giderir.   

G-Ziraatçılığı 

Mehmed Hilmi Efendi ve ailesi Paşaköyünde bulunan çiftlikte ziraatçılık, 

arıcılık, hayvancılık ve özellikle elma yetiştiriciliği ile meşgul olurlardı. 

Rivâyete göre Paşaköy, adını Osmanlılar döneminde orada bulunan bir 

Paşa’nın çiftliğinden almaktadır. Hilmi Efendi, dergâh’ında kendisini halkın 

yoğun ilgi ve ziyaretinden sonra ara ara köydeki bağ evine çekilirlerdi. 

Oradaki zamanın bir bölümünü elma ağaçlarıyla ilgilenerek geçirirdi. 

Yetiştirdiği bu elma bahçesi, çevre köylere örnek olmuş, onların 

kalkınmasına ve ziraatçiliğine yardımcı olmuştur. Elma ve elma ağaçları ile 

şu sözü söylemişti : “Satanın değil ekenin-dikenin canına değsin” derdi. 

Paşaköy’deki  diktiği ağaçların Cennet-i a’lâ bahçelerinden bir bahçe 

olduğunu söylerdi. Hilmi Efendi’nin 1949 yılına ait Maarif Takviminin 8 

Nisan 1949 Cuma günü notunda şu ifadeler yer alır, “Bugün lillah ve fillah 

yetmiş beş lira evrâk-ı nakdiye ile Paşaköy’lü İbrahim bahçe vesaire işlerimizi 
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görmek ve yaz-kış bahçe ve hanemizi beklemek üzere altı aylığına hizmetkâr 

tutulmuştur. Allah tarîk-ı müstakîminde sâbit kılsın”. 

Paşaköy’de özellikle ağaç dikmeye çok önem verirdi. Hatta o bölgenin 

köylülerinin meyve olarak sadece erik yetiştirdiklerini görünce, onlara 

armut, badem gibi farklı meyveleri yetiştirerek onlara örnek olmuştu. 

İnsanlara bahçede adeta uygulamalı ders verir, toprağın çeşitlerini meyve ve 

sebzelerinin özelliklerini, yararlarını ayrıntılı olarak anlatırdı. Her ağacın 

ayrı bir dikim tekniği olduğunu anlatır, anlatırken tasavvufî yorumlar 

yapar, konuları hem maddî ilimler hem de manevî ilimler açısından ele 

alırdı.   

Bugün Hilmi Efendi’nin 1940-48 yılları arasında kurmuş oldukları çiftliğinde 

uyguladıkları ağaç dikim ve yetiştirme tekniği, ziraatçilikte şu anda 

kullanılmaktadır. Hilmi Efendi Hazretleri, Çankırı’da tiftik keçisi 

yetiştiriciliği yaygın olduğundan dokumacılık sanatını da bilirdi. Bir dönem 

on yedi adet dokuma tezgâhı ile dokumacılık da yapmıştır. Bu tezgâhlarda 

dokunan telalar yurt içinde satıldığı kadar yurt dışına da ihraç edilmiştir. 

H-Tababet Yönü 

Mehmed Hilmi Efendi, eğitimi kısmında da bahsedildiği gibi iki yıl kadar 

İstanbul’da Tıp eğitimi almış idi.  Dergâhına gelen hastaları, hâlen 

dergâhında sergilenmekte olan bir tür aküpunktur aletiyle tedavi ederdi. Bu 

şekilde dergâha hasta olarak gelip, tedavi olup, şifâ bulan pek çok 

kimselerden bahsedilmektedir. Hilmi Efendi’nin özel kütüphanesinde 

yaklaşık ona yakın eski baskı eserin tıpla alakalı olması da bu ilgisini ispat 

eder mahiyettedir. 

Hilmi Efendi hazretleri, insan vücûduyla ilgili olarak şu benzetmeyi 

yapardı: “Dağlar, saçlarımız; ovalar, vücûdumuz; Kalp, deniz; midemiz, göl; 

sinirler, yollar; damarlarımız, nehirler” derdi. Hilmi Efendi, kendine şifâ için 

müracaat edenlere iki sene İstanbul’da tıp tahsili gördüğü ve tabâbetle ilgisi 

olduğu için yardımcı olur ve onlardan ücret almazdı. Gelen hastaya önce 

ikramda bulunulur, dinlendirilirdi. Sonra huzuruna alır, hastaya psikoterapi 

yapar, hastalığın ve şifânın Allah’tan olduğunu hatırlatır, öncelikle moral 

verirdi. Eğer tıbben hastalık, ileri derecede ve cerrâhî müdahale 

gerektiriyorsa doktorlara yönlendirir ve gönderirdi. Onlara manêvî yönden 

destek verir, hastalara şu şiirini okurdu: 
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                                  Ey hasta! İstersen derde devâyı 

                                  Nûr şerbeti ile iç, âyet-i şifâyı 

                                 Koy gerdanına hazret-i Kur’ânı 

    Görmeyesin bir daha cevr-i cefâyı 

Gelen hastalarına az miktar, az çeşit ve ağır ağır yemek yemesini tavsiye 

eder ve şu beyti okurdu: 

                       Az yiyen İsâ gibi göğe çıkar 

                       Çok yiyen Kârun gibi yere batar 

                       İnsan kabrini dişi ile kazar 

Hilmi Efendi, sık sık, “Koyun eti kimyâ, bal binbir derde devâ, limon küçük 

eczâne, elma kana devâ”  derdi. Kendini ziyârete gelenlere her gün bir tane 

ceviz yemelerini öğütler, ceviz’in içi açıldığında insan beynine benzediğini 

ve zekâya kuvvet vereceğini belirtirdi. 

Hilmi Efendi, o günün şartlarında kendisine müracaat edenlere sağlıkla ilgili 

şu tavsiyelerde bulunurdu: 

*Her gün sabah-akşam kan temizleyici özelliğinden dolayı birer elma yenilecek. 

*Her gün sabah-akşam antibiyotik özelliğinden dolayı birer soğan pişirilerek 

yenilecek. 

*Kur’ân’da da şifa olduğu belirtilen bal, bir bardak suya bir kaşık konulup, içilecek. 

Bu her derde devadır. 

*2.5 litre suya bir kilo siyah üzüm konulup, kaynattıktan sonra birer bardak aç 

karnına içilecek. Bu da kan yapar. 

*Hergün sabah-akşam birer adet ceviz yenilecek. Bu da beyni güçlendirir, zekâyı 

artırır.  

III-ESERLERİ 

A-Kendi Eserleri 

Mehmed Hilmi Efendi, Osmanlı Medrese sisteminin tam örnek bir 

semeresidir. Bu çalışmanın Hilmi Efendi’nin İlmî Yönü başlığında da 

belirtildiği gibi, Fahreddin Razî ve Gazalî’ye ulaşan ilmî bir silsileye sahiptir. 

Hayatından anladığımıza göre çok okuyan Hilmi Efendi, eser yazmaktan 

çok insan yetiştirmeye önem vermiş, çevresine yaşayan bir sünnet olarak 
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örnek olmuştur. Okuduğu kitaplar arasında veya kenarlarında birkaç kitap 

teşkil edecek kadar kıymetli notlar yer almaktadır. Ne yazık ki bunlar, Hilmi 

Efendi tarafından sonradan derlenip, bir araya getirilememiştir. Hilmi 

Efendi’nin kaleme aldığı eserleri ise şunlardır: 

1-Mecmûa: Bu eser, Mehmed Hilmi Efendi’nin bazı duâları ve Esmâü’l-

Hüsnâ duasını tercüme olarak kaydettiği eserdir22. Eser, yazma halinde 

olup, Osmanlıca kaleme alınmıştır. Bu eseri yazarken sık sık alıntı yaptığı 

eser, İsmâil Hakkı Bursevî (v. 1137/1725)’nin Kitâbu’l-Hitâb adlı eseridir23. 

Eşrefoğlu Rûmî (v. 874/1469)’un Müzekki’n-Nüfûs, Necmeddîn-i Kübrâ (v. 

618/1221)’nın Usûl-i Aşere’sinden de bazı alıntılar yapar. Bu çalışmanın 

Duâlar kısmında, Mecmûa adlı bu eserinden hayli alıntılar yapılmıştır. Eserin 

tek yazma nüshası, Çankırı’da dergâh kütüphanesindedir. 

2-İnsân-ı Kâmil Tercümesi: Eserin asıl müellifi, Abdülkerim Cîlî (v. 

832/1428)’dir. Şeyhi Çerkeşli Mehmed Hilmi Efendi, eseri iki cilt halinde 

tercüme etmiş, Mehmed Hilmi Efendi  de kaleme almıştır. Tercüme nefis 

bir rik’a hattıyla yazılmış olup, aslı Çankırı’da dergâh kütüphanesindedir24. 

Bu eser de, üzerinde çalışacak genç akademisyenleri beklemektedir. 

3-Mecmûa-i Yadigâr-i Yârân ve Ta’bîrnâme-i İhvân: Mehmed Hilmi 

Efendi’nin Muhammed bin Havarizm’den rivayetle yazdığı, rüyâ 

yorumlarıyla ilgili, tasavvuf literatüründe tâbirnâme diye bilinen bir 

risâlesidir25. Eser, el yazma olup, iki varaktan müteşekkildir. Ancak bilinen 

geleneksel ta’birnâmelerden çok farklı olarak, rüyâda görülen nesnelerin baş 

harflerine göre yorum yapılması yönüyle yeni ve ilginçtir. Bu küçük 

risâleden, müellifin Tasavvuf Anlayışı bölümünün Rüyâ maddesi kısmında 

yararlanılmıştır. 

B-Kütüphanesinde Bulunan Eserler 

Mehmed Hilmi Efendi’nin kütüphânesi, anlaşıldığı kadarıyla Çerkeş’teki 

                                                           
22   Mehmed Hilmi Efendi, Mecmûa, (Mehmed Hilmi Efendi Dergâh Kütüphânesi) Çankırı, 104 

s. 
23   Bkz. İsmâil Hakkı Bursevî, Kitâbu’l-Hitâb, (Matbaatü Şeref Musâ) İstanbul 1256, 357 s. 
24   Abdülkerîm el-Cîlî, İnsân-ı Kâmil Tercümesi, ter. Çerkeşli Mehmed Hilmi, muh. Çankırılı 

Mehmed Hilmi, c. I-II, (Mehmed Hilmi Efendi Dergâh Kütüphânesi) Çankırı, 305+388 s.  
25    Mehmed Hilmi Efendi, Mecmûa-i Yadigâr-i Yârân ve Ta’bîrnâme-i İhvân, (Mehmed Hilmi Efendi 

Kütüphanesi) Çankırı, vv. 1a-2a. 
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şeyhinin dergâhından gelen eserler ve kendi gayretiyle biriktirdiği 

kitaplardan oluşmaktadır. Bu eserlerin yaklaşık elli kadarı el yazmasıdır. 

Günümüz harfleriyle basılmış kitap hemen hemen yok gibidir. Osmanlı 

medrese sisteminde okutulan tüm fıkıh ve âlet ilmi kitaplarının en iyi 

baskıları mevcuttur. Genellikle dinî eserlerin çoğunluğunu oluşturduğu 

kütüphanesinde tasavvufî kaynaklar başta olmak üzere, şu alanlarda 

kitaplar yer almaktadır: Tefsir, hadis, fıkıh, fıkıh usûlü, tasavvuf, kelâm, 

mantık, tıp, genel kültür. Hilmi Efendi’nin kütüphanesinde tespit 

edebildiğimiz kadarıyla 417 farklı eser ve 447  cilt kitap yer almaktadır. 

Kütüphanedeki, kitaplar incelendiği zaman, Hilmi Efendi’nin iyi bir 

müdakkik olduğu anlaşılmaktadır. Eserlerin kenarına güzel rik’a hattıyla 

notlar düşmüş, bazenda ek kâğıtlara ilaveler yapmıştır. Aslında Hilmi 

Efendi’nin büyük kitap insan hizmetinden, eser yazmaya vakit bulamadığı 

anlaşılmaktadır. Zira okuduğu kitaplar arasında öyle değerli notlar var ki, 

keşke nüsha haline getirebilseydi. Kütüphane, ailesinin alacağı bir kararla 

ilim dünyasının hizmetine sunulacaktır.  

C-Şiirleri 

Mehmed Hilmi Efendi hazretlerinin tam bir dîvânı olmamakla beraber, 

notları arasında elimizde mevcut şiirlerinden onun rahatlıkla bir şâir 

olduğunu söyleyebiliriz. Şiirlerinde Hilmî mahlasını kullanmıştır. Milhî ve 

Lahmî mahlaslarını kullandıkları da bilinmektedir. Ancak şiirlerinde Hilmî 

mahlasını kullanmayı tercih ettikleri anlaşılmaktadır. Onun yazmış olduğu 

şu münâcat, edebî anlamda tam bir şâir olduğuna yeterli delildir. 

  Münâcat26 

İlâhî bâb-ı rûz-ı mahşeri bir dû selâm ile 

Koma târik-i gamda nurunu ol demde tâm eyle 

Harâretten çekerler cûş idince arsa-i gamda 

Habibin kevserinden teşgâne feyz-i câm eyle 

Sırâtı berk-ı hâtifveş gozar kılmak müyesser it 

O demlerde kadem vir cennet ehline imâm eyle 

İriştir pâyimiz tâ pâye-i firdevs-i a’lâya 

Koma arasatta uşşâkı vatanda  şâd- kâm eyle 

                                                           
26  Mehmed Hilmi Efendi, a.g.e, s. 79. 
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Cemâlinden nikâbı keşf idüp bî-perde yüz göster 

Sahtan sakla yâ Rab rızanı bir devâm eyle 

İki âlemde Hilmidir deminden destgîri ol 

Yeter dest-i elimden kaddini  çûn nûn u lâm eyle 

D-Notları Arasında Yer Alan Güzel Sözler 

*Mutlaka mü’minde bu yedi nesne olmazsa, Allah’a vâsıl olamaz: Kur’ân-ı Hakîmle 

amel, sünnet-i seniyye’ye tâbi olmak, haram yememek, haram giymemek, elinle ve 

dilinle kimseyi incitmemek, kul hukûku üzerine olmamak ve dâima tevbe üzerine 

bulunmak”. 

*Mü’minin bir nefeste iki bayramı var: Biri nefes alırken; biri nefes verirken”, 

buyururlardı.  “Şöyle ki, Nefes aldı, vermese veya verdi almasa”, buyururdu. 

*Edep bir tâc imiş nûr-ı Hüdâ’dan 

 Giy ol tâcı emîn ol her belâdan” 

*Ulûm-ı evliyâ, ulûm-ı enbiyâ’dan yedi deryadan katre gibidir. Ulûm-ı enbiyâ 

aleyhimüsselâm dahî Fahr-i âlemin sallallâhu aleyhi vesellem ilminden bihâr-ı 

seb’adan (yedi denizden) katre gibidir.” 

*Yemek içmek olsa kişinin himmeti 

 Karnından çıkan olur onun kıymeti” 

*Mevlâ’ya hizmet edene, dünya hizmet eder.   

Dünyaya hizmet edeni, ol istihdâm eder.” 

*Söyleyince itaat ederse evlat 

Deh deyince yürürse at 

Bir de seni severse avrat 

Gir oyna, çık oyna 

 İtaat etmese evlat 

Deh deyince yürümese at 

Seni sevmesse avrat 

Gir ağla, çık ağla” 
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SONUÇ 

Mehmed Hilmi Efendi, hayatı okunduğunda da görüleceği üzere çok yönlü 

bir kişiliğe sahip, döneminin hemen tüm ilimleriyle mücehhez, ufku geniş, 

bulunduğu toplumu ileri götüren renkli bir kişiliğe sahiptir. Özellikle 

tasavvuf ve sûfîlerle ilgili bir kısmı haklı çoğu haksız önyargıların insanların 

beyninde dolaştığı günümüzde, olması gereken çizgide, ideal bir mutasavvıf 

portresi çizmektedir. Bunda tarihte olduğu gibi onun dinî ve dünyevî 

ilimlerdeki donanımının etkisi şüphesiz bir numaralı etkendir. İkincisi, 

Hilmi Efendi, âdeta “Kur’ân adamı”dır, yani yaşayan kitaptır. Hele de konu 

sünnet olunca daha da titiz ve kılı kırk yardığı hemen göze çarpmaktadır. 

Onun en öne çıkan özelliklerinden biri de, Hz. Peygamber (a.s.)’da olduğu 

gibi sadece kendisi için değil, başkası için yaşayan, ömrünü insanlığa adamış 

adsız bir kahraman, bir peygamber aşığıdır. Onun hayat çizgilerine dikkatle 

bakıldığı zaman Kur’ân ve sünnetle süslü motifleri görmek hiç te zor 

değildir. Türk milletinin Osmanlı’dan yeni bir devlete geçiş yaptığı 

dönemde, devletle ve yeni sistemle hiç çatışmaya girmemiş olması da ayrıca 

câlib-i dikkattir. Bırakın çatışmayı günün devlet adamları ve idarecilerini 

moral olarak desteklemiş, tarihî ve kültürel çöküntü yaşandığı 

kuruntularına kapılanlara, “Geçmişte, Türk Milleti İslâm’ın bayraktarı idi 

ve gene öyle olacaktır. Bunda hiç şüpheniz olmasın. Bugün ki zayıf 

durumumuza bakıp, üzüntüye ve ümitsizliğe kapılmayın. Allah’ın izni ile 

bu millet gene dünyadaki şerefli yerini alacaktır” sözleriyle geleceğe ümitle 

bakılmasını öğütlemiş bir muhterem ve büyük bir zattır. 

Hilmi Efendi, Cumhuriyete Osmanlıdan kalan son münevverlerden biridir. 

Mutasavvıfların tamamen tüketici ve pasif olduğuna dair peşin hükümleri 

adetâ tekzip edercesine, dağdan odun kesip, millî serveti geçim kaynağı 

yapmakta olan civar köylüleri zamanına göre modern ziraat ve 

müstahsilliğe yükseltecek, yönlendirirciliğe sahip bir şahsiyettir. Aslında 

sûfîlerin içinde bulundukları toplumları her dönemde bu yönde 

aydınlattıkları ve harekete geçirdiklerinin en canlı örneği, Mehmed Hilmi 

Efendi’dir. Hele, tasavvuf felsefesinin “ölmeden önce ölerek”, ölümsüzlüğe 

kavuşmanın en güzel örneklerinden biri yine odur. Hâlâ ayakta ve dipdiri 

duran adı çevresinde yapılmaya devam eden hizmetler de bunun ispatı olsa 

gerektir. Çankırı ve çevresinde bugün dünyevî ve uhrevî sıkıntılara düşen 

vatandaşların, sığınma yeri, yine Mehmed Hilmi Efendi’dir. Bundan sonra 
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da onun adına kurulacak vakıf veya dernekler, adının ebediyete kadar 

devam edeceğinin ve onların diri olduklarının bir tür göstergesidir. 

Onun dergâhına, gölgesine sığınan yüzlerce insan, maddî ve manevî 

dertlerine şifa bulmaktadır. Hayatında sadece manevî yönden değil, felçli, 

kötürüm vs. birçok insanı yeniden hayata ve yaşam sevincine 

kavuşturduğunu hatıraları kısmında defalarca gördük. Vefatından sonra da, 

onun kapısına gelen herkes onun duâları bereketiyle ruhen ve bedenen 

yenilenmekte, adeta rahatlamaktadır. Bu konuda o, bilinmeyen, tılsımlı veya 

gizemli metotlar değil, insanları yaratıcılarına havale ederek, “Allah muttakî 

kullarının duâlarını kabul eder” (Mâide/27) âyetinin sırındaki fiilî ve kavlî 

dua’yı en üst düzeyde bir ibadet olarak yapardı. Kapısına şifâ için gelenleri, 

Cenâb-ı Hakka havale der, “Yâ Rabbi, bu kulların benim değil, Senin kapına 

geldiler, onlara şifâlarını ihsan ediver” niyazıyla tedavi ederdi. Her 

hastasına bir hâzik tabib edasıyla yaklaşır, tedavi başlamadan önce onların 

yaralı gönüllerini pansuman eder ve onlara şifanın kesinlikle Cenâb-ı 

Hak’tan olduğunu, kendilerinin sadece vesîle olduklarını telkin ederdi. 

Yeryüzünde Allah’ın halifesi makamında olanlar, heralde Mehmed Hilmi 

Efendi misali, yaratılanları, yaratanın hatırına ve aşkına seven bu 

insanlardır.  

Mehmed Hilmi Efendi’nin hayatında en çarpıcı noktalardan biri de, duâ’nın 

gerçekten ibadetin özü olduğunun anlaşılmasıdır. Günlük cep 

takvimlerinden tüm eserlerine kadar her konu ve olayın arkasından mutlaka 

ilgili konuyla ilgili bir duâ cümlesiyle bitirmesi, bu çerçevede çok 

manidardır.  İlginç olan tespitlerden biri de, onun, duâ’yı kabul edilmesi 

zorunlu bir durum değil, Cenâb-ı Hak karşısında boyun eğmenin, kulluk 

yapmanın temel görevlerinden biri olarak yapmış olması ve öyle görmesidir. 

Gerçekten bir müslümanın hayatında duânın ne denli önemli ve derin bir 

manaya sahip olduğunu, insan Hilmi Efendi’nin hayatının her karesinde 

rahatlıkla görebilmektedir. 

Diğer taraftan o geçmişin hurâfe ve tortularından zihnini arındırmış, daima 

geleceğe bakan, ümitvâr ve Rabbinden razı bir kul portresi çizmektedir. 

Günün olaylarına çağların ötesinden bakabilen, çevresindeki insanları 

geleceğe hazırlayan, onların ellerinden tutan bir kişiliğe sahiptir. Bütün bu 

dünyevî faaliyetlerine devam ederken, “halvet der encümen” (halk içinde 
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Hak’la beraber olma) prensibini çok canlı yaşamıştır. Her türlü düşünce ve 

davranışının altında Allah’ın rızasına uygunluk göze çarpmaktadır. Ve onun 

her nefesinde ihmal etmediği ve hiç aklından çıkarmadığı varlık, Cenâb-ı 

Hak teâla hazretleri olmuştur. Günün ve gecenin en tatlı zamanı olan 

teheccüdde Rabbi ile beraberdir. Onun hayatı kısaca, Hz. Peygamberin 

yaşantısının mübalağasız günümüze taşınmış hâlidir. Yani o, güzel yaşamış 

ve güzel ölmüştür. Diğer manada ölümsüzleşmiştir. 

Kapitalist dünyanın labirentlerinde sıkışıp kalmış, Allah’ı unutmanın stres 

ve depresyon adıyla hastalık olarak ortaya çıktığı bir vasatta gelecek 

kuşakların ve günümüz insanının Mehmed Hilmi Efendi gibi nefeslerin 

himmet ve ışıklarına ihtiyacı her dönemden daha fazla görünmektedir. Bir 

çok manevî ve milli değerin erozyona uğradığı köhne dünyada, Hilmi 

Efendilerin varlığından hiç şüphe yoktur. Ancak onlar, kibrît-i ahmer ve 

zümrüt-ü ankâ gibi bizlere bakıp, Hak kapısı oldukları için talip olmamızı 

beklemekteler. Nitekim tasavvufun zirve isimlerinden Ebû Saîd Ebu’l-

Hayr’ın dediği gibi, “aramakla bulunmaz, ancak bulanlar da hep arayanlardır”. 
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Belge-2: Mehmed Hilmi Efendi’nin İbtidâiyye Diploması 

 

Belge-3: Mehmed Hilmi Efendi’nin İcâzetnâme’sinin son sayfası 



16. YÜZYIL OSMANLI İDARÎ TAKSİMATINDA ÇANKIRI SANCAĞI  

ve  

ÇANKIRI KAZASI 

 

Doç. Dr. Ahmet KANKAL* 

 

Bölgenin Kısa Tarihi 

Tarihte Paflagonya (Paphlagonia) diye anılan ve Sakarya ile Kızılırmak 

arasında kalan bölgede yer alan Çankırı, eski Gangra kalesinin yerine 

kurulmuş ve eski garp kaynaklarında Hancara, Cancara ve Caracalla sikkesi 

üzerinde de Gangaris şeklinde zikredilmiştir. Önceleri Paphlagonia’ya tâbi 

olan Gangra bilahare Pontus devletine, müteakiben Galatia’ya geçmiştir1. 

Çankırı’ya milattan önce bugünkü Ankara vilayetinde oturan ve bir aralık 

Çankırı’yı da merkez yapan Galatlar zamanında Gangrea2 adı verilmiştir. 

Bölge milattan biraz evvel Roma İmparatorluğu’na intikal etmiş ve 

Romalılar devrinde şehrin adı Germanikopolis olarak zikredilmiştir3. 

Romalılardan sonra Bizans’ın hâkimiyetine giren bölge, daha sonra Perslerin 

istilâsına uğramış (609)4, ancak 622’de Bizans imparatorluğu tarafından 

tekrar ele geçirilmiştir. 715 yılında Emevilerin idaresine giren bölge, 734 

yılına kadar Emeviler ile Bizanslılar arasında el değiştirmiştir5. Arapların 

Bizanslılar tarafından Anadolu’dan çıkarılması üzerine bölge Türk fethine 

kadar Bizanslıların elinde kalmış, 1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra Emir 

Dânişmend’e bağlı kumandanlardan Emir Karatekin (Karatigin) tarafından 

1082–83 yıllarında fethedilmiştir6.  

Çankırı kalesi 1101 senesinde haçlı ordusu tarafından ele geçirilememişse 

de7 bölge Bizanslılarca yağmalanmıştır. Bölge daha sonra Dânişmendliler 

tarafından ele geçirilmiştir. Bölgenin yine bu sıralarda Selçukluların eline 

geçtiği söylenmektedir8. 

                                                           
*  Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı DİYARBAKIR. 
1  J. H. Mordtmann, “Çankırı”, İslam Ansiklopedisi (İA), III, s. 357. 
2  Galat lisanına göre Gangrea, keçisi bol memleket demektir. Tayip Başer, Dünkü ve Bugünkü 

Çankırı, Ankara 1956, s. 7. 
3  Mordtmann, agm, s. 357. 
4  Talat Mümtaz Yaman, Kastamonu Tarihi (XV. Asrın sonlarına kadar), İstanbul 1935, s. 44. 
5  Yaman, age, s. 44; Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi, II, İstanbul 1992, s. 399-400; 

Mordtmann ise Arap kaynaklarına dayanarak Emevilerin buraya birkaç defa geldiklerini 

yazmaktadır. Bkz. agm, s. 357. 
6  Yinanç, bu yörelerin fethinin Arap ve Süryani kaynaklarında Artuk Bey tarafından 

gerçekleştirildiğinin yazılı olduğunu söyler, “Dânişmendliler”, İA, III, s. 468-469; Hüseyin 

Hüsameddin, Amasya Tarihi, II, İstanbul 1322, s. 286. 
7  Mordtmann, agm, s. 357. 
8  Selçukluların eline geçmesinin I. Kılıç Arslan zamanında olduğuna dâir ipuçları 

bulunmaktadır. Yinanç, Dânişmendli Emir Gazi’nin Sultan Kılıç Arslan’ın oğullarının 
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1132 senesi sonlarında Bizans imparatoruna iltihak eden ve ona tâbi olan 

Emir Alp Arslan’ın elindeki Çankırı9, 1133 yılında Danişmendli Emir Gazi 

tarafından ele geçirilmiştir. Bu bölgelerde Danişmendli-Bizans mücadelesi 

bir müddet devam etmiştir. Sonuçta Çankırı ve havalisi, Selçuklu sultanı I. 

Mesud zamanında (1142) Selçukluların hâkimiyetine kesin olarak girmiştir10. 

Moğol istilası esnasında Muinüddin Pervane tarafından yağmalanan Çankırı 

ve civarının, bir müddet Çobanoğulları’nın idaresinde kaldığı 

zannedilmektedir11. 

13. yüzyılın sonunda Anadolu Selçuklu Devleti’nin kuvvetten düşmesi 

üzerine Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde bazı beylikler ortaya çıkmış ve 

Çankırı Candaroğulları’nın eline geçmiştir.  

Candaroğulları’nın elinde bulunan Çankırı ve Kastamonu civarının 

Osmanlıların himayesine girdiği tarih hakkında iki görüş bulunmaktadır. 

Bunlardan birisi I. Murad zamanında 1383 yılında12, diğeri de Yıldırım 

Bayezid zamanında ilhak olunduğudur13. Ankara Savaşı’ndan sonra Çankırı 

ve Kastamonu civarı Timur tarafından Candaroğulları’na verilmiştir14. 

                                                                                                                                        
ülkelerini, yani Malatya, Elbistan, Kayseri, Ankara, Çankırı ve Kastamonu bölgelerini ele 

geçirdiğini yazar. Bkz. “Dânişmendliler”, s. 470. Bu durumda bölgenin 1130’dan önce 

Selçukluların hâkimiyetine girmesi icap eder.  
9  Yinanç, agm, s. 470. 
10  Yinanç, aynı yer. Dânişmendliler arasındaki ayrılıklardan istifade eden Selçuklu sultanı I. 

Mesud, 1142’de harekete geçerek Dânişmendli Yağıbasan’ı kaçırtmış ve Ankara, Çankırı, 

Kastamonu bölgesine oğlu Şahinşah’ı vali tayin etmiştir 
11  Ancak Çobanoğulları’nın hâkim olduğu sahalar ile hâkimiyet zamanları kesin olarak ortaya 

konulamamaktadır. Daha geniş bilgi için bkz. Yaşar Yücel, XIII-XV. Yüzyıllar Kuzey-Batı 

Anadolu Tarihi Çoban-Oğulları Candar-Oğulları Beylikleri, Ankara 1980, s. 33-51. 
12  Esterâbâdî’nin kayıtlarına bakıldığında Kastamonu ve Çankırı civarının daha I. Murad 

zamanında Osmanlı himayesine girdiği anlaşılmaktadır. Bkz. Aziz b. Erdeşir-i Esterâbâdî, 

Bezm u Rezm, çev. Mürsel Öztürk, Ankara 1990, s. 357-58; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “Murad 

I”, İA, VIII, s. 591-592. 
13  Çankırı’nın I. Murad zamanında Osmanlı hakimiyetine girdiğini destekleyici ikinci bir kayıt 

daha vardır. Yıldırım Bayezid 1390 yılında Karamanoğlu Ali Bey üzerine yürüyüp Konya’yı 

muhasara ettiğinde, Candaroğlu Süleyman Paşa, Karamanoğluna yardım etmek isteyen 

Kadı Burhaneddin’e Çankırı ve Ankara taraflarına akın yapmasını ve bu taktirde 

Yıldırım’ın muhasarayı kaldıracağını söylemiş, ancak Kadı Burhaneddin bunu 

yapmamıştır. Bkz. Yinanç, “Bâyezid I”, İA, II, s. 371. Bu kayıttan da anlaşılacağı üzere, bu 

tarihte Kastamonu Candaroğullarının, Ankara ve Çankırı ise Osmanlıların elindedir. Oruç 

Beğ Tarihi’nde Osmancık, Kastamonu ve Amasya’nın 1388-89 yıllarında Yıldırım Bayezid 
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Çelebi Mehmed döneminde Candaroğulları Osmanlıya karşı itaatlerini 

bildirmişlerdir. 1414 yılında Karaman ve 1416 yılındaki Eflâk seferlerine 

katılan İsfendiyar Beyin oğlu Kasım Bey, Eflâk seferinden sonra babasının 

yanına gitmemiş, Osmanlı hizmetinde kalmıştır15. Çelebi Mehmed, 

İsfendiyar Beye haber göndererek Kastamonu, Bakır Küresi, Çankırı, Tosya 

ve Kalecik’i oğlu Kasım Beye bırakmasını söylemiştir. İsfendiyar Bey ise, 

kendi maişetinin Kastamonu ve Bakır Küresi’nden karşılandığını, geriye 

kalan Çankırı, Tosya ve Kalecik’i ise Kasım’a değil sultanın kendisine 

bırakacağını bildirmiştir. Buna rağmen Çelebi Mehmed, adı geçen yerleri 

has olarak tayin ettiği yerlere ilaveten Kasım Beye bırakmıştır16.  

Sultan II. Murad, 1425 yılında Candaroğulları ile iki yanlı akrabalık tesis 

etmiştir. Kendisine İsfendiyar Beyin kızını, yani Kasım Beyin kız kardeşini 

aldığı gibi; kızkardeşini, yani Çelebi Mehmed’in kızlarından Sultan Hatun’u 

da Kasım Beye vermiştir17. 1416 yılından itibaren Osmanlıya sadakatle bağlı 

olan Kasım Bey, Çankırı ve civarının hâkimiyetini böylelikle elinde 

tutmuştur. 

Kasım Beyin 1464’teki ölümünden sonra18 Çankırı, Osmanlı yönetim 

düzeyinde Anadolu Eyaleti’ne bağlı bir sancak hâline getirilmiştir. Osmanlı 

                                                                                                                                        
tarafından ele geçirildiği zikredilmektedir. Bkz. Oruç Beğ Tarihi, haz. Atsız, İstanbul 

(tarihsiz), s. 50. Çankırı’nın bu tarihte ele geçirilip geçirilmediği açık değildir. Hoca Sadettin 

Efendi de Çankırı ve civarının Yıldırım Bayezid zamanında 1398-99 yıllarında Timurtaş 

Paşa tarafından ele geçirildiğini söyler. Bkz. Tacü’t-Tevârih, I, haz. İsmet Parmaksızoğlu, 

Ankara 1979, s. 229. 
14  Aşıkpaşaoğlu Tarihi, s. 80; Neşrî Tarihi, I, haz. Mehmet Altay Köymen, Ankara 1983, s. 172; 

Oruç Beğ Tarihi, s. 64. 
15  Aşıkpaşaoğlu Tarihi, s. 87; Kitâb-ı Cihan-Nümâ-Neşrî Tarihi, II, haz. Faik Reşit Unat-Mehmed 

Altay Köymen, Ankara 1957, s. 539; Solakzâde Tarihi, I, yay. Vahid Çabuk, Ankara 1989, s. 

172, 176-77; Müneccimbaşı Tarihi, I, haz. İsmail Erünsal, İstanbul (tarihsiz), s. 184. 
16  Aşıkpaşaoğlu Tarihi, s. 87-88; Neşrî Tarihi, II, s. 539-541; Solakzâde Tarihi, I, s. 177-78; 

Müneccimbaşı Tarihi, I, s. 185-86; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, I, Ankara 1982 (4. baskı), s. 356-

57. 
17  Aşıkpaşaoğlu Tarihi, s. 102; Neşrî Tarihi, II, s. 579-81; Solakzâde Tarihi, I, s. 205-206; 

Müneccimbaşı Tarihi, I, s. 207-208. 
18  Kasım Beyin ölüm tarihi bir kaynağa dayandırılamamaktadır. Şimdilik rivayet 

durumundadır. Ancak onun 1463 tarihinde düzenlenmiş bir vakfiyesi Vakıflar Genel 

Müdürlüğü Arşivi (VGMA)’nde bulunmaktadır. Bkz. VGMA Vakıf Defteri (VD) 581, s. 471, 

Melik Kasım b. Melik İsfendiyar Zaviyesi Vakfı (Şevvâl 867=Temmuz 1463). 
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kaynaklarında Kengırı-Kengrı (كنغرى) veya Kângırı-Kângrı (كانغرى) şeklinde 

yazılan şehirde II. Bayezid’in oğullarından Alemşah’ın oğlu Osman Çelebi 

bir müddet sancakbeyliği yapmıştır. Doğuya yapılan seferlerde menzil yeri 

olan Çankırı, Yavuz Sultan Selim’in saltanat mücadelesi esnasında Şehzade 

Ahmed’e bağlı yayalar tarafından yağmalanmış ve levend eşkıyası 

tarafından da tahrip olunmuştur. Şehrin adı Cumhuriyet devrinde Çankırı 

olarak değiştirilmiştir. 

Bölge Coğrafyası 

Çankırı, bugün olduğu gibi, 16. yüzyılda İçanadolu ve Karadeniz bölgesi 

arasında kalmış, sırtını Kuzey Anadolu Dağlarına vermiş, yüzünü 

İçanadolu’ya çevirmiş bir sancak görünümündedir. Çankırı Sancağı’nın 

sınırlarının tayininde dağlar ve ırmakların, mühim rol oynadığı 

gözlenmektedir. Bilhassa Çankırı’yı Kastamonu’dan ayıran Ilgaz dağları ile 

güneyde yer alan Kızılırmak ve Delice ırmakları sancak sınırlarının 

teşkilinde mühim rol oynamışlardır.  

16. yüzyılda Çankırı Sancağı güneyden Kırşehir, güney-batıdan Ankara, 

kuzey-batıdan Bolu, kuzeyden Kastamonu, doğudan Çorum ve kuzey-

doğudan da Amasya sancaklarıyla çevrilidir. Sancağın 16. yüzyılda sahip 

olduğu coğrafî genişlik bugün için söz konusu değildir. Açıkçası Çankırı, 16. 

yüzyılda, bugün sahip olduğu toprak parçasından daha geniş bir araziye 

sahiptir. Çünkü o yüzyılda, bugün sahip olduğu alanın yanında, Tosya, 

Kargı, Kalecik, Balışeyh, Sulakyurt ve Yahşihan gibi bugün için başka 

vilayetlere bağlı bölgeleri de ihata etmektedir. Bilindiği üzere, Tosya bugün 

için Kastamonu’ya; Kargı Çorum’a; Kalecik Ankara’ya ve nihayet Balışeyh, 

Sulakyurt ve Yahşihan da Kırıkkale’ye bağlı birer ilçe durumundadırlar. 

Çankırı, İçanadolu’nun Karadeniz bölgesine geçiş noktasında 

bulunduğundan her iki bölgenin iklimini de aksettirmektedir. 16. yüzyıldaki 

kazalar dikkate alındığında: Çankırı, Kalecik, Keskin ve Karıbazarı 

İçanadolu ikliminin; Çerkeş, Kurşunlu, Ilgaz, Tosya, Milan ve Kargı ise 

kısmen İçanadolu ve daha çok Batı Karadeniz bölgesi ikliminin tesiri 

altındadır. Bilhassa bu oran Tosya, Ilgaz ve Kargı’da daha fazladır. 

16. yüzyılda bilhassa Ilgaz, Işık, Yapraklı ve Aydos Dağlarında yaylaların 

olduğu ve bazı konar-göçer Yörük cemaatleriyle bir kısım karye halkının 

buralara çıktıkları anlaşılmaktadır. Yayla husûsiyeti taşıyan dağların üst 
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kısımlarındaki düzlüklerin bölge hayvancılığının gelişmesinde mühim rol 

oynadığı görülmektedir. Çankırı Sancağı, bilhassa eski devirlerden beri, 

tiftik keçisi yetiştiriciliğinde, Ankara’nın yanı sıra,  büyük bir paya sahiptir. 

Yaylalarda kurulan panayırlar Osmanlı devrinden beri faaliyetini ve 

ehemmiyetini devam ettirmektedir. 

Bursa-Tebriz arasında işleyen İpek Yolu, Çankırı Sancağı’na tâbi Tosya ve 

Çerkeş nahiyelerinden geçmektedir. Bu yol aynı zamanda doğuya, İran’a 

yapılan seferlerde de kullanılmıştır. Bu ana yoldan başka Tosya-Kastamonu 

ve Sinop arasında yer alan diğer bir tali yol ise sancağın Karadeniz’deki 

Sinop limanına açılan penceresi durumundadır. Bu yol, günümüzde olduğu 

gibi, Osmanlılar zamanında da sancakta üretilen hububatın İstanbul ve 

başka yerlere ulaştırılmasında mühim rol oynamıştır. 

Çankırı, eski devirlerden beri depremlere maruz kalmış bir ilimizdir19. 

Bunun sebebi olarak Çankırı’nın çok zengin kaya tuzu yataklarına sahip 

oluşu ve bu sebeple de yeraltında eriyen tuz tabakasının bıraktığı 

boşlukların çökmesi gösterilmektedir. Çankırı aynı zamanda Erzincan’dan 

Adapazarı’na kadar uzanan ve Karadeniz’e paralel olarak geçen deprem 

kuşağında yer almaktadır. Tuzların erimesi yüzünden meydana gelen 

depremler Çankırı merkezine, kuzey fay hattı diye de adlandırılan bölgede 

meydana gelen depremler ise Tosya, Ilgaz, Kurşunlu ve Çerkeş ilçelerine 

tesir etmektedir. Tarihte meydana gelmiş olan bu depremler yüzünden çoğu 

tarihî eser zamanımıza kadar ulaşamamıştır. 

Anadolu Eyaleti ve Çankırı Sancağı 

Osmanlı idarî yapısının esasını eyaletler ve bunlara sancaklar teşkil 

etmektedir. Sancaklar da kaza ve nahiye gibi alt birimlere ayrılmaktadır. 

Eyalet ve sancaklar teşkil olunurken bölgenin fethi, fetih biçimi, bölgenin 

coğrafî-stratejik mevkii ve daha önceki siyasî-etnik durumu gibi ölçülerin 

temel alındığı söylenebilir20. 

Eyaletlerin başında bulunan beylerbeyiler (mîrmîrân) “paşa sancağı” tabir 

olunan eyalet merkezinde oturur ve umumiyetle onun gelirini tasarruf 

                                                           
19  1050 Ağustos’unda meydana gelen bir sarsıntıyı Kazvinî (Asârü’l-Bilâd, nşr. Wüstenfeld, s. 

368.)’nin tasvir ettiği söylenmektedir. Bkz. Mordtmann, agm, s. 359. 
20  Daha geniş bilgi için bkz. Halil İnalcık, “Eyâlet”, EI2, II, s. 740-43; Metin Kunt, Sancaktan 

Eyalete, 1550-1650 Arasında Osmanlı Ümerası ve İl İdaresi, İstanbul 1978. 
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ederlerdi. Beylerbeyiler, 15. yüzyılın ortalarından itibaren bulundukları 

bölgelerdeki bütün işlerde padişahın temsilcisi durumuna gelmişlerdir.  

Osmanlı devlet teşkilatı içerisinde Rumeli Beylerbeyiliği’nden (1362) sonra 

795/1393 tarihinde de Anadolu Beylerbeyiliği kurulmuştur. Anadolu 

Beylerbeyiliği’nin merkezi önceleri Ankara iken21, Fatih Sultan Mehmed 

zamanında Menteşeoğulları Beyliği’nin ortadan kaldırıldığı tarih olan 

1451’de Anadolu Eyaleti’nin merkezi Ankara’dan Kütahya’ya 

nakledilmiştir22.  

1451’den itibaren beylerbeyilik teşkilatının devamı müddetinde Kütahya, 

Anadolu Eyaleti’nin merkezi olarak kalmıştır. Yalnız, Kanuni Sultan 

Süleyman’ın şehzadeleri Bayezid ve Selim’in Kütahya’yı idare ettikleri 1550-

58 ve 1562-66 seneleri arasında Anadolu Beylerbeyiliği’nin merkezi Ankara 

olmuştur23. 

16. yüzyılda Anadolu Eyaleti’ne tâbi 17 sancaktan biri de Çankırı 

Sancağı’dır. Candaroğlu Kasım Bey’in sağlığındayken idaresine bırakılmış 

olan Çankırı, Kalecik, Tosya ve hatta Kargı24 bölgeleri, onun ölümünden 

sonra (1464) teşkil olunan Çankırı Sancağı idaresi altında birleştirilerek 

Anadolu Eyaleti’ne bağlanmıştır. 16. yüzyılda Çankırı Sancağı’na tâbi olan 

                                                           
21  I. Bayezid, 1393 tarihinde Kara Timurtaş’ı Ankara’ya Anadolu Beylerbeyisi olarak tayin 

etmiştir. Bkz. Kitâb-ı Cihannümâ-Neşrî Tarihi, I, haz. F. R. Unat-M. A. Köymen, Ankara 1987, 

s. 317. Anadolu Beylerbeyiliği’nin kuruluşu Neşrî Tarihi’nde 793/1391 olarak kayıtlıdır. 

İnalcık, The Otoman Empire, The Classical Age 1300-1600, London 1973, s. 104-106; Mustafa 

Çetin Varlık, “XVI. Yüzyıl Osmanlı İdarî Teşkilâtında Kütahya”, Türklük Araştırmaları 

Dergisi, 2, s. 202. 
22  Bu tarihte beylerbeyi İshak Paşadır. Bkz. Varlık, agm, s. 203. 
23  Şerafettin Turan, Kanuni’nin Oğlu Şehzade Bayezid Vak’ası, Ankara 1961, s. 51; Varlık, agm, s. 

203. 
24  Her ne kadar tarihî kayıtlarda Kasım Beye bırakılan yerler arasında Kargı’nın adı 

geçmiyorsa da vakıf defterlerinde geçen kayıtlardan burasının da Kasım Beye bırakıldığı 

muhakkaktır. Bu kayıtlar şu şekildedir: “Karye-i Yazıkilise nâm-ı diğer Dereköy vakf-ı 

‘imâret-i Kasım Beğ der Kengırı tâbi’-i Kargu”, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyud-ı 

Kadime Arşivi (KKA) Tahrir Defteri (TD) 578, vr. 124a ve “Karye-i Palutözi mezkûr karyede 

on müdlük yer ve bir değirmen Şeyh Aydın zâviyesine vakf-ı kadîm olub vakfiyyet üzere 

tasarruf olunıgelmiş Kasım Beğden mukarrernâmeleri varimiş…”, Başbakanlık Osmanlı 

Arşivi (BOA) TD 291, s. 247; Ayrıca bkz. Ahmet Kankal,  “16. Yüzyılda İdarî-İktisadî ve 

Sosyal Açıdan Kargı Kazâsı”, Osmanlı Tarihi Araştırmaları Merkezi Dergisi (OTAM), 3 (1992), 

s. 224. 
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diğer nahiyelerin 15. yüzyılda Kasım Bey’in idaresi altında bulunup 

bulunmadığı kesin olarak bilinmemektedir.  

Çankırı Sancağı İdari Taksimatı 

Bu tebliğde konumuz her ne kadar Çankırı Sancağı olsa da sancağın 16. 

yüzyıldaki durumu ana hatlarıyla ele alınacak, sancağa bağlı diğer nahiyeler 

ve kasabalar başka bir çalışmaya bırakılacak, şimdilik Çankırı kazası ve 

Çankırı şehir merkezinin adı geçen yüzyıldaki durumu incelenecektir25. 

Çankırı Sancağı, 16. yüzyılın ilk yarısı boyunca 9 nahiyeden meydana 

gelmiştir. Tımar nahiyesi olarak kayıtlı bulunan bu birimler aynı zamanda 

birer kadılıktır26. Bunlar şu şekildedir. 

1- Kângırı-Kengırı (Çankırı)  6- Koçhisar (Ilgaz) 

2- Kal’acık (Kalecik)   7- Kargu (Kargı) 

3- Tosya    8- Milan 

4- Çerkeş    9- Karıbazarı (Karıpazarı) 

5- Kurşunlı (Kurşunlu) 

Çankırı ve Kalecik nahiyeleri kendilerine tâbi köylerin fazlalığı ve coğrafî 

sınırlarının genişliği ile dikkati çekmektedir. 16. yüzyılın ikinci yarısında bu 

nahiyelerde vuku bulan nüfus artışı ve buna bağlı olarak idarî ve adlî 

yüklerindeki fazlalaşma yeni nahiyeler ihdas olunmasıyla sonuçlanmıştır. 

Bunlardan birisi Kalecik nahiyesinden ayrılarak nahiye statüsünü hâiz olan 

Keskün (Keskin)’dür. Kızılırmak, Kalecik nahiyesi topraklarını iki kısma 

ayırmakta ve tabiî bir sınır teşkil etmektedir. Kızılırmak’ın karşı kısmında, 

yani sonradan Keskin nahiyesine bırakılacak topraklarda konar-göçer Yörük 

cemaatlerinin faaliyetleri gözlenmekte ve yerleşik hayata geçişlere 

rastlanmaktadır. Bu bölgenin idarî ve adlî yükünün artışı nedeniyle Kalecik 

kazasına bağlı olarak Keskin nahiyesi teşkil olunmuştur27. Başlangıçta 

                                                           
25  Gerek Çankırı Sancağı’nın geneli gerekse şehir, kasaba ve köylerin 16. yüzyıldaki durumları 

hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Kankal, Tapu-Tahrir Defterlerine Göre 16. 

Yüzyılda Çankırı Sancağı, Ankara 1993 (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Basılmamış Doktora Tezi). 
26  İdarî yönden nahiye diye tarif olunan bölgeler, hududunda herhangi bir değişiklik olmadan 

kaza idaresini de ifade etmektedir. BOA TD 438’de her idarî birimin başında “kazâ-yı mim, 

cihet-i kazâ fî yevm …. akça” ibaresi vardır. 
27  Keskin nahiyesi tabirine ilk defa 291 numaralı Tahrir Defterinde rastlanmaktadır. Bu 

defterin tutuluş tarihine bakılarak Keskin nahiyesinin 16. yüzyılın ikinci yarısının hemen 
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Kalecik kazasına tâbi nahiye olarak kurulan Keskin, zaman içinde kaza 

statüsünü de hâiz olarak Kalecik’ten tamamen ayrılmıştır28. Ancak bunun 

tarihî seyri tam olarak takip edilememektedir29. 

1578–79 tarihinde Çankırı Sancağı, diğerlerine ilave olarak, Keskin’in de yer 

aldığı 10 nahiyeden müteşekkildir. Kalecik ve Keskin nahiyeleri hariç 

tutulacak olursa, diğer nahiyelerin sınırlarında herhangi bir değişiklik 

olmamıştır. Fakat bu tahriri müteakip sancaktaki nahiye ve kaza sayısında 

yine değişiklik meydana gelmiştir. Çankırı nahiyesine tâbi Tuht/Toht 

köyünün nahiye ve kaza statüsüne eriştiği gözlenmektedir. Tuht köyü, her 

ne kadar “karye” olarak kaydedilmişse de dokuz mahallesi ile işletmeleri 

bulunan büyük bir yerleşim birimidir. 1582 tarihli bir mühimme kaydında 

Tuht kadısına gönderilen bir hüküm yer almıştır30. Ayrıca 1586 tarihli diğer 

bir kayıtta da Tuht kadısı ile naibinin teftiş olunmaları emrolunmaktadır31. 

Tuht’un Çankırı nahiyesinden ayrılışında idarî ve adlî yükün fazlalığı 

müessir olmuş olmalıdır. Çünkü Çankırı nahiyesi, diğer nahiyeler göz 

önüne alındığında, en çok köye ve en geniş sınırlara sahiptir. 1578–79 

tahririnden sonra herhangi bir tahrir olmadığından 16. yüzyılda Tuht 

                                                                                                                                        
başında kurulmuş olabileceği düşünülebilir. “Nâhiye-i Keskün tâbi’-i Kal’acık der livâ-yı 

Kengırı”, BOA TD 291, s. 148. Burada bahsi geçen Keskin nahiyesi bugün için Kırıkkale iline 

bağlı olan Keskin ilçesi değildir. Kalecik Keskini veya sadece Keskin olarak zikredilen 

nahiye/kazanın sınırları bugün için Kırıkkale iline bağlı Balışeyh, Sulakyurt, Yahşihan ve 

Kırıkkale merkez ilçeleri sınırlarıyla örtüşen bir alanı içine almaktadır. 
28  BOA Mühime Defteri (MD) XLI, s. 233 (16 Şevvâl 987=Aralık 1579)’te yer alan bir kayıtta: 

“Keskün ve Kal’acık kazâsından müfrez diğer Keskün kadılarına hüküm, Kesküne tâbi’ 

Toprakpınarı karyesinden…” ibaresi yer almaktadır. Adı geçen Keskin kazası aynı 

zamanda Kalecik Keskini diye de ifade olunan ve bizin incelediğimiz Keskin kazasıdır. 

Diğer Keskin kazaları ise Dinek Keskini ve Keskin Madeni gibi adlarla anılmakta olup, 

Kırşehir Sancağı’na tâbidirler. 
29  957/1569 tarihli bir Mühimme kaydında Bozok, Çerkeş beyine ve Keskin kadısına 

gönderilen hüküm yer almaktadır, bkz. BOA MD IX, s. 64. Muhtemelen burada bahsedilen 

Keskin, bizim bahsettiğimiz Keskin’dir. Eğer bu doğruysa Keskin’in 1569 tarihinde kaza 

statüsünde olduğu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca diğer bir Mühimme kaydında, Tuht kadısı 

Alaaddin ve nâibi Hamza’nın fesad ehline ve softa güruhuna müsamaha ettiklerinden 

Çankırı Sancakbeyi Hüsrev’den şikayet gelmiş ve teftişler hususunda da Çankırı ve Keskin 

kadılarına hüküm gönderilmiştir, bkz. BOA MD LX, s. 249 (10 Cemâziyelevvel 994). Bu 

kayda göre Keskin’in kaza olduğu ortaya çıkmaktadır. 
30  BOA MD XLVIII, s. 94 (25 Şevvâl 990).  
31  BOA MD LX, s. 249 (10 Cemâziyelevvel  994). 
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nahiyesinin sınırları ve buraya tâbi olan köyler hakkında fazla bir şey 

söylenememektedir. Bu konuda 17 ve 18. yüzyıllara ait şer’iyye sicillerinde 

de herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. İleride yapılacak çalışmalar ile bu 

nahiyenin 19 ve 20. yüzyıllardaki durumu ortaya konulabilecektir. 

Bu bilgiler ışığı altında Çankırı Sancağı’nın 16. yüzyılın ilk yarısında 9 

nahiyeden, 1580 tarihine kadar 10 ve nihayet bu tarihten yüzyılın sonuna 

kadar da 11 nahiyeden meydana geldiği ortaya çıkmaktadır. Bu nahiyelerin 

her birinin aynı zamanda birer kaza oldukları unutulmamalıdır. Bu 

nahiyelerin teşkilinde bölge coğrafyasının büyük rolü olmalıdır. 

Nahiyeler ve Bunlara Bağlı Köyler 

1071 Malazgirt Zaferi’ni müteakip Anadolu’ya gelen Türkler tarafından 

Anadolu’nun büyük bir kısmının Türkleştiği ve daha sonra, yani Selçuklu 

Devleti’nin zayıflaması üzerine, Anadolu’yu istilaya başlayan Moğolların 

önünden kaçan Türkmenlerin Anadolu’nun Türkleşmesinde müessir rol 

oynadıkları bilinmektedir. Sonradan gelen bu Türkmenler daha çok 

Moğolların erişemeyeceği Batı Anadolu taraflarına yığılmışlardır32. Ancak 

bu dönemde Anadolu’nun kuzeyinde kalan kısımların bu durumdan pek 

etkilenmediği ve buralardaki Türkleşmenin fetihten hemen sonra olduğu da 

bilinenler arasındadır. 

Çankırı ve civarı da fethi müteakip Türkleşen bölgeler arasındadır. Çankırı 

ve civarına gelen Türkmenlerin büyük bir kısmının yerleşik hayata geçişte 

fazla bir zaman kaybetmedikleri anlaşılmaktadır. Ufak bir kısmın konar-

göçer hayatı sürdürdüğü, zamanla bunların da yerleşik hayata geçtikleri, 16. 

yüzyılda çok az bir kısmın ise hâlâ konar-göçer hayatı devam ettirdikleri 

belgelerden anlaşılmaktadır. Yine 16. yüzyılda bunların bir kısmının artık 

yerleşik hayata geçmeye başladıkları görülmektedir. Gerek Barkan33 ve 

gerekse Emecen34’in 13 ve 14. yüzyıllarda Batı Anadolu’nun Orta 

Anadolu’ya nispetle çok kuvvetli bir şekilde Türkleştiğine dair olan 

görüşlerini dikkatli değerlendirmek gerekmektedir. Zira bırakın 13 ve 14. 

                                                           
32  Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, s. 505; Aynı yazar, Selçuklu Tarihi ve Türk-İslâm 

Medeniyeti, İstanbul 1980, s. 304. 
33  Ömer Lütfi Barkan, “Tarihî Demografi Araştırmaları ve Osmanlı Tarihi, Türkiyat Mecmuası 

(TM), X (1953), s. 11. 
34  Feridun Emecen, XVI. Asırda Manisa Kazası, Ankara 1989, s. 115. 
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yüzyıllardaki durumunu, 16. yüzyıldaki duruma bakıldığında bile Çankırı 

Sancağı’ndaki Türk nüfusun zimmî nüfusa oranının Manisa 

kazasındakinden daha yüksek olduğu ortadadır35. 

Nahiye, Osmanlı Devleti’nde coğrafî ve idarî manada küçük veya büyük bir 

çevreyi ve bölgeyi, bazen de çok geniş bir mıntıkayı ifade eden, 19. asrın 

ikinci yarısından itibaren idarî teşkilatta mülkî taksimatın en küçük 

parçasını bildiren bir ıstılah ve tabirdir36. Böyle tabir olunmakla birlikte liva, 

cemaat, divan gibi manalarda kullanıldığı da bilinmektedir37. 

16. yüzyılda Çankırı Sancağı’nda kullanılan nahiye tabiri, sınırları 

bakımından kaza idaresini de karşılamaktadır. Nitekim nefsi bulunsun veya 

bulunmasın bütün idarî birimler için hem nahiye hem de kaza tabiri birlikte 

kullanılmıştır38. 

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda Osmanlı idarî taksimatının en kalabalık 

birimini köylerin teşkil ettiği ortaya çıkmıştır. Köy, ziraatla uğraşan, 

üzerinde yaşadığı toprak parçasıyla organik bütünlük oluşturan kır 

iskânıdır39.  

Köylerin kuruluşunda her şeyden önce o bölgenin sulu olup olmadığına, 

toprağın verim kabiliyetine, bölgenin güvenli olup olmadığına, yollara olan 

uzaklığına, güneşe karşı olan durumuna, kısacası halkın kendisi ve 

hayvanları için yerleşime elverişli olup olmadığına dikkat edildiği 

anlaşılmaktadır. Bilhassa köyler incelendiğinde, bir tepenin yamacına ve 

umumiyetle arka taraf, yani kuzey tarafı dağa veya tepeye gelecek ön tarafı 

ise güneye ve açıklık araziye bakacak şekilde kuruldukları müşahede 

edilmektedir. Böylelikle gelebilecek bir tehlikeye karşı önceden haberdar 

olunduğu, hem verimli arazinin işgal edilmediği hem de ısınma açısından 

kuzeyden gelecek soğuğun kırıldığı ve güneşten de alabildiğince istifade 

                                                           
35  Nitekim Çankırı Sancağı’ndaki Gayrimüslim nüfus, 1521 tarihinde toplam nüfusun % 0,7’si 

kadarken bu 1578’de % 1,4’e çıkmıştır. Halbuki bu oran Manisa kazasında 1531’de % 1,5, 

1575’te ise % 2’dir. 
36  M. Tayyib Gökbilgin, “Nahiye” , İA, IX, s. 37. 
37  Nahiye tabiri için ayrıca bkz. Nejat Göyünç, XVI. Yüzyılda Mardin Sancağı, Ankara 1991, s. 

38-39, 12. dipnot; İnalcık, “Adâletnâmeler”, Türk Tarih Belgeleri Dergisi, II/3-4 (1967), s. 76-77. 
38  BOA TD 438, Mühime ve Ruûs defterlerinde(RD)  kaza tabiri yer almıştır. 
39  Ali Tanoğlu, “İskan Coğrafyası, Esas Fikirler, Problemler, Metod”, TM, XI (1954), s. 32; 

Emecen, age, s. 116. 
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edildiği anlaşılmaktadır. Nitekim bugün Anadolu’daki pek çok yerleşim 

birimine bakıldığında bu gibi hususiyetlere azami derecede dikkat edildiği 

görülmektedir. Öte yandan ekilebilir arazilere raiyyet tarafından ev 

yapılmaması konusunda Osmanlı Devleti’nin çok ihtimam gösterdiği, bu 

hususu çıkardığı kanunnamelerde devamlı olarak zikrettiği bilinen bir 

gerçektir40. 

Hemen her köyde birden fazla değirmen bulunması o köylerdeki suyun bol 

miktarda olduğuna delalet etmektedir. İpek yolu Çankırı Sancağı’nda 

Çerkeş-Koçhisar (Ilgaz) ve Tosya nahiyelerinden geçmektedir. Bugün E 80 

karayolu olarak adlandırılan yol, Gerede-Çerkeş-Kurşunlu-Ilgaz ve Tosya 

arasında faaliyetini sürdürmektedir. Hem ticaret hem de doğuya yapılan 

seferlerde kullanılan bu yol boyunca yerleşimin yoğun olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Derbent adı verilen bu tür yerleşim birimlerindeki halk, 

buraların muhafazası ve yolların bakım ve onarımı mukabilinde bazı 

vergilerden muaf tutulmaktadır. Hangi vergilerden muaf tutulduklarına 

dair ellerine muafname veya emirname verilmektedir41. 

Sancaktaki köy adlarına bakıldığında çoğunluğunun Türkler tarafından 

kurulduğu ve Türklerle meskûn olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra 

buralarda eski yerleşme birimlerinin olduğu, ancak Türklerin bu köylerin 

adlarını değiştirmedikleri, hatta buna ihtiyaç hissetmedikleri ortaya 

çıkmaktadır. Mevcut isimlerinden daha önceleri gayrimüslimlere ait olduğu 

anlaşılan köylerin durumu hayli ilginçtir. Zira bu köylerde hiçbir 

gayrimüslim nüfus meskûn değildir. Çok düşük oranda olan ve yabancı ad 

taşımakla birlikte tamamen Türk ve Müslüman nüfusun meskûn olduğu 

köyler Manastır, Kilise, Kilisecik, Ağcakilise, Karakilise, Felikkilise, 

Yazıkilise gibi ibadethâne isimleriyle anılmaktadır. Ayrıca Aspiros, Ermenli, 

Fene, Engirne, Göbene, Lamnoz, Mudun ve Urvay gibi manaları bilinmeyen, 

ancak gayrimüslimler tarafından kurulduğu zannedilen köyler de 

mevcuttur. 

                                                           
40  Mesela Tosya nahiyesine tâbi Çene-Çine köyü halkı sipahileri olan Hüseyin’i türlü 

zulümlerinden başka köylerinde evler bina ettiğinden merkeze şikâyet etmişlerdir. BOA RD 

219, s. 66 (Selh-i Rebiülevvel 972). 
41  Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğu’nda Derbend Teşkilâtı, İstanbul 1990 (2. baskı), s. 41-

44; Ayrıca bkz. Zeki Arıkan, XV-XVI. Yüzyıllarda Hamit Sancağı, İzmir 1988, s. 90-94. 
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Türkler tarafından kurulduğu anlaşılan köyler Oğuz boyları ile diğer Türk 

oymaklarının adlarını taşımaktadır. Mesela, Avşar-Afşar, Alayundlu, Bayad, 

Beğdili, Büğdüz, Çavundur, Çepni, Dodurga, Eğdir-İğdir, Eymür, Kayı, 

Karkın, Kınık, Kıfçak-Kıpçak, Salur, Yazır ve Yıva gibi Oğuz boylarının 

adları verilmiş olup bunlar içinde Kayı ve Yıva adı taşıyan köyler diğerlerine 

nazaran daha fazladır. Alpagut, Alibeyli, Danişmend, Halilecelü, Karacalar, 

Karamihmadlar ve Yörük adlarıyla anılanları ise Türk boylarına ait diğer 

köylerdir. Bunlardan Danişmend adını taşıyan köy muhtemelen 

Danişmendliler zamanında kurulmuştur. 

Bunun yanı sıra evliya ve din adamları, meslek grupları, mühim şahsiyetler  

ve en önemlisi de kurucularının isimlerini taşıyan köyler mevcuttur. Mesela, 

Aydınşeyh, Balışeyh, Hoca Ali, Hacı Elvâd, Hacı Mısrî, Hazır Seydî, Hoca 

Hasan, Koçubaba, Mezid Fakih, Şeyh Doğan, Şeyh Şami ve Şeyhler gibi 

köyler evliya ve din adamlarının adlarını almışlardır. Bu köyler, aynı köyde 

bulunan ve yukarıdaki adlarla anılan zaviyelerin etrafında gelişip 

büyümüşlerdir. Avcılar, Bağbanlar, Çakıcılar, Değirmenciler, Demirciler, 

Derzi Hasan, Kazancılar, Kuşçu, Okçular, Taşkıran ve Yaycılar köyleri ise 

meslek gruplarını hatırlatmaktadır. Alemdar, Ayan, Alpsarı, Çakabeğ, 

Çavuş, Davudlar, Hacib, Kınık Hasan, Kızılemir, Mahmudhacılı, Muhsinler, 

Müsellim, Oruç Gazi, Osmanlar, Özbeğ, Pakize, Paşa, Sarıca Ömer, 

Zaviyeoğlu, Zekeriya ve Yörük Ömer gibi köyler de muhtemelen 

kurucularının adına taşımaktaydı. 

Ayrıca yerleşilen coğrafyanın özelliklerine göre isimlendirmeler de 

yapılmıştır. Acıkuyu, Ağcaviran, Ahlatcık, Akören, Akpınar, Aksekü, Aktaş, 

Akyazı, Bademçayı, Çukurviran, Çukurca, Depecik, Derecik, Dereköy, 

Dikenli, Güney, Hisarcık, İkiçam, İkipelidcik, Karacakaya, Kışlacık, Köprülü, 

Kuşburnualanı, Orman, Ortaköy, Ovacık, Öyüklü, Pelidözü, Sarıkaya, 

Sarısu, Taşköprü, Viranlu ve Yoncalu köyleri ise adlarını bulundukları 

muhallin coğrafî şartlarından almışlardır. 

Bu köylerin çoğu 16. yüzyıldaki adlarıyla bugün de anılmaktadır. Ancak 

tahrir defterlerinde kayıtlı olmasına karşın bugünkü haritalarda adları 

geçmeyen köyler de mevcuttur. Bu köyler gerçekten terkedilmiş midir, 

yoksa zamanla bu köylerin adları değişmiş midir bilinmez, ancak bunu 

tespit etmek oldukça zordur. Tahrir defterlerinin tutuluş tarzı bize bu 
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imkânı vermemektedir. Şayet defter harf sırasına göre değil de muharririn 

gezerek yazdığı şekilde tasnif edilseydi bunu ortaya çıkarmak mümkün 

olabilirdi. 

Aşağıdaki tabloda da görüldüğü üzere her iki tahrir arasında bazı 

nahiyelerin köy sayısı aynı kalırken bazılarında artış söz konusudur. Kalecik 

nahiyesindeki düşüş ise Keskin’in bu nahiyeden ayrılarak yeni bir nahiye 

oluşuyla alâkalıdır. Diğer nahiyelere göre arazisi daha düzlük olan 

Kurşunlu, Çerkeş, Karıpazarı ve Milan nahiyelerinde iskânın çok öncelerden 

tamamlandığı görülmektedir.  

Hatta nüfusun artması bile bu nahiyelerde köy artışına sebep olmamıştır. 

Bundan da bu nahiyelerdeki yerleşime müsait olan bütün yerlerde ilk 

tahrirden önce yerleşime geçildiği neticesi çıkarılabilir. Buna mukabil daha 

engebeli arazilere sahip olan Kargı, Koçhisar, Tosya ve Çankırı 

nahiyelerindeki yerleşimde yer yer boşluklar olduğu, ancak sonradan 

meydana gelen nüfus artışıyla bu boşlukların da doldurulduğu 

anlaşılmaktadır. Keskin nahiyesindeki iskân ise, birtakım köyler hariç 

tutulacak olursa, yeni başlamış sayılabilir. 

Tablo 1: Çankırı Sancağı’na Bağlı Köy Sayıları 

NAHİYELER 1521 1578-79 

Çankırı 122 154 

Kalecik 95 85 

Tosya 34 43 

Kurşunlu 65 66 

Çerkeş 68 68 

Koçhisar (Ilgaz) 29 38 

Kargı 41 44 

Milan 41 41 

Karıpazarı 35 35 

Keskin - 32 

TOPLAM 530 604 
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Köylerden başka iskân sahaları olarak karşımıza mezralar da çıkmaktadır. 

Türkçe tam karşılığı ekinlik manasına gelen mezra, umumiyetle ahalisi 

dağılmış eski iskân yerlerine denir. Bir yerin müstakil mezra olduğunu tayin 

için, harabesi, suyu ve mezarlığı olup olmadığına bakılmaktadır42. Çankırı 

Sancağı’nda olduğu şekliyle mezralar yakın bir köyün ekinliği, yani ziraat 

edip işlediği yer olarak tayin edilebildiği gibi, haymana, Yörük veya umumî 

bir tabirle hariç raiyyetin gelip işledikleri topraklar olarak da 

yazılabilmektedir43. 

16. yüzyılda Çankırı Sancağı’nda raiyyetin mütemekkin olduğu mezra sayısı 

14, cemaatlerin mütemekkin olduğu ve kışladığı mezra sayısı ise 2’dir. 

Bunlardan dördü 1578 tarihinde köy statüsünü haiz olmuşlardır. Bu 

dönemde mezralar daha çok Yörük cemaatlerinin bulunduğu Keskin 

nahiyesi ile Çankırı ve Kalecik nahiyelerinde bulunmaktadır. Keskin 

nahiyesinde 60, Çankırı nahiyesinde 41, Kalecik nahiyesinde 18, Çerkeş 

nahiyesinde 2, Kargı nahiyesinde 4, Kurşunlu, Tosya ve Milan nahiyelerinde 

ise birer mezra kayıtlıdır. Müstakil isimlerle mukayyed bulunan bu 126 

mezradan başka yine köy hasılları içinde yer alan, ancak isimleri belli 

olmayan daha pek çok mezra bulunmaktadır. 

Çankırı Kazası/Nahiyesi 

Denizden ortalama 900 metre yükseklikte bulunan nahiye toprakları, İç 

Anadolu Bölgesi ile Karadeniz Bölgesi arasında bir geçiş alanındadır. Bu 

sebeple nahiyenin kuzey kısımları diğer kesimlerden daha dağlıktır. Ancak 

doğu ve güneydoğu tarafları Kızılırmak vadisine kadar uzanan oldukça düz 

bir alandır. Bu düzlüğün güneyini Kırkız, İdris ve Abdüsselam Dağları 

çevreler. Sancağın en geniş topraklarına sahip olan nahiye, güneyden 

Kalecik ve Keskin nahiyeleri, doğudan Çorum Sancağı, kuzeydoğudan 

Kargı nahiyesi, kuzeyden Koçhisar ve Tosya nahiyeleri, kuzeybatıdan 

Kurşunlu nahiyesi, batıdan Karıpazarı nahiyesi ve güneybatıdan da Ankara 

Sancağı ile sınırlıdır. Aşağı yukarı bugünkü Çankırı merkez ilçesi ile 

Şabanözü, Eldivan ve Yapraklı ilçelerini de içine alan bir coğrafî sahaya 

                                                           
42  Bahaeddin Yediyıldız, Ordu Kazası Sosyal Tarihi, Ankara 1985, s. 45. Yazar burada Barkan’ın 

tarif şeklini değerlendirmektedir. Ayrıca bkz. İnalcık, Hicri 835 Tarihli Sûret-i Defter-i Sancak-

ı Arvanid, Ankara 1954, s. XXIX. 
43  Barkan, XV ve XVI’ıncı Asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda Ziraî Ekonominin Hukukî ve Malî 

Esasları I, Kanunlar, İstanbul 1943, Silistre Kanunu, s. 282. 
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yayılmaktaydı. Nahiyenin çok geniş bir alana yayılması neticesinde 

meydana gelen idarî yükü sebebiyle 16. yüzyılın sonuna doğru Tuht 

(bugünkü Yapraklı ilçesi) köyü nahiye statüsüne erişmiştir44. 

İlk tahrirde nahiyeye bağlı 122 köy varken, bu rakam son tahrirde 154’e 

yükselmiştir. Sancaktaki en geniş sınırlara ve dolayısıyla da en fazla köye 

sahip olan Çankırı nahiyesinde tımar köylerin yanı sıra vakıf köylerin 

fazlalığı dikkati çekmektedir. Nahiyenin en kalabalık köyleri Tuht ve 

Ağcaköy adlı köylerdir. Bugünkü Yapraklı ilçesi Tuht Köyü’nün yerinde 

kurulmuştur. Sultan II. Bayezid’in Tokat’ta bulunan Hatuniye İmareti’ne 

vakf olan Tuht Köyü, 1579 yılında Câmi’-i ‘Atîk, Karaşeyh, Mescid-i Laklak, 

Mescid-i Bazar, Câmi’-i Cedîd, Mescid-i Bevvâb, Mescid-i Şucâ’ Beğ, Mescid-

i Ahmed Fakih ve Zımmiyân adlı 9 mahalleye sahipti45. Nüfus ise takriben 

1.700’e yükselmişti. Tabiatıyla bu kadar büyük bir köyün devamlı köy 

olarak kalması düşünülemezdi. Nitekim idareciler bu duruma kayıtsız 

kalmamışlar ve yüzyılın sonuna doğru burasını kaza statüsüne 

yükseltmişlerdir. Defterlerde ma’den-i âhen diye kayıtlı bulunmasına 

rağmen buradan bakır madeninin çıktığı bilinmektedir46. 

İlk tahrirde zimmî nüfus olmamasına rağmen son tahrirde Zimmiyân adlı 

bir mahalle mevcuttur. Muhtemelen bu zimmî nüfusun buraya yerleşmesi 

madenle alâkalıdır. Madenin kapanması üzerine gitmiş olmalılar ki, Kâtib 

Çelebi, burasının İslâm toprağı olduğunu beyan edip, zimmî nüfustan 

bahsetmez47. 

İlk tahrirde mezra kayıtlı olan Karabük48, Özbeğ49, Yenice50, Sendel nd. 

Eğriyar51 ve Yavşa52 son tahrirde köy statüsüne erişmişlerdir. 

                                                           
44  BOA MD XLVIII, s. 94 (25 Şevvâl 990). Bu belgeden Tuht’un kaza olduğu anlaşılmaktadır. 

Ayrıca bu durum BOA MD LX, s. 249 (10 Cemâziyelevvel 994) ve BOA MD LXXIII, s. 60 (18 

Zilkade 1003)’taki kayıtlarda da açıkça bellidir. 
45  KKA TD 578, vr. 11b-14b. 
46  BOA TD 291, s. 21; KKA TD 578, vr. 14a. 
47  Kâtib Çelebi, age, s. 647. 
48  KKA TD 81, vr. 5a. 
49  KKA TD 81, vr. 21a. Bu köyde seyyidler mütemekkindir. Kayıtta: “mezkûrun siyâdetleri 

nakîbü’l-eşrâfdan hüccete havâle olundı” denmektedir. 
50  KKA TD 81, vr. 29a. İlk tahrirde bu mezrada 2 hane mütemekkin. BOA TD 100, s. 68. 
51  KKA TD 81, vr. 38a. 
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Son tahrirde “Karye-i Eyuseküsi mukarrer ‘an K. Kıpçak”53, “K. İncesu 

mukarrer ‘an K. Düğüm”54, “K.Saraycık mukarrer’an K. Ağcaviran”55, “K. 

Mahmud Hacılu mukarrer’an K.Yakalu”56 şeklinde yer alan kayıtlar, 

muhtemelen birinci köylerin ikinci köylerden ayrılıp yeni bir köy hâline 

dönüştüğüne işaret etmektedir. Nitekim ilk tahrirde Eyu Seküsi, Saraycık ve 

Mahmud Hacılu henüz yer almamaktadır. Ancak İncesu adlı köy ilk 

tahrirde vardır ve nüfus ile hâsılatı Düğüm köyü ile birlikte hesaplanmıştır. 

1521 ve 1555 tahrirlerinde yer almayan Günecir Köyü muhtemelen 

Şabanözü köyünden ayrılarak köy statüsünü haiz olmuştur57 Ancak 

Şabanözü Köyü vakıf köyü olduğundan ve muhtemelen Günecir Köyü de 

Şabanözü Köyü’nün hududu içinde kaldığından o da vakıf köyü olarak 

kaydedilmiştir. 

Yakıntaş Köyü derbent olarak kaydedilmiş ve avarız ile tekâliften muaf 

tutulmuştur58. 

Çankırı Şehir Merkezi 

İslâm fıkıhçılarına göre şehir, dinî işlere bakan bir müftüsü ve kaza hakkına 

sahip bir kadısı olan yerdir59. Ayrıca bazı ilim adamlarınca şehir, içinde ziraî 

üretim yapılmayan, üretimin zanaat dallarına yönelik olduğu, aynı zamanda 

ticaretin gerçekleştirildiği, idarecilerle tüketici sınıfın yer aldığı bir mekân 

olarak tarif olunmaktadır. 16. yüzyılda Çankırı Sancağı’nda nefsi bulunan, 

yani bugünkü anlayışla şehir/kaza merkezi bulunan, dört nahiye mevcuttur. 

Bunlar Çankırı, Tosya, Kalecik ve Kargı’dır. Buraları aynı zamanda birer 

kaza merkezi olduklarından kadıları da bulunmaktadır. Müftü, sancak 

merkezi olan Çankırı’da oturmaktadır. Her ne kadar şehirler ziraî üretimin 

                                                                                                                                        
52  KKA TD 81, vr. 63a. 
53  KKA TD 81, vr. 12b. 
54  KKA TD 81, vr. 16a. 
55  KKA TD 81, vr. 37a. 
56  KKA TD 81, vr. 57b. 
57  KKA TD 578, vr. 10a 
58  KKA TD 81, vr. 61b. “Karye-i Yakıntaş karye-i mezbûre mahûf ve muhâtara hıfzı lâzım 

derbend olub mürûr iden ashâb-ı tarîkin mallarına ve nefslerine zarar u güzend irişmemeğe 

ahâlîsi kefîl olub mu’âmelesinde ‘avârız-ı dîvâniyye ve tekâlif-i ‘örfiyyeden mu’âf olub 

ammâ her sene iki müd hınta ve iki müd şa’ir virdükleri defter-i ‘atîkde mukayyed olmağın 

vech-i meşrûh üzere defter-i cedîde kaydolundı. 
59  Osman Nuri Ergin, Türk Şehrinin Tarihî İnkişâfı, İstanbul 1939, s. 116. 
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yapılmadığı yerler olarak tarif edilseler de ele alınan dönemde bu dört 

yerleşim biriminde ziraatla da uğraşılmaktadır. Yalnız bunun ticarete 

yönelik değil de şehir halkının kendi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 

olduğu anlaşılmaktadır.  

Çankırı, milattan evvel var olan ve Paflagonyalılara dinî merkezlik yapmış 

bir şehirdir. Bu yerleşim birimi, Türk fethinden sonra şehir hususiyetini 

devam ettirmiş ve bilhassa Candaroğlu Kasım Bey zamanında mamur hâle 

getirilmiştir. Osmanlılar zamanında ise teşkil olunan Çankırı Sancağı’nın 

merkezi olmuştur. 

Arkasını kuzeyde bulunan tepelere yaslayan ve böylece soğuktan korunan 

şehir, deniz seviyesinden 730 metre yükseklikte bulunan ve Acıçay ile 

Tatlıçay’ın birleştiği yerde kurulmuştur. Şehrin ön kısmında güneye doğru 

bakan düzlükler yer almaktadır. 

Bugün kalıntıları bulunan kalenin milattan önce inşa olunduğu 

zannedilmektedir. Kalenin kurulduğu mekân şehre göre 150 metre 

yüksekliktedir ve şehre tepeden bakmaktadır. Çankırı fatihi Emir Karatekin 

tarafından ele geçirilen kalede, aynı şahsın bir de türbesi bulunmaktadır ve 

halk tarafından ziyaret edilmektedir.  

Kale, Selçukluların eline geçtikten sonra, muhtemelen Alaaddin Keykubad 

zamanında, diğer Anadolu kaleleri gibi tamir ve tahkim olunmuştur. 

Osmanlıların eline geçtikten sonra kalenin varlığını ve faaliyetini 

sürdürdüğü anlaşılmaktadır. 1521 tahririnde kalede bir dizdar, bir kale 

kethüdası, bir imam, bir topçu ve elli bir tane mustahfız bulunmaktadır. 

1578 tahririnde ise bir dizdar, bir kale kethüdası, bir topçu, iki bölükbaşı, bir 

imam ve kırk yedi mustahfız kayıtlıdır. 

17. yüzyılın ilk yarısında faaliyetine devam eden kalede, mahalleler, evler, 

bir cami ve kaledekilerin su ihtiyacını gören bir sarnıç olduğundan 

bahsolunmaktadır60. 

Kâtib Çelebi’nin Sultan Sarayı diye bahsettiği ve kalenin karşısında bir tepe 

üzerinde bulunduğunu söylediği bina, muhtemelen sancakbeyinin 

                                                           
60  Kâtib Çelebi, age s. 645. Kâtib Çelebi, kalenin altından su geçtiğini, böylece kale muhasara 

edilse bile suya müzâyaka çekilmeyeceğini söyler. 
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dairesidir61. Şehrin dışında olduğu söylenen bu bina, şehrin doğu tarafında 

olmalıdır. Tahrir defterlerinde Kasım Bey Sarayı diye zikrolunan binanın, 

sonradan sancakbeyleri tarafından kullanılmış olması ihtimal dâhilindedir. 

Kapı halkının da bu binanın etrafında olacağı düşünülürse, binanın geniş bir 

zemin üzerine oturduğu söylenebilir. 

Tablo 2: Çankırı Mahalleleri 

SIRA MAHALLELER 

1 Karataş-ı Kaysar 

2 Hıdırlık 

3 Alaca Mescid 

4 Hoca Bahşayiş 

5 Çukur 

6 Karataş 

7 Emir-i Ahur 

8 Mescid-i Hatib 

9 Mescid-i Halil Ağa 

10 Hacı Musa 

11 Bimarhane-Tımarhane 

12 Kadı 

13 Perdedar Gazi 

14 Çetince 

15 Umur Fakih nd. Hoca Elvan 

16 Cami-i Sultan Süleyman Han 

17 Hoca İbrahim 

18 Küçük Minare 

19 Mescid-i Hacı Mümin nd. Tabbağlar 

20 İmaret 

21 Şeyh Osman 

22 Hoca Kasım 

23 Hanikah-ı Şeyh Hacı Bahaeddin 

24 Tuhte 

                                                           
61  Kâtib Çelebi, age, s. 645. 
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16. yüzyılda Çankırı şehri sosyal ve fizikî bir birim olan mahallelere 

ayrılmıştır. Mahalleler, umumiyetle bir mescidin etrafında gelişip büyüyen 

ve birbirini tanıyan, bir ölçüde birbirlerinin davranışlarından sorumlu, 

sosyal dayanışma içinde olan kişilerden meydana gelen toplulukların 

yaşadığı yerlerdir62. 

Şehirdeki mahallelerden beşinin bir mescidin, birinin de caminin etrafında 

geliştiği ve orada bulunan mescidin adıyla anıldığı anlaşılmaktadır. Bu 

ifadeden, diğer mahallelerde mescit olmadığı sonucu çıkarılmamalıdır. 

Şüphesiz diğer mahallelerde de bir mescit vardır, ancak o mahalleler orada 

bulunan mescidin ismiyle anılmamaktadır.  

1521 tahririnde şehirde 24, 1578 tahririnde ise 22 mahalle olduğu 

görülmektedir.  

Bu mahallelerden bazılarının Selçuklular, hatta Danişmendliler zamanında 

kurulduğu düşünülebilir. Örneğin, defterlerin bazısında Bîmarhâne 

bazısında da Tımarhâne olarak kayıtlı mahallenin Alaaddin Keykubad’ın 

atabeyi Cemaleddin Ferruh zamanında kurulmuş olması muhtemeldir. Yine 

Perdedar teriminden yola çıkılarak, Perdedar Gazi mahallesinin Selçuklular 

döneminde kurulduğu söylenebilir. Hanikah-ı Şeyh Bahaeddin mahallesine 

adını veren şahsın Danişmendliler zamanında yaşadığıyla ilgili bilgiye 

dikkatli yaklaşmak gerekir63. Yine bir kısmının kuruluşu Candaroğulları ve 

Osmanlılar zamanına ait olabilir. Mesela, İmaret Mahallesi Candaroğlu 

Kasım Bey zamanında kurulmuş olmalıdır.  

                                                           
62 Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. Doğan Kuban, “Anadolu Türk Şehri, Tarihi Gelişmesi, 

Sosyal ve Fizikî Özellikleri Üzerine Bazı Gözlemler”, Vakıflar Dergisi, VII (1968), s. 54 vd.; 

Özer Ergenç, “Osmanlı Şehrindeki Mahallenin İşlev ve Nitelikleri Üzerine”, Osmanlı 

Araştırmaları, IV (1984), s. 69-73. 
63  Tayip Başer, Şeyh Bahaeddin’in Karatekin emrinde çalışan kumandanlardan birisi 

olduğunu ve kalenin alınışında hizmeti dokunduğunu, hizmetine karşılık olarak Genek, 

Gedene, Mudun ve Sarayköy mıntıkası aşarının kendisine verildiğini yazmaktadır (Bkz. 

Tayip Başer, Çankırı Karatekin Uluları, Ankara 1967, s. 7.). Yalnız Şeyh Hacı Bahâeddin 

Hânikâhı vakfiyesi H. 738 tarihlidir ve bu da Çankırı’nın fethinden takriben 250 yıl 

sonrasına aittir. Ayrıca vakfiyede adı geçen hânikâha Çankırı’ya tabi Kayı, Çiftlik, Merzi, 

Otarcık ve Boyaluca köyleri ile Şeker Hacı mezrası vakfedilmiştir (Bkz. BOA TD 438, s. 712; 

BOA TD 291, s. 77-81; KKA TD 578, vr. 34a-36a.). Başer’in dediği gibi Genek, Gedene, 

Mudun ve Sarayköy aşarı burasının vakfı değildir, bu köyler tımar köyleridir. 
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Mescitler yanında kurucularının adlarıyla anılan mahalleler de 

bulunmaktadır. Adı geçen kimselerin kimlikleri ve ne zaman yaşadıkları 

konusunda kati bir şey söylemek ancak bu kimseler hakkında yapılacak 

çalışmalardan sonra mümkündür.  

1521 tahririnde kayıtlı olan, ancak 1578 tahririnde yer almayan Hanikah-ı 

Şeyh Bahaeddin mahallesinin hâlî olduğuna dair kayıt vardır64. Ayrıca ilk 

tahrirde bulunan Tuhte Mahallesi son tahrirde yer almamıştır. İlk tahrirde 

Perdedar Gazi olarak kayıtlı bulunan mahalle, son tahrirde sadece Perdedar 

olarak zikredilmiştir65. İlk tahrirde Cami olarak kayıtlı bulunan mahalle66, 

zamanla buradaki camiin yıkılıp yerine Kanuni Sultan Süleyman adına 

yapılan camiin adına izafeten, sonradan Cami-i merhum Sultan Süleyman 

Han -tâbe serâhu- mahallesi olarak kaydedilmiştir67. Yine aynı şekilde ilk 

tahrirde Mescid-i Hacı Mümin olarak kaydedilen mahalle, son tahrirde 

Mescid-i Hacı nd. Tabbağlar olarak kaydedilmiştir68. 

1578 tahririnde bir mahallenin ortadan kalktığı veya başka bir mahalle ile 

birleştiği, yine bir mahallenin de hâlî olduğu görülmektedir. Bu durumda, 

1578 yılında Çankırı’da halkın oturduğu 22 mahalle bulunmaktadır. 

Mufassal defterlerde zikrolunmamasına karşın vakıf defterlerinde adı geçen 

iki mahalle daha vardır: Bunlardan birisi Yoğurtçu69, diğeri de Attar70 

mahallesidir. 

Nüfus 

Bu tebliğ çerçevesinde Çankırı Sancağı’ndaki nüfus hesaplamalarına 

girişmek usul açısından doğru olmayacağı gibi, yapılan nüfus 

hesaplamalarının kesin doğruluğunu iddia etmek de o derece yanlış 

olacaktır. Öte yandan akademisyenler tarafından nüfus hesaplamalarında 

kullanılan yöntemler konusunda değişik fikirler ileri sürülmüş, buna 

                                                           
64  KKA TD 81, vr. 10a. “Defter-i ‘atîkde mahalle-i mezbûrda mukayyed olan altı neferin ba’zı 

fevt ve ba’zı âhar mahallerde mütemekkindirler hâlen bu mahalle hâlîdir”. 
65  BOA TD 100, s. 5; KKA TD 81, vr. 8a. 
66  BOA TD 100, s. 5. 
67  KKA TD 81, vr. 9a. 
68  BOA TD 100, s. 8; KKA TD 81, vr. 9b. 
69  BOA TD 291, s. 110; KKA TD 578, vr. 53b. 
70  BOA TD 291, s. 86; KKA TD 578, vr. 50b. 
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mukabil ortak bir fikirde anlaşılamamıştır71. Ancak 16 yüzyılda gerek 

sancakta ve gerekse Çankırı Kazası ile Çankırı şehir merkezinde yaşayan 

nüfusun alt ve üst sınır noktalarını vermek araştırmacılara ve dinleyicilere 

bir fikir verebilir. Yalnız tahrir defterlerinde yer alan hane, mücerred, muaf, 

caba (kara bennak) ve bennak (ekinlü bennak) gibi bazı teknik terimler 

hakkında bu çalışmada açıklama yapılmayacaktır. 

16. yüzyıl itibariyle Çankırı, mahalleleri ve bu mahallelerde bulunan cami, 

mescit, han, hamam, medrese, mektep, pazar yeri, diğer işletmeleri ve 

tamamı Türk olan nüfusuyla tam bir Türk-İslâm şehri görünümündedir. 

Kargı şehir merkezi de Çankırı şehir merkezi gibi tamamen Müslümanların 

bulunduğu bir yerdir. Buna mukabil Tosya ve Kalecik’te Müslüman 

nüfusun yanı sıra Gayrimüslim nüfus da bulunmaktadır. Kazalar/nahiyeler 

dikkate alındığında Kurşunlu, Çerkeş, Milan, Kargı, Karıpazarı ve Keskin’de 

yaşayan nüfusun tamamı Müslüman iken; Çankırı, Kalecik, Tosya ve 

Koçhisar (Ilgaz)’da az da olsa Gayrimüslim nüfusa tesadüf edilmektedir. 

Çankırı şehir merkezi nüfusunun gerek 1521 ve gerekse 1578-79 yılları için 

2.000 ila 3.000 arasında değişebileceği söylenebilir. Çankırı kazasının toplam 

nüfusu 1521 yılında takriben 19.000 ila 25.000 aralığında; 1578-79 yılında ise 

toplam 33.000 ila 45.000 arasında değişmektedir. 

Çankırı Sancağı’nda iskân faaliyetleri 16. yüzyıla gelindiğinde büyük ölçüde 

tamamlandığından konar-göçer teşekküllerin adedi ve bunların nüfusu fazla 

değildir. Nitekim konar-göçerlerin nüfusu Manisa Kazası’ndaki toplam 

nüfus içinde % 44’lük bir yer işgal ederken72, Çankırı Sancağı’nda bu durum 

ilk tahrir için % 2,3, son tahrir içinse % 3,6’dır. İlk tahrirde 15 adet yörük 

cemaati kayıtlıdır. 

Bütün bunlardan sonra 1521 yılında Çankırı Sancağı’nda 449 hane ve 170 

mücerredden meydana gelen Yörük cemaatlerin nüfusunun takriben 1.800 

ila 2.400 arasında değişebileceği; 1578-79 yılında ise bu rakamın 1.227 hane, 

732 mücerred ile yaklaşık 4.900 ila 6.900 arasında bir nüfusa işaret 

edebileceği ortaya çıkmaktadır. 

                                                           
71  Nüfus hesaplamaları konusunda ileri sürülen fikirler için bkz. Kankal, agt, s. 118-123; 

Kankal, Türkmen’in Kaidesi Kastamonu (XV-XVIII. Yüzyıllar Arası Şehir Hayatı), Ankara 2004, 

s. 50-53. 
72  F. Emecen, Manisa Kazası, s. 156-157. 
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Sancakbeyi ve maiyetindeki görevliler, tımarlı sipahiler, cebeliler ve 

müsellemler de dahil olmak üzere 16. yüzyılda Çankırı Sancağı’ndaki askerî 

nüfus takriben 5.500-6.500 aralığında olmalıdır. 

Sancağın tamamında 1521 yılında yaşayan Müslüman nüfus 18.960 hane 

6.548 mücerreddir. 1578-79 yılında ise bu rakamlar 33.410 hane ve 17.895 

mücerrede ulaşmıştır. Bu da takriben Çankırı Sancağı’nda yaşayan 

Müslüman nüfusun 1521 yılında 75.000 ila 100.000 aralığında 1578-79’da ise 

130.000 ila 185.000 arasında değişebileceğine işaret eder.  

Daha önce de ifade olunduğu üzere, Gayrimüslimler sadece Çankırı, 

Kalecik, Tosya ve Koçhisar (Ilgaz) kazası/nahiyesinde bulunmaktadır. 

Çankırı, Kalecik, Tosya ve Koçhisar (Ilgaz) kazası/nahiyesindeki 

Gayrimüslimler 1521’de toplam 145 hane, 50 mücerreddir. Bu da yaklaşık 

olarak bu kazalarda 600 ila 800 aralığındaki toplam Gayrimüslim nüfusa 

işaret etmektedir. 1578-79 yılında bu dört kazadaki Gayrimüslimlerin 

nüfusu toplam 502 hane, 239 mücerrrede ulaşmıştır. Bu da yaklaşık olarak 

bu kazalarda 2.000 ila 2.750 aralığındaki toplam Gayrimüslim nüfusa işaret 

etmektedir. 

Sonuç olarak Müslim ve Gayrimüslim olmak üzere 1521 yılında Çankırı 

Sancağı’nda toplam 19.105 hane ve 6.598 mücerred, 1578-79 yılında ise 

33.912 hane ve 18.134 mücerred nüfus bulunmaktadır. Bu rakamlar Müslim 

ve Gayrimüslim olarak sancakta 1521 yılında takriben 76.000 ila 102.000 

aralığında bir nüfusa, 1578-79 yılında ise 135.000 ila 188.000 arasındaki bir 

nüfusa işaret etmektedir73. 

Görüldüğü üzere rakamlar arasında büyük farklılıklar vardır ve bu da 

tamamen hesaplama yöntemlerinden kaynaklanmaktadır. Ancak çok kesin 

olmamakla birlikte, her iki tarih için de, belki rakamlardan birincisinin altına 

inilemeyeceği ikincisinin de üzerine çıkılamayacağı iddia olunabilir. Fakat 

neticede bu da bir iddiadan ibarettir ve ispatlanması da mümkün değildir. 

 

 

 

                                                           
73  Çankırı Sancağı’nın 16. yüzyıldaki nüfus durumuyla ilgili daha geniş ve daha ayrıntılı bilgi 

edinmek için bkz. Kankal, agt, s. 118-136. 



16. YÜZYIL OSMANLI İDARÎ  

TAKSİMATINDA ÇANKIRI SANCAĞI ve ÇANKIRI KAZASI 

 

III. ÇANKIRI KÜLTÜRÜ BİLGİ ŞÖLENİ BİLDİRİLERİ 

 

207 

Sonuç 

Türklerin eline geçmeden önce değişik kavimlerin idaresinde kalan Çankırı 

ve civarı, Malazgirt Zaferi’ni takip eden yıllarda ve kısa sürede Türkler 

tarafından zaptedilmiş ve Türk boyları tarafından iskân olunmuştur. Bizans-

Danişmendli, Bizans-Selçuklu, Danişmendli-Selçuklu mücadelelerine sahne 

olan şehir ve bölge bir ara Çobanoğullarının hâkimiyetine girmiş, daha 

sonra da Candaroğullarının eline geçmiştir. 1383 yılında Osmanlılara intikal 

eden şehir, Ankara Savaşı’ndan sonra Timur tarafından Candaroğullarına 

bırakılmıştır. Çelebi Mehmed döneminde Osmanlılar tarafından ele geçirilen 

şehir, İsfendiyar Beyin oğlu Kasım Beyin idaresine bırakılmıştır. Kasım 

Beyin 1464 yılındaki ölümünden sonra Osmanlı yönetim düzeyinde 

teşkilatlandırılmış ve Anadolu Eyaleti’ne bağlı bir sancak haline 

getirilmiştir. 

16. yüzyılda Çankırı Sancağı güneyden Kırşehir, güney-batıdan Ankara, 

kuzey-batıdan Bolu, kuzeyden Kastamonu, doğudan Çorum ve kuzey-

doğudan da Amasya sancaklarıyla çevrilidir. 

Çankırı Sancağı, 16. yüzyılın ilk yarısı boyunca 9 kaza/nahiyeden meydana 

gelmiştir. Bunlar: Çankırı, Kalecik, Tosya, Çerkeş, Kurşunlu, Koçhisar 

(Ilgaz), Kargı, Milan ve Karıpazarı kazalarıdır. 1578 yılında Keskin’in 

katılımıyla kaza sayısı 10’a, 1580 yılından sonra Tuht’un katılımıyla da 11’e 

ulaşmıştır. 

16. yüzyıldaki isimlerine bakıldığında, sancağa bağlı köylerin çoğunluğunun 

Türkler tarafından kurulduğu anlaşılmakta ve Türklerle meskûn olduğu 

ortaya çıkmaktadır. Bunun yanı sıra buralarda eski yerleşme birimlerinin 

olduğu, ancak Türklerin bu köylerin adlarını değiştirmedikleri 

görülmektedir. Daha önceleri gayrimüslimlere ait olduğu anlaşılan köylerde 

hiçbir gayrimüslim nüfus bulunmamaktadır. 

16. yüzyıla gelindiğinde sancaktaki iskânın büyük ölçüde tamamlandığı 

anlaşılmakta, bununla beraber az da olsa konar-göçer aşiretlere tesadüf 

olunmaktadır. Sancağa bağlı köy sayısı 1521 yılında 530 iken 1578-79 yılında 

604 olmuş; Çankırı kazasına bağlı köy sayısı ise 1521 yılında 122 iken 1578-

79 yılında 154’e ulaşmıştır. 
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Çankırı Sancağı’nda 16. yüzyıl boyunca nefsi, yani şehir merkezi bulunan 4 

kaza/nahiye vardır. Bunlar: Çankırı, Tosya, Kalecik ve Kargı’dır. Diğer 

kaza/nahiyelerin merkezleri bulunmamaktadır. Çankırı şehir merkezinde 

1521 yılında 24 mahalle bulunurken 1578-79 yılında bu rakam 22’ye 

gerilemiştir. 

Sancak nüfusunun büyük çoğunluğunu Müslümanlar oluştururken 

Gayrimüslim nüfusa da rastlanmaktadır. Gayrimüslimler daha çok Tosya ve 

Kalecik şehir merkezleri ile az miktarda Çankırı, Tosya, Kalecik ve Koçhisar 

(Ilgaz) kırsalında bulunmaktadır. 

Şayet bir rakam vermek gerekirse, Müslim ve Gayrimüslim olarak 1521 

yılında sancakta takriben 76.000 ila 102.000 aralığında bir nüfusun; 1578-79 

yılında ise 135.000 ila 188.000 arasındaki bir nüfusun yaşadığı söylenebilir. 
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Tablo 3: Çankırı Mahalleleri ve Nüfus Durumları 

S
IR

A
 

MAHALLELER 

HÂNE MÜCERRED MU’ÂF 

1521 1579 1521 1579 1521 1579 

1 Karataş-ı Kaysar 35 36 17 37 5 4 

2 Hıdırlık 5 11 4 4 1 2 

3 Alaca Mescid 23 23 19 12 2 2 

4 Hoca Bahşâyiş 8 17 6 9 2 2 

5 Çukur 4 10 2 9 1 1 

6 Karataş 27 38 13 16 1 2 

7 Emîr-i Âhûr 18 20 19 13 3 2 

8 Mescid-i Hatîb 16 19 6 8 5 1 

9 Mescid-i Halil Ağa 26 31 10 9 6 3 

10 Hacı Mûsâ 21 36 10 10 2 3 

11 Bîmârhâne-Tımarhâne 14 18 7 17 3 1 

12 Kadı 16 9 13 3 2 1 

13 Perdedâr Gâzî 13 16 5 3 4 2 

14 Çetince 20 4 4 5 6 3 

15 Umûr Fakîh nd. Hoca Elvân 26 21 11 15 2 1 

16 Câmi’-i Sultân Süleymân Hân 10 4 7 2 4 4 

17 Hoca İbrâhim 10 16 5 8 5 2 

18 Küçük Minâre 27 19 10 4 3 1 

19 
Mescid-i Hacı Mü’min nd. 

Tabbağlar 
22 20 13 7 2 1 

20 İmâret 24 28 7 14 4 3 

21 Şeyh Osman 17 11 8 6 3 3 

22 Hoca Kâsım 16 7 13 6 3 1 

23 Hânikâh-ı Şeyh Hacı Bahâeddin 5 - 5 - 2 - 

24 Tuhte 6 - 1 - 4 - 

TOPLAM 409 414 215 217 75 45 
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Tablo 4: 16. Yüzyılda Çankırı Sancağı’ndaki Şehirli Nüfus 

(Müslim ve Gayrimüslim Birlikte) 

SIRA ŞEHİRLER 
HÂNE MÜCERRED MU’ÂF 

1521 1579 1521 1579 1521 1579 

1 Çankırı 409 414 215 217 75 45 

17 Kalecik 326 562 105 125 26 13 

19 Kargı 70 177 31 124 - 16 

24 Tosya 528 710 174 412 66 74 

TOPLAM 1333 1863 525 878 167 148 

Tablo 5: Çankırı Nahiyesine Bağlı Köyler ve Nüfus Durumları 

S
IR

A
 KENGIRI(ÇANKIRI) 

NAHİYESİ 

T
Ü

R
Ü

 A TAHRİRİ 

(1521) 

B TAHRİRİ 

(1578-1579) 

Karyenin (Köyün) Adı Hâne Müc. Muaf Hâne Müc. Muaf 

1 Acıkuyu t 5 6 - 13 8 - 

2 Afşar t 9 3 - 20 4 1 

3 Ağca tabi-i divan-ı Çağa v 28 3 - 51 35 1 

4 
Ağcaköy tabi-i divan-ı 

Öyüklü 
tv 147 61 - 242 83 1 

5 Ağcaviran t 28 13 - 34 16 - 

6 Ahlatcık tv 32 15 1 94 34 1 

7 Akören nd. Çaryek/Çarik t * * * 23 10 - 

8 Akpınar v 17 1 - 21 13 - 

9 Aksekü v 24 7 - 82 44 - 

10 Aktaş v 87 31 - 122 34 11 

11 Akyazı t 122 36 - 71 61 1 

12 Alagöz (Mezra) t * * * 26 13 - 

13 Alemdar tv 27 12 - 36 15 7 

14 Alevi/Ulvi v 22 4 - 27 4 - 

15 Alpsarı v 17 8 - 20 18 - 

16 Alva t 45 10 - 80 32 1 
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S
IR

A
 KENGIRI(ÇANKIRI) 

NAHİYESİ 

T
Ü

R
Ü

 A TAHRİRİ 

(1521) 

B TAHRİRİ 

(1578-1579) 

Karyenin (Köyün) Adı Hâne Müc. Muaf Hâne Müc. Muaf 

17 Anuza v 24 12 - 27 7 - 

18 Arab t 30 13 - 61 28 1 

19 Aşağı Ayva t * * * 46 8 2 

20 Ayacık v 9 8 - 8 5 - 

21 Ayan tv 8 3 - 18 9 1 

22 
Ayuseküsi ‘an Karye-i 

Kıpçak 
t * * * 6 5 - 

23 Babsa t * * * 103 39 - 

24 
Bademçayı (A’da Davudlar 

ve Çakıcılar İle) 
v 63 14 - 51 43 2 

25 Bağışlanmış t * * * 5 4 - 

26 Balıbıdık t 13 4 - 19 9 - 

27 Bayıdkin t - - - 34 23 - 

28 Bayıdkin-i Vusta t 69 17 3 83 69 - 

29 
Bayıdkin-i Yortan (A’da 

Akyazı İle) 
t - - - 91 58 3 

30 Bayındır t 35 20 - 67 42 - 

31 
Beğce/Beğçe (A’da mezra) 

(Hariçten ziraat olunur) 
t * * * 7 - - 

32 Beli t * * * 53 6 1 

33 Beşdut t * * * 100 67 2 

34 Bugay v 81 27 - 52 15 2 

35 Boluca (A’da Akyazı İle) t - - - 54 28 1 

36 Boyalu-Boyaluca v 15 6 - 25 5 - 

37 Börti t * * * 61 25 - 

38 Bulamaç t 27 6 - 40 8 - 

39 Çaka Beğ/Çağa Beğ v 8 2 - 17 4 - 

40 
Çakıcılar (A’da Bademçayı 

İle) 
v - - - 22 12 - 

41 Çakırköy-Çakırlar v 68 28 - 138 97 1 
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S
IR

A
 KENGIRI(ÇANKIRI) 

NAHİYESİ 

T
Ü

R
Ü

 A TAHRİRİ 

(1521) 

B TAHRİRİ 

(1578-1579) 

Karyenin (Köyün) Adı Hâne Müc. Muaf Hâne Müc. Muaf 

42 Çavuş tv 66 28 - 84 28 2 

43 Çevgi/Çivgi v 72 16 - 102 76 7 

44 Çiçek (İldüzen İle) t - - - 13 3 - 

45 Çiftlik v 12 5 - 20 6 1 

46 Çukurviran v 16 7 - 32 12 - 

47 
Davudlar (A’da Bademçayı 

İle) 
v - - - 19 8 - 

48 Demirli Sahan t 5 5 - 20 5 - 

49 Dengi v 26 9 - 76 6 - 

50 Derecik tv 10 4 - 13 5 - 

51 Dere Kayı v 21 8 - 18 5 - 

52 Derelü nd. İncik t 187 59 1 30 7 - 

53 Dikenlü t 36 11 - 61 24 - 

54 Doğan Beğ t 35 17 - 56 26 - 

55 Dut Ağacı v 12 3 - 18 6 - 

56 Değim t 30 10 - 47 9 1 

57 Dümeli v 73 25 - 120 50 - 

58 Eregez t 40 10 - 70 32 - 

59 Esed t 43 13 - 57 4 1 

60 Fakih/Fene t 42 15 - 80 20 1 

61 Genek/Kenek t 20 8 1 17 2 1 

62 Gökçeöz (Çakırköy İle) t - - - - - - 

63 Gölas v 77 51 - 126 45 3 

64 Günecer (B’de Şabanözü İle) v * * * 30 7 - 

65 Güney v 14 3 - 38 20 - 

66 Hacı Ali t * * * 17 10 - 

67 Hacı Elvad nd. Çiçek t * * * 17 9 - 

68 Hacib t 19 6 - 37 10 - 
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S
IR

A
 KENGIRI(ÇANKIRI) 

NAHİYESİ 

T
Ü

R
Ü

 A TAHRİRİ 

(1521) 

B TAHRİRİ 

(1578-1579) 

Karyenin (Köyün) Adı Hâne Müc. Muaf Hâne Müc. Muaf 

69 Handırı/Hanori tv 39 13 - 63 29 - 

70 Hayırcık t 7 1 - 11 3 - 

71 Hisarcık t 33 10 - 63 25 - 

72 Hoca Hasan v 42 17 - 59 12 - 

73 Hüseyin Fakih t * * * 12 10 - 

74 Ildızım v 46 25 - 77 12 2 

75 İğdir v * * * 10 4 1 

76 İkiçam t 32 11 1 44 22 - 

77 İkipelidcik t 11 4 - 19 8 - 

78 İldüzen nd. Sarısu t 113 38 - 28 19 - 

79 İldüzen nd. Bulgurcu t - - - 45 6 - 

80 
İncesu ‘an Karye-i Düğüm 

(A’da Düğüm İle) 
t - - - 16 5 1 

81 Kamışcık t 18 2 - 26 11 - 

82 Kapaklu t * * * 23 8 2 

83 Karabük (A’da mezra) t * * * 44 27 - 

84 Karacakaya t 10 3 - 21 6 - 

85 Karacaözü/Kıraçözü t 33 9 1 52 23 - 

86 Karaköçek tv * * * 35 11 - 

87 Kavak t 19 9 - 34 17 - 

88 Kavurt/Kurt v 12 7 - 27 10 - 

89 Kaya Çivril t 40 17 - 62 28 - 

90 Kayı v 26 8 - 20 5 1 

91 Kayı nd. Güllü/Göllü v 20 7 - 26 12 - 

92 Kayı v 21 8 - 42 5 - 

93 Kermeşki nd. Yabani t 84 19 - 153 61 2 

94 
Keser (A’da Genek/Kenek 

İle) 
t - - - 49 11 - 
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S
IR

A
 KENGIRI(ÇANKIRI) 

NAHİYESİ 

T
Ü

R
Ü

 A TAHRİRİ 

(1521) 

B TAHRİRİ 

(1578-1579) 

Karyenin (Köyün) Adı Hâne Müc. Muaf Hâne Müc. Muaf 

95 Kınık Hasan nd. İldüzen t * * * 49 16 - 

96 Kıpçak-Kıvçak t 47 13 - 60 32 - 

97 Kışlacık tv 7 1 - 40 10 - 

98 Kızak/Kavak t 77 24 - 145 64 - 

99 Kızık Yenicesi t 15 5 - 27 14 - 

100 Kızılsin v 34 9 - 74 31 2 

101 Kilisecik t 13 4 1 27 - - 

102 Korgun v 112 52 - 183 62 5 

103 Kullar t 20 7 - 25 13 - 

104 Kurna divan-ı Öyüklü t 7 - - 21 8 - 

105 Kutluşar nd. İldüzen t * * * 25 16 2 

106 Kuvvat/Kavat t * * * 19 7 - 

107 Kütürük/Kötürük t 20 20 - 64 30 1 

108 Lamnoz t 11 1 - 21 9 - 

109 
Mahmud Hacılı ‘an Karye-i 

Yakalı 
t * * * 11 11 - 

110 Maşa t 41 14 - 70 27 - 

111 Merzi v 48 15 - 63 29 - 

112 Mesudviranı t 16 9 - 26 9 1 

113 Mezid Fakih t 36 15 - 66 13 - 

114 Muarrif t 31 10 1 37 21 2 

115 Mudun/Modun/Modon t 25 11 - 57 25 2 

116 Muhsinler t * * * 40 15 2 

117 Müsellim ‘an divan-ı Derelü t * * * 23 11 - 

118 Osmanlar t 14 4 - 17 3 1 

119 Otarcık/Otarcak v 22 16 - 18 14 - 

120 Ovacık v 22 12 - 52 49 - 

121 Öyüklü v 50 15 - 93 34 1 
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NAHİYESİ 
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 A TAHRİRİ 

(1521) 

B TAHRİRİ 

(1578-1579) 

Karyenin (Köyün) Adı Hâne Müc. Muaf Hâne Müc. Muaf 

122 Özbeğ/Özbek t * * * - - 7 

123 Pakize t 13 5 - 23 8 1 

124 Paşa t 45 13 - 19 13 - 

125 Paşa v * * * 22 4 - 

126 Pelidözü t 66 27 - 82 37 - 

127 Samri t 29 14 - 47 24 - 

128 Saray tabi-i divan-ı Çağa v 51 20 - 122 37 3 

129 
Saraycık ‘an Karye-i 

Ağcaviran 
t * * * 4 - 1 

130 Sarıca Ömer v * * * 16 1 - 

131 Sarıkaya (Çakırköy İle) t - - - - - - 

132 Sarıkürt t 84 28 2 128 52 1 

133 Sazcuğaz tv 23 6 - 38 18 1 

134 Selmanpınarı t 16 6 1 34 12 - 

135 Semer t 23 15 - 55 21 - 

136 
Sendel nd. Eğriyar (A’da 

mezra) 
t * * * 37 20 - 

137 Seydiköy v 27 7 - 30 17 1 

138 Sülükkırı t 22 20 - 34 4 - 

139 Şabanözü v 98 22 - 124 60 2 

140 Tuht v 160 54 - 254 132 7 

141 Tülüce-Tüylüce v 10 3 - 21 9 - 

142 Urvay v 36 13 - 42 25 - 

143 Ünür v 16 4 - 55 29 - 

144 Yakaköy (Çakırköy İle) t - - - - - - 

145 Yakalı t 62 30 1 73 35 - 

146 Yakıntaş t 21 13 - 43 15 - 

147 Yanlar v 14 4 - 13 5 - 
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(1521) 

B TAHRİRİ 

(1578-1579) 

Karyenin (Köyün) Adı Hâne Müc. Muaf Hâne Müc. Muaf 

148 Yavşa (A’da mezra) t * * * 37 7 - 

149 Yenice v 37 21 - 46 18 1 

150 Yirik t 34 20 - 76 39 2 

151 Yörük t 19 8 - 30 10 - 

152 Yukarı Ayva t * * * 21 10 - 

153 Zaviyeoğlu v 36 20 - 51 21 - 

154 Zekeriya t 18 5 1 47 15 1 

TOPLAM  4.150 1.526 15 7.406 3.136 113 

* Tahrirde olmayan karye (köy)       t = Tımar karyesi       v = Vakıf karyesi 
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En eski adı Gangara olan ve batı kaynaklarına Hancara veya Cancara 

şekillerinde zikredilen Çankırı kale ve havalisi bizim eski kayıtlarımızda 

Kengırı (kef, nun, gayın, re, ye) şeklinde kaydedilmekteydi. Halk arasında 

söylenen Çangırı veya çengiri şekilleri yukarıdaki söylenişlerinden 

bozulmuş olmalıdır. İç Anadolu coğrafi bütününün kuzey kısmında yer alan 

ve Kızılırmak’ın kollarından Acıçay ve Tatlıçay’ın birleştiği bir noktada 

bulunan Çankırı, 730 metre olan denizden yüksekliği1 ile Anadolu’ya gelen 

konar-göçer Türkmen unsurlar için yaylak kışlak tarzındaki hayat tarzlarını 

idame ettirebilecekleri her türlü hayat şartlarını haiz bir bölgedir. Çankırı ve 

havalisinde bu hayat tarzının hâkim olması ise büyük oranda Danişmentli 

çağında meydana geldiği için,  bu sonucu yaratan süreci anlamamız gerekir. 

Orta zaman Türk hâkimiyet anlayışına göre devlet, başta bulunan 

hanedanın ortak malı durumundadır. Bu, özel hukuk kurallarının kamu 

hukuku sahasına taşınması ve uygulanmasından başka bir şey değildir. Bu 

bozkır feodal nizamına göre, hanedana mensup her şehzadeye belirli bir 

toprak parçası verilirdi. Ancak bu durum, bazı sakıncaları da bünyesinde 

barındırmakta, Türk tarihinde sıklıkla karşılaştığımız taht mücadelelerine 

sebep olmaktaydı. Kendine güvenen her şehzade, sonucuna katlanmak 

şartıyla, hükümdara isyan edebilirdi2. Bu merkezi otoriteye karşı 

gerçekleşen isyan girişimleri, aslında bozkır hâkimiyet anlayışında çevre - 

merkez çelişkisinden başka bir şey değildi3. Çankırı bölgesinin de içinde 

bulunduğu Anadolu’nun Türkleşmesi hadisesi, aynı zamanda Selçuklu 

Devleti’ndeki söz konusu bu merkez - çevre ilişkisinin sonucunda 

gerçekleşmiştir diyebiliriz. 

Anadolu’nun Türkleşmesi hadisesi ayrıca, Orta Asya orijinli bozkır 

kavimlerinin doğudan batıya büyük yürüyüş ve yayılma hareketlerinin 

doğal bir sonucudur. Bu hareketler eski zamanlarda İran seddine çarpıp daha 

yukardan Hazar’ın kuzeyinden kendine bir mecra bulmaktaydı. Ancak 

Hz.Ömer’in 654 yılında bu setti yıkmasından sonradır ki, Hazar’ın 

güneyinden de kendine bir mecra açabilecektir. Abbasî imparatorluğunun 

dağılması ardından hızla İslâm dünyasında insiyatifi ele alan Türkler, 

Selçuklularla birlikte bütün İslâm dünyasında hâkimiyet kurmayı 

başarmışlardır. 

                                                           
   Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi 

     Elmek: abdullahgundogdu@yahoo.com 
1  J. H. Mortman, “Çankırı”, MEB İslâm Ansiklopedisi, C. 2, (İstanbul, 1994) s. 359 
2   M. A. Köymen, Selçuklu Devri Türk Tarihi, (Ankara, 1993), s. 11. 
3   A. Gündoğdu, “Bozkırın Egemenlik Anlayışı”, Kafalı Armağanı, (Ankara, 2002), s. 127-136 

mailto:abdullahgundogdu@yahoo.com
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Hanedan içi taht mücadeleleri Selçuklu devleti kuruluşundan yıkılışına 

kadar sürekli yaşadıkları temel sorunlardan biri olmuştur. Bu tür isyanların 

çevre - merkez  çelişkisinin tabii  bir sonucu olduğundan söz etmiştik. Ancak 

bunlardan Kutalmış isyanının neden olduğu çevre - merkez gerilimin 

yarattığı merkez kaç güç, Anadolu’nun Türkleşmesi sürecini temin eden 

enerjiyi üretmiştir. 

Kutalmış, Selçuklu hanedanına mensup olup, Doğunun ve Batının 

hükümdarı unvanıyla döneminin İslâm dünyasının en büyük hükümdarı 

olan Sultan Tuğrul’un amcası Arslan Yabgu’nun oğludur. 1061 yılında 

Selçuklu Devleti’nin başına geçmek düşüncesiyle Sultan Tuğrul’a karşı 

başlattığı isyan, 1064 yılına kadar sürmüş ve Kutalmış’ın ölümü ile 

sonuçlanmıştır. Kutalmış isyanının dayandığı unsurlar, İbrahim Yinal ve 

Sultan Sencer’e karşı baş gösteren Oğuz isyanlarında olduğu gibi Selçuklu 

Devleti’nin çevresini oluşturan ve yönetimden memnun olmayan göçebe 

Türkmenler idi. 

Kutalmış oğulları da babalarının iddiası dolayısıyla Selçuklu sultanları 

tarafından hep endişe ile izlenmiş ve merkezden uzak bölgelere 

gönderilerek yeni bir hâkimiyet meselesinin önüne geçilmek istenmiştir. 

Nitekim bu nedenle, 1073 yılında Sultan Melikşah tarafından Anadolu’da 

fethedecekleri ülkeler Kutalmış’ın çocuklarına bırakılmıştır.  

Bu tevcihle kurulmasına müsaade edilen Anadolu Selçuklu Devleti’nin 

yanında kuzey doğu Anadolu’dan batıya doğru Saltuklular, Mengücekler ve 

nihayet konumuzu oluşturan Danişmendliler devletlerinin kurulmasına 

müsaade edilerek Kutalmış oğullarının gücü sınırlandırılmak istenmiştir. 

Aynı şekilde Anadolu’nun fethine Artuk, Tutak, Afşin gibi kudretli beylerin 

de memur edilmesi bu amaca yöneliktir. Kutalmış’ın dört oğlu Süleyman 

Şah liderliğinde Marmara sahillerinde Anadolu Selçuklu devletini kurduğu 

ve doğuda nüfuz ve etkisini genişleterek Kilikya bölgesini fethettiği sırada 

Malazgirt Savaşı’na katılmış kumandanlardan olan Danişmend Gazî de 

Yeşilırmak ve Kızılırmak vadisini Türklere açıyordu. Böylece, Sivas, 
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Amasya, Tokat, Niksar, Kayseri, Çorum ve Çankırı bölgelerinde hâkimiyet 

kuruyordu4. 

Yapılan araştırmalara göre; Danişmendli devletinin kurucusu olarak tesbit 

edilen Gümüştekin Ahmed Gazi, Harezmli bir Türkmen olan Danişmend 

Taylu’nun oğludur. Aynı zamanda Danişmendli hanedanının Kutalmış 

oğulları ile akrabalığı5 bulunuyordu. Danişmendli Gümüştekin Ahmed’in, 

akrabası bulunan Kutalmış oğulları ile kader birliği ederek isyanlara 

katılmış olması, onun da Anadolu’ya sürülmesine ve Sultan Melikşah’ın 

takibine uğramasına yol açmıştı. Süleyman Şah, Orta Anadolu bölgesini ona 

bırakarak kendisi de sultanla rekabet edercesine Kilikya ve Antakya 

seferlerine çıkar. Böylece başlangıçta müşterek bir siyaset ve cephe kurarlar. 

1085 yılında Danişmendli Gümüştekin Malatya civarında sefer ederken 

onun kader arkadaşı olarak zikredilen ve Çankırı fatihi olarak şöhret 

kazanan Kara-Tekin de bu esnada Sinop bölgesinin fethiyle meşgul 

olmaktaydı. Bugün Çankırı’da kendi adını taşıyan türbede medfun bulunan 

Karatekin de Sultan Melikşah tarafından Süleyman Şah gibi asi sayılıyordu. 

Bu anlamda o da Melikşah’ın tedibine uğramış olmalıdır6. 

Anadolu’daki Türk fütuhatı Büyük Selçuklu Devleti’nin kontrolü dışında 

yürümekteydi. Süleyman Şah’ın Antakya seferi esnasında Gümüş-Tekin 

Ahmed Gazi de Malatya’yı muhasara ediyordu. Onun komutanı olan Kara-

Tekin, Süleyman bin Numan ve Osman bin Alpin, Çankırı, Kastamonu ve 

                                                           
4   Mükrimin Halil Yinanç, “Dânişmendliler”, MEB İslâm Ansiklopedisi, c. III, (İstanbul, 1993), 

s. 468. 
5   Danişmend Taylu Kutalmış’ın kayın biraderi, bir başka deyişle A. Selçuklu Devleti’nin 

kurucusu Süleyman Şah’ın dayısı idi. 
6   Büyük tarihçi Osman Turan’ın tespitlerine göre; Kaynaklarda ve tetkiklerde adı, şahsiyeti 

ve siyasi faaliyetleri bir türlü anlaşamamış bulunan Taylu Danişmend’in oğlu Gümüş-tekin 

Ahmed Gazi de, Süleyman’ın (Şah) dayısı ve tâbii olarak, bu zamanda Sivas, Amasya ve 

Tokat bölgesinde Danişmendli Beyliğini kuruyordu. Bu durum Süleyman’ın nüfuz ve 

hâkimiyetinin şarka doğru ne kadar uzadığını ve şark tarafları müstesna bütün 

Anadolu’nun ona ait bulunduğu kaydını teyid eder. Danişmend-name ve Anna 

Kommena’da Çankırı’da kendi adını taşıyan türbede medfun bulunan Kara-Tekin de 

Süleyman Şah’ın bir valisi veya tabii gözükmekte ve bu sebeple o da Melikşah’ın tedibine 

uğramış bulunmaktadır.  Kaynaklarda, Er-Basgan ile birlikte asiler arsında bulunan ve 

Şirvan’a kaçan bir Kara-Tekin’in Sinop ve Çankırı Fatihi Kara-Tekin ile aynı şahsiyet 

olduğu düşünülürse de birincisinin Maskat’ta öldüğü söylenmektedir. Osman Turan, 

Selçuklular Zamanında Türkiye, (İstanbul, 1993), s. 67, 86. 
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Sinop ve Osmancık’ı fethediyorlardı. Kaynaklarda adı Eflanus (Pimolisa) 

olan Osmancık fatihine nispetle bu adı alacaktır7. Sultan Melikşah, kendi 

denetimi dışında gelişen ve Ortaçağ Türk İslam dünyasının ideal insan tipini 

oluşturan alp gaziler tarafından yönetilen bu faaliyeti denetim altına almak 

için önce Porsuk Bey ardından da Bozan Bey komutasında Anadolu’ya bir 

ordu gönderdiğini görüyoruz. Aynı zamanda onları denetim altına almak 

için Bizans ile anlaşmaktan da çekinmeyecektir. Bu durum karşısında 

Sinop’u ve diğer sahilleri fetheden Karatekin, buraları terke mecbur kalmıştı. 

Fethettiği Çankırı’da ölüp oradaki türbesine defnolunmuştur. Bizans 

kaynakları Karatekin’in ölümünü onun kiliselere tecavüzü dolayısıyla ilâhi 

bir ceza olarak gösterirler ve onun ölümünü de bu söz konusu Sinop’tan 

çekilmesinden sonra olduğunu belirtirler ki8  tarih olarak da bu 1090 yılı 

olmalıdır. 

Ünlü Danişmendnâme’de Çankırı’nın adından sıkça bahsedildiği gibi 

Çankırı fatihi olan Karatekin de en önemli destan kahramanlarından biri 

olarak karşımıza çıkar. Danişmendnâme, 1071 tarihinden sonra 

Anadolu’daki Müslüman Türklerin Bizans ve diğer Hıristiyan unsurlarla 

olan mücadelelerin bir bölümünü anlatır. Danişmendli Gümüş-Tekin 

Ahmed Gazi, çocukları ve arkadaşlarının faaliyetlerini anlatan destanî ve 

menkıbevî bir eser olmakla birlikte, Selçuklu tarihi bakımdan da ciddi bir 

tenkitten geçirmek şartıyla önemli bir kaynak hükmündedir. Eser, 

hadiselerin geçtiği tarihten yüz elli yıldan fazla bir zaman geçtikten sonra 

Mevlânâ İbn-i Alâ tarafından halk ağzından derlenerek kaleme alınmıştır. 

Destan’da Çankırı, Mankuriyye adıyla sıklıkla zikredilen bir şehir 

durumundadır. Buranın beyi Amasya yakınlarında yapılan savaşta 

destanda Artuhi diye ifade edilen Artuk Bey tarafından öldürülür. 

Artuhi’nin sevgilisi olan Efrumiyye, Mankuriyye kalesinde tutuklu kalır. 

Sevgilisi Efrumiyye’yi kurtarmaya giden Artuhi yolda Kara-Tekin’le 

karşılaşır. Kara-Tekin babası Müslüman annesi Hıristiyan olup Hz 

Peygamberi rüyasında görerek Müslüman olmuş biri olarak tanıtılır. Kale bu 

şekilde ele geçirilip ateşe verilir. Onlara Meryem isimli biri yardım eder. 

Onun yardımıyla Efrumiyye kurtarılır ve kale ateşe verilir. Fetihten önce 

                                                           
7   Dânişmend-nâme, Edited by Şinasi Tekin, Gönül Alpay Tekin, Part  II, Harvard University,  

2002, s. 174-175 
8   O. Turan, a.g.e., s. 133. 
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Mankuriyye kalesi beyi olarak Amiran adında bir komutan zikredilir. Bu 

kişi burada öldürülür. Kale ele geçirildikten sonra Artuhi Karatekin ile 

Meryem’i evlendirir. Karatekin’i de kale beyi olarak Mankuriyye, yani 

Çankırı’da bırakır ve eski kale beyinin sarayını mescit yapar. 

Danişmendnâme’de Çankırı ve onun fatihi Karatekin ile ilgili verilen bilgiler 

özetle böyledir9. 

Dünya transit ticaretinin Anadolu’nun kıyı kesimlerinden Karadeniz ve 

Akdeniz yoluyla nihai pazarlarına ulaşması nedeniyle, Anadolu 

coğrafyasına hâkim olma iddiasındaki bir siyasi gücün, Karadeniz ve 

Akdeniz’in liman şehirlerine sahip olması gerekiyordu. Anadolu Selçuklu 

çağında bu iki bölgeyi bir birine bağlayan bölgede ise Danişmendli ili yer 

almaktaydı. Bu bakımdan Anadolu’da siyasi birliğin sağlanmasında 

Danişmendli Devleti önemli bir stratejik konuma sahipti. 

Çankırı, Danişmendli çağında süratle Türkleşmiş ve kısa sürede Türk 

tahkimatının en güçlü olduğu bölgelerden biri olmuştur. Danişmendliler 

Haçlı tehlikesine karşı Anadolu Şelçuklu hükümdarı I.Kılıçarslan’ın 

Haçlılarla yaptığı vatan müdafaasında (1097) Eskişehir ve (1101) Kayseri 

dolaylarındaki savaşlara katılmış ve bu arada Antakya kontu olan ve 

başarılarıyla Haçlılar arasında efsaneleşmiş olan Bohemund’u esir ederek 

Malatya’yı da devletinin sınırlarına katmıştı. Haçlılar, Danişmendlilerin bu 

başarılarının öcünü almak için sayıları yüz binleri bulan kalabalık zırhlı 

kuvvetleriyle Ankara üzerinden Kızılırmak’ı geçerek Çankırı’ya ulaştılar. 

Ancak burada bulunan kuvvetli Türk garnizonunun direnişi karşısında 

etrafı yakıp yıkarak Kastamonu’ya doğru çekilmek zorunda kaldılar10. 

Anadolu Selçuklu hükümdarı Kılıçarslan’la güçlerini birleştirmiş olan 

Danişmendli Gümüştekin Ahmed, 1101 Ağustos’unda Haçlıları Merzifon ve 

Amasya arasında imha ederek  Malatya’ya giden yolu açmıştı. Malatya aynı 

yıl Eylül ayı içinde Danişmendlilerin eline geçti. Böylece Danişmendlilerin 

doğu ucunda Malatya (Malatiyye) yer alırken, Mankuriyye yani Çankırı da 

batı ucunda yer alıyordu. Malatya, Danişmendlilerin uzun zamandır ele 

geçirmeyi arzu ettiği ve bunun için uzun yıllar uğraş verip Selçuklularla 

                                                           
9   Dânişmend-nâme, a.g.e., Part  III, s.10-28 
10  O. Turan, a.g.e., s. 139; Steven Runciman, Haçlı Seferleri Tarihi, I. Cild, çev. Fikret Işıltan, 

Ankara, 1986, s. 249. 
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üzerinde rekabet ettikleri bir yerdi. Danişmendname’ye de bu belde aynı 

oranda yansımıştır. 

Gerek Bohemund’an alınan fidyeden gereken hissenin verilmemesi ve 

gerekse kendi fetih planı dâhilinde bulunan Malatya’nın Dânişmendlilerce 

alınması Kılıçarslan’la Gümüştekin Ahmed Gazi’nin arasını açmış, savaşa 

dönüşen bu anlaşmazlık Kılıçarslan’ın zaferiyle sonuçlanmıştır. 1105’de 

Danişmendli Gümüştekin Ahmed Gazi’in ölümü ardından yerine 

çocuklarından Emir Gazi (1105-1134) geçmiştir. Ahmed Gazi’nin ölümü 

ardından Danişmendlilerin içine düştüğü karışıklık üzerine devletinin doğu 

ucunu oluşturan Malatya, Selçuklu hükümdarı Kılıçarslan tarafından ele 

geçirilir11. 

Emir Gazi, Selçuklu şehzadelerinden I. Mesud ile işbirliği yaparak onun 

hükümdar olmasını temin etmiş ve kızını da ona vermek yoluyla 

Danişmendli devletini kendi zamanında Anadolu’daki en büyük siyasî güç 

haline getirmiştir12. Bu dönemde Danişmendli devletinin batı ucu Çankırı’yı 

aşarak Ankara’yı (Ma’muriyye) içine alacak şekilde Bolu’ya kadar 

uzanmaktaydı. Onun Bizans içişlerine karışarak İmparator Ioanenos 

Komnenos’a (Yuannis) karşı taht iddiasındaki kardeşi İsaakios’u (İsak) 

desteklemesi Bizans’ın 1131, 1133 yıllarında Çankırı ve Kastomonu bölgesini 

hedef alan bir dizi karşı taarruzuna neden olacaktır. Ancak bunların 

başarıyla püskürtülmesi Emir Gazi’nin şöhretini iyice artıracaktır. Emir 

Gazi’nin 1134 tarihinde ölümü ardından Danişmendliler bir süre zaafa 

düştüler. Bizans imparatoru, bunu fırsat bilerek Kastamonu ve Çankırı 

bölgesinde imha edilen Bizans garnizonunun öcünü almak maksadıyla 

Gangares (Çankırı) üzerine yürümüştür. Bu sırada Çankırı valisi 

öldüğünden karısı şehri müdafaa etmiş ve uzun süre direnmiştir. Bu 

gelişmeler karşında Danişmenli hükümdarı olan Melik Muhammed, eniştesi 

Sultan Mesud ile anlaşarak imparator Ioanenos Komnenos’u  çekilmeye 

mecbur etti. İmparator, Marmara sahillerine çekilip kışı burada geçirdi. 

Buradan temin ettiği taze kuvvetlerle yeniden Çankırı ve Kastamonu 

üzerine yürüyüp buraları kuşattı. Bu kuşatmada Çankırı teslim olmuş 

buradaki Türkler de esir edilerek İstanbul’a gönderilmişledir. Ancak 

                                                           
11   M. H. Yinanç, a.g.e., s. 470; O. Turan, a.g.e., s. 167-170. 
12   M. H. Yinanç, a.g.e., s. 469 
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imparator çekildikten sonra üstün Türk kuvvetleri kısa zamanda buraları 

geri aldılar13. Bu gelişmelerin üstelik Bizans’ın yeniden güç topladığı bu 

tarihlerde14 olması bölgedeki Türk varlığının iyice kökleşmiş olduğunu 

göstermesi bakımından önemlidir. 

Danişmendli Melik Muhammed ve Sultan Mesud işbirliği halinde doğu 

Karadeniz kıyıları ve Sakarya boylarına kadar Bizans’a karşı fetihlerini 

genişlettiler. Melik Muhammed’in 1142’de ölümünden sonra 

Danişmendliler arasında baş gösteren taht mücadelelerinden Sultan Mesud 

yararlanarak önce Ankara, Çankırı ve Kastamonu’yu sonra da Elbistan’ı ele 

geçirdikten başka Malatya’da bulunan Danişmenli Aynüddevle’yi kendi 

tabiiyetine aldı. Sultan Mesud, bozkır geleneklerine göre ölümünden (1155) 

önce devleti oğulları arasında paylaştırdığında Çankırı, Ankara’yla birlikte 

Sultan Mesud’un oğlu Şehinşah’a bırakıldı. Muhtemelen Şehinşah, bu 

taksimden önce de bu bölgede idareci olarak bulunuyordu. Şehinşah daha 

sonraki süreçte ağabeyi II. Kılıçarslan’a karşı giriştiği taht mücadelesinde 

Danişmendli şehzadelerinin desteğini de alarak bu bölgeyi kendine üs 

olarak kullanacaktır.  

Şehinşah, aynı zamanda Danişmenli emiri Yağıbasan’ın damadı idi. Çankırı, 

II. Kılıçarslan’a karşı yürütülen ittifakın merkezi durumundaydı. Nitekim 

Danişmendli Yağıbasan, damadı olan Şehinşah ile buluşmak ve birlikte 

hareket etmek için Çankırı’ya gelmiş ve burada iken 1164 yılında ölmüştür. 

Kılıçarslan, Anadolu’yu birleştirme yolunda kararlı ve planlı hareketlerle bu 

ittifakı kırmayı başarmış, 1174–1175 yılları arasında Danişmendli 

hanedanının elindeki kale ve şehirleri teker teker alarak bu devlete de son 

vermiştir. Bu bağlamda 1175 yazında, Sivas, Niksar, Komana, Tokat ve diğer 

Danişmend illerinin fethini tamamlamıştır. Danişmendli emiri Zunnun ve 

onunla birlikte hala mücadeleye devam eden Çankırı hâkimi Şehinşah, 

Bizans’a sığınmak zorunda kaldı15. 

                                                           
13   O. Turan, a.g.e.,  s. 173.  
14  II. Ioannes (118–1143) ve onun oğlu I. Manuel (1143–1180) dönemi, Bizans’ın gerek 

Balkanlarda gerekse Anadolu da karşı taarruza geçtiği yeni kudretlenme devresi olarak 

kabul edilir. Georg Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, çeviren Fikret Işıltan, Türk Tarih 

Kurumu yay., Ankara, 1986, s. 347 vd. 
15   O. Turan, a.g.e., s.197-205;  M.H. Yinanç, “Danişmendliler”, MEB İslâm Ansiklopedisi, s.   

473-474 
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Daha sonraki dönemde Çankırı Selçuklu idaresinde Ankara’nın merkez 

olduğu idarî taksimata bağlı kalmıştır. Nitekim II. Kılıçarslan, yine bozkır 

ananelerine göre ülkeyi on bir oğlu arasında taksim ettiği zaman Çankırı, 

Kastamonu ve Eskişehir’le birlikte Ankara merkez olmakla üzere Muhiddin 

Mesud’a bırakılacaktır. Onun himayesinde ve onun zamanında Ankara ilk 

defa bir kültür ve sanat merkezi hüviyeti kazanacaktır16. Ankara’ya yakınlığı 

ve aynı idari birimine dâhil olması nedeniyle Çankırı da bundan nasibini 

almış olmalıdır. 

1243 Kösedağ yenilgisi üzerine Selçuklu Devleti’nin çöküşü ve Anadolu’da 

İlhanlı hâkimiyetinin kurulması döneminde Selçuklu Türkiye’sinin yedi 

bölgeye ayrılmış olduğunu görüyoruz. Kaynakların bildirdiğine göre, 

Çankırı ise bu taksimatta Sivas’ın merkez olduğu Danişmend beldeleri 

içinde yer alıyordu. Bu kısımda, Sivasa bağlı olarak, Niksar, Amasya, Tokat, 

Komanat, Kangrı, Enguriyye, Kastamoniye, Samsun, Sinop, Turhalu, Borlu şehir 

ve kalelerini ihtiva ediyordu17. Bu dönemde Moğol baskısı sonucunda siyasi 

otoritenin zayıflaması üzerine Anadolu’da baş gösteren asayişsizlik, Çankırı 

bölgesini derinden etkilemiştir.  

II. İzzettin Keykavüs ve IV. Kılıçarslan mücadelesinde Çankırı bir süre 

Keykavüs’ün hâkimiyetinde kalmıştır. 1262’de Keykavüs’ün bu mücadeleyi 

kaybetmesi ardından onun beylerinden olan Ali Bahadır, Ankara ve Çankırı 

havalisini alt üst etmiştir. Yine Bu dönemde İlhanlılar adına iş gören 

idarecilerin en çok zulüm yaptığı bölgelerin başında Çankırı ve havalisi 

gelir. 1296 yılında pervane görevine getirilen Muineddin Mehmed Bey’in 

Çankırı ve Kastamonu’da Moğolları aratacak yağma ve zulüm yaptığı 

kaynaklarda zikredilmektedir. O dönemde Çankırı’nın zenginlerinden olan 

ve kurduğu hayır kurumları ve fakirleri korumasıyla şöhret kazanmış olan 

Nusretüddin Çelebi onun yağma ve gazabına uğrayanlardandır18. 

                                                           
16   O. Turan, a.g.e., s. 217, 261. 
17   O. Turan, a.g.e., s.477.  
18   Kültürü ve iyi ahlakıyla da sevilen bir şahsiyet olan Nusretüddin Çelebi, ahırında yedi yüz 

atı, on bin davarı bulunan, toprak ürünlerinin ve vakıflarının yıllık geliri on bin dirhem 

akçe olan çok zengin bir şahsiyetti. Bu zat malları yağmalanınca Çankırı’yı terk etmiş ve 

daha sonra Aksaray valiliğine tayin edildiyse de uğradığı felaketin tesiriyle ölmüştür. O. 

Turan, a.g.e., s. 620, 626 
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Danişmendlilerle başlayıp Selçukluların çöküşüne kadar geçen Çankırı’nın 

iki yüz yılı aşan bir zaman dilimine yayılan tarihini anlatmaya çalıştığımız 

bu çalışmamızda, Danişmendlilerin Çankırı ve havalisinin etnik, sosyal, 

siyasî, kültürel dokusunun oluşmasında öncelikli bir değere sahip olduğunu 

göstermeye çalıştık. Çankırı’dan Amasya’ya kadar olan bölge 

Danişmentlilerin sıklet merkezi olup, asli unsurlarının bulunduğu bölgedir. 

Bu sahada Danişmendli şehzade ve beylerinin adlarını taşıyan yerleşim 

yerleri bugün hala varlığını korumaktadır.  

Çankırı civarında Kara-Tekin’den başka Çankırı’nın Ankara yönünden giriş 

tarafında bulunan Süleymanlu yazısı, muhtemelen Danişmend Gazi’nin 

komutanlarından olan ve Samsun bölgesinin fethinde adı geçen Süleyman 

bin Numan’ın adını taşıyor olmalıdır. Osmanlı devri kayıtlarında da Çankırı 

bölgesinde doğrudan Danişmendli adını taşıyan yerleşim birimlerine 

rastlıyoruz. Bu bağlamda Kengırı Livası’nda Koçhisar’a bağlı Danişmen ve 

Danişmend adıyla iki köy görünmektedir19. Ayrıca Evlâd-ı Davud 

Danişmend ve Evlâd-ı Mihmad Danişmend adıyla iki vakıf köyü 

bulunmaktaydı. Bunlar Gökçe Öz ve Meydan köyleridir20.  

Daha sonraki yüzyıllarda Anadolu’nun çeşitli yerlerine dağılmış olan ve 17. 

yüzyıl ikinci yarısında Danişmenli Kazası adıyla karşımıza çıkan 

Danişmendli Türkmenleri ile Danişmendli Devleti arasında isim 

benzeşmesinden başka hala sağlam bir organik bağ kurulamamıştır21. Ancak 

Danişmenli Devleti’nin siyasi ve kültürel mirası öncelikle Danişmenlilerin 

hüküm sürdüğü Danişmendiye İli ve daha sonra Eyâlet-i Rûm diye 

adlandırılan bölgede aranmalıdır. Yani, Tokat’ta, Amasya’da, Sivas’ta, 

Çorum’da, Çankırı’da aranmalıdır. Danişmendliler, Anadolu’nun 

Türkleşmesinde mühim vazifeler icra ettikten sonra sessizce Anadolu’da ki 

Türk varlığının ortak bilincine yerleşmiştir. Danişmenli çağı da Çankırı’nın 

sosyal, etnik ve kültürel yapısının büyük oranda şekillendiğini bir dönem 

olması bakımından büyük önem taşır. 

                                                           
19   438 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri, (937/1530) c. I, Dizin ve Tıpkı-basım, 

(Ankara 1994), s. 22. 
20  Aynı Defter, c. II, s. 710, 734; Tufan Gündüz, XVII. Ve XVIII. Yüzyıllarda Danimendli 

Türkmenleri, Yeditepe Yayınevi, (İstanbul, 2005), s. 38. 
21   bk. M.H. Yinanç, a.g.e.; T. Gündüz, a.g.e. 
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ÇANKIRI TAŞ MESCİD’DE TÜRK TAŞ İŞÇİLİĞİNİN 

PLASTİK SANATLAR AÇISINDAN ANALİZİ  

 

Doç. Dr. Ahmet ATAN  

                                                                           

 1.  ÖZET 

Türk mimarisinde önemli bir yeri olan taş işçiliği Çankırı Taş Mescid’de, 

özgün bir içimde kendisini göstermektedir. Taş Mescid’in kapısı Selçuklu taş 

süslemeciliğin tipik bir örneğini teşkil eder. Ayrıca iç mekânda yer alan çini 

örnekleri Taş Mescid’in yer yer çinilerle de süslü olduğunu göstermektedir.  

Taş süslemeciliğinin en yoğun uygulandığı alan, yazıt ve mukarnasın yer 

aldığı giriş bölümüdür. Farklı biçimlerde işlenmiş kapının ve mihrabın iki 

tarafında yer alan rozetler taş süslemeciliğinin o günki plastik tasarım ve 

uygulayımı konusunda bir fikir verebilir. 

Eser, türlerinin arasında sıradışı birçok özelliklere sahiptir. Taş Mescid’i 

önemli konuma getiren özelliği; onun yerleşim planından tutun da, taş 

işçiliğinin bir büyük sanat eseri haline getirilmesine kadar; insanların 

yüreğinde yerini bulan eski ve yenidünya’nın ilginç denilebilecek 

ayrıcalıklarıdır. Son yıllarda dünyanın birçok yerinden, içinde taşıdığı 

maddi ve manevi özellikleri ile de araştırmacıları kendine çekmektedir.          

Taş ustalarının, süslemeleri ile taşı taş olmaktan çıkarıp bir büyük sanat eseri 

haline getirmeleri, Çankırı Taş Mescid’i bir güzel sanatlar anıtına 

dönüştürmüştür. Taş Mescid’deki taş işçiliği ve süsleme uygulamalarında 

plastik olgunluğa ulaşmak için öz ve biçim ilişkisinin ustaca gözetildiği 

görülmektedir. Zaten bu konuda ustaların uygulama alanındaki her aşama- 

Zanaatkârane de olsa- tasarım ve uygulayım konusudur. Gerçek olan veya 

insan hayalinin ürettiği efsaneler, mitolojik öyküler, din ve toplumların 

arasındaki sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkiler taş işçiliği süsleme 

uygulamalarının düşünsel tasarım kaynağını oluşturmaktadır.  

2.  GİRİŞ:  

Çankırı Taş Mescid, Türk plastik sanat eserlerinin önemli örneklerinden 

biridir. O, türlerinin arasında kayda değer özelliklere sahiptir. Çankırı Taş 

Mesicd’i önemli kılan özelliği; topografik konumunun yanısıra kendi 

içindeki yerleşim planı ve taş işçiliğinin bir sanat eseri anlayışı ile 

uygulanmış olmasıdır. Taş Mescid, içinde taşıdığı maddi özellikleri ve 

güzellikleri ile araştırmacıları kendine çekerken manevî özellikleri ile de, 

pek çok insanın sürekli ilgi alanı olmuştur. Eserin taş işçiliğini plastik sanat 

haline getiren önemli özelliklerinden biri de; uygulama alanı az da olsa "Taş 

Süslemeciliğidir". Taşı süslemek ve onu bir sanat anlayışı ile 

                                                           
    Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Elmek: ahmetatan@gazi.edu.tr  
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biçimlendirmek, Taş Mescid’i bezeyen taş ustalarının, sorumluluğun 

ötesinde; estetiğe karşı doğal bir tutkuları olduğunu göstermektedir. 

Gelmiş geçmiş uygarlıklar arasında, süsleme sanatları en olgun ve seçkin bir 

seviyeye ulaşmış milletlerden biri de şüphesiz Türklerdir.  Onbir ve onikinci 

yüzyılda; İran Selçuklularının kendine öz kavramları, İlhanlıların parlak ve 

atak sanat ibdaları, Timurluların ince ve zarif sanat görüşleri, 

Memlukluların, Celayirlilerin, Muzafferîlerin, Akkoyunlu ve Karakoyunlu 

Türkmenlerinin ve nihayet Safevilerîn süsleme sanatlarında gösterdikleri 

başarılı buluşların, Türk Süsleme Sanatının oluşmasında büyük rol oynadığı 

kabul edilebilir.  İşte o dönem taş ustalarının, süslemeleri ile taşı taş 

olmaktan çıkarıp bir büyük sanat eseri haline getirmeleri, Çankırı Taş 

Mescid’i de bir Güzel Sanatlar Galerisine dönüştürmüştür.  

Yapılış amacı ve uygulanan taş işçiliği, tarihsel süreç içerisinde kendi 

geleneksel yorumlarına sıkı sıkıya bağlı kalarak Çankırı Taş Türbe-Mescid’in 

Türk-İslam dünyasında seçkin bir yer almasına neden olmuştur. Bir beldeye 

veya bir şehre gidildiğinde ilk yapılan iş beldenin en meşhur yerini sormak 

olur. Önce oralar gezilir. Taş Mescid de Çankırı’yı ziyaret edenlerin ilk 

görmek istedikleri eserlerden birisidir. 

Anadolu Selçuklu çağının ilginç yapıları arasında anıt mezarlar-türbeler- yer 

almaktadır. Mezar Anıtlarının bir bölümü özellikle camilere bitişik ya da 

içinde olarak yapılmışlardır.  

Döneminin önemli şifahanelerinden birisi olan Çankırı Taş Mescid’in 

dikdörtgen gövdeye sahip olduğu söylenebilir. Darüşşifaların Anadolu’da 

özel bir yeri vardır. Anadolu Selçuklu darüşşifa mimari eserlerinin, yönetim 

ve halk açısından önemli mekânlar olarak kabul edildiğinden, bir önem 

verme göstergesi olarak taş işçiliğine özel bir özen gösterdikleri söylenebilir.  

Çankırı’da yaşayan ve tıp alanında çok önemli hizmet veren insanların 

sonsuzluğu soluduğu mekân olan Taş Mescid’in iç mekânının küçük bir 

alanında sırlı tuğla kullanıldığı görülür.  

3. TAŞ MESCİDİN KONUMU: 

1235'te Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubad zamanında Emir Atabey 

Cemaleddin Ferruh tarafından yaptırılan eserler arasında İmaret Camii ve 

Taşmescid (şifahane) bulunmaktadır. İmaret Camii'ni Candaroğlu Kasım 
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Bey'in inşa ettirdiği belirtilmekle birlikte burasının XVII. yüzyılda harap 

olduğu, sonra yeniden yaptırıldığı bilinmektedir.  

Cemaleddin Ferruh Daruşşifa ve Darulhadisi Çankırı yerleşim merkezine 

hâkim bir yere inşa edilmiş olup şehrin bütününü seyredilebilecek bir 

konumda olduğu görülür. Taşmescid’e göre genel yerleşim alanı çukurda 

kalmaktadır. Çevresinde aynı anda görünebilen başka bir tarihi mimari yapı 

olmadığı için hemen dikkati çekmektedir. Taşmescid’de bulunan bir insan 

çok rahat bir şekilde çevreyi temaşa edebilir.  

Çankırı Taşmescid içinde ve dışında olanlara huzur veren anıt mezar 

özelliğindedir. Kıble yönünde sahip olduğu bir açık alan vardır. Daha önce 

mevcut olan birleşik ünitelerin zamanla yıkılıp harap olmasından arta kalan 

alan olduğu söylenmektedir. Birleşik Batısında ağaçlık alan ve bu mimari 

yapı ile doku uyumu içerisinde olan çeşmesi yer almaktadır. Bu çalışmanın 

yapıldığı araştırma ve inceleme aşamasında suyunun yumuşaklığından 

dolayı içme suyu olarak kullanıldığı ve özellikle tercih edildiği tespit 

edilmiştir. Taşmescid’in taç kapı mahallinde altlı üstlü iki kapı yer 

almaktadır. Asıl cemaat yerine açılan taç kapıya, her iki tarafından çıkılan 

bir merdiven ile ulaşılmaktadır. Bu alan bir gövde halinde ana yapıya göre 

öne çıkmaktadır. Yapının tavanında çokgen bir kubbe yer almaktadır. 

Uzaktan bakıldığında büyük hacimli, klosal, zarif bir bibloyu andırmaktadır. 

Çevre estetiğine uygun usta işi bir düzenleme ile daha güzel ve çekici bir 

özelliğe kavuşacağı ifade edilebilir. 

Eserde bulunan ve tıp ile eczacılık alanının temel simgelerinden olan örgü 

yılan rölyefi ile kadehe sarılı yılan heykelciği Taş Mescid’teki taş 

süslemeciliğin en önemli motiflerinden biridir.  

Din ve tıp ilminin okutulduğu, medrese ve şifahanenin bir arada bulunduğu 

bir külliye olarak karşımıza çıkan Taş Mescid’in Selçukluların ilk akıl 

hastanesi olduğu bilinmektedir. Medrese talebelerinin barındığı veya 

tedrisat gördüğü bölümlerin zaman içerisinde yıkılarak tamamen yok 

olduğu ifade edilmektedir.  

Taşmescid içerisinde farklı mekânlarda yedi mezar bulunmaktadır. Taş 

mescidin asıl cemaat yerinde Celaleddin Ferruh Atabek’in sandukası 

bulunurken, ilk katta eserin mimarına, orta katta ise yan yana sıralanmış ve 
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kimlikleri bilinmeyen altı kişiye ait sandukalar yer almaktadır. Bu altı 

sandukadan birinin, eserin banisi Cemaleddin Ferruh’a ait olduğu 

düşünülmektedir.   

Ancak bu mezarlar için halk arasında şöyle bir rivayet dolaşır. Bu külliyede 

bir derviş varmış. Girdiği bir savaş sırasında Selçuklu ordusu bir ara zayıf 

düşmüş. Bu derviş, medresedeki erkek talebelerin Türk ordusuna destek 

olmak üzere askere gitmesini istemiş. Ancak bu beş kişi askerlik görevinden 

kaçmış. Askerlikten kaçan bu talebelere “taş olun“ diye beddua etmiş. Onlar 

da taş olmuşlar. Çankırı’da kaditler olarak anılan cesetlerin bunlara ait 

olduğu söylentisi vardır.          

4.a.  SÜSLEMECİLİK 

Türk tarihinde taş işçiliği bir süsleme elemanı olarak günümüze kadar 

ulaşmıştır. Özellikle duvarlardaki sitilizasyona uğratılmış bitkisel motif 

çalışmaları bulunan çok sayıda eser bu güne kadar gelmiştir.  

Türkmen taş işçiliğinin Taş Mescid’deki bir yansıması olan bitkisel motifler; 

tasarım olgusu, kararlı (kararlılık varsa plastik nitelik taşır), matematiksel 

hesaplamalara dayalı sağlam biçimlerin oluşturduğu motiflerdir.  Her türlü 

fonksiyonelliğe sahip bu bitkisel süslemelerin, en ince ayrıntılarına kadar 

geometrik konstrüksiyona dayalı olarak düzenlendiği gözlemlenir.      

Taş Mescid’deki bitkisel motifli süslemelerdeki her türlü tasarımın, inanç 

felsefesine dayalı bir anlayışla ele alındığı ifade edilebilir. Darüşşifa 

içerisinde teneffüs edilen mekânın, görülen ve dokunulan her nesnenin işlev 

ve estetik açıdan “Allah’ı” hatırlatması ve O’nun her yerde hissedilmesi 

istenmiş olabilir. Gerçekte Türk Dünyasında bu anlayışa dayalı bir mimari 

üslubu görmek mümkündür. Orta Asya ve Anadolu kültür ve uygarlığında, 

doğa’nın inanç dünyasına uygun olarak ayıklanıp tasarlanması önemli bir 

anlatım tarzıdır. Çankırı Taş Mescid’deki Türk taş süslemeciliğinde akıl ve 

duygusal zekâ sürecinden geçirilerek yapılan tasarım ve uygulayım, görsel 

mantığa dayandırılmıştır. Eserdeki taş işçiliğinin plastik yapısı, teknik 

öğelerden olduğu kadar estetik öğelerden de oluşur ve göze hitap eden 

görsel olgular olarak karşımıza çıkar. 

Darülhadis taş işçiliği süsleme uygulamalarında, plastik olgunluğa ulaşmak 

için öz ve biçim ilişkisinin ustaca gözetildiği görülmektedir. Zaten bu 
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konuda ustaların uygulama alanındaki her aşama-Zanaatkarane de olsa- 

tasarım ve uygulayım konusudur. Gerçek veya hayal ürünü efsaneler, 

mitolojik öyküler, din ve toplumlar arasındaki sosyal, ekonomik ve kültürel 

ilişkiler taş işçiliği süsleme uygulamalarının düşünsel tasarım kaynağını 

oluşturmaktadır.     

Taş Mescid’i önemli konuma getiren özelliği; onun yerleşim planından taş 

işçiliğinin bir büyük sanat eseri haline getirilmesine kadar; insanların 

yüreğinde yerini bulan eski ve yeni dünyanın güzel sanat eseri denilebilecek 

ayrıcalıklardır. Çankırı Taş Mescid, son yıllarda dünyanın birçok yerinden, 

içinde taşıdığı maddi özellikleri ve güzellikleri ile araştırmacıları kendine 

çekmektedir. Manevî özellikleri ile de, pek çok insanın sürekli-değişmez ilgi 

alanı olmuştur.  

Yapıdaki süslemenin en yoğun olduğu bölüm kapı ve mihrap kısmıdır. 

Burada sırlı tuğla ile geometrik, (Rumi, palmet ve lotuslardan meydana 

gelen) bitkisel süslemeler, sıva üzerine yapılmış tezyinat, yazı şeritleri yer 

almaktadır. Darüşşifa’nın dış kısmında yer alan süslemelerin orjinalitesi 

zedelenmiştir ya da bazı bölümleri sökülüp götürülmüştür. 

Müslüman Türk devletlerinde, büyük kısmı şaheser sayılacak derecede, 

mimarî, kitabe, hat, tezhib, süsleme, minyatür, çini, halı, kilim gibi sanat 

eserleri yapılmıştır. Asya içlerinden Akdeniz'e, Sibirya bozkırlarından 

Hindistan ortalarına ve Mısır'a kadar uzanan geniş sahada, o devrin Türk 

Devletlerinden kalma saray, cami, mescit, imaret, han, hamam, dârüşşifa, 

medrese, hanekâh, türbe, kümbet, şadırvan, çeşme, sebil, kale, sur ve mezar 

sandukası gibi binlerce sanat eseri günümüze kadar gelmiştir. Türkler, bu 

çağda, sanat dünyasına önemli yenilikler getirmişlerdir. Medrese ve 

medrese-cami mimarîsi, çift kubbe inşaatı, silindir biçiminde bazen yivli, 

yüksek, ince minare tipi, demet sütun, sivri kemer, pencerelerin katlar 

halinde sıralanması, kubbe yapımında Türk üçgenleri, dikdörtgen veya beş 

köşeli mihraplar bunların belli başlılarındandır. Yazı, minyatür, tezhib ve 

süslemede büyük hamleler olmuştur. Taş işçiliği, kuyumculuk, kakmacılık, 

bakır işçiliği, zırh, kemer, kalkan, mineli cam yapımı, seramik, dokumacılık, 

halıcılık ve döküm sanatının en zarif örnekleri verilmiştir.  
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Bunların taşınabilir olanları, hâlâ Türk ve dünya müzelerinin gözde eserleri 

durumundadır. Taşınamaz olanları ise, Türkün ayak bastığı her yere, 

Açıkhava müzesi görünümü verir. 

İleri doğru çıkıntı yapan Taç kapı, çevresindeki taş işlemeleri ile belirgin bir 

ünite olarak darüşşifa’nın cephesini süsler. Türk Mimarlığının genel 

karakterini; taşın malzeme olarak kullanılması ile birlikte taş işçiliğine 

dayanan süsleme ve yalın bir mekân etkisi meydana getirir. Büyük Selçuklu 

mimarlığının genel karakteri olan tuğla, yapı malzemesi olarak da ele 

alınmıştır.  

Türkmen taş işçiliği Taş Mescid’in özellikle taç kapı çevresinde görülür. 

Kolay biçimlenen taş işlemesi, Türbe duvarlarının bir bölümünü oya gibi 

nakış nakış ince örnekleriyle süsler. Darüşşifa’nın bu giriş bölümü desen 

desen bu süslemelerle bezelidir. Kapı ve pencere çevreleri, sütunlar, 

kemerler taş işçiliğinin oya gibi ince örnekleri ile bezelidir. Taşın işlemeye 

son derece elverişli olması, mimaride zengin bir taş süsleme geleneğinin 

doğmasına neden olmuştur.  

Türbe duvarındaki süslemeler o dönemlerin taş süslemeciliği hakkında 

bizlere önemli fikirler vermektedir. Taş süslemeciliğinde kullanılan motif 

grupları incelendiğinde, İslam süsleme sanatlarının bitkisel, geometrik, 

bitkisel-geometrik karışımı süsleme gibi ana gruplarına yer verildiği 

görülmektedir. Bu ana gruplar içerisinde yer alan motifler geniş bir 

repertuar zenginliğine sahiptir. Öyle ki, İslam süsleme sanatında yer alıp da 

Türkmen taş süslemeciliğinde bulunmayan motif hemen hemen yok gibidir. 

Türkmen taş süslemeciliğinde görülen bu motif zenginliğinin yanında 

teknik zenginlik de dikkati çekmektedir.  

Taş süsleme sanatı tekniklerinden olan kakma, kabartma, şebekeli oyma, 

çizikleme ve negatif (oyma) tekniklerinin tamamına Türkmen taş 

süslemeciliğinde yer verilmiştir. Türkmen taş süslemeciliğinin Çankırı’daki 

en eski örnekleri Taş Mescid’de görülmektedir. Bu, aynı zamanda Türk-

İslam Sanatı'nın da örneklerinden sayılacak taş süsleme örnekleri arasında 

yer almaktadır. Çankırı Taş Mescid Türk geleneğine bağlı olarak taç kapı 

çevresinde dantel gibi işlenmiş arabesk kompozisyonlar ile bordürler ilginç 

repertuar katkısı olarak ortaya çıkmaktadır. Taş Mescid’in mimarisinin az da 

olsa bir bölümünü oluşturan taş süslemesi anıtsal eserlere denk bir 
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durumdadır. Bu tarz süslemelere çok sayıdaki cami, han vb. gibi başka 

anıtsal eserlerde de rastlamak mümkündür. Genel olarak anıtsal eserlerde 

geometrik süsleme hâkim olması ile birlikte bitkisel süsleme ağırlıktadır. 

Duvarların yüzeyinde görülen geometrik süslemeler bir araya toplandığında 

zengin bir çeşitlilik gösterir. Darüşşifa’daki taş süslemeler, giriş kapısı 

alınlıklarında yoğunluk göstermektedir.           

4.b.  TAŞ İŞÇİLİĞİ 

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde belirginleşen yaşam biçimi ve 

anlayışının bu şehrin insanının üzerindeki tezahürlerinin incelenmesi, Taş 

Mescid’deki taş işçiliğinin mantalitesi konusunda ipuçları verecektir. 

Çankırı Taş Mescid’deki taş işçiliğini bir büyük sanat haline getiren önemli 

özelliklerinden birisi "Taş Süslemeciliğidir". Kendi döneminin, yaşadığı 

ortamı ve kullandığı eşyayı göze en hoş gelecek şekilde süslemenin ve onu 

sanat anlayışı ile biçimlendirmenin; Taş Mescid’in inşaatında çalışan taş 

ustalarının, sorumluluğun ötesinde doğal bir tutkuları olduğunu 

göstermektedir.   

Gelmiş geçmiş uygarlıklar arasında, süsleme sanatları en olgun ve seçkin bir 

seviyeye ulaşmış milletlerden biri de şüphesiz Türklerdir.  Onbir ve onikinci 

yüzyıl İran Selçuklularının kendine öz kavramları, İlhanlıların parlak ve 

atak sanat ibdaları, Timurluların ince ve zarif sanat görüşleri, 

Memlukluların, Celayirlilerin, Muzafferîlerin, Akkoyunlu ve Karakoyunlu 

Türkmenlerinin ve nihayet Safevîlerin süsleme sanatlarında gösterdikleri 

başarılı buluşlar, Türk Süslemesinin oluşmasında büyük rol oynadığı kesin 

olarak kabul edilebilir.  

Çankırı Taş Mescid’de uygulanan süsleme teknikleri, tarihsel süreç 

içerisinde kendi geleneksel yorumlarına sıkı sıkıya bağlı kalarak bu mimari 

plastik sanat eserinin yörenin seçkin mekânları arasında önemli bir konum 

kazanmasına neden olmuştur. 

Türk sanatında geniş bir alanı içine alan dekoratif taş işçiliği, başlangıcından 

bu yana devirlerin üslubuna uygun olarak bazı değişimler göstermiş olsa da 

ustalıkta yüksek kalitesini her zaman korumuştur. Taş Mescid’deki taş 

işçiliği, hammaddesi taş olan geleneksel sanatlar disiplini içerisinde 

değerlendirilebilir. Eserdeki taş işçiliğinin benzer güzel örneklerini, Anadolu 

Selçuklu, Beylikler, Osmanlı Devri mimarisinde de görmek mümkündür.  
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Taş yalnızca yapım aşamasında değil, iç, dış dekorasyonda da ana 

malzemeyi teşkil etmektedir. Türk taş işçiliğimizin en güzel örneklerini; 

anıtsal taç kapılarda, saray ve konut duvarlarında, cami, medrese gibi 

yapıların avlu ve ana kapılarında, sütun başlıkları, minare şerefeleri, 

mihrap, minber, çeşme, sebil ve şadırvanlarda görmek mümkündür. Türk 

Taş İşçiliğinde geometrik örgüler, geçmeler, bitkisel bezemeler, alçak - 

yüksek kabartma hayvan figürleri, palmetler en çok rastlanan bezemelerdir.  

Çankırı Taş Mescid mimarisinin büyük bir bölümünde kullanılan taşlardaki 

sadelik duvarlara değişik etki verirken bir anlamda çağdaş soyut sanatın 

geçmişteki geleceğin nasıl olacağı konusunda fikir vermektedir. 

Hammaddesi taş olan el sanatı ürünlerinin yapımında kullanılan taşlar, 

kullanım alanlarına, yapım tekniklerine göre; alanlara ayrılır. Geleneksel 

mimaride dış cephe ve iç mekân yapımı, süslemesinde taş işçiliği önemli bir 

yer tutmaktadır. Taş işçiliğinin mimari dışında en çok kullanım alanı mezar 

taşlarıdır.  

Taş işçiliğinde, oyma, kabartma, kazıma (profito), gibi teknikler 

uygulanmaktadır. Kullanılan süsleme öğeleri; bitkisel, geometrik motifler ile 

yazı figürleridir. Hayvansal figür azdır, insan figürlerine ise Selçuklu 

Dönemi eserlerde rastlanılmaktadır. Taş işçiliğine yönelik el sanatları, tabiat 

şartlarına bağlı olarak insanoğlu var olduğundan beri ortaya çıkmış, 

ihtiyaçlarını karşılamak, örtünmek ve korunmak amacı ile ilk örneklerini 

vermiştir. Daha sonra gelişerek çevre şartlarına göre değişimler gösteren el 

sanatları, ortaya çıktığı toplumun duygularını, sanatsal beğenilerini ve 

kültürel özelliklerini yansıtır hale gelerek "geleneksel" vasfı kazanmıştır.  

Türk Taş işçiliğine yönelik Geleneksel Türk El Sanatları, Anadolu'nun 

binlerce yıllık tarihinden gelen çeşitli uygarlıkların kültür mirasıyla, kendi 

öz değerlerini birleştirerek zengin bir mozaik oluşturmuştur. Türk Taş 

İşçiliği yanında Geleneksel Türk El Sanatlarını; çinicilik, seramik-çömlek 

yapımcılığı, işlemecilik, bakırcılık, maden işçiliği, örmecilik, ahşap ve ağaç 

işçiliği gibi alanlar takip eder. Barınma gereğinden doğan mimari, bölgelerin 

coğrafi koşullarına göre biçimlenmiş, çeşitlenmiştir. Ancak Türk Taş 

iççiliğinin, Dünya coğrafyasında çok geniş bir alan ve zamana yayıldığı 

gözlemlenir. Buna bağlı olarak gelişen taş işçiliği Türk coğrafyasında 

Selçuklu döneminde gelişip, kendine özgü bir niteliğe ulaşmıştır. Selçuklu 
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ve Beylikler dönemi taştan süslemeciliğine yönelik eserler daha çok mihrap, 

cami kapısı, dolap kapakları gibi mimari elemanlar olup üstün işçilik 

içermişlerdir.  

Çankırı Taş Mescid’de yer alan bu süslemelerdeki incelik geleneksel 

Selçuklu el sanatları örneğine göre yapılmış olan kapı girişleridir. Bu kısım 

ince taş işçiliği ile stilize mimarinin ortak bir ürünü olarak karşımıza çıkar. 

Taş süslemeleri, nefis bir tasvirin duygusal üslubu yanında, zarif tekniğini 

de ustaca kullanarak taşı sanatsal bir dille ifade edilir hale getirir. Taç kapı 

kenarında yer alan bordürdeki motifler bir şerit halinde uzar. 

Çankırı Taş Mescid akıllıca tasarlanmış, anlamlarda sayı ve bölünme 

olmayan, estetik niteliği ise tesadüfle izah edilmesi olanak dışı bir mimari 

eserdir. Türbedeki taş işlemeler yüzyıllardır devam eden bir statik-aksiyon 

görsel bir şölen niteliğindedir. Sanki taş ustası söyleyemediklerini söylemek 

için bir yol ararken sanatıyla bunu gösterip iletmek istemiştir. Güneş ışınları 

belirli bir açıyla bu Çankırı Taş Mescid yapısına vurduğunda Taç 

kapısındaki taş işlemelerin oyuntu ve çıkıntılarında ışık ve gölgeler 

vasıtasıyla cezp edici görüntü ortaya çıkmaktadır.  

Kesme taş mimarinin, taş işçiliği ile bezendiği, kuvvetli mekân etkisine 

dayalı türbe yapıları, Türk Mimarlığının önemli bir örneğini oluşturmuştur. 

Selçuklu Çağı olarak ele alınan bu dönemin mimarlık ürünleri, Anadolu 

öncesi Türk Mimarlığının çeşitli denemelerinin, taş malzeme ile yeni bir 

araştırma heyecanıyla yoğrulup denendiği eserlerdir. Geleneksel plan ve 

biçim (form) tasarımları, yeni imkânlarla ilgi çekici denemelere sahne olmuş, 

devamlılık içinde, yeni arayışlar, çağın mimarlık üslubunun genel 

karakterini meydana getirmiştir. 

5.  PLASTİK SANATLAR AÇISINDAN ANALİZİ: 

Taş Mescid’deki taş işçiliğine dayalı süslemeler belli bir çağa ait, belli bir 

milli kültür üslubudur. Yani Oğuz Türk’ünün Selçuklu üslubudur. Pek çok 

Selçuklu eserinde görülen belli özelliklerden biri, mimari eserlerin büyük bir 

alanını kaplayan “sadelik”, süslemenin önemli bir unsurudur. Taş Mescid’in 

büyük bir bölümünü kaplayan taşların satıhsallığı, süslemenin etkisinin 

şiddetini artırmak için kullanıldığı biçiminde yorum yapmak, gerçeğe aykırı 

olmasa gerek…  
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Çankırı Taş Mescid’de yer alan taş işçiliğindeki, sağlam, ikna edici, 

geometrik süslemeler egemendir. Taş süslemesindeki bilgi birikiminin 

oynadığı rol hemen göze çarpar. Taç kapıdaki üçüncü boyut olan derinliğin 

gereksinmesindeki başlıca gaye, süslemelerin etkisi ile insan psikolojisinde, 

Taş Mescid’de geniş ve klosal (abidevi) mekân içine çekmek olabilir. Taş 

süslemesine verilen önemin nedenlerinden biri de, idarecilerin güç gösterisi 

olarak yorumlanabilir. Bu yolda göze hitap eden vizüel (görsel) kural ve 

ilkeler, plastik sanatların kurallarına uymak zorundadır. Uyulur da… 

Derinlik, perspektif ve modle etme kuralları bu amacın hizmetine girerler. 

Taş süslemesindeki üç boyutluluk içerisinde yer alan derinlik, insanı içine 

çeken bir mekân genişliği yaratmak gereksiniminden doğar. Bu, belki de 

spiritüalist bağlamda kaçınılmaz bir gereksinimdir. Taş süslemeciliğinin 

uygulandığı taş Mescid; görüntüde mütevazı, ama tasarım ve 

uygulayımında, çok ciddi iddia vardır.  

Taş işçiliğinde uygulanan süslemelerde “derinlik” bilinen estetik niteliği 

kazandırması yanında, çoğu alanlarda bilinçli olarak terk edilmesi, Taş 

Mescid’i bir plastik sanat eseri niteliğine büründürmektedir. Bu “kural” ya 

da bilinçli “kuralsızlık” resim sanatında da uygulanmaktadır. Örneğin; 

Türk minyatür resim sanatında derinlik ya da perspektif yoktur. Bu yokluk, 

Türk minyatür ressamları tarafından bilinmediğinden değil, bir milli üslup 

geliştirme adına, “bilinçli ihmaldir.” Gerçi bu yüzeyci uygulamalar gerek 

Bizans çevresinde gerekse Avrupa ortaçağında görülmüşse de, kimi 

önyargılı sanat tarihçileri; Türk minyatür resim sanatında, perspektif ya da 

derinliğin Türk sanatçılarınca bilinmediğini ileri sürmüşlerdir. Bu 

yaklaşımın doğru olmadığı zaman içerisinde anlaşılmaktadır. Modüle ve 

derinlik kurallarına uygun bir taş süslemeciliği uygulandığı mimari yapıyı 

geniş, lirik, spiritüalist bir mekân haline getirir. 

5.1. ÖN CEPHE GÖRÜNTÜSÜ: 

Çankırı Taş Mescid’in ön cephesi, en boy ve derinliğin olduğu çok boyutlu 

bir yüzeyden oluşmaktadır. Taş Mescid’in tüm yüzeyleri düz ve sade iken, 

insanların yüz yüze gelebileceği alan olan ön cephede yoğun bir biçimde, taş 

işlemeciliğine dayalı bir “süsleme” görülür.  

Plastik sanatlarda “sadelik” zor elde edilen ancak, elde edildiğinde de 

ustasını başarılı kılan bir olgudur. İşte bir binayı kullanımı ile beraber 
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seyredilebilir özellikler kazandırmak sanatçının işidir. Sanatçının ortaya 

koyduğu bu ürün de “sanat eseridir”. Genellikle insanlar boyut olarak 

kendinden küçük ürünlerde estetik nitelikler gördüğü zaman bunu ya bir 

müzeye ya da bir galeriye koyma yolunu tercih ederler. Ancak güzel olan, 

ortaya konulan eserin insan boyundan büyük olması ve kendisini bu güzel 

eserin içine koymasıdır. İşte binlerce Türk mimarlık eserleri gibi Çankırı Taş 

Mescid de bu durumdadır. 

Ön cephenin sağ ve sol köşelerinde uygulanan farklı biçimler -sebep ne 

olursa olsun- esere ilginç bir görüntü kazandırmıştır. Taş Mescid’in bu 

yüzüne bakıldığı zaman, seyredene göre sol taraf köşesi klasik düz bir 

biçimde inşa edildiği halde, sağdaki köşe tıpkı bir kalenin silidir biçiminde 

örülen bölümleri gibidir. Asimetrik olarak uygulanan bu görüntü, rahatsız 

etmenin ötesinde huzur verici bir etki uyandırmaktadır. Bu görüntüsü ile 

çok da büyük bir yapı olmamasına rağmen klosal, abidevi bir nitelik 

kazanmıştır. 

Taç kapının sağ tarafında yer alan pencerenin simetrik olması gerekirken sol 

tarafında böyle bir pencere bulunmamaktadır. Bu durum zaman içerisinde 

yapılan onarımlarda mı yoksa orijinalinde mi böyle olduğu tarafımdan 

yeterince bilinmemektedir.  

Ön cephenin üst iki tarafında yer alan yağmur suyu olukları da, yüzeysel 

estetiği tamamlayan öğeler olarak değerlendirilebilir. Ancak sanırım adres 

bulmayı kolaylaştırmak için konulmuş “55 kapı numarası” binanın tarihi ve 

estetik dokusunu zedelediği gibi konu hakkında ne kadar zayıf bir 

hassasiyet içerisinde olumuzun delilidir.  

5.2. TAÇ KAPI GÖRÜNTÜSÜ 

Yapının bütününde “sadelik” sağlanırken, tüm taş işlemeciliğinin ustalığı 

taç kapıda sergilenmektedir. Van Gogh’un ifadesi ile “çerçevesiz resim, 

ruhsuz cesede benzer” diyor. İşte bu anlayışla taç kapı, çağdaş ve klasik 

üslubun tüm tasarım ve uygulamaları ile buluşturulmuştur. Dış yüzeyden 

içe doğru taşın doğal yapısı ile birinci çerçeve uygulanmış ki; bu tarz bir 

uygulama batı plastik sanatlarına model teşkil edecek niteliktedir.  

İkinci içe doğru olan çerçevede şerit halinde arabesk nitelikte geometrik 

motifler rölyef biçiminde uygulanmıştır. Daha sonra birbirlerinden farklı 
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ancak birbirlerine aykırı düşmeyecek diğer plastik uygulamalar kendini 

göstermektedir. Yarım küre biçimindeki rozetler, taş üzerine uygulanmış 

kitabe, anlam zenginliği yanında estetik bir bütünlük sağlamıştır.  

5.3.  TAÇ KAPI ÜZERİNDE YER ALAN ROZETLER 

Taç kapının etrafını sarmalayan modern ve klasik olarak tanımlanabilecek 

iki çerçevenin iç alanında yer alan yüksek kabartma iki rozet. Taç kapıya 

güzellik katan iki eleman olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Yarım küre biçiminde olan bu iki rozet üzerindeki motiflerde biçimsel 

farklılıklar göze çarpmaktadır. Seyredene göre sağ taraftaki rozet’te yıldız 

biçimi yer almakta iken, soldaki rozette artı ya da haç biçiminde motifler yer 

almaktadır. Yine sağdaki rozet’te birbirine girmiş biçimde geometrik 

süsleme ile motif içlerinde derin bir rölyef yer alırken soldaki rozet’te daha 

yüzeysel bir uygulama görülür.  

Ancak olumsuz bir durum var ki bu bölümdeki plastik öğelerin silinecek 

aşamaya gelmesidir. Tam cepheden fotoğraflamanın zorluğundan dolayı 

görünemeyen kısımlar için herhangi bir şey söylenememektedir.  

Kapı üzerinde yer alan alçak kabartma uygulaması iki rozet de; bir mantık 

oyunu olarak yansıması ilginçtir. 9 adet “V” harfi biçiminin zekâya dayalı 

bir düzenleme ile altıgen rozet uygulaması, plastik sanatlar alanında dikkate 

değer bir uygulamadır. Yine dikkati çeken bir nokta yan yana iki alçak 

kabartama rozet’te; özde bir olsa da detayda farklı uygulamada 

bulunulduğu gözlemlenir.  

5.4.  ALT KAPI ÜZERİNDEKİ YILAN RÖLYEFİ 

Türkiye’de sağlık alanı önemli bir yer tutar. Anne ve babalar tahsil 

görmesini istedikleri çocuklarının, alan olarak “tıbbiyeyi tercih etmelerini” 

arzu ederler. Bu nedenle tıp ve eczacılık alanı ile özdeşleşen birbirine 

sarılmış iki yılan motifinin toplum içersinde özel bir yeri ve önemi vardır. 

Ancak bu motifin Çankırı Taş Mescid girişinde yer aldığını, Çankırı halkının 

dışında bilenlerin sayısı çok az olsa gerek. İşte bu nedenle bu konunun 

işlenmesi özel bir önem taşıdığı gibi, kültür, sanat ve turizm bağlamında da 

daha fazla tanınması ve tanıtılması gerekir.  

Alt kapı üzerinde yer alan birbirine sarılmış haldeki yılan motifi ilginç 

olduğu kadar, Taş Mescid’i de cazip hale getirmiştir. Tıp ve Eczacılık 
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alanının temel simgelerinden olan örgü yılan rölyefi, Taş Mescid’deki taş 

süslemeciliğin en önemli motiflerinden biridir. Kapı üzerinde boydan boya 

uzunlamasına yer alan masif taş üzerinde uygulanan iki yılan motifi plastik 

sanat eseri olması yanında yüklendiği mesaj ile de özel bir önem taşır. Yılan 

motiflerinin uygulamadaki başarısı kadar; kim tarafından düşünüldüğü 

belli olmayan olağan üstü bir tasarım olarak özgün plastik sanat eserleri 

repertuarına girmiştir. Yüzeyde birbirine sarılmış iki yılan yer almaktadır.  

Taş yüzeyi alçak kabartma biçiminde işlenmiş yılan figürleri için özel bir 

alan belirlenmiş ve ünlü tıp ve eczacılık logosu olarak kullanılan yılan 

figürleri bu alana işlenmiştir.  Ayrıca bu motifleri ortaya çıkarıp Tıp ve 

eczacılık gibi iki önemli alanın amblemi olarak ünlenmesini sağlayanları da 

burada anmak gerekir. Yılan figürlerinin biçimleri incelendiği zaman üstte 

yer alan yılan figürünün uzun dili görünürken alttaki yılan figüründe 

görünmemektedir. Yine üstteki yılan figürünün başında iki testere dişi gibi 

boynuz eklediği halde alttaki yılanda bu özellik yoktur. Bu da ihtimaldir ki 

yılanların üstteki erkek, alttaki dişi yılandır.  

5.4.a. TARİH BOYUNCA TIBBIN VE ECZACILIĞIN SEMBOLÜ 

OLARAK YILAN AMBLEMİ 

Geçmişten günümüze yılan motifi hakkında birçok bilgi ulaşmaktadır. 

Efsaneye göre; yılan hekimlerin tanrısı Asklepios’tur. Batı'nın en önemli 

hekim imgesi Akslepios, kâhin ve iyileştirici tanrı olan Apollon'un oğluydu. 

Hekimlerin tanrısı Asklepios, ölümlü olarak doğmasına rağmen, tıp 

sanatında öylesine ustaydı ki ölüyü bile diriltirdi. Diğer tanrılara kıyasla 

merhametti olan Asklepios (Roma'daki adıyla Aesculapius) hekimlerin 

tanrısıydı. Asklepios ondan sihirli sözler söylemeyi, büyülü ilaçlar ve 

pomatlar yapmayı, özürlü insanları düzeltmeye yarayan cerrahlığı öğrenir. 

Öyle ki bilgisini sunduğu insanlar, ölüyü dirilttiğini anlatırlar. 

Apollodoros'a göre, Asklepios büyülü bir iksir kullanmaktadır. Bu iksir, 

kendilerine her bakanı taşa çevirme gibi bir özelliğe sahip üç kız kardeş olan 

Gorgo'ların kanından oluşmaktadır, iksir, Gorgo'nun sol tarafından 

alındığında hasta kaybedilir, sağından alındığında ise, kurtarılır. 

Asklepios'un hekimliğe başlamasından sonra Hades'te ölenlerin sayısında 

azalma olduğundan söz edilir. Asklepios, çok iyi niyetli birisi olarak 

tanrılara karşı insanları tercih eder. En sevdiği hayvan, bastonuna sarılı 

duran yılandır. Asklepios'a tanrı unvanı verilir. Elinde yılan sarılı bir asa 
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tutan sakallı bir adam olarak resmedilir. Asklepios, kendisinden sonra 

hekimlik sanatıyla uğraşan birçoklarına da esin kaynağı olmaya devam 

etmiştir. Hippokrates de yemininin ilk satırlarında Asklepios'un adını anar. 

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi 

Anabilim Dalı, 2004–2005 yılı seminerleri çerçevesinde, antik dönemden 

günümüze kadar tıbbın ve eczacılığın sembolü olarak kullanılan yılan 

amblemleri ile ilgili bilimsel bir toplantı düzenlemiştir. Seminer 8 Nisan 

2005, Cuma günü saat 09.30’da İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 1933 Üniversite 

Reformu Anfisi’nde gerçekleştirmiştir. Türklerin, Orta Asya’da, Sümerler’in 

M.Ö. 2260’da Kral Gudea döneminde, Selçuklu Türklerinin şifahane ve Tıp 

Medreselerinde kullandıkları; birbirine sarılmış iki yılan amblemi, Prof. Dr. 

Süheyl Ünver tarafından 1940’da stilize edilerek İstanbul Üniversitesi’nin 

simgesi olmuştur.  

2005 yılının “yılanlı amblem”in İstanbul Tıp Fakültesi’nin amblemi olarak 

kullanılışının 65. Yıldönümü olması nedeniyle ve dâhiyane şekilde Tıp ve 

Eczacılıkla ilgili yılanlı iki (Caducè’yi) amblemi tekrar yaratan Salvador 

Dali’nin 100. Doğum yıldönümü anısına bir bilimsel toplantı 

düzenlenmiştir. Yılan, cennette Âdem ve Havva ile beraber yaşayan, onlarla 

yeryüzüne inen; adından ilk bahsedilişi dünya tarihinden bile daha eskilere 

uzanan bir yaratık... Hem Tanrı kabul edilip tapınılan, hem Şeytan kabul 

edilip lanetlenen, hayat ile ölüm, zehir ile panzehir, erkek ile kadın, kısacası 

kendisine pek çok zıt anlamlar yüklenen, dünyanın en esrarengiz yaratığı... 

Yılanı eksen alarak; diğer milletlerin, özellikle Türklerin mitoloji, teoloji, 

sanat tarihi, folklor ve edebiyatının gözden geçirildiği orijinal bir hayvan...  

Antik Maya, Aztek, Çin ve Mısır medeniyeti gibi maddi olduğu kadar batıni 

(manevi) ilimlerde de ileri olan bütün medeniyetlerde yılan motifiyle 

karşılaşılmasının ilginç olduğunu dile getiren Prof. Dr. Yöndemli, “Bu da 

adı geçen medeniyetlerin ve onların sahip olduğu, ancak günümüz 

bilgileriyle bile tam olarak izah edemediğimiz, çağının çok ilerisinde olan 

ilimlerin esrarını çözmede yılan, belki de bir anahtar rol oynayabilir” 

demektedir. Yılana tapan bazı Afrika ve Amerika Kızılderili kabileleri 

dışında genellikle yılanın “kurnaz, sinsi, hilekar, nankör ve nefret edilen bir 

yaratık” olarak kabul edildiğine işaret eden Yöndemli, Bu yaygın kanaatin 

aksine Türk Halk Edebiyatı’nda yılanın genellikle insanoğluna karşı 
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“sabırlı, hürmetkar, affedici, dost, yardımcı, misafirperver ve bilgili bir 

yaratık” olarak tanıtıldığını kaydetmektedir.  

6.   SÜSLEMEYE TASAVVUFİ YAKLAŞIMIN ETKİSİ: 

Selçuklu ve Osmanlı toplumunda hayatı biçimleyen müesseselerden biri de 

tasavvufi gelenektir. Bir sivil toplum teşekkülü gibi devletten bağımsız ama 

onu tamamlayıcı, halkın içinde ama onu yönlendirici bir vasıf taşıyan bu 

müesseseler, Osmanlı coğrafyasının hemen hemen her yerleşim alanında 

tekke, dergâh, hanikah vs. isimlerle yer almış, görev icra etmiştir. Şeyh 

Cemalettin bugünkü Taşmescidin bulunduğu yere bir Dar-ul Hadis ve 

Şifahiye inşa ettirmiştir. Dini ilimler, tıp ve tasavvufi eğitimlerin tümünün 

bir arada verildiği bu kompleks bugün için mevcut değildir. Şeyh 

Cemalettin’in vefatını müteakip ise şuan ayakta kalan tek bina; Taşmescid 

(binası) kendisine türbe olarak inşa edilmiştir   

Plan ve form tasarımı bakımından yapı tiplerinin kendi içlerinde belli bir 

gelişimini izlemek mümkündür. Bu bakımdan yapı tiplerini ele alarak, genel 

karakterini belirlemek mümkündür. Türk taş süslemeciliğinde, Türk 

Mimarlığında, günümüze ulaşabilen anıt niteliğindeki mimarlık ürünlerinin 

büyük kısmı dini mimarlık örnekleridir. Darüşşifalar bunların en ilgi 

çekicileridir. Türbe olan mezar anıtlarının, Türk-İslam kültüründe ilgi çekici 

bir gelişmesi vardır.       

7. SONUÇ: 

Dünün sanatı geçmişin aynasıdır. Bu günün sanatı da geleceğe en geçerli 

tarihi belgelerdir. Gelecek çağın insanları bizim bugünkü toplumuzda neler 

olup bittiğini, bu toplumun başından neler geçtiğini bu eserler yolu 

öğrenecekler.  

Bir toplum yüce değerlere, güzel sanat eserlerine sahip çıkarak ulaşabilir 

veya diğer bir ifade ile güzel sanatları benimseyen toplumlar uluslararası 

alanda önemli yere sahip olabilir. Her bir güzel sanat eseri toplumsal 

otobiyografidir. Bir toplum ortaya koyduğu veya sahip çıkıp koruduğu 

güzel sanat eserinin niteliğine göre, kendi otobiyografisini okuyabilir.  

Çankırı Taş Mescid; taş'ın bir büyük sanat eseri haline getirildiği önemli bir 

darüşşifa’dır. O, taş üzerindeki süsleme ve bezemelerle güzelliğin zirvesine 

çıkmış estetik bir abidedir. Taş işçiliğindeki sanatkârane ustalık, bugün Türk 
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Tarih ve Medeniyetinin önemi ile kültür ve sanatımızın sahip olduğu engin 

ve zengin değerlerimizi tartışmasız kabul edilir duruma getirmiştir. Bu 

duvar üstü taş işlemeciliğini bir büyük plastik sanat eseri haline getirmek 

ancak büyük bir sanat ruhuna sahip olmakla mümkündür. Bu güzel sanat 

eserleri, bir kaç bin yıllık tarihimizin içinden süzülüp gelen ince işlenmiş 

"Altın taş" niteliği ile eşsiz birer güzel sanatlar abideleri olacaktır. Çankırı 

Taş Mescid’in (Darüşşifa’nın) duvarlarını birer canlı sanat müzesi haline 

getirenler, dünya sanat ve medeniyeti için, övünç kaynağı olması yanında, 

Türk-İslâm Kültür mirasının tapusu haline getirmişlerdir. 

Toplumların siyasal, sosyal ve kültürel varlıklarının deposu tarihtir. Kültür 

varlıklarının iki deposu veya iki şahidi vardır. Bu iki şahidin birisi gelenek, 

ötekisi ise sanat eserleridir. İşte Taş Mescid de Plastik sanat eseri olarak 

yüzyılların ötesinden gelen en güçlü şahitlerden biridir. 

Sizleri eserimizin birbirinden ilginç görüntüleriyle baş başa bırakıyor 

saygılar sunuyorum. 
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F O T O Ğ R A F L A R 

 

 Ön Cephe Görünümü  Arka Cephe Görünümü 

  

 Arka Cephe Görünümü  Kuzey Cephe Görünümü 

  

  

Taç Kapı Görünümleri 
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Desen Görüntüleri 

  

Desen Görüntüleri 

  

Eczacılık ve Tıp Sembolleri 

 



ÇANKIRI’DAKİ TÜRK İSLAM YAPILARI 

 

Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir DÜNDAR 
 

Çankırı’ya 1640 yılında uğrayan Evliya Çelebi seyahatnamesinde 

Çankırı’nın coğrafi ve idari yapısı hakkında bilgi verirken, şehirdeki mimari 

yapılardan sadece Ulu Cami’den “Camilerin en meşhuru Sultan Süleyman 

Han Camii olup bir minareli, kurşun ile mestur müzeyyen bir cami-i 

ma’murdur” şeklinde bahsetmektedir.1 Dolayısıyla Evliya Çelebi ziyaret 

ettiği şehirlerdeki tarihi eserlerin sayılarını genellikle belirttiği halde 

Çankırı’dan bunu esirgemiştir. Ayrıca Evliya, şehrin en önemli yapısı olan 

Darüşşifa ve Darülhadis’ten de hiç bahsetmemektedir.  

Bu nedenle Çankırı’daki tarihi ve mimari yapılar hakkında bazı bilgiler 

içeren Kastamonu Vilâyeti Salnameleri konumuz bakımından oldukça 

önemlidir. Bu salnamelerde Çankırı şehri ve şehirdeki tarihi, mimari ve 

manevi varlıklar “Kengırı mutasarrıflık merkezi, şehrin mahalli düz ve 

bayırımsı, iki tarafından, tatlı ve acı çaylar cereyan ile sağ ve solunda 

kabristanlar, çarşılar,  hamamlar, medreseler, camiler, tekkelerle ve mahalle 

aralarında müteaddit çeşmelerle müzeyyen, kenarında cesîm bir Kışla-yı 

Hümâyûn, kârgîr olarak Dârü’l-hadîs nâm-ı diğer Taşmescid  ve derûnunda 

tarîkat-ı âliye-i mevleviyyeden Şeyh Cemaleddin, şehrin arka tarafında 

âsâr-ı atîkadan gâyet harâb olan kale ve derûnunda evliyadan Şeyh 

Karatekin, şehrin içinde ve dışında Kırklar, Şeyh Bahaeddin, Şeyh Mehdî ve 

sâir zevât-ı kiram medfûndur” şeklinde tarif edilmektedir.2 Ayrıca, 

1314/1896 yılına ait salnamede Çankırı’da, Alacamescit, Taşmescid, Hoca 

Elvan, Hoca İbrahim, Câmi-i Kebîr, Karataş, Halil Ağa, Kayseri Bey, 

Debbağhâne, Hoca Bahşayış, Mîr Ahûr, Perdedâr, Çukur, İmâret, Çetence, 

Yoğurtcu, Şeyh Osman, Yapar, Kıbtî ve Hamidiye mahallelerinin bulunduğu 

belirtilmektedir.3   

Salnamelerdeki bilgilerden 1869–1903 yılları arasında Çankırı’da, 717 

dükkân, 7 hamam, 10 su hızarı, 5 âsiyâb, 23 han, 1 bedesten, 3 Gayri müslim 

mektebi, 30 İslâm sıbyan mektebi, 3 kilise ve manastır, 9 hangâh ve zaviye, 

                                                           
  Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı Öğretim 

Üyesi 
1   Evliya Çelebi,  Seyahatname, (Haz: Ahmet Cevdet), Cilt:3, Dersaadet İkdam Matbaası, 1314,  

s. 250-251. 
2   Sâlnâmelerde Çankırı Kastamonu Vilâyeti Sâlnâmelerinde Çankırı (Kengırı) Sancağı (1869-1903) 

(Haz: Ömer Türkoğlu), Çankırı Valiliği, Çankırı 1999, s. 40, 94, 113, 141, 167-168, 192, 216, 

233, 252. 
3   Sâlnâmelerde Çankırı., s. 471; Çankırı’daki mahalleler hakkında ayrıca bkz. İlhan Şahin, 

“Çankırı”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt: 8, İstanbul 1993, s. 217; Çankırı 

mahalleleri hakkında ayrıca bkz. Ferruh Toruk, “Kasım Bey ve Çankırı’daki İmar 

Faaliyetleri”, Bilge, Sayı: 44, Bahar/2005, s. 41, dipnot: 2. 
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18 medrese, 2 kütüphane, 2 muvakkithane, 3 çamaşırhane, 29 câmi ve 

mescit, 6 değirmen, Sultan Süleyman Câmii’nin bitişiğinde bir tane büyük 

havuz, 37 çeşme, 1 hükümet dairesi, 1 kışla, 1 depo, 1 telgrafhane, biri kârgîr 

ve dördü ahşap 5 köprü, 1 mekteb-i idâdî, 1 mülkiye mektebi, 1 rüşdiye 

mektebi, 1 hastahane ve harap bir kalenin olduğu tespit edilmektedir.4  

Bu tebliğde Çankırı’da günümüze ulaşan mimari eserler ile tarihi kaynaklar 

ve araştırmalardan tespit edebildiğimiz fakat çeşitli sebeplerden dolayı 

günümüze gelemeyenler hakkında kısaca bilgi verilecektir. Dolayısıyla 

Çankırı’daki mimari yapılar tebliğ çerçevesinde ele alınmış olup kendi 

aralarında toplu tanıtım ve değerlendirilmeye çalışılmış, Çankırı Kalesi 

dışındaki eserler hakkında ise detaylı bilgi verilmemiştir. 

A) ÇANKIRI KALESİ 

Çankırı Kalesi şehrin sırtını dayamış olduğu kuzeydeki 900 m. rakımlı 

Karatekin tepesine inşa edilmiştir.5 Kalenin tarihi Cenevizliler6 ve Hititlere7 

kadar uzanmakta olup bu dönemlerden kalan kalıntılar üzerine inşa edilmiş 

bir Bizans kalesidir ve Bizanslılar zamanında ceza evi olarak kullanılmıştır.8 

Kale Anadolu’daki mevcut kalelerin9 örnekleri arasında yer almaktadır. 

Fakat tahkimatı itibariyle bu kalelerden farklı özelliklere sahiptir.10 Düzensiz 

bir tepe üzerine doğu, batı ve güneye doğru enlemesine inşa edilmiştir.11 

Evliya Çelebi ise kalenin dört köşeli taş bir bina olduğunu ve bir kapısının 

bulunduğunu belirtmektedir.12 Kuzey ve batı cepheleri, doğal olarak 

                                                           
4   Sâlnâmelerde Çankırı., s.17, 39, 62, 86, 91, 110, 117, 137, 164, 190, 214, 264, 334, 368, 396,419, 

436, 471,448, 488, 513, 544,  
5   M.Orhan Bayrak, Türkiye Tarihi Yerler Klavuzu, İstanbul 1979, s.158. 
6   Sâlnâmelerde Çankırı, s. 14. 
7  Bahattin Ayhan, Çankırı Tarihi, Ankara 1998, s. 105. 
8   Bayrak, a.g.e., s.158. 
9  Anadolu Kaleleri hakkında geniş bilgi için bkz. Nazmi Sevgen, Anadolu Kaleleri, I. Cilt, 

Ankara 1960; Semavi Eyice, “Kale”, Türk Ansiklopedisi, Cilt:21, Ankara 1974, s.137-148; aynı 

yazar, “Kale”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt: 24, İstanbul 2001, s. 137-148; M. 

Steeck, “Kale”, İslam Ansiklapedisi, Cilt: 6, İstanbul 1955, s. 124-125; A. Gabriel, İstanbul Türk 

Kaleleri, (Çev: A.Ilgaz), İstanbul 1941; Celal Esad Arseven, “Kale”, Sanat Ansiklopedisi, Cilt: 2, 

İstanbul 1957, s. 908-909; Ali Boran, “Osmanlı Dönemi Kale Mimarisi”, Osmanlı, 10, (Edi. G. 

Eren), Ankara 1999, s. 347-363. 
10   Hacı Şeyhoğlu A. Kemal, Çankırı Tarihi, Vilâyet Matbaası, Çankırı 1930, s. 10. 
11   Kale hakkında ayrıca bkz. Ayhan, a.g.e., s. 83-84. 
12   Evliya Çelebi, a.g.e., s.250.  
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meydana gelmekte olup dış kısımları tesviye olunarak duvarla çevrilmiş, 

güney cephesi sunî keskin yamaç haline getirilmişti. Kapının yer aldığı doğu 

cephesi ile kuzeydoğu cephesinin bir bölümü kârgir duvarlıydı.13 Yerleşim 

yeri olarak da kullanılan kalenin 100x200 m. boyutlarında olduğu 

belirtilmektedir.14 Danişmendliler, Selçuklular ve Osmanlılar tarafından 

birkaç defa tamir edilen kale15, 1830’lu yıllara kadar işlevini sürdürmüş ve o 

yıllardan sonra sürekli tahribata uğramıştır. 1847’ye kadar kalabalık bir 

mahalle iken, meydana gelen kolera salgını sonucu halk kaleyi terk ederek 

düzlüğe inmiştir.16  1870’li yıllardan itibaren ise “gayet harab olarak burc ve 

bâruları (surları) münhedim olan”17 kaleden 1910’lu yıllarda ise şerefesinden 

yukarısı yıkılmış bulunan sadece bir minare (Fotoğraf: 1) ile Karatekin 

Türbesi’nden başka bir şey kalmamıştı.18 Hâlbuki kalenin etrafında Roma 

mezarları, su sarnıçları, mağaralar, gözetleme ve ateş kulelerinin bulunduğu 

belirtilmektedir.19 Günümüze ise kale kapısı tarafındaki duvardan bazı 

kalıntılar kalmıştır. (Fotoğraf: 2) 

B) CAMİ VE MESCİTLER 

Salnamelerde Çankırı’da 29 cami ve mescidin bulunduğu belirtilerek, 

isimleri, bulundukları mahalleler ile haklarında hiçbir bilgi 

verilmemektedir.20 Yaptığımız araştırmalarda Çankırı’da Ulu/Sultan 

Süleyman/Kurşunlu Camii (1558)21 (Fotoğraf: 3), Ali Bey Camii (1297–

                                                           
13   Hacı Şeyhoğlu A. Kemal, a.g.e., s. 11. 
14   Ayhan, a.g.e., s. 105. 
15   Bayrak, a.g.e., s. 158. 
16   Ayhan, a.g.e., s. 105. 
17   Sâlnâmelerde Çankırı, s. 14. 
18   Hacı Şeyhoğlu A. Kemal, a.g.e., s. 15. 
19   Ayhan, a.g.e., s. 105. 
20   Sâlnâmelerde Çankırı, s.137, 164. 
21  Kitâbesinden, 1558 yılında bitirildiği anlaşılan Ulu Câmi’nin inşasına 1522 yılında 

başlanılmıştır (Hacı Şeyhoğlu A. Kemal, a.g.e., s.22). Ulu Câmi Mimar Sinan’ın 

kalfalarından Mustafa Ağa tarafından inşâ edilmiştir (VGM, Abide ve Yapı İşleri Dairesi 

Arşivi Ulu Câmi dosya no: 18.01./1). Ancak, Mimar Sinan tarafından inşâ edilen yapıların 

kayıtlı olduğu tezkerelerde Çankırı Sultan Süleyman Câmii’nin ismi geçmemektedir. 

Dolayısıyla bu câmiyi bizzat Mimar Sinan değil de ismi zikredilen kalfa veya Mimar 

Sinan’ın ekolü tarafından inşa edilmiş olması mevcut bilgilere göre daha uygundur  (Mimar 

Sinan tarafından inşa edilen yapılar hakkında geniş bilgi için bkz. Aptullah Kuran, Mimar 

Sinan,  1. Baskı, İstanbul 1986, s. 249-405; Rıfkı Melûl Meriç, Mimar Sinan Hayatı, Eserleri I. 

Mimar Sinan’ın Hayatına, Eserlerine Dair Metinler, Ankara 1965; Aptullah Kuran, 
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1609)22, Hacı Şeyhoğlu Camii (19. y.yılın ilk yarısı)23 (Fotoğraf: 4), 

İmaret/Kasım Bey Camii (1397,1913 tamir)24, Buğday Pazarı Camii (17. 

y.yıl)25 (Fotoğraf: 5), Yeni Cami (1720)26 (Fotoğraf: 6), Karataş Camii 

(17.y.yılın ilk çeyreği)27, Mirahor Camii (1796 tamir)28, İmraniye Camii 

                                                                                                                                        
“Tezkerelerde Adı Geçen Sinan Eserlerinin Yapı Türlerine Göre Alfabetik Listesi”, 

Mimarbaşı Koca Sinan Yaşadığı Çağ ve Eserleri, (Edi. Sadi Bayram),  İstanbul 1988, s.155-166).  
22   Bkz. Ayhan, a.g.e., s. 122, 163; VGM, Abide ve Yapı İşleri Dairesi Arşivi Ali Bey Câmii 

dosya No:  18-00.01/4; Şahin, a.g.m., s.217. 
23  Hacı Şeyhoğlu Camii büyük  bir  avlunun  güneybatısına inşa edilmiştir. Avluya doğu ve 

batıdan girilmektedir. Avlunun doğusunda hazire vardır. Ancak  hazireden  günümüze 

sadece  dört mezar ulaşmıştır. Bu mezarlardan da yalnız birisinde H.1245/1829 tarihi   ve  

Hacı Şeyh Zade Hacı Seyyid Mehmed Efendi’nin ismi okunmakta olup  diğer üç  mezarda 

herhangi bir  yazı ve tarih yoktur. Camide bu mezar taşındaki tarihten başka herhangi bir  

kitabe bulunmamaktadır. Dolayısıyla mezarı günümüze ulaşan kişi büyük bir ihtimalle  bu  

camiyi yaptıran kişi  olabilir. Bu tarihi nazarı dikkate aldığımızda  cami muhtemelen 18.  

yüzyılın sonları ile 19. yüzyılın ilk yarısında yapılmış  olabilir. Hacı Şeyhoğlu  Câmii 1937 

yılında 800 lira tahmini bedelle satışa çıkarılmış ancak kayıttaki bilgilerden satışın 

gerçekleşmediği anlaşılmaktadır(Bkz. Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi(VGMA), Hayrat 

Satış Defteri(HSD), s. 51, 324). 
24   Kasım Bey Câmii olarak da bilinen İmaret Câmii’nin ilk inşâsı 800/1397 yılında Candaroğlu 

Kasım Bey tarafından gerçekleştirilmiştir. Şimdiki cami ise 1332/1913 yılında İsfendiyar 

oğlu Kasım Bey tarafından Mimar Mustafa’ya yaptırılmıştır. Ancak câmi 1913’den sonra 

1916 ve 1924 yıllarında da bazı tamirler geçirerek, özelliğini yitirmiş 1952 yılında ise 

tamamen yenilenmiştir (Bkz. VGM, Abide ve Yapı İşleri Dairesi Arşivi İmaret Câmii dosya 

no: 18-01/3; Hacı Şeyhoğlu A. Kemal, a.g.e., s.22; Ayhan, a.g.e., s.130-132; Toruk, a.g.m., s. 

37.). 
25   Bkz. Ayhan, a.g.e., s. 162. 
26   Bkz. Ayhan, a.g.e., s. 173. 
27  Camide herhangi bir kitabe bulunmamaktadır. Ancak, caminin güneydoğu köşesinde 

“Karataş Camii 1220” şeklinde bir levha bulunmaktadır. Levhadaki bu tarih şayet hicri ise 

bu da 1805 yılına tekabül etmektedir. Cami İmamı Ömer Harmancı’nın Vakıflar Genel 

Müdürlüğü’ne bu cami hakkında müracaatı üzerine kendisine gönderilen cevabi yazıda bir 

şahsiyet kaydında bu camiye Gurre-i Rebiyülevvel 1144/Mart 1731 tarihinde bu camiye bir 

görevlinin tayin edildiği belirtilmektedir.27 Dolayısıyla 1805 tarihi muhtemelen tamir tarihi 

olup caminin inşasının ise 18. yüzyılın ilk çeyreğinde olması kuvvetle muhtemeldir (Bkz. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Sayı: B.02.1.VGM:0.10.00.02/18.00/556/1998/30.06.1998/15582). 

Hayrat Satış Defteri’ndeki bir kayda göre ise Karataş Câmii 1937 yılında 600 lira tahmini 

bedelle satışa çıkarılmıştır. Ancak kayıttaki bilgilerden satışın gerçekleşmediği 

anlaşılmaktadır (VGMA, HSD, s. 324). 
28   Bkz. VGM, Abide ve Yapı İşleri Dairesi Arşivi Mirahor  Câmii dosya no: 18-00.01/48; 

Ayhan,    a.g.e., s. 177. 
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(20.y.yılın ilk çeyreği)29, İplik Pazarı Camii30, Hacı Musa Camii31, Kirmanoğlu 

Camii32, Şeyh Kasım Camii33 ve Haznedar Hacı Mehmed Ağa Camii34 

isimleriyle anılan 14 cami ve Taş Mescit, Alaca Mescit, Şeyh Mehdi 

Mescidi35, Tabakhane Mescidi36, Kuşhane Mescidi37, Yapar Mahallesi 

Mescidi38, Ali Şeyh Mahallesi Taş Mescit39, Çetme Mahallesi Mescidi40, 

                                                           
29   Bkz. VGM, Abide ve Yapı İşleri Dairesi Arşivi İmraniye Câmii dosya no: 18-00-01/3. 
30  Kitâbesi olmayan ve kesin yapılış tarihi bilinmeyen İplik Pazarı Câmii 1950-1951 yıllarında 

yıkılarak yeniden ibadete açılmış, 1995’li yıllarda ise yıkılıp yerine yeni bir câmi yapılmak 

istenmiştir. Ancak, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 26.6.1995 

tarih ve 331 nolu toplantısı, aynı tarih ve 4029 nolu kararıyla câminin “Taşınmaz Kültür 

Varlığı” olarak tesciline, şadırvanının onarımına ve çevresinin ise düzenlenmesine karar 

verilmiştir (VGM, Abide ve Yapı İşleri Dairesi Arşivi İplik Pazarı Câmii dosya no: 18.01./5). 
31   Hayrat Satış Defteri’ndeki bir kayda göre Yoğurtcular Mahallesi’nde bulunan Hacı Musa 

Câmii’nin arsası 400 lira bedelle satışa çıkarılarak 1939 yılında 30 liraya satılmıştır (Bkz. 

VGMA, HSD, s. 51, 324).Çankırı İl Fihristi’ndeki bir kayıtta ise Hacı Musa Câmii’nin bir 

vakfı olduğu belirtilmektedir(Bkz. VGMA, Çankırı İl Fihristi, Defter no: 2330, sıra: 5, esas: 

203, sıra: 117). 
32  İmaret Mahallesi’nde olduğu belirtilen Kirmanoğlu Câmii satılması için 1937 yılında 

müzayedeye konulmuş ve 1939 yılında 520 liraya satılmıştır (Bkz. VGMA, HSD, s.51). 
33   Çankırı İl Fihristi’ndeki bir kayıtta “Çankırı’da Kasım Bey Mescidi” şeklinde zikredilen 

eserin daha sonra câmiye çevrildiği anlaşılmaktadır (Bkz. VGMA, Çankırı İl Fihristi (ÇİF), 

Defter no: 2330, sıra: 25, esas: 203, sıra: 1285, sarı.sani. muh. 710).Taş Mescit Mahallesi’nde 

bulunan Şeyh Kasım Câmii’ne ait arsa 300 lira tahmini bedelle satışa çıkarılarak 1937 

yılında 70 liraya satılmıştır (Bkz. VGMA, HSD, s.324). 
34  Yoğurtcu Mahallesi’ndeydi bir vakfı vardı. Ayrıca kayıttaki bilgide câminin 1167/1753-1754 

yılına ait bir de vakfiyesinin bulunduğu belirtilmektedir (VGMA, ÇİF, Defter no: 2330, sıra: 

35, esas: 203, sıra: 1687). 
35  Hayrat Satış Defteri’ndeki bir kayıttan Şeyh Mehdi Mescidi’nin 100 lira bedelle satışa 

çıkarılarak 1947 yılında câmi cemaati idaresine 250 liraya satıldığı anlaşılmaktadır (Bkz. 

VGMA, HSD, s.234).  
36  Tabakhane Mahallesi’ndeki mescit 500 lira tahmini bedelle satışa çıkarılmış ve 1939 yılında 

201 liraya satılmıştır (Bkz. VGMA, HSD, s.51, 324). Çankırı İl Fihristi’ndeki bir kayıtta 

“Çankırı’da vaki’ Debbağhane Mahallesi’ndeki Mescid i Şerif” olarak zikredilen mescidin 

bir de vakfının bulunduğu anlaşılmaktadır (Bkz. VGMA, Çankırı İl Fihristi (ÇİF), Defter no: 

2330, sıra: 26,  esas: 203, sıra: 1341, sani.muh..739). 
37   Tevfikiye Mahallesi’nde olduğu belirtilen Kuşhane Mescidi 1939 yılında 400 liraya 

satılmıştır (Bkz. VGMA, HSD, s. 51). 
38  Yapar Mahallesi Mescidi 300 lira tahmini bedelle satışa çıkarılmış fakat 1938 yılında 105 

liraya satılmıştır (Bkz. VGMA, HSD, s. 51, 324). 
39   Bu mescit 1937 yılında 1000 lira tahmini bedelle satışa çıkarılmış ancak 1939 yılında 70 

liraya satılmıştır (Bkz. VGMA, HSD, s. 51). 
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Çetince Mescidi41, Güdük Minare Mescidi42, Kayser Bey Mescidi43, Kayser 

Bey Hangah-ı Mescidi44 ve Hoca Elvan Mahallesi Mescidi45 gibi 13 de mescit 

tespit ettik. Camilerden 10 tanesi geçirdikleri tamirlerle de olsa günümüze 

ulaşırken, Hacı Musa, Kirmanoğlu, Şeyh Kasım ve Haznedar Hacı Mehmed 

Ağa camilerinden ise hiçbir şey kalmamıştır. Mescitlerden ise Taş Mescit, 

Alaca Mescit ve Şeyh Mehdi Mescidi günümüze ulaşmış olup geriye kalan 

10 mescit ortadan kalkmıştır.  

Çankırı’daki camilerden, Ulu, Ali Bey ve Şeyhoğlu kubbelerle örtülmüş olup 

diğer yedi cami ise ahşap düz damla kapatılmıştır. Damlar üstten 

kiremitlerle kaplı ahşap kırma çatılıdır. Ahşap tavanlı camiler bölgesel 

özellik arz ederken, Sultan Süleyman Camii klasik devir Osmanlı cami 

mimarisinin önemli örneklerindendir. Plan şeması bakımından Üsküdar 

Mihrimah Sultan Camii(1548)46’ni andıran Sultan Süleyman Camii, ortada 

büyük bir kubbe ve bunu destekleyen doğu, batı ve güneyde birer yarım 

olmak üzere üç yarım kubbe ile mihrap önündeki yarım kubbenin doğu ve 

batısındaki küçük birer kubbeyle örtülmüştür. Orta kubbe sivri kemerlerle 

güneyde iki büyük dikdörtgen fil ayağa, kuzeyde ise iki gömme ayağa 

binmektedir. Kubbeye geçiş pandantiflerle sağlanmıştır.47   

                                                                                                                                        
40   Çetme Mahallesi Mescidi 500 lira tahmini bedelle satışa çıkarılarak, 1939 yılında 151 liraya 

satılmıştır (Bkz. VGMA, HSD, s. 51) 
41   Çetince Mahallesinde bulunduğu zikredilen mescit 500 lira tahmini bedelle satışa çıkarılmış 

ve 915 liraya 1937 yılında satılmıştır(Bkz. VGMA, HSD, s. 324). 
42  Yoğurtçu Mahallesi’nde olduğu belirtilen Güdük Minare Mescidi 250 lira tahmini bedelle 

satışa çıkarılarak, 1940 yılında 250 liraya istimlâk edilmiştir (Bkz. VGMA, HSD, s. 324). 
43  Çankırı İl Fihristi’ndeki bir kayıtta adı geçen Kayser Bey Mescidi’nin  ayrıca bir de vakfının 

bulunduğunu öğreniyoruz (Bkz. VGMA, ÇİF, Defter no: 2330, sıra: 8, esas: 303, 269, 

sarı.muh. 625, sabi 264). 
44  Çankırı İl Fihristi’ndeki bir kayıtta mescidin Kayser Bey Hangâhı’nda bulunduğu 

belirtilmektedir (Bkz. VGMA, ÇİF, Defter no: 2330, sıra: 17, esas: 203, sıra: 957, rabi. sani 

ask.1020). 
45   Çankırı İl Fihristi’ndeki bir kayıtta “Çankırı’da Hoca Elvan Mahallesi’nde vaki mescid-i 

şerif” şeklinde geçen mescidin bir de vakfının bulunduğunu öğreniyoruz (VGMA, ÇİF, 

Defter no: 2330, sıra:46, esas: 203, sıra: 2189, Evv. Ask. 93). Yerini belirleyemediğimiz 

mescitten günümüze hiçbir şey kalmamıştır. 
46   Bkz. Doğan Kuban, “Mihrimah Sultan Külliyesi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt: 

5, İstanbul 1994, s.456-457. 
47   Cami hakkında fazla bilgi ve geçirdiği tamirler hakkında bkz.VGM, Abide ve Yapı İşleri 

Dairesi Arşivi Ulu Cami Dosya no: 18. 01./1. 
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Kubbeli diğer iki cami olan Ali Bey ve Hacı Şeyhoğlu camileri de mahalli 

mimar ve ustaların eserleridir. Ahşap tavanlı camiler ise tavanlarındaki 

ahşap süslemeleri, kalem işleri ve çeşitli yazılarla oldukça dikkat 

çekmektedirler. Bu camilerden İmaret Camii ile Buğday Pazarı Camii’nin 

avlularında iki katlı ahşap medreseler bulunmaktadır. Ayrıca, İmaret 

(Fotoğraf: 7), Hacı Şeyhoğlu ve Karataş camilerinin avlularında hazireleri 

vardır. Ahşap tavanlı camiler plan şeması bakımından, tek sahın halinde 

enlemesine gelişme gösterenler ile mihraba dikey olarak uzananlar olmak 

üzere iki gruba ayrılmaktadır. İmaret Camii ile Karataş Camii birinci grubun 

örnekleri arasında yer alırken Yeni Cami ise ikinci grubun güzel bir örneğini 

oluşturmaktadır. Buğday Pazarı Camii ile İmraniye Camii ise harimlerini üç 

taraftan çevreleyen mahfilleri bakımından da önemlidirler.    

Çankırı’daki mescitlerden Alaca Mescit (Fotoğraf: 8 ) ve Şeyh Mehdi Mescidi 

çeşitli tamirler geçirerek ve bugün cami olarak ibadete açık bulunan iki 

mescittir. Çankırı şehir merkezinin güney batısında, Derbent Deresi (Kuru 

Çay) kıyısında, Hıdırlık tepesinin güneyinde, küçük bir tepe üzerine 

kurulmuş olan ve bugün Taş Mescit (1235, 1242)48 olarak bilinen yapı ise 

Darüşşifa49, Darülhadis50, Cemaleddin Ferruh Türbesi51 ve bir 

Mevlevihaneden52 (Fotoğraf: 9-10-11-12-13-14) oluşmaktaydı. Selçuklu 

Hükümdarı I. Alaeddin Keykubat’ın Çankırı Atabeyi olan Cemaleddin 

Ferruh tarafından 1235’te Darüşşifa olarak yaptırıldı. 1242’de ise Darülhadis 

eklendi. 1892’de Mevlevihane Şeyhi Nuri Dede tarafından üç hücre, 

                                                           
48   Bkz.VGM, Abide ve Yapı İşleri Dairesi Arşivi Taş Mescit dosya no: 18-01/2; Ayhan, a.g.e, s. 

111. 
49  Darüşşifa hakkında geniş bilgi için bkz.Yılmaz Önge, “Çankırı Darüşşifası”, Vakıflar Dergisi, 

Sayı: 5, Ankara 1962, s. 251-255; Metin Sözen, Anadolu Medreseleri, Cilt: 2, İstanbul 1972, s. 

120-124; Gönül Cantay, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Darüşşifaları, Ankara 1992, s. 10, 54-58; 

Ferruh Toruk, “Çankırı Darüşşifası”, Vakıf ve Kültür Dergisi, Sayı:6, Vakıflar Genel 

Müdürlüğü Yayınları, Ankara 1999, s. 20-24. 
50   Bkz. Sözen, a.g.e., s. 122, 124. 
51  Türbeyle ilgili geniş bilgi için bkz. Hakkı Önkal, Anadolu Selçuklu Türbeleri, Ankara 1996, s. 

415-418.  
52  Çankırı Mevlevihanesi hakkında geniş bilgi için bkz. Ferudun Ata, Konya Mevlana Müzesi 

Arşivi’ndeki Belgelere Göre Çankırı Mevlevihanesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya 1995; Sezai Küçük, 

Mevleviliğin Son Yüzyılı, İstanbul 2003, s. 265-269; Toruk, “Kasım Bey ve Çankırı’daki İmar 

Faaliyetleri”,  s. 38. 
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semahane ve bir adet şeyh dairesi yaptırıldı. 1926’da Nuri Dede’nin 

yaptırdığı kısımlar, tekke ve zaviyelerin kapatılması nedeniyle yıktırıldı.53 

Günümüze bugün mescit olarak kullanılan Darülhadis, Cemaleddin 

Ferruh’un Türbesi, Darüşşifanın ise sadece kuzey duvarı gelebilmiş, 

Mevlevihane ise tamamen ortadan kaybolmuştur. 

C) TÜRBE VE MEZARLAR 

Salnamelerde Çankırı’daki bütün mimari yapıların sayıları belirtildiği halde 

şehirde kaç tane türbenin bulunduğundan söz edilmemektedir. Şeyh 

Karatekin, Şeyh Cemaleddin, Kırklar, Şeyh Bahaeddin ve Şeyh Mehdi gibi 

evliyaların sadece isimleri zikredilmiştir.54 Araştırmalarımıza göre bugün 

Çankırı’da altı türbe ve bazı mezarlar bulunmaktadır. Bu türbelerden Şeyh 

Mehdi, Şeyh Kasım, Veli Dede ve Toprak Baba türbeleri muhdes olup 

herhangi bir mimari ve sanat değeri özelliklerine sahip olmayan yapılardır. 

Şehir içindeki mezarlar da aynı niteliktedir. Kayda değer iki türbeden birisi 

Karatekin diğeri ise Cemaleddin Ferruh türbesidir.  

Karatekin55 Türbesi’nin ilk yapılışının Danişmendliler döneminde XII. 

yüzyılın başlarına tekabül ettiği belirtilmektedir.56 Selçuklu tarzında olduğu 

belirtilirse de o tarza özgü süslemelerden eser kalmamıştır.57 Türbe kare 

plânlı olup düz ahşap tavan ve kiremitli ahşap kırma çatıyla örtülmüştür. 

Çatının saçakları dışarıya taşkındır. Türbede yapı malzemesi olarak moloz 

taş ve tuğla kullanılmıştır. Beden duvarları belirli bir seviyeye kadar takviye 

edilmiştir. (Fotoğraf: 15) Türbenin doğu cephesi düz olup saçak altında 

sadece mazgal bir pencere vardır.   

Kuzey cephenin kuzeydoğu köşesinde yuvarlak kemerli bir niş 

bulunmaktadır. Aynı nişin bir benzeri ve daha büyüğü ve iç içe iki yuvarlak 

kemerlisi türbenin batı köşesindeki giriş kapısının güney tarafındadır. 

Güney cephe dışardan düz olduğu halde, içerden iç içe iki yuvarlak 

kemerlidir. Türbeye kuzeybatı köşedeki yuvarlak kemerli bir kapıdan 

                                                           
53   Ayhan, a.g.e., s.111. 
54   Salnamelerde Çankırı, s.40. 
55  Karatekin Çankırı kalesini 1074’te fethetmiş ve 1106’da vefat etmiştir. Ancak, Karatekin’in 

fetih esnasında şehit olmuş olabileceği de belirtilmektedir (Hacı Şeyhoğlu A. Kemal, a.g.e., 

s.17-18); ayrıca fazla bilgi için bkz. Ayhan, a.g.e., s. 99-102.. 
56   Bkz. VGM, Abide ve Yapı İşleri Dairesi Arşivi Karatekin Türbesi dosya no: 18-01.01/2. 
57   Hacı Şeyhoğlu A. Kemal, a.g.e., s.17-18, 178. 
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girilmektedir. Kapı kanatları orijinalde ahşap iken sonradan demir kanat 

şeklinde yapılmıştır. Girişin sağında yuvarlak kemerli bir niş vardır. 

1980’lerde türbenin tüm cepheleri sıvanmıştır.58 Türbe üç cepheye açılan 

mazgal pencerelerden ışık almaktadır. Doğu cephedeki pencerenin aynısı 

batı cephede de tekrarlanmıştır. Türbenin güney cephesinin üstten 

ortasındaki pencere, doğu ve batı cephesindeki pencerelere göre daha 

büyüktür. Kapının içten kuzeybatı köşesinde bir niş vardır. Niş yuvarlak 

kemerli olup zemine yakındır. Türbenin içinde güneyde iki büyük, kuzeyde 

ise iki küçük sanduka vardır. Karatekin’in sandukası türbenin güneydoğu 

köşesindedir.  

Cemaleddin Ferruh Türbesi Yeni Mahalle’de kente hâkim bir tepe üzerinde 

640/1242–1243 yılında bugün tamamen ortadan kalkmış olan Darüşşifaya 

kuzeyden bitişik olarak inşa edilmiştir. Halkın bugün Taş Mescit olarak 

bildiği yapı Cemaleddin Ferruh Türbesi ve Darülhadis’in birleşiminden 

oluşmaktadır. Türbe ve Darülhadis dikdörtgen plânlı olup tamamen taştan 

yapılmıştır.59 Türbe bir kayalığa yerleştirilmiş olup kayalığın toprakları 

zamanla kayması sonucunda bugün çok yüksekte kalmıştır.  

Türbenin üst kat kapısına iki yönlü ve sekiz basamaklı bir merdivenle 

çıkılmaktadır. Döneminin taş işçiliğini yansıtan motiflerle tezyin edilmiş 

kapıdan, doğu ve batıda dikdörtgen plânlı, tonoz örtülü iki eyvanla 

genişletilmiş, üstü pandantifli bir kubbe ile örtülü merkezî bir salona 

girilmektedir. Girişin tam karşısında, mihverden hafifçe sola kaymış olan 

portal, bugün yıkılmış olan Darüşşifanın portalidir.60  

Doğudaki tonozlu bölüm türbenin üst katına âit olup düzenlenme 

bakımından batıdakinden farklıdır. Batıdaki eyvanın kuzey duvarında bir 

pencere yer almaktadır. Doğudaki eyvan türbenin üst katı olup ortadaki 

kubbeli bölümün döşeme seviyesinden daha yüksek tutulmuştur. Sekinin 

cephesi, firuze renkli sırlı tuğlaların dik, sırsız tuğlaların yatık konmasıyla 

tezyin edilmiştir.61 

                                                           
58   Bkz. VGM, Abide ve Yapı İşleri Dairesi Arşivi Karatekin Türbesi dosya no: 18-01.01/2. 
59  Bkz. Hakkı Önkal, Anadolu Selçuklu Türbeleri, Ankara 1996, s. 415, 417-418; ayrıca bkz. Hacı 

Şeyhoğlu A. Kemal, a.g.e., s. 181. 
60   Önkal, a.g.e., s. 416. 
61   Fazla bilgi için bkz. Önkal, a.g.e., s. 416. 
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Türbenin alt katına üst kata çıkan merdivenin sahanlığı altında yer alan 

basık kemerli bir kapıdan girilmektedir. Türbenin bu alt katı iki bölümden 

oluşmaktadır. Kapıdan tonozlu bölüme geçilmektedir. Burası esas mezar 

odasına geçişi sağlayan bir mekân olup duvarları ve tonozu muntazam 

kesme taşlarla kaplanmıştır. Bu mekânın doğusunda mahzen yer 

almaktadır. Mahzene geçişi kemerli derin ve geniş bir açıklık sağlamaktadır. 

Kare planlı ve beşik tonozla örtülü mahzende altı tane tabut yer 

almaktadır.62  

Cemaleddin Ferruh Türbesi, fonksiyonel ve alışılagelmiş türbe 

biçimlerinden çok büyük farklılık gösteren plânıyla dikkati çeken bir 

yapıdır. Bunun nedeni ise baninin kendi mezarı olarak inşa ettirdiği yapının 

ebediyete kadar insanlığa faydalı insanlar yetiştiren bir kurum olmasını arzu 

etmesine bağlanmaktadır.63   

D) TEKKE VE ZAVİYELER 

Salnamelerde Çankırı şehir merkezinde 9 hangâh ve zaviyenin bulunduğu 

belirtilmekte64 olup yapılan araştırmalarda şu zaviye ve hangahlar tespit 

edilmiştir. Candaroğlu Kasım Bey Zaviyesi, Hacı Mehmed Zaviyesi, Hoca 

Aziz Zaviyesi, İmanlu Zaviyesi, İne Hacı Zaviyesi, Kara Şeyh oğlu Şeyh 

Mustafa Zaviyesi, Lenger Baba Zaviyesi, Melek Hatun Zaviyesi, Mesud Paşa 

Zaviyesi, Saru Baba Zaviyesi, Şeyh Çaruk Zaviyesi, Şeyh Hüsam Zaviyesi, 

Şeyh İbrahim Zaviyesi, Şeyh Mehdi Zaviyesi, Kayser Bey Hangâhı, Şeyh 

Bahaeddin Hangâhı ve Şeyh Emir Hangâhı65, Billur Baba Tekkesi.66 

Çankırı’da bu zaviye ve dergâhlardan başka bir de Mevlevihane 

                                                           
62   Önkal, a.g.e., s. 416. 
63   Önkal, a.g.e., s. 417. 
64   Salnamelerde Çankırı, s.137, 164. 
65  Bu zaviye ve hangahlar hakkında geniş bilgi için bkz. Cevdet Yakupoğlu, “Çankırı’da 

Zaviyeler ve Ahi Zaviyeleri (12-15. Yüzyıl)”, T.C. Çankırı Valiliği II. Çankırı Kültürü Bilgi 

Şöleni Bildirileri Yaran Kültürü ve Çankırı,  17-18 Eylül 2004 Çankırı, s. 224-229; ayrıca  bkz. 

Ayhan, a.g.e., s. 151, 153. 
66   Günümüze hiçbir şey kalmayan Billur Baba Tekkesi’nin dış görünümü itibariyle Türkmen 

tarzında olduğu ve Çankırı’nın ilk fâtihlerinden Şeyh Mehdi’ye ait mezarın bu tekkede 

bulunduğu zikredilmektedir (Hacı Şeyhoğlu A. Kemal, a.g.e.,, s.22, 178). Ayrıca bu tekkenin  

hariminde büyük bir kayanın bulunduğu her senenin belirli bir gününde Rum cemaatinin 

toplanarak bu kayayı ve tekkedeki türbeyi ziyaret ettikleri belirtilmektedir (Hacı Şeyhoğlu 

A. Kemal, a.g.e., s.179). 
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bulunmaktaydı.67 Bütün bu zaviye ve hangâhlar ile Mevlevihaneden 

günümüze hiçbir şey kalmamıştır.  

E) MEDRESE VE MEKTEPLER 

XII. ve XIII. asırlarda Çankırı’nın bir kültür merkezi olduğu belirtilerek 

medrese sayısının câmi sayısından daha fazla olduğu belirtilmektedir.68 

Ancak, bu yüzyıllarda kaç tane medresenin ve kaç tane câminin bulunduğu, 

bunların isimleri, yer aldıkları mahallelerin adlarıyla plân ve mimarîleri 

hakkında herhangi bir bilgi verilmemektedir.  

Dolayısıyla Çankırı’daki yapıların sayıları ve isimleriyle ilgili bilgilere ancak 

XIX. yüzyılın yarısından sonra salnamelerde rastlanılmaktadır.  

H.1286/1869 senesine ait Kastamonu Vilâyeti Salnamesinde Çankırı Sancağı 

merkezinde şu 16 medresenin bulunduğunu öğreniyoruz:69 Şakir Efendi 

Medresesi, Asmalı Medresesi, Şatrevân Medresesi, Civencizâde Medresesi, 

Saatli Medresesi, Samanpazarı Medresesi, Taş Medrese, Toprak Medrese70, 

İmâret Medresesi, Müftüzâde Medresesi, Hacı Said Efendi Medresesi, Ali 

Bey Medresesi, Alacalıoğlu Medresesi, Kirmanzâde Medresesi, Hacı Said 

Efendi Medresesi, Şeyh Cemaleddin Medresesi71.  

Bu medreselerin dışında Buğday Pazarı Câmii avlusunun kuzeybatısındaki 

medrese, Çivitçioğlu adında müstakil başka bir medrese ile Nusret Paşa72 

medreseleri de vardır. Böylece Çankırı’daki medreselerin sayısı 19’a 

                                                           
67   Çankırı  Mevlevihanesi  hakkında geniş bilgi için bkz. Ata, a.g.t; Küçük, a.g.e., s. 265-269; 

Hacı Şeyhoğu A.  Kemal, a.g.e., s.180-182. 
68   Ayhan, a.g.e., s. 117. 
69   Salnamelerde Çankırı, s. 13. 
70  Toprak Medrese Hükümet Caddesi’ndeydi. Rüstem Çelebi ibni Kasım vakfına ait olan eser 

Hayrat Satış Defteri’ndeki bir kayda göre 7005 lira tahmini bedelle satışa çıkarılarak, 1932 

yılında 705 liraya Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihâle ile satılmıştır (Bkz.VGMA, 

HSD, s.51. Bu medreseye ait Hayrat Satış Defteri’nde başka bir kayıt daha bulunup 

medresenin bu kayıtta 700 lira tahmini bedelle satışa çıkarılarak 25.1.1932 tarihinde satıldığı 

belirtilmektedir (VGMA, HSD, s.324).  
71  Büyük Hamam civarında olduğu belirtilen Şeyh Cemaleddin Medresesi Şeyh Cemaleddin 

vakfına kayıtlıydı. Hayrat Satış Defteri’ndeki bir kayıttan yapının 1934 yılında 1000 lira 

bedelle satışa çıkarıldığı anlaşılmaktadır (Bkz. VGMA, HSD, s.51). 
72   XVII. yüzyılda yapılmıştır. Ahşap olup 1985 yılında onarım görmüştür (Bkz. Ayhan, a.g.e., 

s.162). 
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ulaşmaktadır. Zaten 19. yüzyılın sonlarında çıkarılan salnamelerde de 

Çankırı merkezde onsekiz medresenin bulunduğu belirtilmektedir.73 

Bu 19 medreseden günümüze, Cemaleddin Ferruh Darülhadisi (1242)74, 

Çivitçioğlu Medresesi (1754)75 (Fotoğraf: 16), İmaret Camii Medresesi76 

(Fotoğraf: 17) ve Buğdaypazarı Camii Medresesi77 (Fotoğraf: 18) ulaşmış 

olup diğer 15 medrese yok olmuştur. Mevcut dört medreseden ikisi müstakil 

diğer ikisi ise cami avlusunda yer almaktadır. Dört medrese de çift katlı 

olarak yapılmıştır. Ancak, gerek Darülhadis, gerekse Osmanlı dönemine ait 

diğer üç medrese, Selçuklu78 ve Osmanlı döneminin79 klasik medrese 

özelliklerine sahip değildir.   

1869 ve 1870, 1871 yıllarına ait salnamelerde: Çankırı şehir merkezinde bir 

tane gayri müslim mektebi, ondört adet Müslüman Sıbyân Mektebi’nin 

bulunduğu belirtilirken bu mekteplerin isimleri ile plân ve mimarîleri 

hakkında herhangi bir bilgi verilmemektedir.80 Yine aynı salnamelerdeki 

bilgilere göre Çankırı’da bir tane de Rüştiye Mektebi bulunmaktaydı.81  

Çankırı’daki bu mekteplerden Taş Mektep’in inşasına Kastamonu Valisi 

Abdurrahman Paşa ve Çankırı Mutasarrıfı Tahir Paşa tarafından 1885 

yılında başlanarak, Çankırı mutasarrıfı Abdulgazi tarafından 1891 senesinde 

bitirilmiştir. İki katlı mektebin duvarları kesme taştan olup çatışı ahşap, üstü 

kiremit örtülüdür. Ana giriş kapısı merdivenli ve sütunludur. Mustafa 

                                                           
73   Salnamelerde Çankırı, s.190, 214. 
74   Fazla bilgi için bkz. Sözen, a.g.e.,  s.120-124. 
75   Bkz. Ayhan, a.g.e., s.162.   
76   Bkz. Ayhan, a.g.e., s.130-131. 
77   Fazla bilgi için bkz. VGM, Abide ve Yapı İşleri Dairesi Arşivi Buğday Pazarı Medresesi 

dosya no: 18.01./8; Ayhan, a.g.e., s. 162-163.  
78   Selçuklu medreseleri hakkında geniş bilgi için bkz. Aptullah Kuran, Anadolu Medreseleri I, 

Ankara 1969; Metin Sözen, Anadolu Medreseleri-Selçuklular ve Beylikler Devri, Cilt: I-II, 

İstanbul 1970-1972; Oktay Aslanapa, Türk Sanatı I-II, İstanbul 1984, s. 80-118. 
79  Osmanlı medreseleri hakkında fazla bilgi için bkz. Cavid Baysun, “Mescid-Osmanlı Devri 

Medreseleri”, İslam Ansiklopedisi, Cilt: VIII (1957), s. 71-77; Cahit Baltacı, XV. Ve XVI. Asır 

Osmanlı Medreseleri, İstanbul 1976; Mustafa Bilge, İlk Osmanlı Medreseleri, İstanbul 1984; İlgi 

Yüce Aşkun, “Sinan Devri Medrese Mimarisi”, Mimar Sinan Dönemi Türk Mimarlığı ve 

Sanatı, İstanbul 1988, s. 27-38;Yekta Demiralp, Erken Dönem Osmanlı Medreseleri (1300-1500), 

Ankara 1999; Mübahat S. Kütükoğlu, XX. Asra Erişen İstanbul Medreseleri, Ankara 2000.  
80   Salnamelerde Çankırı, s. 17, 39, 62. 
81   Salnamelerde Çankırı, s. 35, 59. 
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Kemal Atatürk 27 Ağustos 1925’de Çankırı’yı ziyaretlerinde 2 A ve 3 B 

sınıflarında konaklamıştır.82  

F) KÜTÜPHANELER 

Salnamelerde Çankırı merkezde iki kütüphanenin bulunduğu belirtilirken 

bu kütüphanelerin isimleri ve bulundukları mahalleler hakkında da 

herhangi bir bilgi verilmemektedir.83 Bu iki kütüphaneden günümüze 

Medrese Kütüphanesi olarak anılan küçük bir yapı ulaşmıştır. (Fotoğraf: 19)  

Bu kütüphane Alibey Mahallesi Mecbur Sokak No:4 adresindedir. 

Muhtemelen 17. yüzyılda inşa edildiği belirtilmektedir. Halk arasında 

Medrese Kütüphanesi olarak adlandırılan yapının hangi medreseye ait 

olduğu, medrese tamamen yıkılmış olduğundan bilinmemektedir. 

Kütüphane özel mülkiyet eline geçtiğinden şu anda bir evin bahçesi içinde 

kalmıştır.84 Meyilli arazi üzerine inşa edilmiştir. Kuzey cephesinin bir kısmı 

toprağa dayanmaktadır. Kuzeydoğu ve batısı evlerle çevrilmiştir. Moloz taş 

örgülü duvarlar düz silme ile nihayetlenmektedir. Altta düz bir silmeyle 

belirlenmiş, kesme taş ve tuğlalarla oluşturulan bir su basman katı 

bulunmaktadır. Giriş kapısı batı cephede yer almaktadır. Taş kemeri bozuk 

olan kapı yukarıda kaldığından, önündeki sahınlığa taş basamaklarla 

çıkılmaktadır.85  

Eser kare plânlı olup tuğla bir kubbeyle örtülüdür. Dıştan sekizgen kasnakla 

desteklenen kubbeye geçiş tromplarla sağlanmaktadır. Kubbenin kurşunu 

kaldırıldığından tuğlalar açıkça görülmektedir. Yapı güneyde iki doğuda ise 

bir adet olmak üzere toplam üç pencereden ışık almaktadır. Kemer ve 

söveleri kesme taş olan pencereler yuvarlak kemerlidir.  

Eserin güney cephesinde yarım daireli basit bir nişten oluşan bir mihrap 

bulunmaktadır. Bu da yapının bir müddet mescit olarak kullanıldığını 

göstermektedir. Köşelerde, doğu ve batıda birer kuzeyde üç adet niş 

bulunmaktadır. Mevcut izlerden nişlerin içerisinde ahşap rafların olduğu 

anlaşılmaktadır. İçte sıvalar dökülmüş ve ahşap döşemesi ise kaldırılmıştır.86    

                                                           
82   Ayhan, a.g.e., s. 200.  
83   Salnamelerde Çankırı, s. 137, 164. 
84   VGM, Abide ve Yapı İşleri Dairesi Arşivi Kütüphane dosya no: 18.01.01/17. 
85  VGM, Abide ve Yapı İşleri Dairesi Arşivi Kütüphane dosya no: 18.01.01/17. 
86  VGM, Abide ve Yapı İşleri Dairesi Arşivi Kütüphane dosya no: 18.01.01/17.  
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G) İMARETLER 

Bulunduğu mahalleye ismini veren imaret, Candaroğlu Kasım Bey 

tarafından yaptırılmıştır. İnşa tarihi bilinmemekle birlikte vakfiyesinin H. 

833/M. 1430 tarihli olması ve Kasım Bey’in Çankırı Sancak Beyliği’ne Çelebi 

Mehmed tarafından 1417 tarihlerinde tayin edildiği göz önünde 

bulundurulduğunda 1417–1430 yılları arasında inşa edilmiş olması kuvvetle 

muhtemeldir.87 Çalışan hizmetlilerden hareketle imaretin zaviye, mescit, 

fırın, aşhane, kiler ve ahırdan müteşekkil bir yapı olduğu belirtilmektedir.88 

17.yy’da Levent Eşkiyası tarafından tahrip edilerek çarşı ile birlikte yakılan 

ancak daha sonraları Kasım Bey’in soyundan gelenler tarafından tamir 

ettirilen89 bu imaretten günümüze kayda değer bir şey kalmamıştır. 

H) HANLAR 

Salnamelerde Çankırı merkezde 23 tane han bulunduğu belirtilirken bu 

hanların isimleri, bulundukları yerler, plân ve mimarîleri hakkında herhangi 

bir bilgi verilmemektedir.90 Muhtemelen ahşap ve kerpiç malzeme ile 

yapılmış olan bu şehir içi hanlarından Çankırı’da günümüze hiçbir örneği 

kalmamıştır.91   

I) BEDESTEN  

İmaret (Kasım Bey) Câmii’nin yakınlarında olduğu bilinen bedesten 

günümüze ulaşamamıştır. 

İ) HAMAMLAR 

Salnamelerde Çankırı merkezde 1874–1894 yılları arasında yedi hamamın 

bulunduğu belirtilirken92 bu hamamların isimleri, bulundukları mahalleler, 

banileri, inşa tarihleri ile plân ve mimarileri hakkında herhangi bir bilgi 

verilmemektedir. Bu yedi hamamdan günümüze Osmanlı döneminden 

sadece Karataş Hamamı ile Çarşı Hamamı ulaşmış olup diğer beş hamam ise 

tamamen ortadan kalkmıştır.93 (Fotoğraf: 20) 

                                                           
87  Toruk, “Kasım Bey ve Çankırı’daki İmar Faaliyetleri”, s. 38. 
88  Toruk, , “Kasım Bey ve Çankırı’daki İmar Faaliyetleri”,  s. 38. 
89  Ayhan, a.g.e., s. 130. 
90  Salnamelerde Çankırı, s. 137, 164. 
91  Ayhan, a.g.e., s. 116-117. 
92  Salnamelerde Çankırı, s. 137, 164, 190, 214, 334. 
93  Hamamlar ve Osmanlı dönemi hamamları hakkında geniş bilgi için bkz. Semavi Eyice, 

“İznik’de Büyük Hamam ve Osmanlı Devri Hamamları Hakkında Bir Deneme”, İ. Ü. 
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Karataş Hamamı Ali Bey Mahallesi Hamam Sokak No: 4 adresindedir. Ali 

Bey Camii’nin güneybatısında olan hamam XVII. yy.’da Çankırı Mütesellimi 

Ali Bey zamanında (1609) yapılmıştır.94 Dolayısıyla hamamın Ali Bey 

Camii’ne gelir getiren akar olarak yapılmış olması ve caminin vakıfları 

arasında bulunması kuvvetle muhtemeldir. 

Yapı güney-kuzey aksına dikey olarak uzanan bir çifte hamamdır. Batıda 

erkekler bölümü doğuda ise kadınlar bölümü vardır. Her iki hamamın 

soyunmalık bölümleri özgünlüklerini yitirerek tamamen betonarme olarak 

yapılmıştır. Bu muhdes soyunmalık bölümlerinden dar fakat yüksek 

açıklıklardan ılıklık bölümlerine geçilmektedir. Kapı açıklıkları sivri ile 

yuvarlak arasında bir kemere sahiptir. Her iki hamamın ılıklık bölümleri de 

dikdörtgen plânlıdır. Orta bölümleri birer kubbeyle örtülmüştür. Kubbeye 

geçiş pandantiflerle sağlanmıştır.  

Ilıklıkların doğu ve batı bölümleri erkekler bölümünde tromplu yarım 

kubbelerle, kadınlar bölümününki ise kalın bir kemeri andıran beşik tonozla 

örtülmüştür. Çünkü kadınlar bölümünün ılıklık ve sıcaklık bölümleri 

erkekler bölümüne göre daha küçüktür. Kubbelerin ortalarında sekizgen 

birer ışıklık bu sekizgenin etrafında ise yuvarlak ışıklıklar vardır. Ayrıca alt 

kısımlarda ise her bir cepheye gelecek şekilde, altta ikişerli sekizgen üstte 

yuvarlak bir tane olmak üzere üçerli küme oluşturan başka ışıklıklar da 

bulunmaktadır. Ilıklıklardan, yuvarlak kemerli birer kapıdan sıcaklık 

bölümlerine geçilmektedir. Sıcaklıklar dört eyvanlı ve dört halvetlidir. Orta 

mekânlar ve halvetler birer kubbeyle eyvanlar ise beşik tonozlarla 

örtülmüştür. Yukarıda da değindiğimiz gibi kadınlar bölümünün sıcaklık 

kısmı erkekler bölümününkine göre daha küçüktür. Orta mekândan 

halvetlere sivri kemerli açıklıklardan girilmektedir. Hem orta mekânı ve 

hem de halvetleri örten kubbelerin ortalarına birer sekizgen ışıklık açılmıştır. 

                                                                                                                                        
Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 15, Eylül 1960, s. 108-120; K. Ahmet Aru, Türk 

Hamamları Etüdü, İstanbul 1949; A. Saim Ülgen, “Hamam”, İslam Ansiklopedisi, Cilt: 5, 

İstanbul 1950, s. 174-178; M. N. Haskan, İstanbul Hamamları, İstanbul 1995; Halit Çal, “Zile 

Hamamları”, Türk Etnografya Dergisi,Sayı: 18, 1988, s.103-124; Yılmaz Önge, Anadolu’da XII-

XIII. Yüzyıl Türk Hamamları, Ankara 1995; Canan Çakmak, Tire Hamamları, Ankara 2002; 

Harun Ürer, İzmir Hamamları, Ankara 2002; Osman Eravşar, Tokat Tarihi Su 

Yapıları(Hamamlar), İstanbul 2004. 
94   Ayhan, a.g.e., s. 162. 
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Göbek taşları özgün olmayıp sonradan mermerden yapılmıştır. Erkekler 

bölümü sıcaklık kısmının kuzeydoğu halvetinden kuzeydeki sıcak su 

deposuna yuvarlak kemerli bir pencere açılmaktadır. Dolayısıyla bu halvet 

sauna olarak düzenlenmiştir.  

Kadınlar bölümünde ise kuzeydeki eyvandan sıcak su deposuna yuvarlak 

küçük bir delik açılmıştır. Aynı delik erkekler bölümünün kuzey eyvanında 

da vardır. Beşik tonozlu sıcak su deposu ve külhan her iki bölümün kuzey 

cephesi boyunca uzanmaktadır. Osmanlı dönemi haçvari çifte hamamlarının 

bir örneği olan Karataş Hamamı’nda yapı malzemesi olarak zemin 

döşemelerinde kesme taş, beden duvarlarında moloz taş ve kubbelerde ise 

tuğla kullanılmıştır. 

Çarşı Hamamı Mimar Sinan Mahallesi Attarlar Caddesi No: 45’tedir. 

Hamam doğu batı aksına doğru büyük bir dikdörtgen şeklinde 

uzanmaktadır. Çifte hamam olup kuzeyde erkekler güneyde ise kadınlar 

bölümleri yer almaktadır. Hamamın güney kuzey ve batı cepheleri 

önlerinden geçen sokaklara açılırken doğu tarafı evlerle kapatılmıştır. 

Erkekler bölümüne batıdan kadınlar bölümüne ise güneydeki Sandıkcılar 

Sokağından girilmektedir. Karataş Hamamı’nda da olduğu gibi bu hamamın 

da soyunmalık bölümleri özgünlüklerini kaybetmiştir.   

Muhdes soyunmalık bölümlerinden dikdörtgen şekilli ılıklık bölümlerine 

geçilmektedir. Ortası birer kubbeyle yan bölümler ise erkekler bölümünde 

yarım kubbelerle kadınlar bölümünde ise beşik tonozlarla örtülmüştür. 

Buradan sıcaklık bölümlerine geçilmektedir.  

Kadınlar bölümünün sıcaklık kısmı iki yanlarda iki eyvan ve iki halvetlidir. 

Erkekler bölümünün sıcaklık kısmı Karataş Hamamı’nın sıcaklık bölümüyle 

aynı özelliklere sahip olup dört eyvanlı ve dört halvetlidir. Eyvanlar 

Karataş’ta beşik tonozla örtülü olduğu halde burada kubbelerle örtülmüştür. 

Dolayısıyla yapının tamamen kubbelerle örtülü olması bu hamamında 

Osmanlılar döneminde inşa edildiğinin bir delilidir. Sıcak su depoları ve 

külhan sıcaklık bölümlerinin arkalarında yer almaktadır.  

J) ÇEŞMELER 

1297/1880, 1298/1881 ve 1299/1882 yıllarına ait salnamelerde Çankırı 

hakkında genel bilgiler verilirken “…mahallât aralarında müteaddit 
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çeşmeler”in95 varlığından söz edilirken 1312/1894 tarihli salnamede ise 

Çankırı merkezde 37 çeşme ve sebil’in bulunduğu belirtilmektedir.96 

Yaptığımız araştırmalar sonucunda bahsedilen 37 çeşme ve sebilden 22 

tanesinin ismini tespit ederek, haklarında bilgi edinebildik. Bu çeşmelerden 

11 tanesi günümüze ulaşmış 11 tanesi ise ulaşamamıştır.  

Günümüze ulaşanlar şunlardır: Büyük Cami (Fotoğraf: 21), İncili (1800) 

(Fotoğraf: 22), Ahşap (Fotoğraf: 23), Ali Ağa (Tabakhane) (Fotoğraf: 24), 

Kayabaşı (Fotoğraf: 25), Uzunyol (1902 tamir) (Fotoğraf: 26), Alaca Mescit 

(Fotoğraf: 27), Çamaşırhane (Fotoğraf: 28), (Karataş (1800), Taslı, İmrahor 

(Mirahor), çeşmeleridir. Günümüze ulaşamayanlar ise Yoğurtçu, Yozgatlı, 

Sülüklü, Binbaşılar (1703), Çukurbostan (1873), Kavaklı (1834), İmaret (1903 

tamir), Buğdaypazarı, Kadılar, Kağnıcı ve Alagöz çeşmeleridir.97 

Çankırı’da günümüze ulaşan çeşmelerden Ahşap Çeşme dışındaki bütün 

çeşmeler halkın su ihtiyacını karşılamak amacıyla binalara veya bahçe 

duvarlarına bitişik olarak inşa edilmiş tek cepheli basit çeşmelerdir.98 Ahşap 

Çeşme ise gerek cepheleriyle gerekse su haznesiyle meydan çeşmesi 

görünümünde olan Çankırı’da günümüze ulaşan tek çeşmedir.99  

K) KIŞLA 

Kışla Kastamonu valilerinden Topal İzzet Paşa zamanında inşa edilmiştir.100 

1869 yılına ait salnamede kışladan “…Kenar-ı şehirde dahi bir cesîm Kışla-

yı Hümâyûn vardır” şeklinde bahsedilmektedir.101 Kışladan günümüze 

hiçbir şey kalmamıştır. 

                                                           
95  Sâlnâmelerde Çankırı, s.264,  214, 308. 
96  Sâlnâmelerde Çankırı, s.448. 
97  Bkz.  www.cansaati.org 
98   Çeşmeler hakkında geniş bilgi için bkz. Sedat Çetintaş, “Türklerde su-çeşme, sebil”, Güzel 

Sanatlar, 5, 1955, s. 125-147; Ayhan Aytöre, “Türklerde Su Mimarisi”, Milletlerarası 1.Türk 

Sanatları Kongresi, Ankara 1962, s. 45-69; Sezer Tansuğ, “18. Yüzyılda İstanbul Çeşmeleri ve 

Ayasofya Şadırvanı”, Vakıflar Dergisi, Sayı:6, Ankara 1965, s. 93-95; H. Örcün Barışta, 

İstanbul Çeşmeleri Bereket Zade Çeşmesi, İstanbul 1989; H. Örcün Barışta, İstanbul Çeşmeleri 

Beyoğlu Cihetindeki Meyva Tabağı Motifleri Bezenmiş Tek Cepheli Anıt Çeşmeler, Ankara 1991; A. 

Cihat Kürkçüoğlu, Şanlıurfa Su Mimarisi, İstanbul 1993.   
99   Meydan çeşmeleri hakkında bkz. Aytöre, a.g.m., s. 59. 
100   Hacı Şeyhoğlu A. Kemal, a.g.e., s.29-28. 
101  Sâlnâmelerde Çankırı, s. 14. 
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L) SAAT KULESİ 

Saat Kulesi Alibey Mahallesi Güdük Minare Sokak’ta 25 nolu evin 

kuzeydoğusundadır. Kule önceden Dikiciler Arastası’nda Kıbırların 

dükkânının önünde iken, 1948 yılında Belediye Başkanı Halim Bayram 

tarafından bugünkü yerine taşınmıştır.102 Saati İsviçre’de yapılmış olup 1860 

veya 1866 yılında Hacı Efe’nin Belediye Başkanlığı sırasında, Sultan II. 

Abdülhamid tarafından İnebolu yolu ile Çankırı’ya gönderilmiştir. Bir 

platform üzerine kurulan kule, yaklaşık olarak 15 m. yükseklikte, kare 

plânlı, dikdörtgen gövdelidir. Üstte bir balkonu ve dört yönde yuvarlak 

kadranlı birer saat yer alır. Saat kadranları üzerinde yuvarlak açıklıklar 

vardır. Saati 24 saatte bir kurulur ve zincirlidir. Çanı iki tokmaklı ve 16 kg. 

ağırlığındadır. Yarım ve tam saatlerde çalar. Üzeri kurşun örtülü 

kubbelidir.103 (Fotoğraf: 28–29) 

M) MUVAKKİTHANE 

Salnamelerdeki bilgilerden, 19. yüzyılın sonlarında Çankırı merkezde iki 

tane Muvakkithanenin bulunduğunu öğreniyoruz.104 Ancak günümüze 

ulaşamayan bu muvakkithanelerin isimleri bulundukları yerler, plân ve 

mimarîleri hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 

SONUÇ 

Çankırı’daki en eski eser günümüze sadece bazı sur kalıntıları ulaşmış olan 

Çankırı Kalesi’dir. Selçuklular döneminde 1235 yılında inşa edilmiş olan 

Çankırı Darüşşifası ise Anadolu’da günümüze ulaşamayan darüşşifalar 

arasında yer almaktadır. Darüşşifa’dan günümüze ulaşmış olan kuzey 

cephesi ve portali ise döneminin karekteristik özelliklerini yansıtmaktadır. 

Ayrıca Darüşşifa burada bulunmuş ve bugün tıbbın sembolü olarak kabul 

edilen, muhtemelen bir kapının yan söve taşı üzerine Selçuklu geçmeli çifte 

ejder kabartma figürüyle105 şöhret kazanmış önemli bir eserdir. 

Darüşşifa’nın kuzeyine 1242 yılında iki katlı olarak inşa edilen Darülhadis 

ve Darülhadis’in doğu kanadını oluşturan Cemaleddin Ferruh Türbesi ise 

                                                           
102  Hakkı Acun, Anadolu Saat Kuleleri, Ankara 1994, s.14. 
103  Acun, a.g.e., s.15. 
104  Salnamelerde Çankırı, s.26, 488, 513, 544. 
105  Kapı taşları üzerine ejder figürünün işlendiği Selçuklu dönemi yapılarındaki örnekler ve 

fazla bilgi için bkz. Cantay, a.g.e., s. 58, dipnot:61 ve 62; ayrıca ejder figürleri hakkında bkz. 

Gönül Öney, Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesi ve El Sanatları, Ankara 1992, s. 46-50. 
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Çankırı’da Selçuklular döneminden günümüze ulaşan yegâne yapıdır. 

Bugün bu yapılar Taş Mescit olarak anılmaktadır. Kanaatimizce bu isim, 

Darüşşifa’nın kuzey cephesi dışında tamamen ortadan kalkması ve 

Darülhadis’in de eğitim-öğretim dışında mescit olarak kullanılmaya 

başlanmasıyla verilen bir isim olmalıdır. Çünkü bu yapı uzun zamandan 

beri eski görevleri dışında sadece mescit olarak kullanılmaktadır.  

Çankırı’da Selçuklular döneminden günümüze ulaşmış olan cami yoktur. 

Dolayısıyla Çankırı’da günümüze ulaşmış olan tarihi camilerin hepsi de 

Osmanlı dönemine aittir. Sultan Süleyman Camii, plan ve mimarisiyle 

Klasik dönem Osmanlı camilerinin arasında yerini alırken, Çankırı’da ise bu 

döneme ait olan önemli bir eserdir. Çankırı’daki diğer bütün camiler ise 

gerek plan ve mimarileriyle gerekse süslemeleri bakımından mahalli ve 

bölgesel üsluplar arz eden yapılardır. Bu camilerden, Buğday Pazarı Camii 

avlusundaki medresesi, yatay planlı harimi, “U” şeklindeki mahfili ahşap 

tavanındaki çıtakari süslemeleri bakımından oldukça önemlidir. Yeni Cami 

çeşitli yazıları, yuvarlak madalyonlar içine yazılmış sahabi isimleri ve ahşap 

tavan süslemeleri ile tavanın eteğindeki bitkisel motifli kalem işleri 

bakımından Çankırı’daki ahşap tavanlı camilerin en önemlisidir. Ali Bey ve 

Hacı Şeyhoğlu camileri ise Sultan Süleyman Camii’nden sonra kubbeyle 

örtülü diğer iki camidir.   

Türbe mimarisi bakımından Çankırı’da biri Selçuklu döneminden kalan 

Cemaleddin Ferruh Türbesi diğeri ise büyük oranda özgünlüğünü 

kaybetmiş olan Karatekin Türbesi’dir. Osmanlı döneminden günümüze iki 

katlı ve ahşap üç medrese ulaşmış olup bunlardan Çivitçioğlu Medresesi 

müstakil, diğer iki medreseden biri Buğday Pazarı Camii’nin avlusunda 

diğeri ise İmaret Camii’nin avlusunda yer almaktadır. Çankırı’da günümüze 

ulaşan Karataş ve Çarşı hamamları çifte hamam olup soyunmalık bölümleri 

özgünlüklerini kaybetmiştir. Çeşme bakımından nispeten zengin sayılan 

Çankırı’da maalesef günümüze sadece 11 çeşme ulaşabilmiştir. Bu 

çeşmelerden Tahta çeşme dışındakiler duvarların cephelerinde yer alırken, 

Tahta Çeşme ise bir meydan çeşmesi niteliğindedir. Türk İslam mimarisinin 

hemen hemen her çeşit yapısını bünyesinde bulunduran Çankırı, depremler 

ve dayanıksız malzeme kullanımı gibi sebeplerden dolayı pek çok mimari, 

tarihi ve kültürel eserini kaybetmiştir.   
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Ömer TÜRKOĞLU 

 

Osmanlı İmparatorluğu’nun uzun tarihinde, Tanzimat’ın ilanıyla başlayan 

dönemle uygulamaya konulan idari reform hareketlerinin en 

önemlilerinden biri de 5 Ekim 1877 tarihinde Vilâyât Belediye Kanunu’nun 

çıkarılmasıdır. Tüm kurum ve uygulamalarıyla Batılı tarzda bir yerel 

yönetim uygulamasından daha çok, öncelikle temiz, düzenli ve ferah kentler 

yaratmayı, hiç olmazsa başkenti ve imparatorluğun diğer büyük kentlerini 

bu şekle dönüştürmeyi hedefleyen bazı devlet adamlarının girişimiyle 

kanun, Osmanlı-Rus savaşının devam ettiği günlerde Meclis-i Mebusan’da 

kabul edilmiştir.  Ancak bundan önce 13 Haziran 1854’de, Kırım Savaşının 

başkentte yarattığı hareketliği düzene koymak için İstanbul Şehremaneti 

kurulmuş ve Meclis-i Vâlâ tarafından bir de nizamnâme hazırlanmıştı.1 Ne 

var ki Şehremaneti, beledî konularda beklenen başarıyı gösterememiş, 

bunun üzerine İstanbul on dört belediye dairesine ayrılmıştı.  

7 Haziran 1858 tarihli “Devâir-i Belediyyeden Altıncı Daire İtibar Olunan 

Beyoğlu ve Galata Dairesi’nin Nizâm-ı Umumîsi” ile de daireye yüklenen 

görevler genişletilmiş, gelirleri de belirlenmişti.2 

Türkiye’de Batılı anlamda ilk belediye örgütü sayılan Altıncı Daire-i 

Belediye’nin kuruluşundan, 1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun 

kabulüne kadar geçen süreç, yerel yönetim tarihimiz açısından özel bir 

öneme sahiptir. Bu önem hem belediyelerin ve uygulamalarının geçirdiği 

evrimi izlemek, hem de merkezî idarenin bazı görev ve yetkilerini taşradaki 

kurumlara devretme ve bu kurumların da söz konusu görev ve yetkileri 

nasıl kullandıklarını değerlendirmekten gelmektedir. 

Gerek Tanzimat öncesi dönemde ve gerekse sonrasında beledî hizmetlerin 

ne şekilde yürütüldüğü konusunda yeterli belge ve bilgiye sahip 

olduğumuzu söyleyemeyiz.3 Diğer taraftan “İmparatorluğun küçük ve az 

gelişmiş şehirlerinde belediyeler kurulsa da bir varlık gösteremediler” savı 

                                                           
 Araştırmacı-Yazar. (kebikec@ada.net.tr)  
1  Ortaylı, İlber; “İmparatorluk Döneminde Mahalli İdarelerin Evrimi”, Türkiye’de 

Belediyeciliğin Evrimi, Tekeli, İlhan – Selim İlkin (Ed. Ergun Türkcan), Belediyecilik 

Araştırma Projesi 1. Kitap, Ankara, 1978, s. 18.                                                      
2     Serçe, Erkan; Tanzimat’tan Cumhuriyet’e İzmir’de Belediye (1868-1945), Dokuz Eylül                                

yay., İzmir, 1998, s. 32. 
3   Bu savın bir istisnası olarak Osman Nuri Ergin’in Umûr-ı Mecelle-i Belediyye (1. baskı; I-V, 

İstanbul, 1330–1338, 2. baskı; I-IX, İstanbul 1995) isimli eserini zikretmek gerekir. 

mailto:kebikec@ada.net.tr
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da4 bu belge ve bilgi eksikliğinden dolayı tam olarak ispatlanabilmiş 

değildir. 

Bilindiği gibi 1877 tarihli Vilâyât Belediye Kanunu’nun “vâridât-ı 

belediyye”ye ayrılan 39. ila 41. maddelerinde belediye gelirlerinin neler 

olduğu belirtilmiş, ancak bu gelirlerin nasıl tahsil edildiği sorusu ise 

cevabını bulmamıştır. Diğer taraftan belediyelerin gerek kanunda öngörülen 

ve gerekse Dâhiliye Nezâreti’nden vilayetler kanalıyla gönderilen emirlerle 

hükmî şahsiyetlerine yüklenmiş olan hizmet ve görevleri tam anlamıyla 

yerine getirip getirmedikleri veya ne şekilde yerine getirdikleri sorusu da 

aynı şekilde cevapsızdır. 

Hâlbuki taşra belediyelerinde Tanzimat’tan Cumhuriyet’e değin geçen süreç 

içerisindeki uygulamalar, malî yapıları, gelirlerini tahsil yöntemleri, 

giderleri ve hizmetleri, yalnız yerel yönetim tarihimiz açısından değil, aynı 

zamanda kentler ile bu kentlerde yaşayan insanların modernleşme süreci 

konusunda da ipuçları verecektir. 

Bildirimizin esas kaynağını oluşturan ve konuyla ilgili diğer referanslarla da 

desteklediğimiz Çankırı Belediyesi’ne ait 1307 (13 Mart 1891-12 Mart 1892) 

tarihli Kengırı Belediyyesi Kalemine Mahsûs Yevmiyye Defteri, yukarıda 

değinilen konulara belli ölçülerde açıklık getirecek önemli bir belgedir. Bu 

sebepten dolayı Çankırı Belediyesi tarafından yayınlanması için hazırlamış 

olduğumuz söz konusu defter hakkında biraz bilgi vermeyi yararlı 

görüyoruz. 

Tanzimat sonrası Osmanlı bürokratik kurumlarının çoğunda olduğu gibi 

belediyelerde de çeşitli hesapların, gelir ve giderlerin, zimmetlerin, 

memurlardan yapılan kesintilerin, mültezimlerin yatırdıkları depozitoların 

vd. kaydedildiği defterler vardı. Bu defterler düzenli olarak tutulur, onayı 

gerekenleri genellikle belediye reisi, kâtip, sandık emini ve tabip gibi 

görevlilerle azadan iki kişi onaylardı.  

Elimizdeki defterin ismi Kengırı Belediyyesi Kalemine Mahsûs Yevmiyye 

Defteri olsada şekil ve içerik açısından bir tür “Vezne Defteri” olduğu 

açıktır. Belediyelerin gelir ve giderleri genel olarak “Esas Defteri” adı verilen 

                                                           
4    Ortaylı, İlber; Tanzimattan Sonra Mahalli İdareler (1840-1878), TODAİE Yay., Ankara,   1974, s. 

180. 
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defterde tutulurken, söz konusu defterde yer alan kimi işlemler hakkında 

ayrıntılı bilgi ise “Yardımcı Defter” kapsamına giren defterlerde bulunurdu. 

Vezne Defteri de bu kategoride yer alan defterlerdendir. Vezne Defteri’nin 

sağ taraftaki sayfalarına belediye sandığına giren, sol taraftakilere ise 

sandıktan çıkan paralar yazılır, ayrıca her iki sayfada da icmâl hanesi 

bulunurdu. Bu hanede hem o günkü hem de o güne kadarki hesaplar 

zincirleme bir biçimde yazılırdı.5 Defter, 28x40 ebatlarında olup toplam 68 

sayfadır. Defterin sağ tarafında -yukarıdaki açıklamalara uygun olarak- 

“Makbûzât” bölümü, sol tarafında ise “Sarfiyyât” bölümü yer almaktadır.  

Belediye, alacaklarını tahsil ile harcamalarını haftanın belirli günlerinde 

yapmakta olduğundan deftere gelir ve giderler de haftanın belli günlerinde 

yazılmaktaydı. Faaliyetin olduğu her günün sonunda günlük toplam 

yapılmakta, ayrıca bir ayın sonunda da gelir ve giderlerin aylık yekûnu 

yapılarak belediye reisi, sandık emini, belediye tabibi, kâtip ve azalar 

tarafından onaylanmaktaydı. Sayfalarda ‘yekûn’, ‘cins-i meskûkât’ (paranın 

cinsi), ‘nev’-i vâridât/sarfiyyât’ (gelir/giderin türü), ‘sene-i mâlî’, ‘sıra 

numarası’ ve ‘vukûât’ bölümleri yer almaktadır.  

Tahsil edilen gelir ve yapılan ödemeler altın, gümüş veya mağşûşe para 

üzerinden yapılmakta, bir ödeme ya da alımda birden fazla para türü 

kullanılabildiğinden bunların toplamları ‘yekûn’ bölümünde 

gösterilmekteydi. ‘Nev’-i vâridât’ bölümüne gelir ya da giderin türü, ‘sene-i 

mâlî’ bölümüne de harcama ya da gelirin hangi yıla ait olduğu 

yazılmaktaydı. ‘Vukûât’ bölümü ise harcama veya gelir hakkında gerekli 

olan açıklamalara ayrılmış olup bu bölümde ayrıca tahsil ve ödemenin 

yapıldığı tarih de yer almaktaydı.  

Her türlü ticaret yolunun dışında, ziraata ve hayvancılığa uygun alanlar ile 

doğal kaynakları son derece sınırlı ve ticari iskelelere uzak olan Kengırı 

sancağı ile onun merkezi olan kent, iki büyük vilayet merkezi konumundaki 

Ankara ve Kastamonu arasında kalmış olması nedeniyle uzun yıllar 

boyunca küçük bir Anadolu kasabası görünümünden kurtulamamıştır.  

                                                           
5   Belediyelerin malî işlemlerinde kullanılan bazı evrak ve defterler hakkında bilgi için 

bkz.Tümerkan, Sıddık; Türkiye’de Belediyeler (Tarihi Gelişim ve Bugünkü Durum), İçişleri 

Bakanlığı yay., İstanbul, 1946, ss. 136-143. 
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Kentin en büyük ticari aktivitesi olan panayırlar, zaman içerisinde yukarıda 

bahsedilen olumsuzluklar ve buna paralel olarak azalan mal ve hizmet talebi 

nedeniyle gitgide sönük geçmeye başlamış ve XX. yüzyılın başlarında 

tamamen ortadan kalkmıştır.  

Çankırı el sanatlarına dayalı ilkel ekonomisi, küçük ticaret hacmi ve 

bunların belirleyici olduğu sosyal yapısı ile uzun yıllar modernitenin 

nimetlerinden yeterince yararlanamamış, tipik bir Anadolu kasabası, bir 

sürgün mahalli olagelmiştir.6  

Kentteki bu minimal ticari yapının doğal gereği olarak zaruri ihtiyaç 

maddelerinin bir kısmı dışarıdan getirtiliyor, el sanatları kapsamına 

girebilecek bazı ürünler ise kent içi ile çevre kasaba ve köylerde 

tüketiliyordu. İthalat ve ihracat bağlamında birinci cazibe merkezi Tosya 

idi.7 İkinci sırayı ise İskilip alıyordu.  

                                                           
6  XIX. yüzyılın ilk yarısında fesat çıkararak kamu düzenini bozmaya teşebbüs edenler, 

vazifesini kötüye kullananlar ve siyasi suçluların bir kısmı Çankırı’ya sürülür ve bugün 

kalıntıları bulunan kalede hapsedilirdi. Bu dönemde Çankırı’ya sürülenlerden örnekler ile 

sürgün gerekçeleri için bkz. Ahmet Elibol; Şer’iyye Sicillerine Göre XIX. Yüzyılın Başlarında 

Çankırı’nın İdarî ve Sosyal Durumu, yayımlanmamış doktora tezi, T. C. Gazi Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Türk Tarihi Anabilim Tarihi, Ankara, 1995. Kentin sürgün 

yeri olarak kullanılması II. Abdülhamit döneminde olduğu gibi II. Meşrutiyet’in ilanı 

sonrasında ve Milli Mücadele yıllarında da devam etmiştir. İttihat ve Terakki yönetiminin 

Sinop’a sürdüğü Refii Cevat Ulunay sürgün hatıralarını yazdığı kitabında, Sinop’ta uzun 

müddet sürgün kaldıktan sonra “... Bir müddet Çankırı’ya nakledileceğimiz söylendi. 

Askere gönderilmeyerek sürgün yerleri başka mahalle nakledilecek olanlar artık 

memnuniyetlerinden sokaklarda: Hey Çankırılı, Çankırılı.../ Yandım, yandım Çankırılı.. 

diye türkü söylüyorlardı.” diye yazar. (Bkz. Ulunay, Refii Cevat; Menfâlar/Menfîler Sürgün 

Hatıraları, Arma yay., İstanbul, 1999, s. 214.) Keza I. Dünya Savaşı yıllarında İstanbul’dan 

yaklaşık 100 Ermeni “bera-yı ikâmet Kengırı’ya sevk” edilmiştir (Bkz. Osmanlı Belgelerinde 

Ermeniler (1915-1920), T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü yay., Ankara, 

1994, ss. 24-25. 
7   Söz konusu iki yerleşim biriminin Çankırı’ya olan mesafesi ile yollarının her türlü mal ve 

insan nakli için diğerlerine oranla rahat olması şüphesiz “cazibelik” konusunda önemli bir 

etkendir. Tosya’nın “tarihi Bağdat yolu” diye adlandırılan ve Samsun, Merzifon üzerinden 

gelip İstanbul’a giden güzergâh üzerinde bulunması, bu yerleşim merkezini ticari 

hareketlilik açısından önemli kılmaktadır. Diğer taraftan iki vilâyet merkezinden biri olan 

Ankara’ya giden yolun inşası için Vali Abdurrahman Paşa’nın (tahminen 1883-84’lü 

yıllarda) emir vermiş olması (Bkz. Demircioğlu, Ziya; Kastamonu Valileri (1881-1908), 

Kastamonu, 1973, s. 17.) ve yol inşasının 1891 yılında halen devam etmesi, (Bkz. Takvim-i 

Vekâyî, 14 Temmuz 1307 (26 Temmuz 1891)) Kastamonu yolu inşaatının ise aynı yıllara ait 
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Çankırı, bahsedilen coğrafî konumu, ticari yapısı ve iç dönük ekonomisine 

rağmen demografik açıdan bölgenin en önemli yerleşim birimi idi. Tablo 

1’den anlaşılacağı gibi Batı Karadeniz’in iki iskelesi olan Sinop ve İnebolu’yu 

çok aşan nüfusu ile kent, vilayet merkezi Kastamonu ile Bolu kent 

merkezinden daha fazla nüfusa sahipti. 

Tablo 1: Batı Karadeniz bölgesindeki yerleşim birimlerinin nüfusları* 

Merkez 
Sâlnâme 

(1869) 

Cuınet 

(1891) 

Ali Cevad 

(1898) 

Çankırı 16.882 15.532 16.000 

Kastamonu 5.780 15.567 15.567 

Bolu 7.208 10.796 10-15.000 

Sinop 8.201 9.749 9.000 

Tosya 8.012 8.406 7.000 

İnebolu 4.757 8.849 3.000 

Osmanlı İmparatorluğu’nda eyalet sistemine geçilmesinin ardından Çankırı, 

Ankara vilayetine bağlanmış, 1864 tarihli Vilâyet Nizamnâmesi sonrasında, 

1868 yılından itibaren ise Kastamonu vilâyetinin sancağı olmuştu. 1870 

yılında Sancak üç kazadan (Merkez, Çerkeş ve Kalecik) ve yedi nahiyeden 

(Koçhisar (Ilgaz), Tuht (Yapraklı), Karacaviran (Karacaören), Bayındır, 

Ovacık, İnallu Ballu (Hüseyinli/Kızılırmak) ve Şabanözü) ibaretti. Bunlardan 

Koçhisar ve Tuht merkeze bağlıydı. Yukarıdaki mülki taksimatta zaman 

zaman değişiklikler olmuş, örneğin 1876 yılında Şabanözü bağlı bulunduğu 

Kalecik kazasından ayrılarak merkeze, 1892’de ise Kalecik, Ankara 

vilayetine, İskilip ise Çankırı sancağına bağlanmıştır. Sancağın bu mülki 

yapısı Cumhuriyet’in ilanından sonra çıkarılan Vilayetler İdaresi Kanunu’na 

kadar sürmüştür. 

XIX. yüzyılın ikinci yarısından XX. yüzyılın başına kadar Kengırı sancağına 

                                                                                                                                        
sâlnâmelerde devam ediyor görünmesi ve yol çalışması için ameleye ihtiyaç duyulması 

(Demircioğlu, 1973; s. 18) ile Ilgaz dağından geçmesi nedeniyle zaman zaman ulaşım 

güçlükleri yaşanması, her iki vilâyet merkezini ticari açıdan Tosya ve İskilip’e oranla ikinci 

planda bırakmıştır. 
*  Tablodaki kaynakların tam künyesi Kaynakça’da verilmiştir. 
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yönetici olarak atanan görevlilerin büyük bir kısmı bu görevlerinde uzun 

süre durmamışlar, bazıları bir-iki yıldan sonra başka görevlere atanırken, 

çok az bir bölümü de üç-dört yıl kalabilmiştir.8 

Kentin XIX. yüzyılın ikinci yarısındaki demografik yapısına bakıldığında 

nüfusun büyük bir bölümünün Türk ve Müslüman olduğu görülmektedir. 

1869 yılında yayımlanan vilâyet sâlnâmesine göre kent merkezi ve buna 

bağlı nahiyeler olan Koçhisar ve Tuht’un toplam nüfusu 28.435 kişiydi. 

Bunlardan 264’ü Rum ve 70’i Ermeni idi. Azınlıkların 277’si kent merkezi 

olan Çankırı’da, 57’si ise Tuht’ta idi. Ancak bu rakamlara kadın ve 

çocukların dâhil edilmemiş olması ihtimali, söz konusu kaynağa ihtiyatlı 

yaklaşmamızı gerektirmektedir.  

Diğer taraftan kentin ticari iskelelere ve yollara olan uzaklığı bir kozmopolit 

yapı oluşmasını engellemiş, bunun sonucunda ise ticaret ve zanaatla 

uğraşan sınırlı sayıdaki azınlığın uzun yıllar boyunca genel nüfusa olan 

oranlarında önemli bir değişiklik olmamıştır. 1892 tarihli sâlnâmede ise kent 

merkezi ile tabi olan nahiyelerinin nüfusunda görece büyük oranda artış 

gözlemlenmektedir. Buna göre Müslim nüfus 82.173, Gayrimüslim nüfus ise 

990’dır. Bu artışın -normal doğumlar dışında- birinci sebebi, sayıma inâs 

(kadın) nüfusun da dahil edilmesi ile 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nın 

ardından “Plevne Madalyaları”yla memleketlerine dönüş yapan askerler 

                                                           
8   Tespit edebildiğimiz kadarıyla 1850-1900 yılları arasında kentte mutasarrıf olarak görev 

yapmış olan 30 yöneticinin her biri, ortalama 17 ay görev yapmışlardır. Bunların içinde 

1899-1904 yılları arasında 5 yıl görevde kalan Hacı Ahmet Kadri Bey ile 1889-1892 yılları 

arasındaki Mutasarrıf Hasan Fahham Paşa, Çankırı’da en fazla görev yapmış yöneticilerdir. 

Tanzimat sonrası dönemde taşradaki yönetici kadronun sık sık görev yerlerinin 

değiştirilmesi dikkate değerdir. Çankırı 50 yıllık süreçte 30 mutasarrıf görmüşken 

Balkanların önemli kenti Selanik’te de durum pek farklı değildir. Buraya da diğer Osmanlı 

kentlerinde olduğu gibi 1840-1900 yılları arasında toplam 44 vali atanmıştır. Bu durumu 

Georgeon, Bâb-ı âlî’nin yerel despotların olası güçlenişlerinden çekinmesine ya da el altında 

becerikli kişilerin olmamasına bağlamaktadır (Bkz. Georgeon, François; “Müslüman ve 

Dönme Selanik”, Selânik 1850-1918, Haz: Gilles Veinstein, İletişim yay., İstanbul, 1999, s. 

115. Yazarın düşüncesine katılmakla birlikte “Tanzimat Paşaları” eliyle hayata geçirilen 

reformlara, merkezi bürokrasinin yeterince ayak uyduramaması sonucunda -belki yerel 

despotların dışında- ama mutlaka yerel niteliklere sahip ve modernleşme sempatisi içindeki 

oluşumların Dersaadet için tehdit oluşturabileceği korkusunun da taşra yönetici 

kadrosunun sık sık değiştirilme politikasında önemli etken olduğunu düşünmekteyiz. 
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olmalıdır. Balkan muhacirlerinin bir kısmının Çankırı’da iskân edilmeleri9 

ise nüfusun artışına önemli bir etken oluşturmamıştır. 

Tablo 2: XIX. yüzyılda Çankırı kent merkezinin nüfusu* 

Tarih Kaynak Nüfus 

1831 Karal 12.203 

1869 Sâlnâme 16.882 

1891 Cuinet 15.532 

1898 Ali Cevad 16.000 

Yine 1892 tarihli sâlnâmeye göre şehirde 2.485 ev, 717 dükkân, 5 han, 13 

medrese, 10 camii, 16 mescit, 2 kilise, 2 kütüphane, harap bir bedesten, 

Büyük Camii yanında, geliri belediyeye ait olan bir havuz, askeri kışla ve 

depo, hükümet dairesi, telgrafhane, 3 idadi ve rüştiye mektebi ile 14 sıbyan 

mektebi ve birer Rum ve Ermeni mektebi vardı. Aynı kaynakta kentin 32 

mahalleden oluştuğu yazılmasına rağmen 1896 tarihli 19. vilâyet 

sâlnâmesinde merkezdeki 22 mahallenin ismi zikredilmektedir. Bu 

mahalleler Ala[ca]mescid, Taşmescid, Hoca Elvan, Hoca İbrahim, Cami-i 

Kebîr, Karataş, Halil Ağa, Kayser[i] Bey, Debbâğhâne, Hoca Bahşayış, 

Mirahur, Perdedâr, Çukur, İmâret, Çetence, Yoğurtçu, Şeyh Osman, Yapar 

[Babar], Kıpti, Hamidiye, Rum ve Ermeni mahalleleridir.  

Sâlnâmelerde bazı demografik bilgilerle istatistiklerin kimi zaman kasaba, 

çoğu kez ise kaza bazında verilmesi, kent merkezinin gelişimi ile ilgili fikir 

yürütebilmemizi zorlaştırmaktadır. Bazı mekânların tanımlarının sağlıklı bir 

şekilde yapılmaması sonucunda ise istatistiksel çelişkiler yaşanmaktadır. 

Bunun en iyi örneği Tablo 3’ deki han sütunudur. Olasılıkla ilk yıllara ait 

                                                           
9  1877-78 Osmanlı-Rus savaşı sonrasında Anadolu’nun bir çok bölgesine Balkan ve Kafkas 

göçmenleri yerleştirilmişti. Bunlardan -şimdilik bildiğimiz- Çankırı’ya gönderilen 10 hane 

Rumeli muhaciridir (İpek, Nedim; Rumeli’den Anadolu’ya Türk Göçleri, Türk Tarih 

Kurumu yay., Ankara, 1994, s. 201.) ve Osmaniye köyünü kurmuşlardır. Bu köy 1896’da 11 

haneli ve 23 nüfus iken, sonraları Eldivan ilçesine bağlı Hisarcık köyünün bir mahallesi 

olmuştur. İpek; a.g.e., s.201. Ayrıca bkz. Türkoğlu, Ömer; Sâlnâmelerde Çankırı, Kastamonu 

Vilâyeti Sâlnâmelerinde Çankırı (Kengırı) Sancağı (1869-1903), Çankırı Valiliği yay., 

Çankırı, 1999, s. 586. 
*   Tablodaki kaynakların tam künyesi Kaynakça’da verilmiştir. 
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sâlnâmelerde han kategorisine misafirhane ve odalar da dâhil edilmiş, daha 

sonraları sadece bilinen niteliklere sahip hanlar alınmıştır.   

Buna rağmen kentin XIX. yüzyılın ikinci yarısında mekânsal yapısındaki 

değişikliklerin tespitine yardımcı olabilecek veriler tablo 3’de gösterilmiştir. 

XIX. yüzyılın ikinci yarısına girildiğinde Çankırı kent merkezinde toplam 15 

adet medrese ile 225 öğrenci vardı.11 Ayrıca merkezdeki tek rüştiye 

mektebinde de 54 öğrenci bulunmaktaydı. Medreselere devam eden 

öğrencilerin sayısı bazı medreselerde 5’e kadar düşmekteydi. Bunlardan 

yalnızca kent merkezinde olanlarla müderrislerinin isimleri ve öğrenci sayısı 

Tablo 4’de gösterilmiştir.              

Tablo 3: XIX. yüzyılın ikinci yarısında Çankırı’daki mekânsal değişim 

Yıl Hane Dükkân 
Cami ve 

Mescit 
Han Hamam 

1869 4.788 760 14 20 6 

1875 7.521 787 29 23 7 

1892 2.485 717 26 5 6 

1899 2.485 717 26 5 6 
   (Kaynak: Kastamonu Vilâyeti Sâlnâmeleri) 

Medreselerde eğitim veren hocaların bir bölümü, bu işi asli görevlerinin 

dışında yapıyorlardı. Örneğin Saatli Medresesi’nin müderrisi olan Hürrem 

Efendi aynı zamanda “Kengırı Meclis-i Temyîz ve Cinâyet-i Liva” 

üyesiydi.12 

1870 yılında Çankırı Rüştiye’sinde hoca sayısı üçe, öğrenci sayısı ise 65’e 

çıkmıştır. Aynı yıllarda bir tanesi Çankırı merkezde, diğeri de Yapraklı’da 

olmak üzere iki tane gayrimüslim mektebi ile birer de kütüphane vardı. 

İlkokul çağı çocukların eğitim gördüğü sıbyân mekteplerinin sayısı ise 

Çankırı merkezde 14, Tuht (Yapraklı) kasabasında 17, Koçhisar’da (Ilgaz) 42, 

Çerkeş’te 72, Viranşehir’de (Eskipazar) 16 ve Karacaviran (Kurşunlu) 

kasabasında da 20 olmak üzere toplam 181 tane idi. 

                                                           
11   KVS; 1869, s. 79-80. 
12  Aynı Hürrem Efendi, daha sonraları belediye kâtipliği ve 1891-92 yılında da Belediye 

Reisliği yapacaktır. Bkz. Türkoğlu: 1999, s. 329 ve 366. 
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Tablo 4: Çankırı kent merkezindeki medreseler, müderrisleri ile öğrenci 

adedi 

Medresenin İsmi Müderrisin İsmi 
Öğrenci 

Adedi 

Şakir Efendi Medresesi Râşid Efendi 14 

Medrese-i Asmalı Hacı Mehmed Efendi 20 

Medrese-i Şatrevân Esad Efendi 12 

Medrese-i Civencizâde Saadeddin Efendi 26 

Saatli Medresesi Hürrem Efendi 8 

Medrese-i Samanpazarı Mustafa Efendi 19 

Taş Medresesi Esad ve Mehmed Ef. 9 

Toprak Medresesi Edhem Efendi 12 

İmâret Medresesi İbrahim Efendi 12 

Müftüzâde Medresesi Osman Efendi 19 

Hacı Said Efendi Medresesi Hasan Efendi 11 

Ali Bey Medresesi Hacı Ali Efendi 37 

Alacalıoğlu Medresesi Mehmed ve Mustafa Efendi 6 

Kirmânzâde Medresesi Hacı Ali Efendi 15 

Hacı Said Efendi Medresesi Hacı Ali Efendi 5 

Toplam 225 
(Kaynak: 1869 tarihli Kastamonu Vilâyeti Sâlnâmesi; ss. 79–80) 

Kentteki idari yapının önemli ayağını teşkil eden liva idare meclisi, 1869 

yılında reis mutasarrıfın dışında üç daimi ve dört seçilmiş azadan 

oluşuyordu. Bunlardan ikisi Türk, diğer ikisi ise Rum ve Ermeni idi. Liva 

idare meclisindeki üye sayısı zamanla değişecek, daimi üyeliğe müftü de 

dâhil olacak, buna karşılık seçilmiş üye sayısı da zaman zaman ikiye kadar 

düşecekti. Örneğin 1892 yılında seçilmiş üyelerin biri Türk, diğeri ise 

Rum’du. Tanzimat sonrasındaki yeni idari ve adli yapılanmaya göre 

kurulan mahkeme azalığı, komisyon ve meclis üyeliklerinde de gayrimüslim 

üyeler yer alıyordu. Çankırı sancağı genelinde bu durumun istisnası 

yalnızca Çerkeş kazası idi. Burada gayrimüslim nüfus bulunmaması 

nedeniyle meclis ve komisyonlarda da temsil edilmiyorlardı. Çankırı’daki 
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diğer görevliler ise gayrimüslim nüfusun yoğun olduğu diğer Anadolu 

kentlerinin aksine burada neredeyse tamamen Türk’tü. 

İlk kez 1870 tarihli ikinci sâlnâmede gördüğümüz Menâfî’-i umumiye 

sandığı, imparatorluğun hemen hemen tüm şehir ve kasabalarında olduğu 

gibi burada da kısıtlı bütçeyle kurulmuştu. Çankırı sandığının ilk bütçesi 

58.741 kuruşken, Kalecik’te nakit para konulamamış, bunun yerine 1.048 kile 

hınta (buğday) ana sermaye olmuştu. Çankırı menafi sandığının bütçesi 

zaman içinde artacak ve 1881 yılında 222.070 mahlût akçeye yükselecektir. 

Tablo 5: 1869-1903 yılları arasında Çankırı Belediye Başkanları 

Yıl Başkan 

1869-70 Mustafa Bey 

1871 Hacı Mustafa Efendi 

1872-73 Hacı Mustafa Ağa 

1874 HASAN AĞA (Binbaşı Emeklisi) 

1875-76 Hacı Abdülkadir Efendi 

1877-78 Hacı Mustafa Ağa 

1879 Şeyh Ali Rıza Efendi 

1880-82 Hacı Mustafa Ağa 

1889 Hacı Abdülkadir Efendi 

1892 Hürrem Efendi 

1893-94 Abdullah Efendi 

1896 Tahir Efendi 

1899 Hasan Efendi 

1903 Salim Efendi 

1869 yılında sancak merkezi olan Çankırı’da bulunan “Kengırı Asâkir-i 

redîfe Taburu” görev dolayısıyla kent dışında idi. 1870 yılından itibaren 

kent, yeni yapılanma gereğince piyade ve süvâri sınıflarından oluşan toplam 

dört bölük ve 197 neferi ile “İkinci Kengırı Taburu”nun merkeziydi. Bu yeni 

askeri oluşumun gereği olarak aynı yıllarda depo ve eski koğuş tamir 

edilmiş, bunlara ilaveten yeni bir koğuş ile cephanelik yapılmıştı. 

Çankırı’daki askerî birliklerin yapısındaki değişiklikler devam edecek ve 
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“Plevne madalyalı” gazilerin kışlalarına dönmesiyle kentteki asker varlığı 

artacaktı. 

1869 yılında kurulan Çankırı Belediyesi’nin ilk reisi Mustafa Bey’dir. (Kentte 

1903 yılına kadar belediye başkanlığı yapanlar Tablo-5’de gösterilmiştir). Bu 

tarihten itibaren belediye, aşağıda açıklanacağı üzere mutasarrıf, idare 

meclisi ve cemiyet-i belde ile birlikte ve fakat daha çok bu üçlü yapının emir 

ve görüşleri doğrultusunda ve kısıtlı maddi olanaklarıyla çalışmalar 

yapmıştır.  

Belediyenin hizmet bağlamındaki çalışmaları iki ana gruba ayrılabilir: 

Birincisi kentin imar, tertip ve düzenine yönelik çalışmalar, ikincisi ise II. 

Mahmut döneminden başlayarak fonksiyonları azaltılan kadıların, bazı 

görev ve yetkilerinin belediyeye devredilmesi sonucu yapılan çalışmalar. 

Bilindiği gibi kadının yargıçlık, noterlik gibi görevlerinin yanı sıra vakıf 

mütevellilerini teftiş, merkezden gelen ferman ve emirleri halka tebliğ, vergi 

tevzii, esnafı teftiş ve narh tespiti gibi görevleri de vardı.13 Kadıların zaman 

içinde etkinlikleri görevlerinin azalmasına paralel olarak küçüldü. Bu 

görevlerin bir kısmı İhtisab Nâzırlığı’na, taşralarda ihtisab müdürlüklerine 

bırakıldı. Belediyelerin kurulmasının ardından ise kadılara yalnızca 

yargıçlık görevini yürütmeye başladılar. Taşra kent ve kasabalarında halk 

arasında meydana gelen su paylaşımı, tarla yolunun tespiti gibi 

anlaşmazlıklar ise belediye yetkilisi -ki bu çoğu zaman reis ya da muavini 

oluyordu- “erbâb-ı vukûf”, mahalle/köy ihtiyar meclisi üyeleri ve muhtarla 

birlikte çözülüyordu.14 

1871 tarihli sâlnâmede müceddeden lağım yapıldığı, ayrıca su yolu için 

2.172 adet künk döşendiği yazılıdır. 1873 yılında ise 100 zirâ (yak. 75-90 m.) 

kaldırım ile 350 zirâ (yak. 262-315 m.) lağım yolu döşenmiş, ayrıca beş yeni 

çeşme yapılmıştır. Kentteki çeşmelerin çoğaltılmasına yönelik çalışmalar 

artarak sürmüş, 1874 yılında da kaza dâhilinde 15 tane temiz su kuyusu 

açılmıştır. Ancak bu kuyuların kent içinde mi, yoksa merkez kazaya bağlı 

köylerde mi açıldığı net olarak belli değildir.  

                                                           
13    Ortaylı; 1974, s. 110. 
14   Yakın zamanda tamamlamayı planladığımız bir belediye arzuhal defteri ile bu tespitimizi                 

örnekleriyle açıklama olanağı bulacağız. 
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Belediyenin yapmış olduğu çalışmalar yalnızca bu kadarla sınırlı değildir. 

İlerleyen bölümlerde görüleceği gibi eğitimden, askeri hizmetlere varıncaya 

kadar kenti ilgilendiren birçok konuda belediye gelirleri ve olanakları 

kullanılmıştır. 

BELEDİYE GELİRLERİ 

Çalışmamızın özünü oluşturan Çankırı Belediyesi’ne ait 1307 tarihli 

Makbuzat ve Sarfiyat Defteri incelendiğinde, bir yıl içinde çeşitli kalemler 

altında toplam 61.759 kuruş 25 paralık gelirin belediye kasasına girdiği 

görülmektedir. Bu gelirlerin büyük bir kısmı mültezimler tarafından 

toplanan rüsumlardan elde edilmiştir. Diğer taraftan belediye suç ve 

tembihlerine aykırı davrananlara belediye meclisi tarafından takdir edilen 

“cezâ-yı nakdî”lerin de gelirler içinde önemli payı bulunmaktadır.  

Tablo 6: Gelirlerin türlere göre dağılımı 

Gelir Türü 
Miktarı Genel Gelirler 

İçindeki Oranı Kuruş Para 

Hayvan rüsumu 22.034 20 35,67 

Kantar ve kile rüsumu 12.738 20 20,63 

Ebniye, inşaat ve tamir 

Resimleri 
6.427 10 10,40 

Sergi-i zemîn 5.000 - 8,09 

Eczane vâridâtı 3.270 10 5.29 

Cezâ-yı nakdî 3.036 10 4,91 

Hayvan tezkiresi 1.643 - 2,67 

Zebhiyye rüsumu 1.060 - 1,72 

Dellâliye rüsumu 711 - 1,15 

Çalgıcı ruhsatiyesi 452 10 0,74 

Diğer gelirler 5.386 05 8,73 

Toplam 61.759 05 100 

Yıl içinde en fazla gelirin 14.158 kuruş 20 para ile Eylül ayında, en düşük 

gelirin ise 994 kuruşla Nisan ayında olduğu görülür. Gelirlerin Eylül’de 

diğer aylara göre anormal artışının sebebi -aşağıda da değinileceği üzere- bu 

ay içinde Yapraklı ve Çankırı kent merkezinde kurulan panayırlardır.  
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Belediye gelirleri içinde birinci sırayı %35.67’lik oranla hayvan rüsumu 

almaktadır. Bunu %20.63 ile kantar, çeki ve kile rüsumu takip etmektedir. 

Tablo-6’da görüleceği üzere belediye gelirlerinin yarısından fazlasının iki 

rüsum kaleminden olması, bize, kent içindeki ekonomik hareket konusunda 

bir fikir verebilir: Gerek kent merkezinde ve gerekse Yapraklı’da kurulan 

panayırlardan belediyenin elde etmiş olduğu gelirin büyüklüğü ve önemi 

yadsınamamakla beraber, gelire esas olacak derecedeki ticari aktivitenin 

hayvan alım satımı ile kente gelen ve giden gıda maddelerinden alınan 

kantar ve kile rüsumundan olduğu anlaşılmaktadır. Kent merkezi ile civar 

köylerin yegâne gelirlerinin hububat tarımı ile küçük hacimli hayvancılıktan 

ibaret olması, kentin ekonomik ve ticari yapısında belirleyici etkenler 

olmuştur.  

HAYVAN RÜSUMU (HAYVAN PAZARI) 

Vilâyât Belediye Kanunu’nun 39. maddesine göre “hayvan alım satımından 

alınan rüsûmât-ı ihtisâbiyye”, defter kayıtlarında “hayvan rüsumu” veya 

“hayvan pazarı” olarak geçmektedir ve belediye gelirleri içinde en fazla 

yekun tutandır. Mültezimler Kadıoğlu, Müftüoğlu ve Yüzbaşıoğlu Mehmed 

Ağalar tarafından toplanan rüsum, 22.034 kuruş 20 para ile gelirler içinde 

%35,67’lik bir orana sahiptir ve bu oranla genel gelirlerin birinci sırasında 

yer almaktadır. Bu tutarın 3.698 kuruşu ise kefâletten gelmektedir. 

Hayvan rüsumunun diğer gelirlere oranla birinci sırayı almasının en önemli 

nedeni Yapraklı’da ve Çankırı’da kurulan panayırlardır. Ağırlıklı olarak 

hayvan alım satımının yapıldığı bu panayırlardan Yapraklı’da kurulanı, 

aynı ismi taşıyan dağın Doruk mevkiinde kurulurdu.15 Toplam üç gün süren 

panayır daha sonra Çankırı’ya taşınır, burada da bir hafta müddetle devam 

ederdi.16 Bölgedeki diğer panayırlara oranla büyük bir ticari hacmi bulunan 

Yapraklı panayırında her yıl 999 dükkân ve dört konak kurulur, Hintli, 

                                                           
15  Seyyah Flottwell’e göre burası Yapraklı ilçesinin Ayseki köyü civarıydı (Bkz. Flottwell’den 

aktaran Bingöl, Cemil; Çankırı’nın İdari, Nüfus ve Sosyal Yapısı (1839-1903), yayımlanmamış 

doktora tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı, 

Ankara, 1997, s.110. 
16  [Onay], Ahmet Talât; Çankırı Şairleri, Cilt: I, Çankırı Matbaası, Çankırı, 1930, s. 7. Onay’a 

göre Yapraklı panayırı “Ankara- İstanbul şimendifer hattının açılmasından sonra Çankırılı 

tacirlerin İstanbul’la ticari münasebete girişmeleri” sonucu önemini kaybetmiş ve 

dağılmıştır.   
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Suriyeli ve Halepli tacirler dahi ticaret yapmaya gelirlerdi. Ahmet Talat 

Onay’ın Kâtip Çelebi’nin Cihân-nümâ’sından aktardığına göre o 

dönemlerde de panayır bilhassa hayvan alım-satımıyla meşhurdu.17 Gerek 

Yapraklı ve gerekse Çankırı panayırlarının bölge ekonomisine yaptığı 

katkıyı anlayabilmek için defterin makbuzat sayfalarının panayır dönemi 

olan Eylül ayı gelirlerine bakmak yeterli olacaktır.  

Panayırların Çankırı’nın toplumsal yaşamındaki önemi yalnızca ekonomik 

çerçeve ile sınırlı kalmamış, bazı sosyal aktivitelerle de önem kazanmıştır. 

Çok değişik kültürel ve coğrafî bölgelerden gelen yüzlerce kişi, burada hem 

mal ve hizmet alışverişi yapmış, hem de kültürel etkileşimde 

bulunmuşlardır. Bunun en iyi örneği, panayır dönemlerinde kente gelen 

âşıklar ile hokkabaz, cambaz ve köçeklerdir.  

HAYVAN TEZKİRESİ  

Hayvan alım-satımının yapıldığı pazarlarda alınan hayvan rüsumu dışında, 

daha çok hayvanların ait olduğu köy veya mahallenin muhtarına18 verilen 

hayvan tezkiresi; muhtemelen yine muhtarlar tarafından hayvan 

sahiplerinden tahsil edilmekteydi. Liva idare meclisi kararıyla söz konusu 

tezkire, kesilen hayvan başına 20 para olarak belirlenmiş olup bir yıllık 

toplam tutarı 1.643 kuruş, belediyenin gelirleri içindeki oranı ise sadece 

%2,67’dir.  

ZEBHİYYE RÜSUMU 

1877 tarihli Vilâyât Belediye Kanunu’nun belediye gelirlerine ayrılan 39. 

maddesine göre alınan Zebhiyye Rüsumu, İstanbul Şehremaneti’nin 

kuruluşundan sonra belediyelere terk edilmiştir. Şehir ve kasabalardaki 

kasaphane, salhane, serhane, paçahane gibi yerlerde kesilen koyun, keçi, 

kuzu ve oğlaktan alınan zebhiyye resmi, devletin sırf ek gelir kaynağı 

yaratmak amacıyla uygulamaya koyduğu bir resimdi.19 İlk tarifeye göre 

mandadan 7,5, sığırdan 5,5, danadan 3 ve keçi ile koyundan 1 kuruş 

zebhiyye rüsumu alınmaktaydı.20 Ancak bu tarife vilayetlere göre değişiklik 

                                                           
17    [Onay], Ahmet Talât; Âşık Tokatlı Nuri, Çankırı Matbaası, Çankırı, 1933, ss. 6-7.  
18  Defterde geçen toplam 10 kalem hayvan tezkiresinin 6’sı mahalle ve köy muhtarına 

satılmıştır.   
19   İlkmen, Şeref Nuri; Türkiye Vergi Sisteminde Hayvanlar Vergisi, T.C. Ziraat Vekâleti Yüksek    

Ziraat Enstitüsü yay., Ankara, 1943, s. 27.   
20   Ergin; 1995, s. 1993. 
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gösterebiliyordu. Olağanüstü şartlarda veya beldenin zorunlu ihtiyaçlarını 

karşılamak amacıyla söz konusu resmin bedelinin, liva veya vilayet idare 

meclislerinin teklifi ve Şura-yı Devlet’in onayı ile de arttırıldığı oluyordu.21 

İltizâm yöntemi ile toplanan zebhiyye rüsumunu Çankırı’da mültezim olan 

Kadıoğlu Mehmed ve Yüzbaşıoğlu Mehmed Ağalar topluyorlardı. Bu 

resmin belediyenin bir yıllık geliri içindeki yeri ise 1.060 kuruşla sadece 

%1,72 idi. 

KANTAR ve KİLE RÜSUMU 

Kantar, kile ya da çeki resmi olarak adlandırılan resim, belediye gelirlerinin 

başında gelmektedir. Belediye sınırları içinde mağazalar ve dükkânlar 

dışında çarşı, pazar ve panayır gibi yerlerde toptan satışı yapılacak malların 

belediye kantar veya kilesiyle tartılmasından elde edilen gelirdir.  

Tüccarlar arasında veya perakende olarak satılan mallarda belediye 

kantarının kullanılması mecburi değilken çuval ve çeki ile satılacak 

mahrukatta belediye veya belediye mülteziminin kantar veya kilesinin 

kullanılması zorunlu kılınmıştır.22 Kantar resminin tahsilinde uygulanacak 

tarife, 1882 tarihli “Kantar Resminin Miktar ve Kemiyetini Gösterir Tarife” 

ile belirlenmiştir. Buna göre ticari işlemler sırasında tartılması zorunlu olan 

her türlü maddeden kıyye birimi üzerinden, ağırlığı oranına göre kantar 

resmi alınıyordu ve tarifeden fazla olarak resim talep etmek suç 

sayılıyordu.23 

Çankırı’da kantar ve kile rüsumunu farklı mültezimler toplamışlardır. 

Muhtemelen rüsuma tabi farklı emtianın resmi, farklı mültezimlere 

verilmişti ve nitelik olarak aynı da olsalar deftere farklı kalemler olarak 

işlenmişti. Örneğin kantar rüsumunu Absarılıoğlu Mehmed Ağa, Kâtipzâde 

Edhem Efendi, Habib Efendi ve Mumcuzâde Abdullah Efendi toplarlarken 

                                                           
21   Örneğin 1891 yılında belediye teşkilatı kurulmuş olan Bitlis, Muş ve Siirt sancaklarının 

doktor ihtiyacını karşılamak ve maaşlarının belediye gelirlerinden ödenmesi maksadıyla, 

zebhiyye rüsumu kırk paraya çıkarılmıştı. Henüz belediye teşkilatı kurulmayan Genç 

sancağının doktor maaşı ise mal sandığından karşılanmıştı. Bkz. Takvim-i vekâyî; 1 Ağustos 

1307 (13 Ağustos 1891) Numara: 57. Keza kolera salgını nedeniyle yeterince temizlik 

yapılamayan Urfa’da da rüsuma ek olarak kesilen koyun ve keçi başına 60, kuzudan 30 ve 

oğlaktan da 20 para resim alınması kararlaştırılmıştı. (Takvim-i vekâyî; aynı tarih ve numara)   
22   Tümerkan; 1946, ss. 92-93 
23   Söz konusu tarife ile emtia maddeleri için bkz: Ergin; 1995, s. 1988. 
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kile rüsumunu Nureddinoğlu Mehmed Ağa ve Kadıoğlu Mehmed Ağa 

toplamışlardır. 

Belediyenin bir yıllık geliri içinde kantar ve kile rüsumları 12.738 kuruş 20 

para ile ikinci sırada yer almaktadır. Bu rakamın bir yıllık genel gelir 

içindeki payı %20,63’dür.  

EBNİYE, İNŞAAT ve TAMİR RESİMLERİ 

24 Teşrinievvel 1298 (5 Kasım 1882) tarihli Ebniye Kanunu24 çıkmadan önce 

Altıncı Daire-i Belediye için hazırlanan 1863 tarihli “Her Nevi Ebniyeden 

Alınacak Harç ve Rüsûmât” nizamnamesinin taşra belediyelerinde de 

uygulanıp uygulanmadığı tam olarak belli değildir. Ancak nizamnâmeden 

19 yıl sonra uygulamaya konulan kanunla birlikte taşra belediyelerinin de 

önemli bir gelire kavuştuğu açıktır.  

On iki fasıl ve doksan sekiz maddeden oluşan kanun, Tanzimat 

sonrasındaki batılı kentleşme anlayışına yönelik en ciddi yasal 

düzenlemelerden biridir.25 Kanunun rüsumatı düzenleyen 54-67. maddeleri 

yeni bina yapımından, tamire ve eklentilere kadar her türlü inşaat 

faaliyetinden ne şekilde ve ne kadar resim alınacağını belirlemiştir. 

Defterimizin Makbuzat sayfaları incelendiğinde nicelik olarak en fazla 

kalemin ebniye, inşaat ve tamirat resimlerine ait olduğu görülür. Buradan 

şehirdeki inşaat faaliyetlerinin, hem belediyeye gelirlerini arttırmak ve hem 

de çalışmaların kanunun öngördüğü çerçevede devamını sağlamak amacıyla 

sıkı bir denetime tabi tutulduğu sonucunu çıkarmak mümkündür. Elimizde 

başka yıllara ait defter olmadığı için, söz konusu niceliksel fazlalığın 

yalnızca bu yıla ait bir artışı mı, yoksa düzenli bir kentsel gelişmenin ve 

yapılaşmanın sonucu mu olduğu belli değildir. Diğer taraftan 1910 yılında, 

ismi padişah tarafından verilen 88 haneli 430 nüfuslu “Ümraniye” 

                                                           
24    Kanunu tam metni için bkz. Ergin; 1995, ss. 1715-1731 
25   Kanunun çeşitli maddeleri zaman içerisinde günün ihtiyaçlarına uygun olarak değişikliğe 

uğramış olmasına rağmen, Cumhuriyet döneminde çıkarılan ve bugün de geçerli olan 1580 

sayılı Belediyeler Kanunu’nun çıkarılmasına kadar geçerliliğini korumuştur. Kanunun tam 

metni için bkz: Düstûr; tertib-i evvel, cilt: I, s. 411. Diğer taraftan 11 Ağustos 1307 (24 

Ağustos 1891) tarihli Ebniye Kanunu kısa süre içinde fesholunduğu için çalışmamızın 

kapsamına alınmamıştır. Bu kanunun tam metni ve Ergin’in açıklamaları için bkz: Ergin; 

a.g.e., ss. 1700-1714.  
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mahallesinin oluşturulması,26 bize kentin uzun, fakat ağır bir süreçte 

genişlediği düşüncesine götürmektedir. 

Bir yıl içerisinde Çankırı Belediye sandığına 6.427 kuruş 10 para gelir getiren 

ebniye, inşaat ve tamir resimlerinin genel gelir içerisindeki oranı ise 

%10,40’dır.  

SERGİ-İ ZEMÎN 

Ulaşabildiğimiz kaynaklar belediyenin “sergi-i zemîn” geliri hakkında 

yeterli bilgi vermemektedir. Ancak Tümerkan, belediye teşkilatının 

bulunduğu pazar yerlerinde alınan iki resimden, “pazar resm-i arzıyye” ve 

“sergi”den bahsetmekte ve bunların 1330 tarihli Vilâyet Rüsûm-ı Belediye 

Kanunu’ndan önce Pazar ve Panayır Resmi yerine alındığını 

belirtmektedir.27 Bunlardan pazar resm-i arzıyye; pazar kurulup satış 

başlayıncaya kadar malların yığılması karşılığında, diğeri ise satışa 

sunulacak malların serilmesi karşılığında alınırdı.  

Makbuzat sayfalarında toplam yedi kalem olarak gözüken sergi-i zemîn 

gelirinin -özellikle- panayır ayı olan Eylül’de, 2.657 kuruşluk gelir getirerek 

tüm sergi-i zemîn gelirinin yarısından fazlasına ulaşması, bu gelir türünün 

Pazar ve panayırla ilgili olduğunu göstermektedir. Toplam 5.000 kuruş olan 

bir yıllık sergi-i zemîn gelirinin genel gelirler içindeki oranı %8,09’dur.  

ÇALGICI RUHSATİYESİ 

Defterde çalgı, çalgıcı, âşık, köçekçi ve âşık ruhsatiyesi olarak geçen resim, 

1326 (1910) yılında uygulamaya konulan “Çalgı ve Lu’biyât Ruhsatiyeleri 

Tarifesi”den önce, 9 Teşrinisani 1288 (21 Kasım 1872) ve 21 Şubat 1297 (5 

Mart 1882) tarihli emirler doğrultusunda alınmakta idi.28 Bu resim baş 

donanma, velîme (evlenme) ve irkan (sünnet) törenlerinde 4 kuruş 30 para 

olarak tahsil edilirken, birden fazla seansta icra edilen gösterilerde, örneğin 

köçek gösterisinde 95 kuruşa, kahvehanelerde çalan aşıklar için ise 14 kuruş 

10 paraya kadar çıktığı da oluyordu.  

Makbuzât sayfaları incelendiğinde çalgıcıların, bir ekip olarak, Müslüman 

ya da gayrimüslim ayrımı yapmaksızın tüm yurttaşların baş donanma, 

                                                           
26    Kastamonu Vilâyet Gazetesi; 11 Teşrinievvel 1326 (24 Ekim 1910), No: 1863. 
27    Tümerkan; 1946, s. 85. 
28   Ergin; 1995; s. 1997, dipnot 2. 
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düğün ve sünnet törenlerinde sanatlarını icra ettikleri görülmektedir.29 

Kentteki gerek Müslüman ve gerekse gayrimüslim kesim evlilik için dini 

ritüelleri uygulamakla beraber, eğlence ağırlıklı törenlere de önem 

veriyorlardı. Müslümanlar için “baş donanması” adını verilen eğlence, 

genellikle cumartesi akşamları yapılır, hocanın mevlit okumasının ardından 

damada uzun merasimlerle elbiseler giydirilirdi. Yaşlıların gitmesinin 

ardından ise damadın genç akrabaları ve arkadaşları mahalli oyunlar 

eşliğinde eğlenirlerdi. Kesin olmamakla birlikte, evlilik törenlerinde 

gayrimüslim azınlığın da buna benzer eğlenceler tertip ettiklerini ve her iki 

topluluğun da bu törenlere birbirlerini davet ettiklerini tahmin etmekteyiz.  

Bu tür eğlencelerde saz çalan kişilerin başında Hüsmen oğlu Hasan30 

gelmektedir. Hayâlî Yusuf ve refîki Tuzcu Râşid Ağa, Mermeroğlu Mehmed, 

Tontı, Babalıkoğlu Hasan ve Nikola31 ise Çankırılı diğer çalgıcılardır. 

Kentte, Yapraklı ve Çankırı panayırlarının kurulduğu Eylül ayında artan 

hareketlilik, eğlence yaşamına da yansımakta, başta Yeşildirek olmak üzere 

                                                           
29   Osmanlı toplum yapısı içinde cemaatler arası ilişkiler yeterince araştırılmış değildir. Sosyal 

yaşamın önemli ayaklarından olan düğün, nikâh, cenaze gibi törenlerin ritüelleri bir yana, 

gerek kozmopolit yerleşim birimlerinde ve gerekse daha küçük merkezlerde farklı 

cemaatlere mensup insanların yaşadığı yerlerde bu tür etkinliklere birbirlerini davet 

etmeleri doğal sayılmaktaydı. Örneğin İstanbul’da düğünlerde ister Müslüman, ister 

Hıristiyan olsun herkes kendi ahbap ve dostlarını düğüne davet eder, Hıristiyanlardan biri 

kızını evlendirirse İslamları da nikâha çağırırlardı (Abdülaziz Bey, Osmanlı Âdet, Merasim ve 

Tabirleri, Haz: Prof. Dr. Kâzım Arısan ve Duygu Arısan Günay, Tarih Vakfı Yurt yay., 

İstanbul, 1995, s. 273.) Cemaatler arasındaki bu ilişki yalnızca Osmanlı dönemine özgü 

olmayıp “... bir yandan Müslüman Türk kesiminde popüler bir Müslümanlık, diğer yandan 

Hıristiyan kesimde popüler bir Hıristiyanlık anlayışının hâkim olduğu Anadolu 

şehirlerinde, iki kesim arasında gerek ekonomik, gerekse sosyal ve dinî bakımdan ortak bir 

hayatın oluştuğunu, daha Selçuklular döneminden itibaren izlemek mümkün” olmaktadır 

(Ocak, Ahmet Yaşar; “XIII-XVI. Yüzyıllarda Anadolu Şehirlerinde Dini-Sosyal Hayat, 

Selçuklular’dan Osmanlılar’a Genel Bir Bakış ve Problematik Bir Yaklaşım Denemesi”, 

Kentte Birlikte Yaşamak Üstüne, Ed: Ferzan Bayramoğlu Yıldırım, İstanbul, 1996, s. 88.)  
30  Tahsin Nahit Uygur, Çankırı Halk Edebiyatı, 1. Kitap, Türküler, Maniler, Ninniler isimli 

eserinde 1930-31 yılında ve 70 yaşında vefat eden ve on iki telli saz çalan ve her havadan 

anlayan Çalgıcı Hüsmen’den bahsetmektedir. Ancak söz konusu tarihte ve yetmiş yaşında 

vefat ettiğine göre bu kişinin Hüsmen değil, defterde sıkça adı geçen Hüsmen oğlu Hasan 

olması gerekir. Bkz. Uygur; 1932, s. 32.  
31  Çalgıcı Nikola santur çalmakla meşhurdu. Ünü bugüne kadar ulaşmıştır (Bkz. Özkan, 

Orhan; Çankırı Yaran Meclisi, Çankırı Belediyesi Kültür Yayınları: 1, Çankırı, 2000, s. 42 ve 

[Onay], Ahmet Talât; “Çankırı Musikisi”, Duygu, No: 336, 5 Haziran 1937, s. 1-3.)    
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Buğday Pazarı, Hindili ve Hacı Ahmed’in kahvelerinde bir taraftan köçek 

oynatılmakta, diğer taraftan ise Aydetî, Bedrî ve Sunurî Baba gibi âşıklar saz 

çalıp türküler söylemekte, deyişler okumaktadırlar.32  

Osmanlı kentlerindeki sosyal yaşamın önemli unsurlarından olan 

kahvehaneler yalnızca bir eğlence ve dinlence mekânları değil, aynı 

zamanda belli meslek guruplarına mensup insanların ve mahalle gibi ortak 

yaşam alanlarını paylaşanların gerek bireysel ve gerekse toplumsal 

sorunlarının tartışıldığı ve karara bağlandığı bir çeşit kamusal alanlardı. 

XIX. yüzyıl İstanbul’unda hamalların, mavnacıların, seyislerin, binek ve yük 

arabacılarının, aşçıların vs. kendilerine mahsus kahvehaneleri vardı. Keza 

mahalle kahvehaneleri de imam, muhtar ve ileri gelenlerin kolaylıkla 

bulunabildiği yerlerdi.33 

Belediyenin bir yıllık geliri içinde Çalgıcı Rüsumu ile Âşık Ruhsatiyesi 452 

kuruş 10 para ile sadece %0,74’lük orana sahipti.  

CEZA-YI NAKDİ 

Vilâyât Belediye Kanunu’nun gelirleri belirleyen 39. maddesi, belediyeleri 

“... ahzine mezun olduğu cezâ-yı nakdî...”yi tahsile yetkili kılmıştır. Diğer 

taraftan aynı kanunun 43. maddesi de 27 Zilhicce 1274 (8 Ağustos 1858) 

tarihli Ceza Kanunnamesi’nin üçüncü bölümüne gönderme yaparak, burada 

yazılı olan suç ve kabahatlerden belediyeye ait olanlara, aynı kanunda 

öngörülen peşin para cezasını belediye meclisinin, meclisin toplanmadığı 

günlerde ise reis, kâtip ve mühendisten oluşan heyetin tayin edeceğini 

belirlemiştir. 

Defterdeki ceza-yı nakdi satırları incelendiğinde cezaların nerdeyse 

tamamına yakınının esnafa kesildiği anlaşılmaktadır. Esnaftan en fazla peşin 

para cezası ödeyenler ise ekmekçiler yani fırınlardır. Ekmekçilere ceza 

verilirken ve deftere işlerken “...ekmekçi ..... usta ve 11 nefer refîkine” 

                                                           
32  Çankırı’ya gelen saz şairi ve ozanlar ile Çankırılı aşıklar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 

Onay; 1930 ve 1933.    
33  İstanbul kahvehaneleri için bkz. Abdülaziz Bey; 1995, ss. 301-306. Ayrıca kahvehanelerin 

toplumsal ve sosyal işlevlerinin bir Anadolu kentinde (Trabzon) geçirdiği evrim hakkında 

bkz. Kudret Emiroğlu, “Trabzon’da XIX. Yüzyıldan XX. Yüzyıla Kahvehane ve Kitabevi 

Bağlamında Toplumsal Tabakalanma, Kültür ve Siyaset”, Kebikeç, 2000, Sayı: 10, ss. 187-222.  
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şeklinde ifadeler bulunması, fırınlarda çalışan kişilerle ilgili yasak ve 

suçların ön planda olduğunu göstermektedir. Ekmekçi esnafına kesilen ve 

çalışan sayısıyla orantılı olan cezalarda kişi başına 4 kuruş 30 para tayin 

edilmektedir. Örneğin 24 kişinin çalıştığı bir fırına 114 kuruş, keza 14 kişinin 

çalıştığı bir diğer fırına 66 kuruş 20 para ve 11 kişinin çalıştığı bir fırına da 52 

kuruş 10 para peşin para cezası uygulanmıştır.  

Diğer taraftan ekmeği hamur olarak çıkardığı tespit edilen fırınlara da peşin 

para cezası uygulandığı görülmektedir. Ekmekçi esnafının dışında dülger, 

çalgıcı, dikici ve kahveci esnafına da çeşitli suçlarından dolayı peşin para 

cezaları verilmiştir.  

Belediyenin ceza-yı nakdîden olan bir yıllık geliri 3.036 kuruş 10 para olup 

genel gelir içinde  %4,91’lik bir orana sahiptir.  

DELLÂLİYE RÜSUMU 

Belediyenin gelirleri içinde yer alan, ancak gerek 28 Nisan 1330 (11 Mayıs 

1914) tarihli Vilâyât Rüsûm-ı Belediye Kanun-ı Muvakkati ve gerekse 

konuyla ilgili 22 Kanunuevvel 1333 (22 Aralık 1917) tarihli Şura-yı Devlet 

kararıyla uygulamaya konulmazdan evvel ne şekilde ve ne oranda tahsil 

edildiği kesin olmayan Dellaliye Rüsumu, diğer resimlerde olduğu 

mültezim aracılığıyla toplanmaktaydı. Çankırı’da dellâliye rüsumunun 

mültezimi önceleri Koçhisârlı Ahmed Çavuş iken daha sonra Danacı 

Mehmed Ağa olmuştur. 

Belediyenin bir yıl içinde bu rüsumdan geliri 711 kuruş olup gelirler içindeki 

oranı %1,15’dir. 

ECZANE VÂRİDÂTI 

Elimizdeki defterde belediye eczanesinin bir yıllık geliri ay bazında ayrıntılı 

olarak verilmiştir. Buna göre 1305 yılı Şubat ayı başlangıcından (13 Şubat 

1890) 1306 yılı Şubat sonuna (12 Mart 1891) kadar geçen on üç aylık sürede 

eczanenin geliri 2.278 kuruş 10 para olup tahsil edil[e]meyen 114 kuruş 

çıkarıldığında toplam olarak 2.164 kuruş 10 para belediye kasasına girmiştir. 

1307 Mart ayı başlangıcından (13 Mart 1891) aynı yılın Kânunusani ayı 

sonuna (12 Şubat 1892) kadar 11 aylık geliri ise -ahali üzerinde kalan ve bir 

anlamda veresiye alınmış görünen- miktar çıkarıldıktan sonra 1.106 

kuruştur. 
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Gelir ve gider işleri Tabip Babranos Efendi34 tarafından yönetilen eczanenin 

iki yıllık gelirinin 15 gün ara ile belediye sandığına teslim edilmesi, en 

azından kayıtlara böyle geçmesi ise ilginç görünmektedir. Belediyeye ait 

olan eczanenin mali işlerinin tabip tarafından idare ediliyor olması ve 

kimyevi özelliğinden dolayı azar azar ama sık sık ilaç hammaddesi alınması 

sebebiyle hesapların deftere perakende değil de, toplu olarak işlenmesi 

muhtemeldir. 

Eczanenin bir yıllık gelirinin genel gelir içinde oranı 3.270 kuruş 10 para ile 

%5,29’dur. 

DİĞER GELİRLER 

Belediyenin yukarıda açıklanan gelirleri dışında gazhaneden, kontrat pulu 

satımından, haczedilmiş zahireden, geriye yönelik senet alacaklarından, 

hatalı ya da fazla yapılmış ödenmelerin iadelerinden ve sahibi olduğu 

dükkân ve havuz kiralarından elde ettiği gelirler de defterin makbuzat 

sayfalarına işlenerek gelir kaydedilmiştir. Bu gelirlerin oranı ise %8,73’dür. 

GİDERLER ve HİZMETLER 

Belediye giderleri içinde birinci sırayı %46,34’lük bir oranla maaşlar 

almaktadır. Giderlerin ikinci sırasında ise okul inşaatı gelmektedir. Bir yıl 

içinde okul inşaatına belediye kasasından harcanan para, maaşlar dışında 

belediyenin diğer hizmetler için harcadığı paradan daha fazladır.  

Belediye gelirlerinden yüklü meblağların okul inşaatına aktarılması büyük 

olasılıkla okul inşaatının bitiriliş tarihi olan 1893 yılına kadar devam 

etmiştir. Tablo 7’den anlaşılacağı üzere belediyenin maaşlar ve okul inşaatı 

için yapmış olduğu harcamaların dışında, diğer hizmetlerin tümü için 

harcadığı paranın oranı genel giderlerin yalnızca beşte biri, yani %21,75’idir.  

 

                                                           
34  Hicrî 1306 (1889) yılına ait Kastamonu Vilâyeti Sâlnâmesi’nde (s. 442) tabibin ismi Viranos 

olarak yazılmıştır. Ancak Yunanca’da ‘b’ sesinin olmaması, diğer taraftan Osmanlıca ‘b’ 

harfi ile ‘i’ ve ‘y’ sesi veren harfin birbirine çok benzemesi, bu ismin okunuşunda bizi 

kuşkuya düşürmüştür. Elimizdeki defterde ise Babranos olarak yazıldığı için biz de bu 

şekilde çevirmeyi uygun bulduk. Her iki doktorun da aynı kişi olduğu şüphe 

götürmemektedir. 
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Tablo 7: Giderlerin türlere göre dağılımı 

YANGIN VE İTFAİYE HİZMETLERİ 

İmparatorluğun başkentinde, eski dönemlerde Su Nâzırının maiyetinde olan 

ve sakalardan oluşan “Sakalar Ocağı”, yangın çıktığında beygirleriyle 

tulumbalara su taşırlardı. Sakalar bu hizmetlerinin karşılığı olarak 

çeşmelerden ücretsiz olarak su alıp satarlardı. Bunlar ayrıca vergiden de 

muaftılar. “Baltacı” denilen dülger esnafı da yangın esnasında söndürme 

çalışmalarına katılır ve yıkılması gereken binaları yıkarak enkazlarını 

kaldırırlardı.35 

İstanbul dışındaki taşra kent ve kasabalarında itfaiye hizmetlerinin ne 

şekilde uygulandığı hakkında yeterince bilgimiz olduğu söylenemez. XIX. 

yüzyılda İstanbul’da bu konuda çeşitli yasal düzenlemeler yapılırken, sorun 

                                                           
35   Ergin; 1995, ss. 1094-95. 

Gider Türü 
Miktarı Genel Giderler 

İçindeki Oranı Kuruş Para 

Sabit maaşlar 31.547 - 46,34 

Okul (mekteb-i rüştiye 

inşaatı) 
21.726 - 31,91 

Müteferrik harcamalar 4.707 05 6,93 

Temizlik giderleri 2.709 30 3,98 

Aydınlatma giderleri 1.507 15 2,23 

Su ve kanal hizmetleri 1.192 10 1,75 

İtfaiye Hizmetleri 1.183 - 1,73 

Sağlık hizmetleri (hastane ve 

eczane) 
1.125 05 1,65 

Velâdet ve cülûs-ı hümâyûn 

masrafları 
840 - 1,23 

Ramazan ayında top atılma 

masrafı 
652 25 0,96 

Veterinerlik hizmeti 466 10 0,68 

Mezarlık himetleri 420 10 0,61 

TOPLAM 68.076 30 100,00 
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taşrada ahali ve yerel yöneticilerin işbirliği ile çözümlenmektedir. Nitekim 

Ortaylı’nın da tahminine göre XIX. yüzyılın ilk yarısında, taşrada yangın 

söndürme işleri “geleneksel sistemde olduğu gibi ahali, esnaf ve resmi 

kuvvetlerin elbirliğiyle yürütülüyor olmalı”ydı.36 Taşra kent ve 

kasabalarında yangın sırasında ahali ile esnafın ne tür bir işlev 

üstlendiklerine dair elimizde somut bir bilgi yok. Yangının büyüklüğü ve 

çıktığı bölge ile orantılı olarak söndürme işlerine katılıyor olmaları bir 

ihtimal olarak düşünülebilir. Yangına müdahalede asli görevli olanlar ise 

muhtemelen şehir ve kasabalarda konuşlandırılmış askerî birlik efradından 

oluşuyordu.  

Elimizdeki defterden ve bazı kaynaklardan, vilâyet, sancak ve kaza 

merkezlerinde belediyelerin kurulmasından ardından tulumba 

teşkilatlarının oluşturulduğu anlaşılmaktadır.37 Ancak tulumbacıların 

maaşları ile yangın söndürme araçlarının ne şekilde ve hangi para ile satın 

alındığı tam olarak netlik kazanmamıştır. Rahova kasabası için yangın 

tulumbası alınmasına dair bir yazıyı kaynak gösteren Ortaylı’ya göre 

merkezi hükümet, “gerek yangın söndürme araçlarını satın alarak, gerekse 

tulumbacıların maaşlarını ödeyerek; bazı kentlere bu konuda yardımcı 

olabiliyordu”.38 Ancak -en azından- incelediğimiz dönem için ve Çankırı 

özelinde bu durumun pek böyle olmadığı anlaşılıyor. Yevmiye defterinin 

sarfiyat sayfalarında her ay için “tulumbacı efrâdına” belediye gelirlerinden 

                                                           
36    Ortaylı; 1974, s. 218 
37  Örneğin 1875 yılında Trabzon’da Tulumbacıbaşı Muhammed Efendi ile 12 nefer belediyeye 

bağlı olarak görev yapmaktaydı (Trabzon Vilâyeti Sâlnâmesi, defa 7, 1292 (1875), Haz: Kudret 

Emiroğlu, Ankara, 1995, s. 50.) Keza Ankara’da da 1881’deki yangından sonra bir itfaiye 

bölüğü kurulmuştu (Georgeon, François; “Keçi Kılından Kalpağa: Osmanlı 

İmparatorluğu’nun Son Yüzyılında Ankara’nın Gelişimi”, Modernleşme Sürecinde Osmanlı 

Kentleri, Ed: F. Georgeon ve P. Dumont, Tarih Vakfı Yurt yay., İstanbul, 1996, s. 109.) 

Ortaylı’ya göre Ankara’daki tulumba teşkilâtının kurulması yangından sonra, ama 1878 

tarihli Vilâyet Belediye Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca olmuştur (Ortaylı, İlber; 19. 

Yüzyılda Ankara’nın Kentsel Formu ve Konut Dokusundaki Farklılaşmalar”, Tarih İçinde 

Ankara, Der: Ayşıl Tükel Yavuz, ODTÜ ve Ankaralılar Vakfı yay., Ankara, 2000, s. 132.) 

Tam tarih vermemekle birlikte Gürsoy da İzmir’de, 19. yy. ortalarından itibaren önce 

sigorta şirketlerince özel yangın ekipleri, daha sonraları da belediyenin itfaiye teşkilatını 

kurulduğunu yazmaktadır (Gürsoy, Melih; Tarihi, Ekonomisi ve İnsanları ile Bizim İzmirimiz, 

kendi yay., İzmir, 1993, s. 38.)   
38   Ortaylı; 1974, s. 218. 
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maaş verildiği, bunun ötesinde yangın söndürme işinde kullanılacak 

malzemelerin başında gelen hortum ve başlığının Çankırılı tüccar 

Akgüloğlu’ndan belediye tarafından satın alınarak nakil ve gümrük masrafı 

da dâhil olmak üzere toplam 1.125 kuruş ödendiği görülmektedir. Yine 

Çankırı’da merkezi hükümetin belde ile belediyenin ihtiyaçları için maddi 

yardımda bulunmak bir yana, okul inşası için bile belediyenin gelirlerine 

başvurduğu da defterin sarfiyat sayfalarından anlaşılmaktadır.  

Gerek İstanbul’da ve gerekse imparatorluğun diğer kentlerinde çıkan 

yangınlara karşı alınan ciddi yasal tedbirlerin başında 1863 tarihli Turuk ve 

Ebniye Nizâmnâmesi, bunu değiştiren 1882 tarihli Ebniye Kanunu ile kısa 

süre yürürlükte kalan 1891 tarihli Ebniye Kanunu’nun yangınlarla ilgili 

maddeleri gelmektedir. Söz konusu kanunların ilgili maddelerinde, her 

türlü bina yapımında yangın olasılığını en aza indirecek önlemler ve yasal 

zorunluluklar sıralanmıştır.  

Öte yandan kâgirden daha çok ahşap ve iki katlı evlerin dar ve çıkmaz 

sokaklarda birbirine çok yakın bir şekilde inşa edildiği dönemin 

Çankırı’sında yangınlar ve bunlara müdahale etme zorunluluğu, tüm 

Anadolu kentlerinde olduğu gibi burada da tulumba örgütünün kuruluşunu 

öncelikli hedef haline getirmiş olmalıdır. Çankırılı tulumbacıların, aslî 

görevlerinin yanında ramazan ve bayram günlerinde top atma ve gazyağı ile 

yanan kırk yedi adet fenerin yakılıp söndürülmesi işlerini yaptıkları da 

anlaşılmaktadır.  

Yangın çıktığı anda yapılacak ilk ve önemli iş, yangını halka duyurmaktı. 

İstanbul’da eskiden uygulanan bayrak sallama, davul veya kös çalma, 

gündüzleri sepet geceleri ise fener sallandırma ve top atma39 gibi 

yöntemlerden Çankırı’da sadece fişek atma yöntemi kullanılmıştır. Şehirde 

yangınların -özellikle gece- halka ilan edilmesi amacıyla fişek atılıyordu.   

Fişek ya da top atarak yangını ilan etme geleneği, tamamen bir ihtiyaçtan 

doğmuş ve uzun yıllar Osmanlı kentlerinde uygulanmıştır. Örneğin 18 

Rebiyülevvel 988 (3 Mayıs 1580) tarihli mühimme defterinde, 

Kastamonu’da, gece yangın olduğunda uykuda olanları uyandırmak için 

kaleden top atıldığı, ancak dizdarın fazla miktarda harç göstermesi ile bu 

                                                           
39   Ergin; 1995, ss. 1144-45. 
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uygulamadan vazgeçilmesi sonucunda kent halkının isteği üzerine top 

barutunun parası Kastamonu halkından alınmak kaydıyla uygulamanın 

devam ettiği anlaşılmaktadır.40 İstanbul’da ise yangının ilanı için ilk defa top 

atılması, Tophane Müşiri Halil Paşa tarafından usûl ittihâz edilmiştir.41 

SU ve KANALİZASYON 

Osmanlı klasik döneminde yerleşik bölgelere su getirilmesi ve bunun 

şehirlerde künk ve kanallarla dağıtılmasındaki teknik işlerle uğraşmak 

‘suyolcu’nun sorumluluğunda idi.42 Anadolu kentlerinin en büyük 

sorunlarından olan temiz ve nitelikli suyun temininde vakıflar ağırlıklı 

olarak görev üstleniyorlardı. Sadece su ve ulaştırılması için birçok vakfın 

kurulduğu bilinmektedir.43  

Su, kaynağından çeşmelere pöyreh-pöhrenk, künk ve büz adı verilen pişmiş 

topraktan mamul borularla ulaştırılıyordu.44 Ancak suyollarının korunması 

ve kente gelen suyun bağ bahçe ve değirmen sahipleri tarafından kesilmesi 

ciddi sorunlar yaratıyordu. Çankırı’daki Sultan Süleyman Camii’ne gelen 

suyolu üzerine ve iki tarafına üçer arşın (yak. 2 metre) mesafeye bağ, bahçe 

ve bina yapımı men edilmiş, aksine bir uygulama üzerine Çankırı kadısına 

hüküm gönderilmiştir.45 Hicrî 1250 (1834-35) yılında ise bir Balkan şehri olan 

Siroz’da, kendisi de Sirozlu olan Müftizâde Esad Beyin yazdığına göre her 

esnafın görevli bir çeşmeci ve karcısı vardı. Bunlar gerektiğinde suyollarını 

tamir, çeşmeleri temizlemek ve yaz aylarında kar ve soğuk su tevzii etmekle 

görevliydiler.46 

XVIII. yüzyıl, diğer taşra kentlerinin yanı sıra özellikle İstanbul’da büyük su 

                                                           
40  Kankal, Ahmet; “17. ve 18. Yüzyıllarda Kuzey-Batı Anadolu’da Sosyal Hayat (Şer’iyye 

Sicillerine Göre)”, Tarih İncelemeleri Dergisi, XV, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 

İzmir, 2000, s. 35.   
41  Ergin; 1995, s. 1145. 
42   Orh Ergin; 1995, s. 1145.onlu, Cengiz; “XVI. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda Su-Yolcu 

Kuruluşu”, Osmanlı İmparatorluğunda Şehircilik ve Ulaşım Üzerine Araştırmalar, Der: Salih 

Özbaran, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yay., İzmir, 1984, s. 78.  
43   Kankal makalesinde; Çankırı’daki su yollarını Serdar-ı Ekrem Hacı İbrahim Paşa’nın tamir 

ettirerek vakıflarda bulunduğunu Çankırı Şer’iyye Sicillerine dayanarak açıklıyor (Bkz. 

a.g.m., s. 47).  
44   Kankal; 2000, s. 45 
45    Kankal; 2000., s. 46. 
46   Ergin; 1995, s. 671. 
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yapılarının ve çeşme inşaatlarının yapıldığı yüzyıl oldu.47 Buna rağmen XIX. 

yüzyıla gelindiğinde Anadolu’nun birçok kent ve kasabası hâlâ su-kanal 

altyapısından yoksundu.48 Tanzimat sonrasında belediyelerin en önemli 

işlevlerinden birisi, suyun kaynağından şehre getirilerek, yeni yeni yapılan 

çeşmeler aracılığıyla dağıtılmasıydı.  

İmparatorluğun büyük kentlerinde olduğu gibi taşrada da içilebilir su 

ihtiyacı üç ana yöntemle temin ediliyordu: Birincisi mahallelerde bulunan 

çeşmeler, ikincisi evlerin avlularında veya mahalle aralarında açılan 

kuyular, üçüncüsü ise sakaların, su kaynağından fıçılara ve tenekelere 

doldurup getirdikleri sularla idi. Yukarıda değinildiği gibi çeşmelere su 

pişmiş topraktan yapılmış borularla getirilirdi. Ancak kent içinde 

gelindiğinde, mahalle aralarında ve sokaklarda temiz su künklerinin 

kanalizasyon borularıyla yan yana olması sebebiyle, çoğu kez çatlayan ve 

kırılan künkler yüzünden sular birbirine karışıyordu.  

Vilâyât Belediye Kanunu, suyolları ile lağım borularının açılmasını 62. 

madde ile ruhsata bağlarken bir anlamda mevcut olan altyapı tesislerini 

koruma amacı güdüyordu. Ancak söz konusu altyapı, çok eski ve neredeyse 

kullanılamaz duruma geldiğinden birçok kent ve kasabada yükü taşıyamaz 

durumdaydı.  

Anadolu’nun bazı şehirlerinde, XIX. yüzyılın ortalarından itibaren ilkel su 

kanalları ve künkler demir borularla değiştirilmeye başlanmış, ancak bu 

süreç, başta ekonomik sıkıntılar olmak üzere çeşitli nedenlerle uzun 

sürmüştü.49 Kente fıçılar ve tenekelere getirilen sulara ise taşıma zorluğu ve 

                                                           
47  Cerasi, Maurice M.; Osmanlı Kenti, Osmanlı İmparatorluğu’nda 18. ve 19. Yüzyıllarda Kent 

Uygarlığı ve Mimarisi, Yapı Kredi yay., İstanbul, 1999, s. 191.  
48  1894 tarihli Diyarbakır Vilâyeti Sâlnâmesi’nde Mardin kasabasında su yollarının yokluğu 

nedeniyle pis suların sokağa döküldüğü, bunun için bir yıl içinde “on iki bin arşun tulunda 

mecari [su yolu] inşa olunduğu”ndan bahsedilmektedir. (Bkz. sâlnâmeden aktaran Aydın, 

Suavi – Kudret Emiroğlu – Oktay Özel – Süha Ünsal; Mardin Aşiret-Cemaat-Devlet, Türkiye 

Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı yay., İstanbul, 2000, s. 223.)  
49   Özellikle taşra kentlerinde yaşanan maddi sıkıntılar ve teknolojik yetersizliklerin yanı sıra 

bir de, tutucu kesimlerin yeniliklere göstermiş olduğu tepki bu türden çalışmalara engel 

oluşturuyordu. Müderris Nazmi Âsaf, Cumhuriyetin ilk yıllarında Anadolu’da yaptığı bir 

tetkik gezisinde demir boruların ilk döşenmesi sırasında Konya’da yaşanmış bir olayı ikinci 

ağızdan şöyle anlatır: “... ilk demir boru ile şehre su îsâl edildiği zaman, ‘demir borular 
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parayla satılıyor olmasından dolayı, en azından fakir taşra halkının rağbet 

göstermemesi muhtemeldir.  

Aynı dönemde Anadolu kentlerinde suyollarının yenilenmesi ile çeşmelerin 

bakım ve onarım işlerinde görev ve yetki karmaşası yaşanması yüzünden 

zaman zaman hizmet aksıyor, kurumlar bu görevi birbirlerinin üzerine 

atıyordu. Kentsel altyapı konusunda vakıfların belediyeye bağlanması 

sağlanamadığından ikili bir yapı ortaya çıkmıştı.50 Kimi yerleşim 

birimlerinde ise mutasarrıf ve kaymakamlar su ve kanalizasyon işleri için 

gelir kaynakları kısıtlı ve yargı gücünden yoksun belediyeleri zorluyor, 

belediyeler de sorumluluğu evkaf idaresine veya su ve çeşme vakfı 

yöneticilerine yüklemeye çalışıyorlardı.51 

Çankırı, çevresinde, yeterli miktarda, nitelikli ve içilebilir su kaynağı 

olmaması yüzünden uzun yıllar su sıkıntısı çekilmiştir. Osmanlı döneminde 

sorunun çözümü için vakıflar kurulmuş, belediye kısıtlı maddi ve teknik 

olanaklarıyla çeşitli çalışmalar yapmış, ne var ki sorun tam anlamıyla 

çözülememiştir. İki farklı yerden kaynak suyu, toprak ve demir borularla 

kente getirilerek mahalle ve sokak aralarında bulunan çeşmelere 

aktarılıyordu. Sulardan biri şehrin batı taraflarından “toplama suretiyle” 

temin ediliyor52, diğeri ise kentin kuzeyinde bulunan Merzi (Alanpınar) 

köyünden getiriliyordu.53 Ancak bu sular ihtiyacı karşılamamaktaydı. XX. 

                                                                                                                                        
vâsıtasıyla gelen su ile abdest almak câiz değildir’ gibi terakki ve teceddüd düşmanlarının 

ortalığa attığı dedikoduları dinleyen zavallılar da eksik değilmiş...” (a.g.e. 1926, s. 11)   
50   Tekeli, İlhan; Türkiye’de Kentleşme Yazıları, Ankara, 1982, s. 39. 
51   Belediyeler ve vakıflar arasındaki bu görev ve yetki karmaşası Cumhuriyet döneminde de 

bir müddet devam etmiş, hatta Müderris Nazmi Âsaf gezisi sırasında Kayseri’ye 

uğradığında izlenim ve düşüncelerini; “... ta eskiden beri belediye üzerine nâfiz olan valiler 

su meselesiyle meşgul olmak istemişler ise de çok müşkülât görmüşlerdir. Kayseri’de de 

aynıyla böyle olmuştur. Belediyecilere pek dokunmağa gelmez, hemen adamı fena halde 

hırpalarlar, ve onlar da bu hususta çok defa kabahati evkâfa atfederler” diye kaleme 

almıştır. Keza Karaman’da da belediye yetkilileri; [kasabaya borularla su getirmek isteyen 

kaymakamı] “belediye vâridâtını yok yere israf ediyor diye haylice çekiştirmişler”di. (a.g.e, 

s. 14)   
52  Yazarın “Batı tarafından toplama suretiyle” şeklinde tarif ettiği su yolu, Mutasarrıf Hacı 

Ahmet Kadri Bey döneminde Yukarı Pelitözü köyü üzerinden getirilen su yolu olmalıdır. 

(Bkz. Demircioğlu; 1973, s. 17.)   
53   Dr. Raif; Türkiye’nin Sıhhî İctimâî Coğrafyası Kengırı Vilâyeti, İstanbul, 1926, s. 38.  
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yüzyıl başlarındaysa her iki noktadan getirilen sular şehir dâhilindeki 

toplam kırkbeş çeşmeye dağıtılıyordu.54 

İncili çeşme, Söğütlü çeşme, Saray çeşmesi, Taşlı çeşme ve Kadılar çeşmesi 

gibi çeşmelerin yanı sıra 1889 yılında Çankırı’da, altı hamam ile Hatab 

Pazarı’nda (Odun Pazarı) belediyenin işletmeciye kiraya vererek hem gelir 

elde ettiği, hem de esnafın genel kullanımına yönelik ihtiyaçlarını karşıladığı 

bir de havuz vardı.  

Çeşmeler için en büyük sorun, alkonlarının, yani suyolları ve lağımların sık 

sık tıkanarak kullanılmaz duruma gelmesi idi. Bunların tamiri belediye 

tarafından bu işin erbabına yaptırılıyordu. Belediye gelirlerinden bir yıl 

içinde bu işler için harcanan para miktarı toplam 1.192 kuruş 10 para idi. 

TEMİZLİK 

Osmanlı döneminde Çöplükbaşı, Mezbele Subaşısı, Tahir Subaşı gibi isimler 

alan Subaşı, sokaklarda biriken çöp ve süprüntülerin temizlik işini yıllık 

belirli bir tutar karşılığında Arayıcı denilen esnafa ihale ederdi. Osmanlı 

başkentinin temizlik sorunun çözümüne uzun yıllar katkı sağlayan Arayıcı 

esnafını Evliya Çelebi Seyahatname’sinde “Tahir Subaşı’ya senevî altmış bin 

akça avâid” veren, “Pirleri Verrâd-ı Berberî” olan, “ayaklarına ve kasıklarına 

varınca battâl siyah çizmeler giyüp üzerlerinde kırmızı ve siyah meşin 

kaftanlar ile ve başlarında teke ve hamîd külahları omuzlarında uzun 

sırıklar ucunda çapa demir kazmalar ve arkalarında müdevver ağaç tekneler 

ve ellerinde kazmalar ve bazılarının ellerinde süpürge ve kürekler ve 

omuzlarında zenbîl ve garârlar ve hâr u hâşâk sepetleri ile bir hây u hû 

ederek alay ile ubûr ederler” diye tanımlar.55 

Şehirlerde belediye örgütleri kurulmazdan önce evlerde ve dükkânlarda 

biriken çöpleri toplayanlara ise “çöp çıkaran” denirdi ve bunlar çöpleri 

küfelerle taşırlardı.56 Sirozlu Müftizâde Esad Beye göre her esnafın bir 

pâsbânı (bekçi) bulunurdu ve bu pâsbân çarşının ve dükkânın güvenliğini 

                                                           
54   Evliya Çelebi b. Derviş Mehmed Zıllî, Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, I. Kitap, Haz: Orhan Şaik 

Gökyay, Yapı Kredi yay., İstanbul, 1996, s. 221.  
55   Evliya Çelebi b. Derviş Mehmed Zıllî, Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, I. Kitap, Haz: Orhan Şaik 

Gökyay, Yapı Kredi yay., İstanbul, 1996, s. 221.  
56  Pakalın, Mehmet Zeki; Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Cilt: I, M.E.B. yay., 

Ankara, 1983, s. 381.  
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temin etmenin yanı sıra çarşıyı süpürmekle de görevliydi.57 1854 yılında 

kurulan Altıncı Belediye Dairesi’nde temizlik işleri, tayin edilen memurlar 

ve imal edilen arabalarla ya belediye tarafından, ya da mültezime ihale 

edilmek suretiyle yapılıyordu. 1859 tarihli Sokaklara Dair Nizâmnâme’nin58-

ki İstanbul özeli için hazırlanmış gibi görünmesine karşın diğer kentler için 

de örnek teşkil etmiştir- 5-11. bentleri sokak temizliği ile çöp ve 

süprüntülerin kaldırılmasını belirli bir düzene bağlamıştır. Nizâmnâme’nin 

altıncı bendine göre “... sokakların süpürülmesi en ehven bahâ ile kabul 

eden kimseye havale olunacaktı.” Ancak temizlik işlerinin özelleştirilmesi 

anlamına gelen bu madde, her zaman uygulanmamış, sorun kimi zaman 

ihale yöntemi çözülürken kimi zaman da kadrolu görevliler çalıştırılmıştır.  

Çankırı kent merkezinde biriken çöpler, çeşitli aralıklarla belediyenin 

anlaştığı “Süprüntü Nakliyesi Müteahhidi Urvaylı İsmail” tarafından 

naklediliyordu. Elimizdeki defterin sarfiyat sayfaları kontrol edildiğinde, 

belediyenin bu iş karşılığında İsmail’e her ay farklı miktarlarda paralar 

ödediği görülmektedir. Ödemelerdeki bu farklılığın her ay kaldırılan çöp 

miktarlarından ya da bu hizmetin götürüldüğü mahalle ve sokak sayısının 

değişkenliğinden kaynaklanması muhtemeldir. Temizlik giderleri 

konusunda işçi ücretleri dışındaki en önemli kalemler, nakliye ve çalı 

süpürgesi tutarıdır. Bu giderler için belediyeden bir yıl içinde sarf edilen 

tutar ise toplam 2.709 kuruş 30 para idi.  

SAĞLIK HİZMETLERİ 

Çankırı Belediyesi’nin 1891-92 yıllarında sağlık konusundaki hizmetlerine 

bakmadan önce, kentin XIX. yüzyılda, bu alanındaki tarihçesine kısaca göz 

atmakta fayda var. 

Hemen hemen Anadolu’nun her tarafında olduğu gibi Çankırı da halk, 

yüzyıllar boyunca açlık, kıtlık, deprem gibi afetlerin yanı sıra salgın 

hastalıklarla da mücadele etmiştir. Batıl inançlardan kaynaklanan ilkel 

                                                           
57   Ergin; 1995, ss. 1094-95. 
58  Ergin söz konusu Nizâmnâme’yi, İstanbul’daki Altıncı Belediye Dairesi’nin Belediye Zabıta 

Talimatnamesi olarak değerlendirmekte ve her ne kadar ismi “Sokaklara Dair Nizâmnâme” 

olsa da “İstanbul’da tatbik edilmiş ilk Zâbıta-i Belediyye Nizamnâmesi” olduğu için 

belediyecilik tarihinde özel bir yeri olduğunu belirtmektedir. (a.g.e., s. 1785, dipnot. 2) 

Nizamnâmenin tam metni için bkz. Düstûr; tertib-i evvel, cilt: II, s 478.  
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tedavi yöntemlerinin bir tercih, ama çoğu kez zorunluluk olduğu 

dönemlerde, Çankırı’yı, birebir aynı koşullar içerisinde bulunan 

Anadolu’daki diğer yerleşim birimlerinden ayırmak mümkün değildir.  

Ahmet Süleyman Efendi’nin “memleket tabibi” unvanıyla 1871 tarihinde 

göreve başlamasının hukukî dayanağı olan “İdâre-i Umûmiye-i Tıbbiye 

Nizamnâmesi”, sadece Çankırı’nın değil, tüm taşra kent ve kasabalarının 

sağlık konusundaki önemli bir dönüm noktası sayılabilir. Söz konusu 

nizamnâme ile taşrada sınırları belirlenmiş yerleşim birimlerine doktor 

ataması ile buralara götürülecek sağlık hizmetleri belli kurallara 

bağlanmıştır.  

1871 tarihli Nizamnâme’nin birinci maddesi gereğince Umûr-ı Tıbbiye-i 

Mülkiye Nezâreti ile eşgüdüm halinde ve “hududu tayin kılınan her bir 

mahalde muvazzaf bir memleket tabibi bulunacak”, memleket tabibi 

maaşını belediyeden alacak ve haftada iki defa fakir ve yoksulları muayene 

edecekti.59 Memleket tabipleri aynı zamanda belediye meclisinin de doğal 

üyesiydiler. 

Çankırı’da memleket tabibinin göreve başlama tarihiyle yeni bir hastane 

yapıldığına dair olan kayıtlar, nizamnâmenin yürürlüğe girdiği tarih olan 

1871 yılına rastlamaktadır. 1875 yılına gelindiğinde Tabip Ahmet Süleyman 

Efendi’nin yerine Ahmet Muhtar Efendi gelmiştir. Bu dönemde Çankırı 

memleket tabibi, kısıtlı olanaklarla kent merkezi ve bazı civar köylere 

hizmet verebiliyordu. Hastanenin hukukî durumunun ise ne olduğu; 

belediye bütçesinden ya da herhangi bir vakıf gelirinden faydalanıp 

faydalanmadığı ile merkezden kaynak sağlanıp sağlanmadığı tam olarak 

belli değildir.  

Diğer taraftan salgın hastalıkların yerleşim merkezlerinde hızlı olarak 

yayılmasında önemli faktör olan açıktan akan lağım sularının kapatılması 

yönünde, belediyenin çalışmalar yaptığı, bunun sonucunda 1872 yılında 350 

zirâ (yaklaşık 280 metre), 1874 yılında da buna ek olarak 40 metre daha 

lağım yolu döşendiği bilinmektedir.60 1880 yılına gelindiğinde Çankırı’da 

belediye doktoru Süleyman Feyzi Efendidir. Bir yıl sonra ise onun yerine 

                                                           
59   Düstûr; tertib-i evvel, cilt: II, s 800.  
60   KVS; 1873, s. 148 ve KVS; 1875, s. 190. 
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“Tabip Vekîli” unvanıyla Hacı Ahmet Efendi, sonrasında da Giovanni 

Efendi tabip olarak getirilmiştir.  

1888 yılında Çankırı’da sağlık konusunda bir takım ilerlemeler kaydedilmiş, 

belediye bünyesindeki tabiplik kadrosuna Babranos Efendi getirilmiş, bu 

arada bir de aşı memuru tayin edilmişti.  

Belediyenin sağlık alanında yaptığı hizmetler kısıtlı olanaklarının aksine, 

beklenenin üzerindedir. 800 kuruş maaşlı bir belediye tabibi (Tabip 

Babranos Efendi), bir ebe (Kabile Zarîfe Hanım), bir aşı memuru (Ethem 

Efendi) ve bir belediye eczanesi ile burada çalışan “Hidmetçi Andon”, gerek 

kent merkezine, gerekse civar köylere hizmet vermektedir. Öte yandan 

Alasonya taraflarından gelen hasta askerlerin iaşesi de belediye kasasından 

karşılanmıştır. 

İhtiyaç duyulan ilaç ve diğer sağlık malzemeleri, Tabip Babranos Efendi 

tarafından, parası belediyece karşılanmak suretiyle satın alınmaktadır. 

Eczanedeki işler de tabip tarafından yürütülmekte, çırak konumundaki 

Andon da yardımcı olmaktaydı. 1307 yılının Şubat sonlarında eczaneye yeni 

eşya ve evrak satın alınacak, maaşlı bir “eczacı”; Eczacı Yorgaki Ağa 150 

kuruş maaşla çalışmaya başlayacak ve “Hidmetçi Andon’un da işine son 

verilecektir. 

VETERİNERLİK HİZMETLERİ 

25 Kanunuevvel 1291 (6 Ocak 1876) tarihli “Memâlik-i şâhâne’de İstihdam 

Olunacak Mülkiye Baytarları Hakkında Nizamnâme”61 ile vilayet, liva ve 

kaza merkezlerinde birer baytar bulundurulması ve söz konusu baytarların 

maaşlarının belediyeleri tarafından ödenmesi öngörülmüştür. Hayvancılığın 

ekonomik yaşamda önemli yeri bulunduğu Anadolu kentlerinde veteriner 

hekimin görev alanı -her ne kadar maaşları belediye tarafından ödense de- 

sadece belde ile sınırlı değil, aynı zamanda civar köy ve yerleşim birimlerini 

de kapsamaktaydı.  

Bu yüzden Çankırı’da da belediyenin veterinerlik hizmetleri, hem kent 

içinde yaşayan hayvan sahiplerine, hem de merkeze bağlı köylere yönelikti. 

Örneğin “Şabânözü nâhiyesinde zuhûr eden hasta hayvanât muayene 

esmânı” iki ayrı zamanda belediye tarafından karşılanmıştı. Keza hastalıklı 

                                                           
61   Düstûr; tertib-i evvel, cilt: III, s 539. 
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hayvanı tedavi eden Kolağası Mustafa Efendiye de belediye sandığından 

250 kuruş, yardımcısı konumundaki -ki kayıtlara zaman zaman “baytar” 

unvanıyla da geçmiştir- Ünürlüoğlu Hüseyin Çavuş’a da “ücret-i kademiyye 

olarak 60 kuruş ödenmişti. Hüseyin Çavuş’a Mart ayındaki on bir günlük 

çalışmasından dolayı da 53 kuruş ödenmiştir. 

Veterinerlik hizmetlerinin belediyenin bir yıllık genel gideri içindeki yeri 466 

kuruş 10 para ile %1’i geçmemektedir. Bu paranın büyük bir çoğunluğu 

baytar ve yardımcısına ödenen ücret, kalanı da ilaç parasıdır.  

MEZARLIK 

Klasik dönem Osmanlı kentlerinde mezarlıklar, yerleşim merkezinin dışında 

ve uzakta oluşturulurdu. Bu, Müslüman mezarları için olduğu kadar, 

gayrimüslim mezarları için de geçerliydi.62 Çankırı’da da mezarlık, 

Cerasi’nin tanımladığı kent mezarlıklarına uygun olarak “... daha verimli 

arazilerini işgal etmemek için de, çoğunlukla tepeler üstünde panoramik 

konumda ...” idi63 ve diğer Anadolu kentlerinde görüldüğü gibi kentin 

dışındaydı. Bu durumun istisnası ise -özellikle- XIX. yüzyıldan başlayarak 

üst tabakadan bazı kimselerin cami avlularına defnedilmeleriydi.64 Bunun 

Çankırı’daki bir örneği İmaret Camii’nin avlusundaki küçük mezarlıktır.  

Mezarlıklar konusu Vilâyât Belediye Kanunu’nun görüşüldüğü Meclis-i 

Mebusan’ın 23 Mayıs 1877 tarihli otuz beşinci birleşiminde gündeme gelmiş; 

Başkan Ahmet Vefik Paşa; “... kabristana süprüntü dökmek, duvarını 

yıkmak memnû’ olmalı. Belki bilmezsiniz, İstanbul kabristanları bir takım 

celladların merkezi olmuştur. Bir hususi mezar için elli bin kuruş alıyorlar. 

Bir vakit olsa da bunlar hesap edilse...” diyerek İstanbul mezarlıklarının 

mevcut durumunu resmederken, Halep Mebusu Manok Efendi de; 

“kabristanlar hiç olmazsa şehirden yarım saat uzak olmalılar” diyerek 

                                                           
62  Mezarlıkların kent dışında bir bölgede yer alması, XIV. yüzyılda bile Türklerde bir kuraldı. 

(Bkz. Laqueur, Hans-Peter; Hüve’l-Baki, İstanbul’da Osmanlı Mezarlıkları ve Mezar Taşları, 

Tarih Vakfı Yurt yay., İstanbul, 1997, ss.7-8)  
63   Cerasi; 1999, s. 201. 
64  Her ne kadar 1869 tarihli “Dersaâdet ve Bilâd-ı selâse ve Boğaziçi’nde Defn-i Emvât 

Hakkında Nizâmnâme”nin birinci bendi ile “cevâmi-i şerîfe etrafındaki mezarlıklarla 

kiliseler havlı ve derûnlarına ve meskun mahaller civarında bulunan kabristanlara defn-i 

emvât [Eyüp hariç olmak üzere] şedîden memnû’” ise de bu uygulama uzun müddet 

engellenememiştir.  
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mezarlıkları da içine alarak genişleyen kentlerin kabristan sorununu dile 

getirmiştir.65 

Çankırı Belediyesi’nin mezarlıklar ve defin işleri konusunda yaptığı 

hizmetler, mezarlıkların bulunduğu Sarıbaba ve Kayabaşı bölgelerinde bekçi 

bulundurmak, temizliğini yapmak ve fakir, kimsesizlerin cenazelerini 

defnetmekten ibaretti.  

Müslüman mezarlarının bulunduğu Sarıbaba ile daha çok gayrimüslimlerin 

gömüldüğü Kayabaşı mevkilerinde birer kolcu/bekçi bulunduruluyordu. 

Kolcular/bekçiler, hem mezarlıkların korunmasıyla, hem de temizliğiyle 

görevliydiler. 

Belediye, fakir ve kimsesiz cenazelerinin kaldırılması için 20 kuruşluk 

“kefen bahâsı” ödüyordu. Vefat etmiş çocuklar için ise ödenen miktar 10 

kuruşa veya 10 kuruş 10 paraya düşüyordu.  

Belediye gelirlerinden bir yıl içinde ikisi çocuk olmak üzere 22 kişi için 

toplam 420 kuruş 10 para ödemişti.  

AYDINLATMA 

XIX. yüzyıla gelinceye kadar Osmanlı kentlerinde sokaklar aydınlatılmazdı. 

“Çünkü geceleyin kimse sokağa çıkmaz. Yılın her mevsiminde, güneşin 

batmasından bir saat sonra, hükümet merkezinde bile sokaklarda kimseye 

rastlanmaz; bekçilerden ve zarurî bazı işler için elinde fenerle sokağa çıkan 

uşaklardan başka.”66 D’Ohnson’un bu tespitinden yaklaşık bir yüzyıl sonra 

bile Anadolu kentlerinin çoğunda sokaklar aydınlatılmıyordu. Bu 

kentlerden biri olan 5-6 bin hanelik Mardin’de, şehrin aydınlatılması için “... 

ilan edilen mahallere fener tedarik edilmesi kararlaştırılmış ve belediyeye 

tebligat” yapılmıştı.67 

Şehirde aydınlatma hizmetleri, sokaklarda bulunan ve gazyağı ile çalışan 47 

fenerle yapılıyordu. Fenerlerin yakılması ve söndürülmesi işleri ile 

kullanılan gazyağının temini belediyenin sorumluluğu altındaydı. Belediye 

gazyağını bu işi yapan müteahhitten satın alıyordu.  

                                                           
65   Meclis-i Meb’usan Zabıt Ceridesi, s. 282.  
66   M.De M. D’Ohnson; XVIII. Yüzyıl Türkiyesinde Örf ve Âdetler Tercüman yay., s.150-151.  
67  Diyarbekir Vilâyet Gazetesi’nin 1 Nisan 1897 tarih ve 1024 nolu nüshasından aktaran; Aydın, 

Emiroğlu, Özel, Ünsal, a.g.e. s. 224. 
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Belediyenin bir yıllık geliri içinde aydınlatma hizmetine yönelik olarak 

yapılan harcamanın miktarı toplam 1.507 kuruş 15 para idi.  

MEKTEB-İ RÜŞDÎ İNŞÂATI 

Kengırı Beledî Kalemine Mahsûs Yevmiye Defteri’nin “Sarfiyyât” 

sayfalarına bakıldığında hatırı sayılır miktarda paranın “mekteb-i rüşdiyye” 

inşaatına harcandığı görülür.  

Çankırı merkezde bulunan ve belediyenin 1307 yılı bütçesinde de bahsi 

geçen “Taşmektep”in temeli 1886 yılında atılmıştır.68 Binanın kagir 

bölümleri bittikten sonra 3 yıl inşaatına ara verilmiş, 1891 yılında ahşap 

kısımlarının inşasına yeniden başlanmıştır.  

Okul inşaatına üç yıl ara verildikten sonra inşaatın yeniden başlamasıyla 

belediyenin okul ile ilgili harcamalar yapması aynı yıldır. Vilâyât 

Kanunu’nda belediyelerin okul inşa etmesi, inşası devam eden okullara 

herhangi bir şekilde yardım etmesi konusunda bir madde veya belediyeleri 

bağlayıcı bir hüküm yoktur. Buna rağmen Çankırı Belediyesi’nin söz konusu 

okul inşaatının masraflarını üstlenmesi şaşırtıcı görünmektedir.  

Her ne kadar aynı yıllarda yayımlanmış vilâyet sâlnâmelerinde 

“...mukaddemâ kargîr olarak inşâatına başlanılıp bî-minhü-teâlâ sâye-i 

tevfikât-vâye-i şâhânede bu sene rehîn hüsn-i hitâm olması me’mûl bulunan 

mekteb-i idâdî-i mülkîden...” bahsedilse de, defterin incelenmesinden okul 

inşaatına, merkezi yönetimden daha çok belediyenin, hem de hatırı sayılır 

oranda katkısının olduğu anlaşılmaktadır. 

1891-92 yılı belediye gelirlerinden toplam 21.726 kuruş mekteb-i rüştiye 

inşaatı için harcanmıştır. Bu miktar, belediyenin bir yıllık harcamaları içinde 

% 31,91’lik oranla maaş giderlerinden sonra ikinci sırayı almaktadır.  

Merkezi yönetimin okul ve hastane gibi binaların yapımına ve donanımına 

ne derecede maddi katkıda bulunduğu sorusu tam olarak cevaplandırılmış 

değildir. Diğer taraftan belediye meclislerini yönetim ve mali işler açısından 

idare meclislerinin denetlediği bilinmektedir.69 Belediye meclislerinin yıllık 

gider ve gelir cetvellerini belediye meclisi ve idare meclisi üyelerinden 

                                                           
68   Yücel, Hasan Âli; Türkiye’de Orta Öğretim, MEB yay., Ankara, 1994, ss. 151-152. 
69   Çadırcı, Musa; Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri’nin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, 

Türk Tarih Kurumu yay., Ankara, 1991, s. 277.  
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oluşan “cemiyet-i beledî” incelerdi. Cemiyet-i belediye’nin kuruluş ve 

görevlerini düzenleyen Vilâyât Belediye Kanunu’nun 50-55. maddelerine 

göre Cemiyet-i beledîler yılda iki defa, Nisan ve Kasım aylarında toplanıyor, 

birinci toplantıda geçen yılın bütçesi onaylıyor, ikincisinde ise gelecek yılın 

bütçesini görüşerek kabul ediyordu.70 Belediye meclislerinin üstünde ve 

onun çalışmalarını, kararlarını denetleyen kurumların varlığı, meclislerin bir 

anlamda bağımsız karar almalarını engellemektedir.  

Görüldüğü gibi belediyeler gerek bütçelerini oluşturma ve tanzim etmede, 

gerekse idari ve bürokratik kararlar almada bağımsız değillerdi. Merkezi 

yönetimin taşradaki temsilcileri olan vali ve mutasarrıflar ile eşraftan 

kişilerin de yer aldığı idare meclisleri ile cemiyet-i beledî, belediye 

meclisinin üstünde bir yetki ve karar mekanizması oluşturuyordu. Karar 

verme ve uygulamada bağımsız olmayan belediye yönetimi ve meclisleri ise 

bu durumda sadece idare meclisleri ve cemiyet-i beledî’de alınan kararları 

uygulamakla görevli oluyorlar, belediye bütçesinin ne şekilde ve nereye 

harcanması konusunda tam olarak yetki sahibi olamıyorlardı.71 

                                                           
70   Ergin: 1995; ss. 1667-1668 ve Ortaylı: 1974, s. 173 ve 190.  
71  Yukarıda açıklanmaya çalışıldığı üzere, gerek belediyelerin ve gerekse bazı vakıfların 

maddi olanaklarının valinin emri doğrultusunda sarf edilmesi sık sık görülen bir 

uygulamaydı. Kastamonu Valisi Abdurrahman Paşa’nın emriyle 1889 yılında belediye 

sandığı parasıyla Safranbolu’da bir hastane yapılmıştı (Bkz. Yazıcıoğlu Hulusi; Safranbolu 

‘Safranbolu , Karabük - Ulus - Eflâni’, Karabük, 1982, s. 62.) Bu bağlamda taşradaki okul 

inşaatlarının da, okulun yapıldığı beldenin vakıf veya belediye örgütünün olanaklarıyla 

tamamlanması ise karşımıza, normal sayılabilecek bir durum olarak çıkıyor. Örneğin Ziya 

Paşa’nın Konya Valiliği sırasında, okul inşaatı ve eğitim harcamaları için Konya’daki 

“mazbut vakıf gelirlerinden” yararlandığı bilinmektedir (Aldan, Mehmet; İz Bırakan Mülki 

İdare Amirleri, İçişleri Bakanlığı yay., Ankara, 1990, s. 78.) Bazı vakıf ve belediye sandıkları 

gibi yerel kaynakların bu türden harcamalarda kullanılmasına dair örnekleri çoğaltmak 

mümkündür: Çankırı’da 1884 yılında “... evvelce tesis ve üç yüz elli guruş maaş tahsisiyle 

Dersaâdet’den muallimi dahi celb olunarak küşâd edilmiş olan mekteb-i ibtidâînin masârif-

i lâzıme ve mübremesine meşrûtün lehi münderis olan evkâftan senevî tedârik olunabilen 

üç bin sekiz yüz altmış sekiz guruş râddesindeki vâridât kifâyet etmeyeceği bi’l-muvâzene 

anlaşılmağla teksîr-i vâridâtla maârifin terakkisi esbâbını berâ-yı istikmâl kasaba-yı 

mezkûrede Buğday Pazarı nâm mahalde kâin Seyyid Ahmed Paşa hanı pişgâhında bulunan 

arsa-yı hâliye üzerine mahall-i meclis-i beledîsinin taht- nezâretinde fevkânî bir bâb 

kırâethâne ile üç oda ve altında on dört dükkân inşâ ettirildiği ve bunların icâr-ı senevîsi 

sekiz bin beş yüz guruş râddesinde mebâlig tutarak bu da gerek mekteb-i mezkûr ve gerek 
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Yukarıdaki bilgilerin ışığında, Çankırı’daki Taşmektep’in inşası ile 

harcamalarının belediye gelirlerinden karşılanması kararı da büyük 

olasılıkla merkezî yönetimin emriyle cemiyet-i beledi tarafından alınıp vali 

tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe konulmuş olmalıdır. 

Taşmektep’in inşası için belediyenin yaptığı harcamaların başında, 

müteahhitlere yapılan ödemeler geliyordu. Müteahhitler, yaptıkları işlere 

karşılık olarak kimi zaman işin bitiminde nakit, çoğu zamansa önce senet, 

sonra para alıyorlardı. İnşaatta Koçhisar’dan (Ilgaz) getirilen kereste 

kullanılırken, esas malzeme olan taş, şayet herhangi bir taş ocağından 

değilse, bölgede inşaatlarda kullanılabilirlik özelliğine sahip taşların 

bulunduğu Ildızım, Çukurviran (Çukurören), Hıcıp (Yolkaya) ve Maruf 

(Ortayaka) köyleri civarından getirilmiş olmalıdır.72 

Vilâyet sâlnâmelerinden anlaşıldığı kadarıyla, söz konusu rüştiye 

mektebinin inşaatının bitmemesi dolayısıyla burası bir müddet “mekteb-i 

idâdî ittihâz kılınmış...”73 ve 1893’de de bitirilerek eğitim ve öğretime 

başlanmıştır.74 

DİĞER GİDERLER 

Belediyenin müteferrik giderleri arasında en büyük payı mahkeme ve haciz 

masraflarıyla, vekâlet ücreti, pul vs. gelmektedir. 1.575 kuruş 20 para tutan 

bu giderlerden ardından gerek belediye binasının yakacak, aydınlatma ve 

tefrişâtı ile çeşitli kırtasiye masraflarının oluşturduğu giderler gelmektedir. 

Ramazan ayında atılan top75 ile velâdet-i hümâyûn (padişahın doğum günü) 

törenleri için harcanan paranın bir kısmı da belediye kasasından 

karşılanmıştır.  

                                                                                                                                        
bundan sonra açılacak diğer mektebin masârifine kifâyet edeceği...” mutasarrıflıktan 

valiliğe bildirilmişti (Kastamonu Vilâyeti Gazetesi; No: 533, 5 Mayıs 1884).  
72  Söz konusu köylerle birlikte Kayıçivi köyünün de yer aldığı bölgenin bugün “Taşyakası” 

olarak anılması, okul inşaatında kullanılan taşların da çoğunlukla Çukurvirânlı Taş 

Müteahhidi Gümüşoğlu Mustafa Çavuştan alınması bu tahminimizi doğrular niteliktedir.  
73    KVS; 1894, s. 297. 
74    Yücel; 1994, s. 152   
75  Ramazan ayında imsâk ve iftâr vakitlerinde top atılması, bir geleneğin ötesinde aynı 

zamanda bir zorunluluktu da. Bu konuda Dahiliye Nezâretinden vilâyetlere “vilâyât ve 

mülhakâtında imsâk ve iftâr vakitlerinde top atılmasına dair” 3 Ağustos 1296 (15 Ağustos 

1880) tarihli bir telgraf gönderilmişti. (Bkz. KVS; 1892, s. 115.)  
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Bunların dışında fakir ve hasta kimselerin tedavi maksadıyla Çankırı’dan 

geçişleri sırasında nakliye ücretleri -ki kayıtlara ‘mekâre ücreti’ ya da ‘ücret-i 

mekâr’ olarak geçmiştir- ile kaldıkları hanın parası da belediye tarafından 

ödenmiştir. 

GÖREVLER, GÖREVLİLER ve ÜCRETLERİ 

1891 yılında Çankırı Belediyesi’nde çeşitli unvanlar altında görev yapan 19 

belediye çalışanı vardı. Bunlardan belediye reisi, belediye kâtibi, sandık 

emini, ebe, aşı memuru gibi görevlilerin maaşları aylık olarak düzenli 

ödenirken belediye tulumbacıları iki ayda bir maaş alabiliyorlardı. Baytarlık 

yapan Hüseyin Çavuş ile “...beledî işlerinde istihdâm olunan 

Zâğferânbolulu Andon Kalfa...” ise çalıştığı gün karşılığı olarak para 

alıyorlardı. Belediyeden düzenli olarak maaş alan bir de eski belediye 

görevlisi; Ma’lûl Ali vardı.  

1294 tarihli Vilâyât Belediye Kanunu’nun ilgili maddeleri, başlıca belediye 

görevlileri ile bunların niteliklerini belirlemiştir. Ancak “memleket tabibi” 

gibi kuruluş ve yetkilerini başka kanunlardan alan belediye görevlileri de 

vardır. 

Görevlilerin maaşlarına ve bu konudaki ücret politikasına toplu olarak 

bakıldığında, büro işlerinde çalışan görevlilerin aşağı yukarı aynı ücreti 

(100-150 kuruş arası) aldıkları, buna karşılık sahada fiilî olarak görev yapan 

personelin -örneğin temizlik işçileri ve mezarlık kolcu/bekçileri- ise 100 

kuruştan az maaş aldıkları görülmektedir. Söz konusu ücret politikasının bir 

tek istisnası ise, 800 kuruş maaşıyla Tabip Babranos Efendi’dir. 

BELEDİYE  REİSİ 

Vilâyât Belediye Kanunu’nun 4. maddesinde “aza-yı müntehabeden biri 

devletçe belediye riyâsetine nasb ü tayin kılınır...” denilmektedir. Aynı 

kanunun 42. ve 43. maddeleri de meclis-i beledî reisinin görevlerini 

belirlemiştir. Buna göre reis, haftada iki kez toplanan meclise başkanlık 

edecek, gerekli gördüğü hallerde meclisi olağanüstü toplantıya çağıracak, 

meclisin tasdik etmesi şartıyla belediye memur ve çavuşlarını tayin 

edebilecekti. Bütün belediye çalışanlarının amiri olan reis, aynı zamanda 
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belediye işleri için mülkî amirler ve idare meclisleri ile belediye arasındaki 

bağlantı görevini de yapacaktı.76 

Belediye reisleri her ne kadar 1864-1877 arasındaki dönemde maaş almasalar 

da Vilâyât Belediye Kanunu’nun 4. maddesine göre “belediye hasılâtından 

muvazzaf olmak üzere” maaş almaya başlamışlardır.77 

Reislerin maaş alıp almamaları konusu, dönemin Meclis-i Mebusan’da da 

tartışmalara sebep olmuş, 16 Nisan 1877 tarihli 15. birleşimde Kastamonu 

Mebusu Salim Efendi’nin “Bilâ-maaş reis-i sani var iken daire-i belediyelere 

muvazzaf birer reis-i evvel hiç lazım değil” demesine karşılık Reis Ahmet 

Vefik Paşa; “Bedava olursa, hiçbir daireye bir işe yarar reis bulunamaz” 

cevabını vermiş, bunun üzerine yine Salim Efendi; “Eshâb-i hamiyetten 

bulunur efendim” diye karşılık vermiştir.78 Bu birleşimi takip eden diğer 

görüşmelerde de belediye başkanının maaşlı mı, yoksa maaşsız mı görev 

yapmasının daha uygun olacağı uzun uzadıya tartışılmıştır.  

Çankırı’da belediye reisliği yapan Hürrem Efendi, Belediye Kâtibi iken Reis 

Vekilliği yapmış, sonrasında ise bu görevi asli olarak sürdürmüştür. 

Vekilliği sırasında kâtiplik maaşını tam, vekillik maaşını ise yarım alan 

Hürrem Efendi asil olarak reis olduktan sonra tam reislik maaşı ve yarım 

kâtiplik maaşı almıştır. 1892 yılının ilk üç ayındaki reis vekilliği görevi 

sırasında 150 kuruş maaş alan Hürrem Efendi daha sonra 160 ve asaleten 

reis olduktan sonra da 300 kuruş aylık almaya başlamıştır. Vekilliği 

sırasında asli görevi olan kâtiplikten de maaşını alan Hürrem Efendi’nin reis 

olmasından itibaren kâtiplik görevindeki maaşı yarıya, 125 kuruşa 

düşürülmüş ve bu miktar da her ay haremine (eşine) verilmiştir. Hürrem 

Efendinin, asli görevi olan reislik dışında kâtiplik için aldığı yarı maaş 

tutarının kendisine değil de eşine verilmesi ise anlaşılabilir bir durum 

değildir. 

BELEDİYE  KÂTİBİ 

Belediye kâtiplerinin vazifesi ilgili kanunun 45. maddesinde belirtilmiştir. 

Buna göre belediye kâtibi “... meclisin umûr-ı tahrîriyye ve hesâbiyyesini 

                                                           
76   Belediye reisinin görevlerini belirleyen 42. ve 43. maddelerin tam metni için bkz. Ergin; 

1995, s. 1665 ve Tümerkan; 1946, s. 57)  
77   Düstûr; tertib-i evvel, cilt: IV, s 540. 
78   Meclis-i Mebusân; s. 118. 
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icra ve daireye ait bilcümle evrak ve defâtiri muhafazadan ve bu hususlara 

müteallik defâtir-i kuyûdiyyeyi tanzimden” sorumluydu. 

Önceleri kâtiplik yapan Hürrem Efendi, bu görevinden 250 kuruş maaş 

alırken kendisinin reislik makamına vekâlet ettiği dönemde kâtip vekilliği 

görevini üstlenen Mustafa Efendi, önceleri 125 kuruş vekillik maaşı almış, 

sonrasında ise maaşı 150 kuruşa çıkmıştır. 

SANDIK EMİNİ 

Devlete ait para ve menkul kıymetleri alıp veren ve elinde tutan, bunların 

alınıp verilmesinden ve saklanmasından mesul olan sandık eminleri, 

bugünkü anlamıyla veznedarlık görevini üstlenen memurlardı.79 

Belediyelerin para işlerinden sorumlu olan sandık eminlerinin görevleri aynı 

kanunun 49. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre Sandık Emini; belediye 

gelirinin saklanması ve harcanmasına, günlük tahsilât ve harcamalar ile 

sandıkta mevcut bulunan paranın miktar ve cinsini içeren bir cetveli her 

günün akşamı belediye reisine vermekle yükümlüdür. Sandık emini ayrıca 

“reis tarafından evrak üzerine ‘verile’ denilmedikçe ve kâtip tarafından zîri 

imzalanmadıkça sandıktan kimseye akça vermeyecek”ti. Sandık eminliğinin 

bir özelliği de “kefâlet-i mu’tebereye merbut” olmaları, yani bu görevi 

yapabilmeleri için hatırlı, saygın ve -muhtemelen- eşraftan birin kefilliğiyle 

bu göreve getirilmeleriydi.  

Sandık eminlerinin, işlerinin doğası gereği hesaplarının kuvvetli olması, 

tertipli ve düzenli çalışmaları gerekiyordu. Alacak ve verecek senetlerinin 

saklanması ve takibi de bunların görevleri arasındaydı. Sandık eminleri, 

belediye meclisi tarafından iki yılda bir değiştiriliyorlardı.  

Görevi 130 kuruş maaşla Şakir Efendiden devralan Mehmet Efendi, 

süresinin bitiminde sandık eminliğini Mustafa Efendiye devretmiş, 

sonrasında da Halil efendi ile aynı zamanda Belediye Kâtibi olan Hamdi 

Efendi, asli memurluğuyla birlikte bu görevi de yürütmüştür. 

BELEDİYE  MÜFETTİŞİ  ve  ÇAVUŞLARI 

Vilâyât Belediye Kanunu’nun 56-61. maddeleri belediye müfettişleri ile 

çavuşlarının görev, yetki ve özelliklerine ayrılmıştır. Belediye memurları 

içinde en fazla nitelik aranan görevli, Belediye Müfettişleridir. Bir anlamda 

                                                           
79   Pakalın; Cilt: I, s. 122. 
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belediye otoritesinin sokakta, ete kemiğe bürünmüş cismani görünümü 

niteliğinde olan müfettişlerde aranan özelliklerin başında her türlü 

hastalıktan masun ve tâmm-ül-a’zâ (her uzvu, organı eksiksiz) olmaları, 

cinayetten hüküm giymemiş ve sandık eminleri gibi “kefaletli memur” 

olmaları geliyordu (Md. 57). Müfettişlerin ayrıca okuryazar ve Osmanlı 

tebaasından olmaları da zorunluydu (Md. 56). 

Kanuna göre her belediyede bir müfettiş bulunacak ve çavuşların amiri 

olarak görev yapacaklardı. Günümüzdeki anlamıyla belediye zabıtası 

görevini icra eden müfettiş, belediye reisinin emri altında görev yapacak ve 

çavuşlardan sorumlu olmanın yanı sıra, “çarşı ve pazarları, sokakları teftiş 

ederek belediye nizamlarına aykırı hareket ve işlemleri bir zabıt varakasıyla 

tespit ve faillerini bu zabıtlarla birlikte belediye meclisine” gönderecekti.80 

Müfettişler çavuşlarla birlikte ayrıca; vazifeleri dâhilinde bulunan mevaddın 

(işlerin) taharrî ve tahkiki (araştırılması ve incelenmesi) zımnında han ve 

hamam ve mağaza ve dükkân ve tiyatro ve canbazhâne ve kahve ve gazino 

misillü mahallere ve halkın ahz ü i’tâ (alış veriş) için girebileceği sâir yerlere 

dühul ile ifâ-yı vazifeye” mezundurlar (Md. 60). 

İlgili kanun her beldede ne kadar belediye çavuşunun 

görevlendirebileceğini belirtmemiş, meclislerin “lüzumu kadar” çavuş 

bulundurabileceğini yazmıştır (Md. 56). Çavuşlar da tıpkı müfettişler gibi 

Osmanlı tebaasından olmak zorundaydılar. Mesleklerinde yükselebilme, 

yani müfettiş olabilme yolu ise her zaman açıktı. Öyle ki “münhal olan 

müfettişliğe çavuşlar içinde sıfat-ı lâzımeyi (gerekli olan özellikleri) câmi 

(içeren) kimesne (kimse) bulunmadıkça açıktan adam kabulü caiz olmayıp 

mevcut olan çavuşların içinden bi’l-imtihan (sınavla) okuyup yazmakta ve 

kanunnâme-i beledî ahkâmına (belediye kanun hükümlerine) vukufta 

ehliyeti (bilmekte yeterliliği) tebeyyün eden (anlaşılan) intihab ve tayin” 

olunabiliyordu (Md. 58).  

Görevleri gereği hem mevzuatı iyi bilme, hem de sıkı bir disiplin içinde 

çalışma zorunluluğunda olan müfettiş ve çavuşların üniforma benzeri bir 

kıyafet giyip giymediklerini ya da mesleklerini belirten bir arma taşıyıp 

taşımadıklarını bilmiyoruz. Ancak bunlar, “edîbâne ifâ-yı vazîfe” 

yapacaklar, sokakta sigara ve çubuk içemeyecekler, ellerinde baston şemsiye 

                                                           
80   Tümerkan; 1946, s. 106. 
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taşıyamayacaklar, sokakta kimseyle görüşme ve sohbet edemeyecekler, 

meyhane, gazino ve kahvehânelerde oturamayacaklardı (Md. 61). 

1892 yılında Çankırı’da bir belediye müfettişi; Müfettiş Mustafa Efendi 150 

kuruş maaşla, üç belediye çavuşu, Ali Efendi, Ali Ağa ve İsmail Ağa da 85 

kuruş maaşla görev yapıyordu.81 Çavuşlar çalıştıkları gün üzerinden 

maaşlarını alıyor, işten geçici bir süre için veya izinle ayrıldıkları takdirde 

maaşlarında kesinti uygulanıyordu. 

BELEDİYE TABİBİ 

1890-92 yıllarında Çankırı’da Memleket Tabîbi unvanıyla Babranos Efendi 

görev yapmaktaydı. 9 Temmuz 1287 (21 Temmuz 1871) tarihli “İdare-i 

Umumiye-i Tıbbiye Nizamnâmesi”nin birinci maddesine göre, bu tarihten 

itibaren “hududu tayin kılınan her bir mahalde muvazzaf bir memleket 

tabibi bulunacak”tı. Söz konusu “memleket tabipleri” haftada iki defa 

zengin, fakir demeden hasta insanları muayene etmekle yükümlüydüler. 

Diğer taraftan bu nizamnâmeden yaklaşık on yedi yıl sonra, 4 Nisan 1304 

(16 Nisan 1888) tarihinde çıkarılan “Memleket Etıbbâsı ve Eczâcıları 

Hakkında Nizamnâme” ile hem memleket tabiplerinin görev ve kadro 

durumları, hem de maaşlarının miktarı ile kaynağına açıklık getirilmiştir.82 

Nizamnâmenin üçüncü maddesine göre “etıbbâ-yı mülkiye” dört sınıfa 

ayrılmıştı: Kazâ tabibi, livâ tabibi, vilâyet tabibi ve müfettiş.  

Belediye reisinin 300, kefâlete tabi olan ve para işleriyle uğraşan sandık 

emininin 130 kuruş maaş aldığı dönemde tabip 800 kuruş maaş alıyordu. 

Tabibin maaşı belediye ya da liva meclisi tarafından değil, anılan 

nizamnâmenin üçüncü maddesinde yapılan sınıflandırmaya paralel olarak 

                                                           
81 Yevmiye Defteri’nin “Sarfiyyât” sayfalarında üç belediye çavuşu ile Tulumba 

Bekçisi/Hidmetçisi/Odacı unvanlarıyla yazılan Hasan’ın maaşları birlikte yazılmıştır. Ancak 

22. sarfiyat sayfasının 24 satırında 14 Teşrinievvel 307 (Ekim 1892) tarihinde çavuşlardan 

İsmail’in 13 günlük kıst-el-yevm maaşı (çalışılmayan günler çıkarıldıktan sonra alınan para) 

alarak bu görevden ayrıldığı anlaşılmaktadır. Keza sonraki sayfalar takip edildiğinde bu 

fasıldaki rakamın önce 215 kuruşa düştüğü (Sr. 24, St. 15), sonra da 267 kuruş 20 paraya 

yükseldiği (Sr. 27, St. 6) görülmektedir. Sonrasında da Çavuş İsmail’in yeniden göreve 

başlamasıyla rakamın tekrar 290 kuruş olduğu görülmektedir. Buradan çavuş maaşlarının 

85 kuruş olduğu ve tulumba bekçisi odacısı olan Hasan Ağanın da 35 kuruş aylık aldığı 

sonucunu çıkarabiliriz.  
82    Nizamnâme’nin tam metni için bkz. Düstûr; tertib-i evvel, cilt: VI, s 9-12. 
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4-7. maddelerinde belirlenmişti. Bu maddelere göre kaza tabibi 600, vilâyet 

tabibi 1200, müfettiş 2000 ve Tabip Babranos Efendinin de içinde bulunduğu 

liva tabipleri 800 kuruş maaş alacaklardı.  

Gerek maaşlarının görece fazlalığı, gerekse -özellikle- Anadolu’da diplomalı, 

yetişmiş doktora olan ilgi nedeniyle, sahte diploma edinen bazı kişilerin bu 

mesleğe soyunmaları üzerine Dâhiliye Nezâreti vilayetlere 12 Temmuz 1302 

(2 Ağustos 1886) tarihli ve 85 numaralı emri göndererek “diploma ve 

şehâdetnâmesiz eşhâsın icrâ-yı san’at-ı tabâbetten men’iyle sıhhât-i ahâlînin 

muhâfazasına itinâ ve dikkat olunması”nı istemişti.83  

Tabip maaşlarının belediye bütçesine oranla ve tabii görece fazla olması, 

bazı belediyelerin bu maaşı zamanında ödeyememesine neden oluyordu. Bu 

durum şikâyetlere neden olmuş olmalıdır ki, yine nezâretin 26 Teşrinisânî 

1303 (8 Aralık 1887) tarihli ve 119 numaralı emriyle de “istenilen ve istihdâm 

edilen etıbbâ maaşâtının muntazaman itâsını” istiyordu.84 Memleket tabibi, 

Vilâyât Belediye Kanunu’nun beşinci maddesine göre mühendis ve baytar 

ile birlikte “azâ-yı müşavireden” sayılıyorlardı. 

BELEDİYE ECZACISI,  AŞI MEMURU  ve  KABİLESİ 

Belediyenin kısıtlı olanaklarıyla sunduğu sağlık hizmetlerinin doktor 

dışındaki diğer üç ayağı, eczacı, aşı memuru ve kabile (ebe) idi. Eczacılar da 

alacakları ücretler açısından, tıpkı belediye tabiplerinde olduğu gibi 

“Memleket Etıbbâsı ve Eczâcıları Hakkında Nizamnâme”ye tabi idiler. 

Ancak ilgili nizamnâmenin yirmi üçüncü maddesinde belirtilen eczacı 

maaşının, yani 600 kuruşun belediye olanaklarına göre çok fazla olması, 

ayrıca diplomalı eczacıların kolay bulunur olmaması, Çankırı örneğinde 

olduğu gibi bu hizmetin idari ve mali kısmının tabip tarafından, hizmet 

kısmının da bir çırak tarafından yürütülmesini zorunlu kılmaktaydı. 

                                                           
83   Bkz. KVS; 1892, s. 146. Diplomasız ve ruhsatsız kişilerin doktorluk yapmalarıyla ilgili olarak 

çok fazla ihbar ve şikayet gelmiş olmalı ki, aynı nezâret vilâyetlere 7 Teşrinisani 1303 (19 

Kasım 1887) tarihli ve 108 numaralı bir emir daha göndererek “diploma veya ruhsatnâmesi 

olmayan kesâna tabâbet ettirilmemesini” istemişti (KVS; 1892, s. 166). Burada özetleri 

verilen ve çeşitli nezâretlere ait emirlerin, çalışmamızda kullandığımız bir kısmını Takvim-i 

vekâyî’de bulmamıza rağmen, bazılarını bulmamız mümkün olmamıştır. Okuyucuya 

kaynak olması bakımından kullanmış olduğumuz emir özetlerinin hem tarih ve numarası, 

hem de adı geçen sâlnâmedeki sayfa numaraları verilmiştir.   
84   KVS; 1892, s. 238. 
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Çankırı’da belediyeye bağlı olan eczane, kentin tek eczanesiydi ve kuruluşu 

-muhtemelen- ihtiyaçtan öte kanuni zorunluluk gereğiydi. Çünkü 9 

Temmuz 1287 (21 Temmuz 1871) tarihli “İdare-i Umumiye-i Tıbbiye 

Nizamnâmesi”nin üçüncü maddesine göre, “... vilâyâtta hükûmet-i 

mahalliye cânibinden belediye eczâhânesi nâmıyla birer eczâhane 

açılacak...”tı. Eczanedeki yegâne görevli olan Andon 60 kuruş maaş 

alıyordu. 1892 yılının Şubat ayından itibaren Andon’un işine son verilmiş ve 

Eczacı Yorgaki Ağa 150 kuruş maaşla göreve başlatılmıştı. 

Belediyenin aşı memuru olan Edhem Efendi, bu görevi karşılığında 125 

kuruş aylık alıyordu. Aşı memurlarının maaşlarının belediye tarafından 

ödenmesinin dayanağını ise, Dâhiliye Nezâreti’nden vilâyetlere gönderilen 

26 Temmuz 1294 (7 Ağustos 1878) tarihli ve 28 numaralı emirde bulmak 

mümkündür. Emirde; “aşıcılar maaş ve harcırahlarının devâir-i belediyye 

sandıklarından verilmesi” istenmiştir.85 Başta çiçek olmak üzere, aşı ile 

önlenebilen bir takım hastalıklarla mücadelede “diplomalı” aşı 

memurlarının önemi büyüktü. Sahte diplomalı veya diplomasız bir takım 

kişilerin, özellikle kırsal kesimde aşıcılık yapmaları, telafisi mümkün 

olmayan sonuçlar doğuyordu. 

Belediye kadrosunda ebe olarak görev yapan Zarîfe Hatun ise 100 kuruş 

aylık alıyordu. Çankırı’da maaşı belediye tarafından karşılanan tek kişilik 

ebe kadrosu uzun yıllar değişmeyecek, cumhuriyetin ilânından sonra ise 

öncelikle ilçelere birer ebe gönderilecek, kent merkezi bu dönemde de bir 

müddet tek ebeyle idare edecektir.86 

BELEDİYE BAYTARI 

25 Kânunuevvel 1291 (6 Ocak 1876) tarihli “Memâlik-i Şâhâne’de İstihdam 

Olunacak Mülkiye Baytarları Hakkında Nizamnâme”nin birinci maddesine 

göre vilayet, liva ve kazalarda diplomalı birer baytar bulunacak ve aynı 

nizamnâmenin ikinci maddesine göre de maaşları mahalli belediyesi 

tarafından ödenecekti. Öncelikle mülkiye ve memleket baytarı olarak iki 

sınıfa ayrılan bu görevlilerden, memleket sınıfında olanlar da liva ve 

kazalarda görevlendirilmelerine göre birinci ve ikinci sınıf memleket baytarı 

olarak görev yapıyorlardı. 

                                                           
85    KVS; 1892, s. 93. 
86   Çankırı’da 10 Senelik Cumhuriyet Eserleri; s. 39.  
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Taşrada baytarlık görevi bu türden yasal uygulamalarla belli bir kaide 

üzerine yerleştirilmeye çalışılırken, belediyelerin teknik ve maddi 

yetersizlikleri yüzünden bu meslek gurubundan yeterince 

yararlanılamıyordu. Meşrutiyet dönemine gelindiğinde bile, örneğin 

Adana’da baytarların; “duracak bir dairesi, bir masası, düzenli defterleri ve 

kayıtları yoktur. Resmî işlemleri kahve köşelerinde, şunun, bunun odasında 

yerine getirirlerdi.”87   

Defterin incelenmesinden, nizamnâmenin -en azından- Çankırı özelinde 

sağlıklı bir şekilde uygulanmadığı anlaşılıyor. Çünkü diplomalı olmayan 

Baytar Hüseyin Çavuş 11 günlük çalışmasının karşılığında 53 kuruş maaş, 

ayrıca Baytar Kolağası Mustafa Efendi ile çalışması sırasında da 60 kuruş 

ücret-i kademiye (yol ücreti) almıştı. Diğer taraftan Kolağası Mustafa Efendi 

de “hasta hayvan tedavi ettiği” için 250 kuruş almıştı. Bu üç örnekten 

diplomalı ya da diplomasız, fakat mutlaka ehil olan görevlilerin düzenli 

maaş almadıklarını, ya Hüseyin Çavuş örneğinde olduğu gibi çalışılan gün 

sayısına göre ücret aldıklarını, ya da Mustafa Efendi’de görüldüğü gibi 

toptan ücret ödendiği sonucunu çıkarmak mümkündür.  

Diğer taraftan belediyeden maaş alan baytar ve/veya hasta tedavi edenlerin 

kent merkezi dışındaki vakalara da müdahale etmeleri önemlidir. Çünkü 

yine Adana örneğinde belediye dairesi; “... görevinin şehir içinde temizliğe 

dikkat gibi şeyler olduğunu, dışarıda görülecek hayvan hastalığı için on 

para bile sarfedemeyeceğini...” belirtmiştir.88 

BELEDİYE TEMİZLİK GÖREVLİLERİ 

1892 yılında Çankırı’nın temizlik işleriyle görevli olan ve düzenli maaş alan 

sadece 2 kişi vardı ve bunlar da sokakları süpürmekle görevliydiler. Ancak 

bu kişilerin yalnızca kentin ana arter ve meydanlarını süpürdükleri, küçük 

ve çıkmaz sokaklar ile kent merkezinden uzakta kalan bölgelerin bu 

hizmetten yoksun kaldıklarını tahmin etmekteyiz. Çünkü o dönemde 30 

mahalleli bir kent merkezinin yalnızca Derviş Osman ve Hüseyin isimli iki 

temizlik görevlisi tarafından temizlenemeyeceği açıktır. Sokakların, en 

azından süpürme işinin, sokak sakinleri tarafından yapılıyor olması ihtimali 

kuvvetli görülmektedir. 

                                                           
87   Ahmet Şerif; Anadolu’da Tanin Birinci Gezi, Haz: Çetin Börekçi, Kavram yay., İstanbul, 1977, 

s.   160.  
88   Ahmet Şerif; 1977, s. 160 
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BELEDİYE KALFASI 

Belediyenin kalfası olan Efe İsmail Usta, bu görevine Nisan ayında başlamış, 

ancak Temmuz ayına kadar tam mesai yapmadığından kıstelyevm maaşı 

olarak 32 kuruş 35 para almıştır. Ağustos ayından itibaren ise 100 kuruş 

maaş almaya başlamıştır. Defter incelendiğinde Kalfa İsmail Usta’nın okul 

inşaatının başlamasıyla birlikte görevlendirildiği anlaşılmaktadır. İnşaatta 

çalışan diğer ustaların aksine İsmail Usta’ya maaş bağlanması, belediye 

kadrosunda maaşlı bir mimarın da olmaması, söz konusu kalfanın bir 

anlamda inşaatın fenni sorumlusu gibi görevlendirildiğini göstermektedir. 

BELEDİYE TULUMBACILARI 

Üç takım efrattan (tahminen 30 kişi) oluşan Çankırı tulumba örgütünün 

maaşları iki ayda bir 570 kuruş olarak, ama düzenli bir şekilde ödeniyordu. 

Eğer tulumbacı sayısının 30 kişi olduğu varsayılırsa, her görevliye ayda 

verilen ücretin 9 kuruş 20 para olması gerekir -ki bu meblağ çok düşüktür. 

Taşra belediyelerinde görevlendirilen tulumbacıların nasıl seçildiği veya 

tayin edildiği tam olarak belli değildir. Ancak vilayet ve liva merkezlerinde 

konuşlandırılan tabur ve bölük efradı ile bir takım esnafın -örneğin 

dülgerlerin- asli iş ve görevlerinin dışında belirli saatlerde talim yapmak ve 

yangın esnasında da tulumbacılık görevini icra etmek üzere vali ya da 

mutasarrıf tarafından görevlendirilmiş olabileceğini tahmin etmekteyiz.  

MEZARLIK BEKÇİLERİ 

Kente ait iki defin bölgesine de Kasım ayından itibaren görevli tayin 

edilmişti. Bunlardan Sarıbaba’nın bekçisi Mustafa 25 kuruş maaşla işe 

başlamış, Şubat ayında maaşı 30 kuruşa çıkarılmıştı. Kayabaşı tarafının 

bekçisi olan diğer Mustafa ise 30 kuruş maaşla işe başlamıştı. Mezarlıkların 

bekçisi/kolcusu olan bu kişiler aynı zamanda bölgenin temizliği ile de 

görevliydiler.  

Yukarıdaki görevlilerin dışında mekteb-i rüşdiye inşaatının bir takım mali 

ve idari işleri için görevlendirilen Fevzi Efendiye maaş kaleminden Eylül 

ayında, bir kereye mahsus 200 kuruş ödenmiştir. Ayrıca eski belediye 

çavuşu Ma’lûl Ali de belediyeden her ay düzenli olarak 30 kuruş maaş 

almaktaydı. 
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SONUÇ 

Türkiye’de Tanzimat’ın ilanıyla birlikte başlayan süreçte reform 

hareketlerinin önemli ayaklarından birini oluşturan yerel hizmetlerin ve 

buna bağlı olarak gelişen taşra modernleşmesinin nasıl bir süreçten 

geçtiğinin yeterince araştırıldığı söylenemez. Özellikle Anadolu kent ve 

kasabalarında kurulan belediyelerin yaptıkları çalışmalar, kadroları ve 

hizmet üretmede kullandıkları yöntemler, ülkemizin modernleşme 

sürecinde kat etmiş olduğu mesafeyi belirlememize yardımcı olacaktır.  

Diğer taraftan Çankırı kent merkezinin Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş 

sürecinde yaşadığı değişimi ve gelişimi kavrayabilmek, şehrin günümüzde 

yaşanan sorunlarının çözümü ile geleceğe yönelik perspektifinin 

belirlenmesine de önemli rol üstlenecektir. 

Çeşitli kaynaklarla destekleyerek açıklamaya çalıştığımız Çankırı’nın XIX. 

yüzyılın ikinci yarısındaki sosyal, idari ve ekonomik yapısı ve özellikle 

belediyesinin çalışmaları göstermiştir ki söz konusu zaman diliminde kentte 

yerel hizmetler kısıtlı olanaklarla ama elden geldiğince sağlıklı bir şekilde 

yürütülmekteydi. Temizlikten imara, sağlık hizmetlerinden tertip ve 

düzenin sağlanmasına varıncaya kadar birçok mahallî temeldeki hizmetin 

merkezi yönetimin katkısı olmadan belediye tarafından sağlanabiliyor 

olması kent ve ahalisinin yerel yönetim kültürünü özümsemiş olmasının da 

bir göstergesidir.  

Diğer taraftan taşra kent ve kasabalarının belediyelerine ait evrak ve 

defterlerin çoğunun korunamamış olması, dolayısıyla tarih çalışmalarında 

kullanılamaması büyük bir kayıp olarak değerlendirilmelidir. Bu bağlamda 

Çankırı Belediyesi’ne ait vezne defteri ve içeriğindeki bilgiler, yalnızca 

Çankırı için değil, benzer özelliklere sahip bütün Anadolu kentleri için 

kaynak niteliğindedir.  

Bu konudaki araştırma ve çalışmaların arttırılması ise hem sosyal tarihçilik 

ve hem de kent tarihçiliğinde yani açılımlar yapılması açısından ayrı bir 

öneme sahiptir.   
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EMEVİLER DÖNEMİNDEN (714-715) ANADOLU SELÇUKLULARI 

DÖNEMİNE KADAR ÇANKIRI’NIN ROLÜ 

                                                                                              Kâmil Şahin 

 

Kur’ân-ı Kerim’de, “Mecma’u’l-Bahreyn-İki denizin birleştiği yer olarak 

geçen ifade ile İstanbul’un kast edildiği bazı müfessirlerce kabul 

edilmektedir. Çok eski çağlardan beri dünyanın incisi sayılan ve iki denizin 

birleştiği yer olan İstanbul’a sahip olmak için tarih boyunca büyük 

mücadeleler olmuştur. İslâmiyet öncesi, Hunlar, Avarlar, Bulgarlar, Ruslar, 

Peçenekler, Araplar, Latinler gibi birçok millet İstanbul’u ele geçirmek üzere 

harekete geçmişler fakat başarılı olamamışlardır.  Bu büyük mücadelenin 

bugün de devam ettiği kanaatimi belirtmeden geçmek istemiyorum. 

İslâmiyetin doğuşdan sonra Peygamberimiz (s.a.s.) İstanbul’un fethinin 

hangi millete nasip olacağının müjdesini vermiş ve bir Hadisi şeriflerinde: 

“İstanbul mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne iyi ne 

hayırlı ve uğurlu kumandan. Onun askeri de ne iyi ne hayırlı ve ne uğurlu 

askerdir” buyurmuşlardır. Böylece İstanbul’un fethinin yalnız 

Müslümanlara nasip olacağının müjdesini haber vermiş ve hedef 

göstermiştir. 

İşte bu Hadis-i Şerifteki müjdeye kavuşabilmek için, Halife Hazreti Osman 

(r.a.) zamanında 29/649 yılından başlamak üzere, İstanbul üzerine denizden 

ve karadan seferler düzenlenmiştir. Muaviye b. Ebî Süfyan (49/669) yılında, 

İstanbul muhasarasına asker göndermiş, İslâm orduları da Rumların önemli 

şehirlerinin yollarını öğrenmişlerdi. Mesleme b. Abdulmelik komutasındaki 

İslam orduları Rum topraklarına girince, Bizansta bir iradesizlik meydana 

gelmiş, Doğu imparatorlarının vakt-i zevali geldiği ve Batı İmparatorlarının 

yanına gideceği sanılmıştı.1  

1. Emeviler Döneminde Çankırı 

Çankırı’nın Bizans dönemindeki adı Kengırı, Çenkiri ve bazen de Cancara 

şeklinde teleffuz edilirken2 İslâm kaynaklarında Çankırı’nın adı; İslâm 

ordularının İstanbul Seferleri sırasında Çankırı Kalesi sağlamlığı ile şöhret 

bulduğundan3 “Hısnü’l-Hadid-Demirkale” şeklinde geçmektedir.4  Bazı III. 

ve IV. Hicri yüzyıl İslâm tarihlerinde, adı  Hancere5 olarak da yer almıştır.  

                                                           
    Selçuklu Tarihi Araştırmacısı-Ankara   
1  Abdurrahman Şeref, Zübdetü’l-Kasas, c. 2. s. 146. 
2    İslâm Ansiklopedisi, M.E.B.  c. 3. s. 357. 
3   “Çankırı”  mad. İ.A. c. 3.s. 357. 
4   Ahmed b. Ebî Yakub  b.Cafer b. Vebh ibn Vâzıh (ö. 292/904) Târîh-ı Ya’kûbî, . C. 2, s. 292, 

300  ;  İbn Asâkir, Târîh-ı Medînetü’l-Dımeşk, Dâru’l-Fikr, c. 58. s. 32-33 
5   İbn Asâkir, Târîh-ı Medînetü’l-Dımeşk, Dâru’l-Fikr, c. 58. s. 32-33 ; El-

Bidâye ve’n-Nihâye, c. 9, s. 149 ; es-Suyûtî, Târîhu’l-Hulefâ, s. 96.  
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Biz, Emevîler döneminde 92/710 ve 97/715 yıllarında gerçekleştirilen ve 

Çankırı fethinin sağlandığı iki seferden söz edeceğiz.  

Peygamberimizin(s.a.s); ”İstanbul bir gün mutlaka fetholunacaktır. Onu 

fetheden kumandan ne iyi ne hayırlı kumandandır. Onun askeri de ne iyi ne 

hayırlı askerdir.”buyurmuşlardır.” İstanbul’u da hedef göstermiştir. Emevî 

Halifesi Abdulmelik, muhaddislerden bu Hadis-i Şerifin sahih olup 

olmadığını sormuş, hadisçiler tarafından sahih olduğu söylenince de 

İstanbul üzerine seferler düzenlemiştir.6 Biz önce bu seferler içinde; Emevî 

komutan Mesleme b. Abdulmelik’in 92-93/710-711 ve 96-97/714-715 

yıllarında, Çankırı Kalesini ele geçirdikten sonra İstanbul üzerine yaptığı bu 

iki seferden söz etmek istiyoruz. Mesleme b. Abdulmelik bu seferler 

sırasında, Anadolu’da birçok kale ele geçirdikten sonra, İstanbul surlarına 

kadar dayanmıştır.7 

Çankırı vilayeti İç Anadolu’nun kuzeyinde ve Batı Karadeniz geçiş 

kuşağında yer almaktadır. Hicaz bölgesinden yani güneyden yapılan 

seferlerde Çankırı’nın ilgisine gelince; İslâm orduları Suriye-Şam üzerinden 

Anadolu’ya girince; stratejik öneme haiz üç önemli bölgeyi ele geçirdikten 

sonra, İstanbul seferlerine devam edebilmişlerdir. Bu stratejik noktalardan 

birincisi Konya Ovası’dır. İstanbul üzerine yapılan seferler genellikle yaz 

aylarında yapıldığından, askerin susuzluktan zarar görmemesi için orduyu 

Konya8 Ovasının ya batısından veya daha doğusunda olan Kayseri9 ve 

Malatya10 üzerinden İstanbul seferlerine devam etmişlerdi.   

Nitekim Romalılar ve Büyük İskender de ordularını, Konya Ovasının 

olumsuzluklarından kurtarmak için Çorum istikametinde yürütmüş, 

sonunda güneye doğru akmışlardır. Roma generalleri, doğuya yaptıkları 

istila hareketini, Samsun istikametinde yapmışlardır. Danişmendliler de, 

Bizans ile olan savaşlarında ordularını, güneyde Toroslar ve Suriye üzerine, 

batıda İstanbul ve kuzeyde Orta Karadeniz yani Çorum ve Çankırı 

                                                           
6    İbn Asâkir,Tarih-i Medinetü Dımeşk, c 58.s. 32-33. 
7    Tarihi Ya’kûbî, c.2.s. 292 ; Tarihu Medinetü Dımeşk, c. 58, s. 32-33. 
8    Tarîhu Medineti’d- Dımeşk, c. 58. s. 32-33. 
9    Taberî, Lieden, 820, 1491, 1526, 1561 ; Halil Edhem, Kayseriye Tarihi, “Ye”, “Yâ”. 
10   Tarihu Ya’kûbî, c. 2. s. 281. 



EMEVİLER DÖNEMİNDEN (714-715)  

ANADOLU SELÇUKLULARI DÖNEMİNE KADAR ÇANKIRI’NIN ROLÜ 

 

III. ÇANKIRI KÜLTÜRÜ BİLGİ ŞÖLENİ BİLDİRİLERİ 

 

325 

istikametinde ilerlemişlerdir.11 

İkinci bir stratejik öneme hâiz olan bölge ise; Roma Tarihçisi Strabon’un 

Amasia diye adını verdiği ve kalesine de Harşene denildiği Amasya 

şehridir.12 Çünkü Amasya, Hıristiyanlığın ilk defa yayıldığı ve 

Hıristiyanlarca önemli sayılan bir merkezdir. Doğu veya batı yönünde 

hareket eden ordular önce burasını ele geçirildikten sonra harekâtta 

bulunmuşlardı. İslâm orduları da, önce Amasya’yı ele geçirdikten sonra 

ilerlemelerine devam etmişlerdir.  

Üçüncü önemli ve stratejik öneme haiz bir bölge ise; Orta Karadeniz’den 

gelecek kuvvetlerin Orta Anadolu’ya tek çıkış noktası olan Samsun-Amasya 

arasındaki geçittir. Askerî terminolojide “Yanı koruma“ diye tabir edilen 

tedbir taktiği gereğince ordular, bu bölgeyi ele geçirdikten ve yanı emniyete 

aldıktan sonra, İstanbul seferlerine devam etmişlerdir. İşte Çankırı vilayeti 

steratejik bir bölgenin İstanbul güzergâhı üzerinde bulunduğundan, İslam 

ordularının yaptıkları İstanbul Seferleri sırasında Çankırı alındıktan sonra 

İstanbul üzerine seferlerine devam etmişlerdir. 

Emevî komutan Mesleme b. Abdülmelik 92/710 yılında Amasya’ya hücum 

etmiş ve komutanlarından sırasıyla, Muhammed b. Mervan, Muhammed b. 

Abdulaziz  b. Mervan, Muhammed b. el-Ahnef, Abdurrah-man b. Sa’sa’a, 

Abdullah b. Said ve bunları mütakip, Ebû Hüseyin Abdullah el-Antakî yani 

Battal Gâzi hücum ederek hepsi de yaralı olarak dönmüşlerdi.13 Birçok İslâm 

askerî de bu savaşta şehid düşmüştü. Komutan Mesleme b. Abdulmelik de 

ordusunu Çorum Ovasına doğru çekmiştir.  

Mesleme b.Abdulmelik Şam’dan, Bizans Kıralı Agritos da İstanbul’dan 

yardım istemiştir. Mesleme b. Abdulmelik, Şam’dan gelen 80.000 kişilik bir 

kuvvetle tekrar Amasya üzerine harekâta girişmiş ve şehri ele geçirmiştir. 

Samsun Karadeniz bölgesini ele geçirdikten sonra, Hısnü’l-Hadid-

Demirkale dedikleri Çankırı’yı kış aylarında fethetmiştir.14  

                                                           
11   Nazmi Tuğrul, Çorum Tarihi, 1927, s. 13.  
12   Roma tarihçisi Strabon. 
13  Ya’kûbî, Tarîhu Ya’kubî,  c. 2, s. 329; Hüseyin Hüsamettin, Amasya Tarihi, c. 2. s. 212, 221; 

Danişmendname, Defter, Çorum İskilip, s. 168. 
14  Tarîhu Medîneti Dımeşk, Beyrut, Dârulfikr, c. 58, s. 32-33; Hüseyin Hüsameddin, Amasya 

Tarihi, c. 2. s. 210 ; 
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Marıus Canard (Maryüs Kanar): “Tarih ve Efsaneye göre Arapların İstanbul 

Seferleri” isimli eserinde, bu seferden fazla söz etmeyerek adeta atlamıştır.15 

Batılı bazı tarihçilerdin de yaptığı gibi, bu seferleri bir efsâne olarak 

nitelendirmiş ve peşin hükümden de bir türlü kurtulamamıştır. 

Emeviler döneminde, Çankırı üzerinden yapılan ikinci bir seferde 96-97/ 

714-715 yıllarında gerçekleştirilmiştir. Mesleme b. Abdul-melik 97/715 

yılında ve kış aylarında Çankırı’yı ele geçirmiştir.16 Mervan b. Abdulmelik 

ise, Rum illerine gazaya gitmiştir. 

O dönemlerde adına Hancere de denilen Çankırı17 askeri ve stratejik yönden 

önemli bir bölgenin yol güzergâhı üzerinde bulunması sebebiyle civarda 

harekat yapan orduların mutlaka elde etmek istedikleri bir şehir olmuş, 

İstanbul’u ele geçirmek için yapılan seferler bu yönde gelişmiştir.18 

2. Abbasîler Döneminde Çankırı Seferi 

Abbasî Halifelerinden Musa el-Hâdi vefat edince, Harun-ur Reşid onun 

yerine halife oldu. Bu dönemde de İstanbul’u ele geçirmek üzere 

Anadolu’ya seferler düzenledi. Bu seferlerden birisi de 181/250? Yılında 

İstanbul üzerine düzenlemiş, Anadolu’yu iyi tanıyan Ma’but b. Yahya el-

Acûnî ordu komutanı olarak tayin edilmiştir. (Hüsamettin, Amasya Tarihi. 

c.2.s. 234).  Kış ayları yaklaştığından, İstanbul seferleri sırasında adına 

Safsafâ (Söğ k) denilen Bilecik Söğüt ilçesinde kışı geçirmiş, 

Komutanlarından İshak b. Süleyman, yaz aylarında da, önce Ankara’yı alıp, 

Çankırı ve Çorum bölgelerini ele geçirdikten sonra Samsun’a ulaşılmıştır. 

(Mu’cemü’l-Buldan, c. 2. s. 265, 3, s. 413; Tangriberdî, En-Nücûmü’z-Zâhıre 

fî-Mülûki Mısr ve’l-Kâhire, c.2.s. 132; Taberî Tercüme-si,c.5.s.176). Harun-ur 

Reşid daha sonrada Kadıköy’e kadar ilerleyebilmiştir. (Abdurrahman Şeref, 

Zübdetü’l-Kısas, c.1 s.273-274).  

3. Danişmendli Komutan Şeyh Karatekin’in Çankırı’yı Fethi  

Çankırı’nın fethine girişmeden önce, Çankırı Fatihi Şeyh Karatekin hakkında 

bilgi vermek istiyoruz.  Karatekin, Bîrûnî’nin “el-Âsâru’l-Bâkıye, s.236)” 
                                                           
15  Marıus Canard, Tarih ve Efsaneye göre,Arapların İstanbul Seferleri, Ter. İsmail Hâmi 

Danişmend, İstanbul, Enstitüsü Dergisi, 1956, c. II. s. 213-259. 
16  İbn Asâkir, Târîhu Medînet-i Dımeşk, c. 58. s. 32.  
17  el-Bidaye Tercümesi, c. 9. s. 143-149 
18  Nazmi Tuğrul, Çorum Tarihi ve Coğrafyası, s. 13. 
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isimli esirinde bildirdiğine göre; Orta Asya Harizm bölgesinde bir Türk 

şehridir. Danişmendname’de bildirildiğine göre, Şeyh Karatekin’in atası da 

bu bölgeden gelip Bağdat’a yerleşmiştir. Bizans döneminde Amasya, 

Çankırı ve Kastamonu bölgelerine ticaret kervanlarıyla gelip gidermiş. 

Amasya yakınlarındaki “Tamasun” diye bir köyde, bir Rum papazının 

İslamiyeti kabul eden kızıyla evlenmiştir. Bu hanımdan iki çocuğu olmuş 

birinin adı İLTEKİN, diğerinin ki KARATEKİN’dir. İltekin Amasya 

fethinde büyük yararlıklar göstermiştir.  İltekin Gazi’nin Amasya’da bir 

cami, iki mescid ve bir de medrese vakfı vardır. Bu vakıfları 567/1171 tarihli 

Danişmendli vakfiyesinde kayıtlıdır. 

Komutan Şeyh Karatekin, İskilip, Çankırı ve Kastamonu bölgelerini önceden 

iyi tanıdığı için, Danişmend Ahmed Gâzi tarafından bu bölgelerin fethiyle 

görevlendirilmiştir. Danişmend Ahmed Gâzi, yaklaşık 2 Şaban 1074 yılında, 

ilk Bahar aylarında Amasya’yı Bizans’tan almış, 1075 yılının Haziran ve 

Temmuz aylarında da, altı gün altı gece süren savaşlardan sonra eski ismi 

Yenkoniye olan Çorum’u ele geçirmiştir. Bu tarihlerden sonra, Amasya-

Harşene kalesine çekildiği bir sırada, eski ismi Menkûriye olan İskilip 

kalesinde sıkışıp kalan Şeyh Karatekin’nin Bizans ordusu karşısında zor 

durumda kaldığını içeren bir mektup almıştır.   

Danişmend Ahmed Gâzi de eski ismi Eflanos olan Osmancık Fâtihi olan 

komutan Osman b. Ebîye komutansında 5000 kişilik bir kuvvet 

göndermiştir. Şeyh Karatekin de, yaklaşık 13–28 Ekim tarihlerinde 

Menkuriye’yi (İskilip) ele geçirmiştir, bu tarihlerden sonra da (Ekim-Kasım-

Aralık 1075), Çankırı’yı Bizans ordusunun elinden alarak, Çankırı Fatihi 

diye ün yapmıştır. Danişmendliler Devleti 1178 yılında Selçuklular 

tarafından siyasî hayatına son verilmiş bu tarihlerden sonra da Çankırı 

Selçuklulara geçmiştir. Komutan Karatekin, İskilip’in fethinde sırasında, 

İskilipli bir Rum kızı ile evlenmiştir. Bu hanım, bizzat Peygamberimizi 

rüyasında görmüş ve Müslüman olmuştu. Müslüman olduktan sonra 

Meryem adını almıştır. 

Çankırı Fatihi Şeyh Karatekin’in Türbesi Çankırı Kalesindedir. Eşi Meryem 

Hatun ve iki çocuğu da yanında medfundur. Kendisi için Çankırı Kalesinde 

yüksek kubbeli büyük bir türbe inşa ettirilmiştir. Günümüzde bu türbeden 

eser kalmamıştır. Yapılan incelemede, bahçe duvarlarında, sadece bir tane 
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Danişmendli damgası olan altı köşeli haç ile bir de koyun başını ihtiva eden 

taş bulunmuştur. Ayrıca, Selçuklu figürünü olan kenarlarında iki tane Çark-ı 

Felek ile ortasında Besmele yazılı bir taş bulunmuştur.   

Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’deki Esas Defter 204 ile Sânî Askerî 

Siyakat defterlerinde vakıflarının kayıtları bulunmaktadır. Külliye şeklinde 

olduğu, cami, imaret ve tekke gibi birçok bölümleri olduğu görülmüştür. 

Çankırı ilçelerinden, eski ismi Dümelü olan Eldivan karyelerinde, bu 

tekkeye vakıf gelirleri sağlanmıştır. Tekkeşînlerinin de Nakşibendiye 

tarikatında olduğu, günlük bir akçe ile tayin edildiği görülmektedir. Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivindeki, 578 numaralı Kengırı Evkaf 

defterinde de Çankırı köylerinde çok miktarda vakıfları olduğu 

görülmüştür. 

SONUÇ: 

Hicrî 28–29/648–649 yıllarından beri, İstanbul üzerine yapılan Seferlerde, 

Anadolu’ya birçok Sahabe-i Kiram ile Tabiin’in geldiği ve bu bölgelerde 

şehid düştüğü kuşkusuzdur. Günümüzde yapılacak kazılar sonucunda bu 

konularda yeni bilgiler ortaya çıkacağını ümit etmekteyiz.  

Ayrıca bu sene Çankırı’nın Danişmendli komutan Şeyh Emir Karatekin 

tarafından feth edilişinin 930. yılıdır. Böyle bir mübarek ayda ve fethin 930. 

yılında bu bilgi şölenini düzenleyen, Çankırı Valiliği, Çankırı Belediye 

Başkanlığı’na ve bu etkinlikte görev alan herkese saygılarımı sunarım. 
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Anadolu denilince akla her tarafı tarihi eserler ile dolu, insanlığın en az      

400 000 yıllık bir geçmişini barındıran büyük bir kara parçası akla gelir. 

Çankırı bulunduğu bölge itibariyle bu parçayı tamamlar. Anadolu’nun en az 

400 000 yıllık tarihi içinde, Çankırı bölgesinde henüz 400 000 yıllık bir tarihi 

esere ulaşılamamış olmasına ragmen, Paleolitik Döneme, Orta Tunç Çağı’na 

ait el aletleri bulunmuştur. Bilindiği gibi Çankırı Prehistoryası Türkiye’de en 

az araştırılan hatta keşfedilmeyi bekleyen bir konudur.  İnandıktepe, Salman 

Höyük, Balıbağı ve Çorakyerler kazıları dışında detaylı kazı-araştırma 

yapılmamıştır. Çankırı’da ilk yüzey araştırmaları 1950’li yıllarda Ahmet 

Gökoğlu tarafından yapılmış, derlediği bilgiler ve bilimsel yaklaşımları 

günümüze kadar kaynak olmuş ve olmaya da devam etmektedir.  Gökoğlu 

dışında kaynak olarak Ekrem Akurgal’ın Hititler ve İnandık Kazısı 

Araştırması,  Bilge Umur’un Paphlagonia, Fürüzan Kınal’ın Eski Anadolu 

Tarihi, Leguenne Fernand’ın Galatlar, Rudolf Naumann’ın Eski Anadolu 

Mimarlığı adlı yapıtlarını ve son yapılan kazı sonuçlarını sayabiliriz. 

2000 yılı sonrası yapılan yüzey araştırmalarında Atkaracalar, Bayramören, 

Çankırı Merkez, Çiviköy, Eldivan, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Küçük Bahçeli, 

Kurşunlu, Orta, Şabanözü, Yapraklı ilçe ve köylerinde gerçekleştirilen yüzey 

araştırmaları yapılmış, tespit edilen belli başlı bulgular ise, İnandık (Merkez) 

Höyük ve düz yerleşimi, Alıca (merkez) Höyük, Bedren Höyük (Merkez), 

Konak (Merkez) Höyük, Balıbağı (Merkez) Mezarlık alanı, Ünür (Merkez) 

Höyük, Akseki Kale Mevki (Bayramören) Höyük, Bakkal Göl (Orta) Tekil 

buluntu yeri, Salur (Orta) Höyük, Eldivan dağınık buluntu yeri olmak üzere 

300 ün üzerinde arkeolojik alan ortaya çıkarılmıştır 

Böylece Çankırı’nın yazısız dönem tarihinin 100.000 yıl ve daha öncesinden 

beri var olduğu kanıtlanmıştır. Kültürel tahribata ve definecilerin hücumuna 

uğranmaması açısından buluntuların yerleri tam olarak belirtilmemiştir. En 

uygunu da budur ve böyle olmalıdır. Yıllarca yapılan talan ve tahribat 

sonucu elde kalan çok az sayıdaki eserleri kurtarabilirsek bu da bir şans ve 

başarıdır.  

Çankırı’nın yazısız dönemlerine ait elimizde yeterince bilgi yoktur. Şimdiye 

kadar Çankırı Tarihini 5.000 ve en fazla 9.000 yıl öncesine kadar 

tarihlenebileceği varsayımından hareketle M.Ö 7.000 yılları baz alınmıştır. 

Son bulgularla bu varsayım artık gerilerde kalmış olup Çankırı’nın Tarih 

                                                           
     Araştırmacı Yazar 
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Öncesini 100.000 yıl ve daha ötesinde araştırma gerçeği ortaya çıkmıştır. 

Özetle, Çankırı Orta Paleolitik dönemden beri insanları barındırmakta, 

yaşam alanı sağlamaktadır. 

Resim 1. Eldivan Bölgesinde bulunan 

Orta Paleolitik Döneme (100.000 yıl 

önceye ait)  ait El Aletleri  (üç adet)-  

(R.Matthews 2002) 

Çankırı’da gerek fiziki yapı ve 

gerekse belge yokluğunun veya nadir 

oluşunun nedenlerine göz attığımızda şu gerçekler ortaya çıkmaktadır. 

Güneyde Anadolu Platosu ile kuzeyde bulunan Karadeniz Dağları arasında, 

gerçek bir sınır ve geçiş bölgesidir.  Bölgenin başka bir özelliği de, Arap 

Yarımadası’nın kuzeye doğru kayması sonucu büyük fay hareketleri ve 

buna bağlı depremler meydana gelir. Bölgenin fay hattı üzerinde, birinci 

derece deprem kuşağında olması her an deprem tahribatına uğraması riskini 

ortaya koymaktadır, nitekim geçmişte depremlerin yıkıcı ve yok edici 

tahribatını yaşamıştır. Çankırı, geçiş bölgesi olması ve sürekli savaşlar 

nedeniyle göçebe halkın yerleşim yeri,  sürekli istilâların, depremlerin ve 

fiziki çevreye egemen olmak amacıyla mücadelelerin yapıldığı, sürekli 

iskânın çok az olduğu bir bölge olmuştur.   

İskan tarihi bakımından erken prehistorik dönemde bölge seyrek fakat sabit 

bir iskan alanı olup Neolitik yerleşimlere rastlanmıştır., Erken Bronz çağında 

yaklaşık MÖ 3000-1200’ler de yerleşim devam etmiştir. Bölge sınırda olması 

nedeniyle Hititler ile Kaşgaların mücadelesine şahit olmuş ve iskân desenini 

bozmuştur. Bu bozulmanın izleri 

bugünde tespit edilebilmektedir. Geç 

Bronz Çağında müstahkem stratejik 

sitelere özellikle rastlanmaktadır. Siteler 

sayesinde bölgedeki hareketlilik kontrol 

edilebilmekte, bu da bölgeye askeri 

özellik kazandırmaktadır. Çoğu zaman 

askeri üs olarak kullanılan yerler vardır. 

Resim 2. Kurşunlu Dumanlı Beldesine M.Ö. 1500’lü yıllara ait Hitit Kalesi 

(R.Matthews) 
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Hitit İmparatorluğunun çöküşü ile birlikte sakin bir dönemin yerini 

kararsızlık ve kargaşa dönemi almıştır. Tunç çağına ait eserler elde edilmiş 

ve Demir Çağı gömütleri ortaya çıkarılmıştır. Hıristiyanlık döneminde 

Romalılar bölgeye egemen olmuşlar, bölge huzura kavuşmuş bütün bölgede 

küçük köyler ve kasabalar gibi yeni yerleşim birimleri oluşmuştur. 

Bölgedeki huzur ortamı Arap akınlarına kadar sürmüş ve akınlar düzeni alt 

üst etmiştir. Mevcut iş gücü dağılarak yok olmuştur. Onuncu yüzyıldan 

itibaren Türk boyları gelmeye başlamış ve gene yeniden bölge, Bizans 

İmparatorluğu ile gelen Türk boyları arasında sınır görevi görmüştür, ta ki 

Bizans İmparatorluğunun sona ermesine ve Türklerin Anadolu’nun 

tamamını fethine kadar bu durum devam etmiştir. Türklerin Anadolu’yu 

fethinden bu tarafa bölge yatışmış bir sakinliğe tanıklık etmektedir. 

Türklerden Önce Çankırı başlığı altında Çankırı’yı anlatmak: Çankırı’nın 

Tarih Öncesini, Gasgasları, Asur Ticaret Kolonilerini, Hattileri, Hititleri, Ege 

Göçlerini, Galatları, Frigleri, Lidyalıları ve daha nice kavimleri, Persleri, 

Romalıları, Bizanslıları anlatmak demektir. Bütün bu anlatımlar başlı başına 

bir konu olup Bilgi Şöleninde başka hiçbir konu tartışılamayacak kadar 

geniştir. Umarım gelecek şölenlerde yukarda belirttiğim kavimlerin, 

devletlerin dönemleri ayrı ayrı tartışılır ve kamuoyunun bilgisine sunulur.  

Çankırı Tarihinde çok az bilinen ve şimdiye kadar Çankırı ile ilgili hiçbir 

yapıtta geniş yer almayan Çankırı Synod (Kilise Meclisi) Kararları ve 

Çankırı’da basılan paralar ile ilgili bilgilerin ilginizi çekeceğini, geçmişin 

Çankırı’sı hakkında ipuçları verebilecek konular olarak takdim ediyorum.   

KİLİSE MECLİSİ KARARLARI   

Dinde sapmaların meydana gelmesi ve kutsal duyguların zayıflamaya yüz 

tutması üzerine dördüncü yüzyılda (325-381) on üç papaz ve bir efendinin 

de katılımı ile kutsal kilise ile ilgili önemli ve zorunlu işlerde, toplumsal 

düzende karar almak, dinselliği ilgilendiren sorunları görüşmek üzere 

Çankırı’daki kutsal kilisede bir araya geldiler. Gangra, Kilise Meclisinin 

aldığı bu kararlar 451 yılında yapılan Chalcedon Ekümenik toplantısında 

kabul ve deklere edildi. (Chalcedon=Kadıköy) 

Papazların tartıştıkları konular: Din taraftarları, dinle ilgili yasal olmayan 

zorlamalarla yanlışlıklar yapmaktadır, evliliğe, çocuk sahibi olmaya nefretle 

ve tiksinti ile bakılmaktadır,  yanlış dinsel yönlendirmeler sonucu çok sayıda 
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eşler birbirlerini yüzüstü bırakmakta ve zina yaparak utançlı duruma 

düşmektedir, kilise, eşlerin birbirinden ayrılmalarını teşvik etmektedir, 

kilise mensupları, kilisede yaptıkları küçük toplantılarda din karşıtı değişik 

zıt doktrinleri tartışmakta, dine karşı aykırı tutum içinde bulunmaktadır,  

kilise mensupları garip giysiler kullanmakta ve genel kültürü tahrip etmekte 

ve garip giyinmeyi taraftarları arasında yaygınlaştırmaktadır, hizmetkârlar 

efendilerini terk etmekte, kendi garip giysilerine itibar etmekte, efendilerine 

saygısızlık etmektedir,  kadınlarda dâhil saygın kültür önemsenmemektedir, 

kadınsı görünüm, kadınların erkek elbisesi giymesi, doğal uzun saçlarını 

kestirmesi gibi konuları dindarlığın gereği olarak gösterilmekte ve 

yapılmaktadır, din bozguncuları perhizleri (oruçlar) hor görmekte, 

kendilerini perhizden muaf tutmakta ve bu süre boyunca kilisede yiyip 

içmektedir, kutsiyet aşağılanmaktadır,  bazıları et yemeyi aşağılık bir 

davranış olarak görmekte, papazları hırpalamakta, evlenenlerin kestikleri 

kurbanları yememektedir, dine ve dini konulara hizmet edenlerle fiziki ve 

manevi teması reddetmektedir, Tanrıdan hiçbir umudu kalmayan bu kişiler 

kilise kanunlarının uygulamasını tecrit olarak görmekte ve kiliseyi 

yıpratmak için kendi yıkımlarını ileri sürmektedir. 

Yukarda sayılan nedenlerden dolayı Gangra kutsal kilisesi başkanlığında 

toplanan meclis, zoraki ayıplamalara, dindeki sapkınlıklara bir son vermek 

ve karşı çıkanları aforoz etmek amacıyla geleceğe yönelik bir bildiri 

yayınladı. Bu bildirideki hükümlere uymayanlar kiliseden atılacaklar, aforoz 

edilecektir. Bu kanunlar tarihte, Kilise tarihine geçmiş ve Çankırı Kutsal 

Kilisesi Kanunları olarak bilinir. 

KANUN I : Eğer birisi, evliliği aşağılar, ayıplar ve kınarsa veya beraber 

olduğu,  uyuduğu ve yattığı dindar bir kadından nefret eder onu ayıplar ve 

onun cennete gideceğini düşünmezse AFOROZ EDİNİZ 

KANUN 2 : Eğer birisi, et yiyen bir insanı aşağılıyor ve ayıplıyorsa, putlara 

kansız veya boğularak sunulan adaklar teklif ediyorsa, sadık ve dindar 

erkeklerin bunu yediği için ümitsizliğe düştüğünü söylüyorsa AFOROZ 

EDİNİZ. 

KANUN 3 : Eğer birisi, dindarlık maskesi altında tutsaklığı öneriyorsa, 

ailesini hor görüyorsa, dini görevlerinden kaçıyorsa, bağlı bulunduklarına 

hizmet etmiyor ve onuruna özen göstermiyorsa AFOROZ EDİNİZ 
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KANUN 4 : Eğer birisi, evli bir presbiteryen ile ilişki kurmak ve sürdürmek 

istiyorsa, usulsüz, yasal olmayan bağış teklif ediyorsa AFOROZ EDİNİZ 

KANUN 5 : Eğer birisi, Tanrının evini ( kilise) ve orada yapılan toplantıları 

hor görüyor ve aşağılıyorsa AFOROZ EDİNİZ 

KANUN 6 : Eğer birisi, kilise haricinde toplantı tertip ediyorsa ve kanunları 

aşağılıyor,  hor görüyorsa dinsel rol yapmaya  (dine inanmış gibi görünüp 

inanmıyorsa) cesaret ediyorsa AFOROZ EDİNİZ. 

KANUN 7 : Eğer birisi,  kiliseye bağışlanan meyveleri  almaya cesaret ederse 

veya kilise dışında bir yere verirse, hükümlere karşı hareket etmeyi 

reddediyorsa AFOROZ EDİNİZ 

KANUN 8 : Eğer birisi, papaz hariç, hayırları yönetmekle ve yönetimle 

görevlendirmişse, veren ve alan her iki kişiyi de AFOROZ EDİNİZ. 

KANUN 9 : Eğer birisi, bakire ise, bakire kalmayı yeğliyorsa, evlilikten 

çekiniyor, sakınıyor, iğreniyor ve gocunuyorsa, güzelliğe ve kutsal 

bakireliğe inanmıyorsa AFOROZ EDİNİZ 

KANUN 10 : Eğer birisi, Tanrı için bakireliği seçmiş ve evlilere kibirli, 

küstahça davranıyorsa AFOROZ EDİNİZ. 

MADDE 11 : Eğer birisi, evlenme törenlerini hor görüyor,  şerefli 

kardeşlerin davetini, yapılanları  küçümsüyorsa AFOROZ EDİNİZ. 

MADDE 12 : Eğer birisi, koyu sofuymuş gibi görünüp, periboloeum (pelerin 

benzeri dini giysi)  giyiyorsa, dindarların ve halkın geleneksel olarak kıyafeti 

küçümsüyorsa AFOROZ EDİNİZ. 

MADDE 13 : Eğer bir kadın, aşırı ve yapmacık dindarlık sergiliyor, 

giysilerini değiştiriyor, geleneksel kadın kıyafeti giymiyorsa, erkeklerin 

yanına koyun ve AFOROZ EDİN. 

MADDE 14 : Eğer bir kadın, kocasını yüzüstü bırakıyorsa (terk edip 

gidiyorsa) , evlilikten tiksinmesinden dolayı kocasından ayrılma( boşanma) 

niyetinde ise AFOROZ EDİNİZ. 

MADDE 15 : Eğer birisi, çocuklarını yüzüstü bırakıyorsa (terk ediyorsa) ve 

onlara bakmıyorsa, yalan söylüyorsa, çocuk yetiştirmenin dindarlık 

olduğunu reddediyorsa,  yapmacık dindar görünüyorsa  AFOROZ EDİNİZ. 
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MADDE 16 : Eğer,  gösteriş için dindarlık sergileniyorsa, inançlı ailelerin 

çocukları onları terk ediyorsa, ailelerin kutsaması engelleniyorsa AFOROZ 

EDİNİZ. 

MADDE 17 : Eğer bir kadın, koyu dindar gibi görünmek için saçını 

kestiriyorsa, tanrının verdiği emirleri, düzeni  bozuyorsa AFOROZ EDİNİZ. 

MADDE 18 : Eğer birisi, Pazar günü  yapmacık olarak koyu dindarlık adına  

perhiz yapıyorsa AFOROZ EDİNİZ 

MADDE 19 : Eğer dindar birisi, bedensel zorunluluğu olmadan perhizi 

önemsemez, saygısızlık ederse, kilise tarafından gözlemlenir, ihmali 

anlaşılırsa AFOROZ EDİNİZ 

MADDE  20 : Eğer birisi, toplumsal şereften nefret ediyor, kınıyor, 

ayıplıyorsa, yaratılış olarak mağrur ve kibirli ise, kiliseye hizmet edenleri ve 

anma törenlerinden tiksiniyor, iğreniyorsa AFOROZ EDİNİZ. 

ÇANKIRI’DA BASILAN PARALAR 

Caracella Parası (Roma Dönemi) 

Roma eyaleti olan Gangra’yı betimleyen bu paranın ön yüzünde İmparator 

Carecella’nın (211-217) portresi bulunmakta olup, arka yüzüne Gangra veya 

Germanicopolis olarak adlandırılan o günkü Çankırı kenti resmedilmiştir.  

Para üzerindeki yazı Grekçedir.  Çok az sayıda günümüze kadar gelebilen, 

hemen hemen hiç bulunamayan, çok ender bulunan kent paraları örneği 

grubuna girer. (Resim 1) 

Germanicopolis (AD 193-211) AE - Septimus Severus 

Parlak cilalı bronzdan yapılmış, 14 gr. ağırlığında olup, ender bulunan 

paralar arasındadır.  Demeter sağda ayakta, gelincik başı ve uzun bir meşale 

tutmaktadır.  

Para üzerinde Grekçe, Septimius Severus, 193-211 AD. AE (14.00g). 

AVT.KL.CEP. CEOYHPOC, Sol tarafta, defne dallarıyla kaplanmış ve zırhlı 

büst/APX.PAF.GEPM A NIKOPOLEWC, yazısı bulunmaktadır. (Resim 2) 
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Resim 1:Caracella Parası (Roma Dönemi) 

Resim 2: Germanicopolis (AD 193–211) AE - Septimus Severus 

 

Resim 3: Gangra-Germanikopolis (AD 193–217) AE 30 - Julia Donma 
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Gangra-Germanikopolis (AD 193–217) AE 30 - Julia Donma 

Askeri üniforma giymiş, imparator (?)  elinde mızrakla at üstünde giderken 

resmedilmiştir. Ağırlığı 12.39 gr olup ender bulunan paralardandır.  

Üzerinde Grekçe Julia Domna, 193–217 AD. AE30   209-210/ΑΝΤΩΝΙΝΟC 

ΓEΡΜΑΝΙΚΟΠΟΛ / EΤ CCΓ (= yıl 215) yazısı bulunmaktadır. (Resim 3) 

LUCIUS SEPTIMIUS BASSIANUS 

CARACELLA 

CARACELLA (Antoninus) (188-211)  Caracella döneminde Roma İmparatorluğu 

İmparator, Septimius Severus’un iki oğlundan yaşça büyük olanıdır. 

Babalarının ölümünden sonra, kuvvet paylaşımında  yapmış oldukları 

sözleşmeye rağmen kardeşi Geta’yı öldürtmesi ile tanınır. 4 Nisan 188 de, 

imparator Commodus döneminde babasının valilik yaptığı Gallia’da doğdu. 

Çocukluk adı Lucius Septimius Bassianus idi. Takma adı Suriyeli olan 

annesi Julia Donma tarafından verildi ve aile arasında Caracella olarak 

anılmaya başladı. Yedi yaşına geldiğinde Severus ailesi ile ilişkilendirmek 

amacıyla  Lucius Septimus Bassianus olan adı daha sonra Marcus Aurelius 

Antoninus olarak değiştirildi. 211 yılında babası öldüğünde 22, kardeşi Geta 

21  yaşında idi. 211 yılının Aralık ayının sonlarında Carecella kardeşi Geta’yı 

öldürttü ve tek başına tahta hakim oldu. Geta taraftarları Romada  yağma ve 

katliama giriştiler ve yirmi bin kişi öldü.  

212 yılında genç imparator Carecella yönetiminde reformlar başladı. Asker 

maaşları arttırıldı, Roma kenti sakinlerine serbest dolaşım hakkı verildi. Yeni 

http://www.roman-emperors.org/%20caracala.jpg
http://www.roman-emperors.org/caracala.htm
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alt yapı ve anıtsal yapıların inşasına başlandı. Babası döneminde yarım 

kalan işler bitirildi. Partlar ve Mezopotamya üzerine seferler yapıldı. 

Ekibinde bulunan Macrinus tarafından 8 Nisan 211 yılında öldürüldü. 

Kardeşini öldürmesi ve yaptığı reformları ile tarihte iz bıraktı. 

İLHANLI (MOĞOL) PARASI  (1256-1357) 

Abu Sa'id (Abusaid Bahador Khan - Abu Sayed Behauder) 1316-1335  "Ebu 

Sa'id Bahâdır Han" 

 

Ilkhanids, Abu Sa'id, çift bakır dirhem 

Çap: 18 mm 

Ağırlık: 2.550 grm 

Basıldığı yer: Çankırı 

Basım tarihi: 33 İlkhani 

YÜZÜ: Lailahe illallah Muhammed Resulullah Sallallahü aleyhe.  Ebu Bekir 

Ömer Osman Ali.  

ARKASI: Es-sultan'ül alem'ül adil, duribe. Busaida.  Çankırı (ters yazılmış).  

Bahadır Han hullide mülkehu.  Duribe fi sene 33 elhani.  
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Osmanlı devlet teşkilatında görev alan memurlara ait, vazifeleri süresince 

hal tercümelerine konu olan, özel haller veya memuriyet esnasındaki haller, 

tarihi seyr, ahlak ve gidişat gibi durumların, resmi belgelerin kaydedildiği 

defterlerin tescili işlemine Sicill-i Ahval, meydana gelen defterlere de Sicill-i 

Umumi Defterleri adı verilmiştir. 

Osmanlı devletinde sicil kayıtları 1296 (M.1879) tarihinden itibaren 

tutulmaya başlanmıştır. Memurlardan imzaları ile alınan hâl tercümeleri sıra 

numarası altında büyük defterlere yazılıyor idi. Ondan sonraki değişiklikler 

ise bu defter üzerinden yürütülmekteydi.  

Sicill-i Ahval Komisyonu’nun kurulup çalışmaya başladığı 1879 tarihine 

gelinceye kadar Osmanlı Devleti’nde vazifelilerin sicillerini bir defterde 

toplayan büro hizmetlerine rastlanmamaktaydı. Bu boşluğu dolduran 

tezkireler, ulema ve meşayıhların hal tercümeleri ile yüksek dereceli devlet 

görevlileri hakkında bilgi veren eserler mevcuttur. Bunlar arasında en 

önemli kaynak vakanüvislerin tuttuğu kayıtlar ile vefayatnameleri 

gösterebiliriz. Osmanlı devletinin kuruluşundan II. Abdülhamit dönemine 

kadarki yüksek dereceli memurları bir şekilde kısa biyografilerini toplayan 

Maarif Meclisi azası Mehmet Süreyya bunu “Sicil-i Osmanî” adlı dört ciltlik 

kitapta toplamıştır ki biyografi çalışmalarında en çok başvurulan kaynaklar 

arasındadır.  

Sicill-i Ahval Komisyonu ile başlayan sicil çalışmaları; H. 1314/M. 1896’da 

bu komisyonun lağvı ile yerine kurulan Memurin-i Mülkiye 

Komisyonu’nca, hiçbir daireye bağlı olmadan yürütülmüştür. H. 1326/M. 

1908 yılında II. Meşrutiyeti müteakip Memurin-i Mülkiye Komisyonu 

kaldırılarak Sicill-i Ahval İdaresi adı altında yeniden, fakat Dâhiliye 

Nezareti teşkilatı içinde teşekkül ettirilmiştir, böylece ayrı bir daire 

kurulmuştur. 

Osmanlı Devleti’nin yıkılışına kadar devam eden Dâhiliye Nezareti 

Memurin ve Sicill-i Ahval İdaresi’nin tescil işlemleri, bu defterlere zeyl 

olacak şekilde ilave edilmiş, Memurin Muamelat Dosyaları halinde tanzim 

edilerek saklanmıştır. 

                                                           

 Araştırmacı Yazar (Nadir Eserler Uzmanı), elmek: irfandagdelen@yahoo.com 
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Sicill-i Ahval Komisyonu’nun kurulmasından itibaren mülki ve adli 

memurlardan 1909 yılına kadar süren bir zaman dilimi içinde 92.000 küsur 

memurun sicil kayıtları 201 defterde toplanmıştır. (18 numaralı defter 2 

adettir). Bunlardan bazıları mükerrer olarak kaydedilmiştir. Bu sayının 

mükerrerler çıkarıldığı zaman 65.000 civarında olduğu tahmin edilebilir.  

Sicill-i Ahval defterlerinde tercüme-i hal sahiplerinin ismi, mahlası veya 

künyesi, babası memurinden ise memuriyetinin rütbesi, maruf zevattan ise 

hangi sülaleye mensub olduğu, göreve başlayışları, tahsil durumları, liyakat 

ve ehliyet dereceleri, varsa azl, tayin ve muhakemeleri, gayr-i müslim 

tebeadan ise, milliyeti kaydedilmiştir1.  

Yakın tarih çalışmaları için çok zengin bilgileri ihtiva eden bu defterler XIX. 

Asrın büyük devlet adamı Ahmet Cevdet Paşa’nın gayreti ile tutulmuştur. 

Belki bu sebepten veya örnek olmak üzere tanzim edilen ilk sicil dosyası da 

Ahmet Cevdet Paşa’ya aittir2. 

Bu kayıtlarda her hangi bir başlık ayrımı, ya da yazım farklılığı 

gözetilmeksizin gayr-i Müslim memurların sicilleri de yer almaktadır3. 

Bazen şahısların gerçek isimleri meşhur oldukları isimlerden farklı olduğu 

için bu isimlere ulaşılmakta güçlük çekilmektedir4. 

Memur adlarına göre alfabetik olarak tanzim edilmiş olan 17 cilt fihristi 

vardır. 

Sicil kaydı aranılan memurun, baba ismi, doğum tarihi ve doğum yeri 

bilinirse hazırlanan bu fihristler vasıtasıyla o memurun hangi defterde 

kayıtlı olduğu kolaylıkla bulunabilir. 

Bu kayıtlarda bir memurun bütün maaş serüvenini, aldığı disiplin 

cezalarını, bugünkü ifadesiyle takdirnamelerini görebilmekteyiz. Görev 

                                                           
1 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, 2. baskı, İstanbul 2000, s. 240 

Talip Mert, Sicill-i Ahval Defterleri ve Buna Dair Yayınlanan Nizamnameler, Arşiv 

Araştırmaları Dergisi, sayı 2, İstanbul 2000, s. 97 
3  Abdülhamit Kırmızı, II. Abdülhamid Dönemi (1876–1908) Osmanlı Bürokrasisi’nde Gayr-i 

Müslimler, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi 

(basılmamış), Ankara, 1998. 
4    a.g.tez, s. Vi. 
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değişikliği, tayinler, istifalar ve haklarında açılan soruşturmalar oldukça 

detaylı bir şekilde verilmiştir. 

Biz bu çalışmamızda Sicill-i Ahval defterlerinde kayıtlı bulunan Çankırı 

doğumlu memurları tespit etmeye çalıştık. Toplam 169 adet memur tespit 

ettik.  

Tarih ilmiyle uğraşanların büyük çoğunluğunun ilk sorduğu ve ilk merak 

ettiği şey kendilerinin atalarının şecereleri hakkındaki bilgilerdir. Osmanlı 

Arşivi’nde bu türden toplu bir belge ve dosya yok ise de, Sicil kayıtları bu 

konuda bir ilk adım özelliğini taşımaktadır. Sicill-i Ahval defterlerinde 

tesadüf edilen Osmanlı dönemi bürokratlarının hayat hikâyelerinin diğer 

biyografik kaynaklardan tamamlanması bu konuda büyük bir adım 

olacaktır. 

Çankırı doğumlu olup Osmanlı Devleti’nin II. Abdülhamit dönemine 

tesadüf eden ve o dönemde tutulmaya başlanan Sicill-i Ahval Defterlerinde 

yer alan bürokratların bazı özellikleri dikkat çekmektedir. İlk olarak 

kendilerinin beyan ettikleri şekliyle kaydedilen özgeçmişlerindeki bilgiler 

daha sonra bu birim tarafından memuriyetlerindeki gelişmelere paralel 

olarak güncellenmiştir. 

İlk göze çarpan özellik, bu memurların tamamına yakınının yine bir memur, 

bürokrat, sorumlu idareci, asker, ileri gelen bir din görevlisi, paşa vb. gibi 

devlette söz sahibi bürokratların çocukları olmasıdır. Bunlar arasında 

esnafın, ileri gelenlerin, hatırı sayılır derecede çevresi olanların ve sıradan 

vatandaşların da çocukları vardır. Ancak sayıları oldukça azdır. Bazı sicil 

kayıtlarında, sicil sahibi memurun verdiği bilgiler arasında, şeceresi ile ilgili 

bölümde, “eski filan yer valisi filan paşanın kethüdasının mahdumudur”, 

“filan vali paşanın akrabasındandır”, “filan görevde yer alan filan beyin 

mahdumudur” gibi enteresan ifadeler de yer almıştır. 

Bu memurların veya bürokratların büyük çoğunluğunun eğitim düzeyleri 

hemen hemen aynı standarttadır. Ancak, o döneme göre yaş itibariyle daha 

eski olan bir kaç bürokratın eğitimlerinin “çeşitli camilerde on sene kadar 

muhtelif dersleri okumuştur” şeklinde bir ifadeyle beyan edildiğine 

rastlıyoruz. II. Abdülhamit döneminde okulların açılması ve 

yaygınlaşmasıyla birlikte bu memurların eğitimlerinin de yine belli 
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standartlara eriştiğini görüyoruz. Tamamına yakını sıbyan mektebi veya 

ibtidai mekteb okumuştur. Bunun eski dönem karşılığına, “medrese ve 

camilerdeki eğitimde okutulan müfredatı almıştır” ifadesinde kendisini 

bulan medrese ve cami eğitimi diyebiliriz. Yani bütün memurlar ilk tahsili 

yapmışlardır.  

Okul öğreniminin dışında, özel öğretmenlerden Hukuk, Hesap, Hendese, 

Coğrafya, Tarih, Edebiyat, Arapça, Farsça, Fransızca, Latince gibi dersler 

alanlarla birlikte bilhassa bir kaç memurun sicillerinde özenle belirttikleri 

şekilde, “lisan mektebine” devam edenlere de rastlıyoruz. 

Çankırılı memurlardan bir bölümü yabancı dil de bilmektedirler. Arapça ve 

Farsça en çok bilinen ve kendisini, “Arapça ve Farsça’ya aşinadır, biraz anlar 

veya konuşur” şeklinde sınıflandırılan dillerdir. Bunların yanında Rumca, 

Latince, Fransızca, İtalyanca, Bulgarca gibi Batı dillerini de bilenler vardır. 

Sayıları oldukça azdır. 

Memurların büyük çoğunluğunun, neredeyse tamamının sicil kaydında 

ortak olarak yer bulan ifadeler şudur: “Türçe okur”, “Türkçe yazar”, 

“Türkçe okuryazar”, “Fransızca’ya aşinadır”, “Arapça anlar.” Bu da 

bürokrasimizde henüz memurluk için lisan bilmenin pek o kadar da önemli 

olmadığını gösteren eski ve geleneksel bir göstergedir. Türkçe okuyup 

yazmak yeterlidir. 

Sicill-i Ahval Defterlerindeki bir sicil kaydında memurun vazifeye 

başlamasına dair kullanılan genel ifade, “mülazemetle filan işe başladı” 

cümlesidir. Yani bir memur adayı bir kaç ay maaşsız olarak 14–15 yaşlarında 

olduğu halde stajyer olarak işe başlıyor ve daha sonra kadro için seçiliyor. 

Biz burada Çankırılı devlet adamlarının hepsinin biyografisini tek tek 

anlatmamız zaman bakımından mümkün gözükmemektedir. Örnek olarak 

iki tanesini anlatacağım.  

Ali Rıza Efendi 

Tütüncü Ahmet Ağa’nın oğludur. 

1260 sene-i hicriyesinde Kengri Sancağı dâhilinde Çerkeş Kasaba’sında 

doğmuştur. 
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Mahal-i mezkûr Mekteb-i İbtidâiyye’sinde mukaddime-i ulumu ve ba’de 

medâris ile Ayasofya Cami-i şerifinde ilm-i mantık ve ilm-i kelam ve fıkıh ve 

hadis-i şerif okuyup icâzet ve Orman Mektebi’nde müretteb olan dersleri 

tahsil ile Orman Müfettişliği şahâdetnâmesi almıştır. Arabî ve Fârısî kitâbet 

ve Fransızca tefehhüm ve tercüme eder. Sarf ve nahiv, Arabî kavâidini câmi’ 

olarak Arabîü’l-ibâre teshil olup ve orman fennine dâir Ormancı Cüzdanı 

namlarında iki eser te’lif ve neşr eylediği gibi büyük küçük on iki ciltten 

mürekkeb Ormancı Kütüphânesi nâm eserinin fenn-i tevsif eşcâr-ı fenn-i 

hayat, Nebât-ı Fenn-i Teşcir-i Cibâl, Fenn-i Ahvâl-i Hava kısımları derdest 

tab’ olunmuştur. 

1287 senesi Muharrem’inin 23’ünde 27 yaşında olduğu halde 500 kuruş 

maaş ile mekteb-i mezkûre Arabî muallimi olarak 298 senesi şehr-i Rebi-ül 

âhir’inin 13’ünde 800 kuruş aylık ile Maâden Mektebi’yle birleştirilen 

mekteb-i mezkûr müdüriyeti muâvinliğine tayin ve 1302 senesi 

Muharrem’inin 17’sinde uhdesine Rütbe-i Sâlise tevcih buyurulmuş ve 

maaşı 304 senesi şehr-i Ramazan-ı şerifinin 26’sında 1.300 kuruşa iblağ 

kılınmıştır.  

Umur-ı memuresinden dolayı taht-ı muhâkemeye alınmıştır. 

Orman ve Maâden Müdüriyeti’nden muharrer mütalaaya atf ile Mâliye 

Nezâret-i celilesinden yazılan mülâhazada mûmâ-ileyhin hüsn-i ifây-ı vazife 

etmekte olduğu tasdik edilmiştir. 

Mezkûr şahâdetnâmenin Orman ve Maâden Mektebi Müdüriyeti’nden 

musaddak sûreti merbuttur. 23 Zilhicce sene 306 / 8 Ağustos sene 305. 

Efendiy-i mûmâ-ileyh 1311 senesi Rebi-ül âhir’esinin 14’ünde – 11 Kânun-ı 

evvel sene 1309 – 2.000 kuruş maaş ile bâ-irâde-i seniyye Halkalı Ziraat 

Mektebi’ne nakl edilerek mekteb-i mezkûr Fizyoloji ve Teşhis Ahşab ve 

Orman Te’sisi Muallimliği’ne ve Orman Haritasıyla Müze ve İstatistik 

Memuriyeti’ne nakl edilmiştir. 

Mûmâ-ileyhe müşâhid olan hüsn-i hizmetine mebni 1312 senesi Rebi-ül 

evvel’inin beşinde terfian Rütbe-i Sâniye sınıfı tesisi tevcih buyurulmuştur. 

Hüseyin Şükrü Efendi  

Hafızzâde Ahmet Efendi’nin mahdumudur. 
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1251 sene-i hicriyesinde Kengri Sancağı dâhilinde kâin Dalkoz Karyesi’nde 

dünyaya gelmiştir. 

Sıbyan Mektebi’nde mebâdiy-i ulûm-ı diniyyeyi okuduktan sonra Bayazid 

Mekteb-i Rüştiyesi’nde Arabî ve Fârısî ve hesap ve coğrafya tedris ve tahsil 

ile bi’l-imtihan çıkmıştır. Türkçe kitâbet eder.  

1268 senesi Zilka’desi’nde 17 yaşında olduğu halde mülâzemetle Mektûbî 

Hâriciye Kalemi’ne duhul ile bir müddet sûret-i muvakkatadan 150 kuruş 

maaş almış ve 69 senesi Cemâziyel evvel’inin 25’inci günü Kalemce olan 

irtibâtı bâki kalmak üzere 150 kuruş maaş ile Fatih ve Üsküdar Mekteb-i 

Rüştiyeleri hatt-ı rik’a muallimliğine ve 70 senesinde başkaca 500 kuruş 

maaş ile devletlü azimetlü Fatıma Sultan hazretlerinin Kethüdâ Kitâbeti’ne 

memur olup 73 senesinde uhdesine Rütbe-i Sâlise tevcih ve 74 senesinde 

mezkûr 500 kuruş maaş 750 kuruşa iblağ ve 78 senesinde 2.000 kuruş maaş 

ile Cennetmekân Sultan Abdülaziz Han hazretlerinin vâlideleri devletlü 

ismetlü Sultan aliyyü’ş-şân hazretlerinin hizmet-i kitâbetlerine nakl 

olunarak 87 senesi Şevval’inde bâ-kayd-ı hayat Hazine-i celile-i Mâliyeden 

1.500 kuruş maaş tahsisi ve 89 senesi Rebi-ül evvel’i hilâlinde ve Üçüncü 

Rütbe Mecidi Nişanı ihsan ile berâber rütbesi Sâniye Sınıf Mümeyyizine 

terfi’ ve 92 senesinde Rütbe-i Evvel’i Sınıf-ı Sânisi’ne ve 3.000 kuruş maaş ile 

Şehremâneti Meclis Azalığı’na tayin buyurulmakla ve 93 senesi avâsıtında 

zikr olunan 1.500 kuruş maaş kal’ ile 96 senesi Rebi-ül âhir’i evâsıtında 

memuriyeti 7.000 kuruş maaş ile elyevm bulunduğu terfina Divân-ı 

Hümâyun Maiyeti Nişancılık hizmetine tahvil ve 97 senesi Rebi-ül 

evvel’inde tensik maaşât kararnamesi hükmünce maaşı 5.600 kuruşa tenzil 

edilmiş ve mukaddemâ teşekkül eden Şikayet-i ? Komisyonu ve İdâre-i 

Umumiye Muhâcirin-i Encümen-i âlisi fahri azalıklarında bulunduğu 

misüllü el-hâletü hâza memuriyet olarak Dâire-i Evkaf’ta müteşekkil 

Komisyon-ı Mahsusası azalığında istihdam olunmakta bulunmuştur.  

Şimdiye kadar memur olduğu hidemattan nakl ve tahvil ve terakki 

sûretleriyle infikâk ederek vazife-i memuresinden dolayı taht-ı muhâkemeye 

alınmamış ve müttehim olmamıştır.  

Vergi Emini atufetlü Mustafa Efendi hazretleri tarafından derc olunan 

mülahazada efendiy-i mûmâ-ileyh erbâb-ı fazl ve kemâlden ve memuriyet-i 
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hâliyesine bihakşâyeste bendegânından denilmiştir. 28 Cemâziyel evvel sene 

99/2 Nisan sene 98. 

Müşârun ileyh Hüseyin Şükrü Efendi’ye 300 senesi Zilka’de’sinin 6’sında 

Rütbe-i Evvel’i tevcih buyurulup Vergi Emânet-i celilesinden ba-tezkere 

gönderilen 10 Şevval sene 1301 tarihli vukûat defterinde gösterilmiştir. 

Müşârun ileyh ile Hüseyin Efendi’ye 1303 senesi Muharrem’inin 19’unda 

İkinci Rütbe’den Mecidi Nişânı ihsan buyurulmuştur.  

Efendiy-i müşârun ileyh 1308 senesi Rebi-ül evvel’inin 28’inde 6.000 kuruş 

maaşla Hama Sancağı Mutasarrıflığı’na nakl buyurulmuştur.  

Müşârun ileyh Hama Sancağı’nın bir takım kabâil ve aşâyir-i urbândan 

mürekkeb ve ehemmiyet-i mevkiyeyi hâiz olup hüsn-i idâreye muvaffak 

olamadığı cânib-i  vilâyâtten iş’âr olunmaktan nâşi 1309 senesi şehr-i Receb-i 

şerifinin 22’sinde maaş-ı hâlisi ve becâyiş sûretiyle Akka Sancağı 

Mutasarrıflığı’na nakl buyurulmuştur.  

Müşârun ileyh sâye-i muvaffakiyyetvâye-i hazret-i padişâhide Bitlis 

Sancağı’nda müceddiden ve tamiren vücuda getirilen müessesat-ı diniyye 

ve hayriye ve nafia cânibiyle hüzn-i hizmetten âb ve hevây-ı mahalli ile 

adem-i imtizâcından nâşi sınıf-ı muâdil bir livâya tahvili ibtidâsında 

bulunduğu Beyrut Vilâyeti’nden bildirilmekle 1312 senesi Şaban’ının 3’ünde 

– 18 Kânun-ı sâni sene 310 – maaşı haliyesiyle Akka Mutasarrıflığı’na nakl 

edilmiştir. 

Müşârun ileyhin maaşı 314 senesi Şevval’inin 9’un da – 1 Mart sene 313 – 

aşar teciliyle 5.400 kuruşa tenzil etmiştir.  

Müşârun ileyhin kıdem ve rütbesine mebni 1315 senesi Zilka’de’sinin 

28’inde İkinci Rütbe’den nişân-ı âliy-i Osmanî ihsan buyurulmuştur.  

Müşârun ileyh ahali-i a’şâr hususunda hukuk-ı hazineyi muhâfaza ve iş’âr-ı 

vilâyeti istifa etmemesi üzerine memuriyet-i lazıme gönderilmeyerek hükm-

i mukâvelâta ademi riayetleri hakkındaki işârâta ehemmiyet vermemekte 

bulunduğu cihetle artık Akka’da bekâsı hâlen ve maslahaten câiz 

olamayacağı Beyrut Vilâyeti’nin iş’âr olunduğu beyanıyla Halep 

Vilâyeti’nden Urfa Sancağı Mutasarrıflığı’yla icrây-ı becâyiş hakkında 

Dâhiliye Nezâret-i celilesinin komisyona havale buyurulan tezkeresi üzerine 
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tahvil-i mevki’ memuriyetlerini mûcib esbâb-ı maddiye yok ise de siyâk-ı 

iş’ârdan müstebân olduğuna göre müşârun ileyh ile vilâyet beyninde hâsıl 

olan mübâyenet atiyen idârece hudusuna sebebiyet verebilmesi 

mülahazasına ve tetkik edilen tercüme-i hâlinde mani’-i istihdâm kuyuda 

tesadüf olunamamasına nazaran ber mûcib-i iş’âr tasdik-i memuriyeti 

hakkında verilen karar üzerine ve bi’l-istizân şerefsâdır olan irâde-i seniyye-

i hazret-i hilâfetpenâhi mûcibince 316 senesi Cemâziyel âhir’esinin 29’unda – 

2 Teşrin-i sâni sene 314 – maaşı hâliye ve becâyiş sûretiyle mezkûr Urfa 

Sancağı Mutasarrıflığı’na nakl edilmiştir. 

Urfa Sancağı’nın ehemmiyetine ve müşârun ileyhâ işe elverişli olmadığı 

tebeyyün etmesine binâen mezkûr Mutasarrıflığa diğerinin intihâb edildiği 

Dâhiliye Nezâret-i celilesinin Memurin-i Mülkiye Komisyonu’na havale 

buyurulan tezkeresinde gösterilmiş ve intihâb olunan zâtın tasdik-i 

memuriyetine karar verilmiş olduğuna bi’l-istizân şerefsâdır olan irâde-i 

seniyye-i hazret-i hilâfetpenâhi mûcibince 1317 senesi Rebi-ül evvel’inin 

29’unda – 25 Temmuz sene 315 – azliyle yerine diğeri tayin buyurulmuştur.  
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Sicill-İ Ahval Defterlerinde Kayıtlı Bazı Çankırı Doğumlu Osmanlı 

Bürokratları 

S. 

No 
Adı 

Doğ. 

Tar. 
Baba Adı 

Dosya 

Gömlek 

1 
Abdullah Hilmi 

Efendi 
1306 

Abdülkerim Efendi’nin 

oğludur 
152/429 

2 
Abdullah 

Şükrü Efendi  
1250 

Şeyh Bahaddin 

sülalesinden Derviş 

Mustafa Efendi’nin 

oğludur 

6/207 

3 
Abdullah Zihni 

Efendi  
1283 

Mustafa Raşid Efendi’nin 

oğludur 
130/59 

4 
Abdurrahman 

Hilmi Efendi 
1295 Ali Ağa’nın oğludur 181/263 

5 
Abdülhalim 

Efendi 
1265 

Hoca Hasan Efendi’nin 

oğludur 
8/695 

6 
Abdülhalim 

Efendi  
1304 

Hacı Hasan Efendi’nin 

oğludur 
145/153 

7 
Abdülkadir 

Efendi  
1261 

Çiftçi Zarızâde Hüseyin 

Efendi’nin oğludur 
138/439 

8 Ahmet Efendi 1254 
Keleşoğlu Abdullah 

Ağa’nın oğludur  
147/197 

9 
Ahmet Bey, 

Hacı 
1264 

Hacı Muhsin Ağazâde 

Süleyman Bey’in oğludur 
8/337 

10 Ahmet Ağa 1264 
Hüseyin Çelebi oğlu çiftçi 

Hasan Ağa’nın oğludur 
194/337 

11 Ahmet Efendi  1264 
Hacı Bayramzâde Hacı 

Bekir Ağa’nın oğludur 
55/297 

12 Ahmet Efendi  1283 
Çerkeşli Mehmet Ağa’nın 

oğludur 
104/390 

13 
Ahmet Efendi, 

Hafız 
1289 

Abdülgani Efendi’nin 

oğludur 
29/39 

14 Ahmet Efendi 1301 
Dülger Çankırılı Bekir 

Ağa’nın oğludur 
147/185 
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S. 

No 
Adı 

Doğ. 

Tar. 
Baba Adı 

Dosya 

Gömlek 

15 
Ahmet Akif 

Efendi 
1304 

Süvari Jandarması 

Solakoğlu Mehmet 

Ağa’nın oğludur 

159/277 

16 
Ahmet Behçet 

Efendi 
1283 Ali Efendi’nin oğludur 40/385 

17 
Ahmet Cemal 

Efendi 
1306 

Kolağası İsmail Hakkı 

Efendi’nin oğludur 
188/59 

18 
Ahmet Esad 

Efendi 
1278 

Kırşehir Ceza Reisi İsmail 

Hakkı Efendi’nin oğludur 
7/729 

19 

Ahmet 

Fahreddin 

Efendi 

1256 
Mehmet Efendi’nin 

oğludur 
76/147 

20 
Ahmet Fehmi 

Efendi 
1303 

Ahmet Efendi’nin 

oğludur 
152/439 

21 
Ahmet Fehmi 

Efendi 
1303 

Sipahizâde Ahmet 

Efendi’nin oğludur 
156/333 

22 
Ahmet Hamdi 

Efendi 
1286 

Çankırı Sancağı 

ayanından Atlı oğlu 

Osman Efendi’nin 

oğludur 

77/309 

23 
Ahmet Hilmi 

Efendi, Hacı 
1268 

İsmail Hakkı Efendi’nin 

oğludur 
26/443 

24 

Ahmet Hilmi 

Efendi, 

Civelekzâde 

1294 
Mehmet Tahir Efendi’nin 

oğludur 
117/293 

25 
Ahmet Mecbur 

Efendi 
1273 

Ketebeden Zaimzâde 

Said Efendi’nin oğludur 
139/375 

26 
Ahmet Mecefi 

Efendi 
1286 

Çankırı Zabtiyesi 

Mehmet Said Ağa’nın 

oğludur 

106/95 

27 
Ahmet Münib 

Efendi, Hafız 
1294 Mehmet Ağa’nın oğludur 132/163 
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S. 

No 
Adı 

Doğ. 

Tar. 
Baba Adı 

Dosya 

Gömlek 

28 
Ahmet Neşet 

Efendi 
1289 

Hacı Hasanzâde Osman 

Efendi’nin oğludur 

 

179/299 

29 
Ahmet Raşid 

Efendi 
1271 Ali Efendi’nin oğludur 36/63 

30 
Ahmet Raşid 

Efendi 
1273 

Hacı Hafızzâde Hüseyin 

Efendi’nin oğludur 
32/429 

31 
Ahmet Raşid 

Efendi 
1285 Raşid Efendi’nin oğludur 149/169 

32 
Ahmet Rıfat 

Efendi 
1261 

Katipzâde Hacı Ethem 

Efendi’nin oğludur 
25/313 

33 
Ahmet Rıfat 

Efendi 
1297 

Hasan Hüseyin 

Efendi’nin oğludur 
170/73 

34 
Ahmet Rıfat 

Efendi 
1298 

Mehmet Refik Efendi’nin 

oğludur 
152/431 

35 

Ahmet Rıfat 

Efendi, Çerkes 

Şeyhi 

1301 

Adliye Nezareti Umur-ı 

Cezaiye Kalemi Başkatibi 

Ali Galip Bey’in oğludur 

186/32 

36 
Ahmet Vehbi 

Efendi 
1255 

Kadızâde Ömer 

Efendinin oğludur 
3/1030 

37 
Ali Efendi, 

Şeyh 
1254 

Hacı Hasan Efendi’nin 

oğludur 
18/121 

38 Ali Efendi 1254 
Rençber Hacı Mustafa 

Ağa’nın oğludur 
35/149 

39 Ali Efendi 1257 
Hacı İbrahim Efendi’nin 

oğludur 
19/183 

40 Ali Ağa 1286 
Hıras oğlu çiftçi Mehmet 

Ağa’nın oğludur 
199/95 

41 Ali Efendi 1250 
Çankırılı Ali Ağa’nın 

oğludur 
143/321 

42 
Ali Fahri 

Efendi 
1286 

Şumnu’lu İbrahim 

Ağa’nın oğludur 
86/331 

43 
Ali Hikmet 

Efendi 
1274 

Pehlivan Mehmet 

Ağa’nın oğludur 
179/239 
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S. 

No 
Adı 

Doğ. 

Tar. 
Baba Adı 

Dosya 

Gömlek 

44 
Ali Kamil 

Efendi 
1297 İsmail Ağa’nın oğludur 182/158 

45 
Ali Mehdi 

Efendi 
1277 

Abdullah Ağa’nın 

oğludur 
20/55 

46 Ali Rıza Efendi 1260 
Tütüncü Ahmet Ağa’nın 

oğludur 
26/205 

47 Ali Rıza Efendi 1261 
Rençber İbrahim 

Efendi’nin oğludur 
35/189 

 

48 

Ali Rıza Efendi, 

Hafız 

 

1274 

Muytabzâde Mustafa 

Efendi’nin oğludur 

 

39/59 

49 Ali Rıza Efendi 1289 
Hacı Mehmet Ağa’nın 

oğludur 
128/187 

50 Ali Rıza Efendi 1295 

Rusumat Muhafaza 

Müfettişlerinden Ahmet 

Efendi’nin oğludur 

128/419 

51 
Ali Vehbi 

Efendi 
1302 

Telgraf Çavuşlarından 

Süleyman Ağa’nın 

oğludur 

144/457 

52 
Bekir Neşri 

Efendi 
1277 Hasan Ağa’nın oğludur 67/239 

53 
Bekir Sadık 

Efendi 
1279 Ömer Ağa’nın oğludur 14/395 

54 
Bekir Sıdkı 

Efendi  
1277 

Çiftçi Ali Ağa’nın 

oğludur 
133/257 

55 
Bekir Sıdkı 

Efendi 
1291 

Nüvvebdan Ahmetzâde 

Nuri Efendi’nin oğludur 
112/273 

56 
Edhem Efendi, 

Yarım Ağaoğlu 
1298 

Mabeyn-i Hümayun 

Külhancılarından Hasan 

Ağa’nın oğludur 

193/45 

57 Emin Efendi 1290 

Kastamonu Aşar Nazırı 

Müftüzâde İzzet 

Efendi’nin oğludur 

173/147 
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No 
Adı 

Doğ. 

Tar. 
Baba Adı 

Dosya 

Gömlek 

58 
Emrullah 

Efendi 
1300 

Belediye Çavuşlarından 

Kerim Efendi’nin oğludur 
182/190 

59 Hasan Efendi 1294 
Saraçzâde Hacı Hasan 

Efendi’nin oğludur 
79/429 

60 Hasan Efendi 1297 
Mahmut oğlu Hasan 

Ağa’nın oğludur 
194/305 

61 Hasan Ağa 1305 

Hamleci mülazımı Emir 

Osman oğlu Mehmet 

Ağa’nın oğludur 

196/379 

62 
Hasan Faik 

Efendi 
1266 

Mehmet Efendi’nin 

oğludur  
13/463 

63 
Hasan Fehmi 

Efendi 
1277 Ömer Efendi’nin oğludur. 74/435 

64 
Hasan Hüsnü 

Efendi 
1285 

Şatırzâde Hafız Cemil 

Efendi’nin oğludur 
127/409 

65 
Hasan Hüsnü 

Efendi 
1285 

Türkoğlu Mehmet 

Ağa’nın oğludur 
133/17 

66 
Hasan Raşid 

Efendi 
1265 Ömer Efendi’nin oğludur  39/255 

67 
Hasan Sabri 

Efendi 
1288 

Çankırılı Hüseyin 

Efendi’nin oğludur 
109/493 

 

68 

Hasan Sabri 

Efendi 

 

1289 

Hüseyin Efendi’nin 

oğludur 

 

32/153 

69 
Hasan Tayyip 

Efendi 
1271 

Hacı Hüseyin Efendi’nin 

oğludur 
14/281 

70 
Hüseyin Avni 

Efendi 
1290 Mustafa Ağa’nın oğludur  169/187 

71 
Hüseyin Avni 

Efendi 
1292 Halit Efendi’nin oğludur 178/41 

72 
Hüseyin Hakkı 

Efendi 
1296 

Polis Komiserlerinden 

Ömer Lütfü Efendi’nin 

oğludur 

152/295 
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No 
Adı 

Doğ. 

Tar. 
Baba Adı 

Dosya 

Gömlek 

73 
Hüseyin 

Hüsnü Efendi 
1281 

Asakir-i Şahane Yüzbaşı 

Emrullah Ağa’nın 

oğludur 

16/5 

 

74 

 

Hüseyin Mahir 

Efendi 

 

1282 

Çankırı Arazi Başkâtibi 

Abdurrahman Efendi’nin 

oğludur 

 

156/399 

75 
Hüseyin Şükrü 

Efendi 
1251 

Hafızzâde Ahmet 

Efendi’nin oğludur 
4/238 

76 İbrahim Ağa 1261 
Çiftçi Çankırılı İsmail 

Efendi’nin oğludur 
15/129 

77 
İbrahim Edhem 

Efendi 
1276 

Mustafa Efendi’nin 

oğludur 
35/171 

78 
İbrahim Hakkı 

Efendi 
1308 

Selimiye Telgraf Merkezi 

kavası İsmail Efendi’nin 

oğludur 

189/122 

79 
İbrahim Rakım 

Efendi 
1269 

Müderris-i Kiramdan 

Şakir Efendi’nin oğludur 
37/471 

80 
İbrahim Salim 

Efendi 
1261 

Rençber Hacı Hasan 

Efendi’nin oğludur 
34/163 

81 İshak Efendi 1283 
Hacı Osman Efendi’nin 

oğludur 
181/85 

82 İsmail Efendi 1290 
Terzi esnafından Osman 

Efendi’nin oğludur 
170/373 

83 
İsmail Hakkı 

Efendi 
1252 

Tüfenk Tüccarından Hacı 

Hasan Ağa’nın oğludur 
15/307 

84 
İsmail Hakkı 

Efendi 
1261 

Ahıskalı Katipzâde Hacı 

Esad Bey’in oğlu 
14/505 

84 
İsmail Hakkı 

Efendi 
1261 

Ahıskalı Katipzâde Hacı 

Esad Bey’in oğludur 
80/355 

 

85 

İsmail Hakkı 

Efendi 

 

1274 

Mülteziminden 

Hindilizâde İsmail 

Ağa’nın oğludur. 

 

40/93 
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85 

İsmail Hakkı 

Efendi 

 

1274 

Mülteziminden Hindili 

zâde İsmail Ağa’nın 

oğludur. 

 

40/93 

86 
İsmail Hakkı 

Efendi 
1279 

Zira’dan Kara Mehmetoğlu  

Ahmet nam kimesnenin 

oğludur. 

40/255 

87 
İsmail Hakkı 

Efendi 
1287 

Soğancı Osman 

Efendi’nin oğludur 
45/393 

88 
İsmail Hakkı 

Efendi 
1299 

Terzi Mehmet Kamil 

Efendi’nin oğludur 
183/191 

89 
İsmail Hakkı 

Efendi 
1305 

Kastamonu telgraf ve 

Posta Başmüdüriyeti 

Tahrirat Kâtibi Yusuf 

Hayrettin Efendi’nin 

oğludur 

149/363 

90 
İsmail Rahmi 

Efendi 
1266 

Tüccardan Mehmet Emin 

Efendi’nin oğludur 
76/461 

91 
İsmail Rahmi 

Efendi, Hafız 
1297 Hüseyin Ağa’nın oğludur 151/237 

92 
Mehmet Kadri 

Efendi 
1296 

Araçlızâde Şakir Ağa’nın 

oğludur 
193/105 

93 
Mahmut Mahir 

Efendi 
1303 

Bartın Orman 

Koruyucusu Abdülkadir 

Efendi’nin oğludur 

165/377 

94 Mehmet Efendi 1289 
Süleyman Efendi’nin 

oğludur 
172/95 

95 Mehmet Efendi 1294 
Mehmet Efendi’nin 

oğludur 
188/42 

96 
Mehmet Ağa, 

Cebiroğlu 
1298 

Çiftçi Mehmet Ağa’nın 

oğludur 
196/387 

97 
Mehmet Adil 

Efendi, Hafız 
1297 Nuri Efendi’nin oğludur 168/181 

98 
Mehmet Ali 

Efendi 
1266 

Yağ tüccarından 

Hürremoğlu Ali Ağa’nın 

oğludur 

126/185 
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99 
Mehmet Ali 

Efendi 
1299 

Pilevneli İbrahim Ağa’nın 

oğludur 
166/455 

100 
Mehmet Ali 

Efendi 
1301 

Esnaftan İzzet Ağa’nın 

oğludur  
146/295 

101 
Mehmet Arifi 

Efendi 
1278 

Bakkal Hüseyin Ağa’nın 

oğludur 
64/21 

102 

Mehmet 

Bedreddin 

Efendi 

1269 
Hacı Memişzâde Osman 

Efendi’nin oğludur 
67/193 

103 

Mehmet 

Celaleddin 

Efendi, Şeyhzade 

1301 
Şeyh Mehmet Hilmi 

Efendi’nin oğludur 
192/38 

104 
Mehmet Derviş 

Efendi 
1240 Mustafa Ağa’nın oğludur 22/439 

105 
Mehmet Emin 

Efendi 

 

1264 

Leblebicizâde Mehmet 

Emin Efendi’nin oğlu 

 

82/71 

106 
Mehmet Emin 

Efendi 
1277 

Hacı Dedezâde Hacı 

Mehmet Efendi’nin 

oğludur 

147/67 

106 
Mehmet Emin 

Efendi 
1277 

Hacı Dedezâde Hacı 

Mehmet Efendi’nin 

oğludur 

147/67 

107 
Mehmet Emin 

Efendi 
1292 

Kalecik tahrirat Kâtibi 

Hüseyin Raşid Efendi’nin 

oğludur 

86/49 

108 
Mehmet Fadıl 

Efendi 
1264 

Çankırı Tahrirat Başkatibi 

Abdullah Efendi’nin 

oğludur 

6/507 

109 
Mehmet Fahri 

Efendi 
1274 

Müderris Danelizâde 

İbrahim Efendi’nin 

oğludur 

167/9 

110 
Mehmet Faik 

Efendi 
1280 

Çankırılı Bakkal İsmail 

Efendi’nin oğludur 
102/323 
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111 
Mehmet Galip 

Efendi 
1286 

Zira’dan müteveffâ 

Ahmet Efendi’nin 

mahdumudur. Ali Kalfa 

demekle müteariftir. 

162/485 

112 
Mehmet Hayri 

Efendi 
1298 

Çankırı Sancağı 

Muhasebecisi Mesalih-i 

Cariye Kâtibi Topçuzâde 

Ahmet Hamdi Efendi’nin 

oğludur 

141/167 

113 
Mehmet Hayri 

Efendi 
1295 

İskilip Zıraat Bank 

Muhasebe Memuru 

Mustafa Efendi’nin 

oğludur 

159/361 

114 
Mehmet Lütfü 

Efendi 
1294 

Yüzbaşı Hacı Mustafa 

Efendi’nin oğludur 
178/19 

115 
Mehmet 

Mazhar Efendi 
1269 

Uzun Ali Efendizâde 

Derviş Mustafa 

Efendi’nin oğludur 

42/117 

116 
Mehmet Necip 

Efendi 
1292 

Müderrisinden Sabri 

Efendi’nin oğludur 
189/151 

117 
Mehmet Nuri 

Efendi 
1261 

Mustafa Efendi’nin 

oğludur 
36/457 

118 
Mehmet Nuri 

Efendi 
1305 

Yüzbaşı İbrahim 

Efendi’nin oğludur 
149/427 

119 
Mehmet Raşit 

Efendi 
1274 

Çankırı Sancağı 

Muhasebe Kalemi 

Varidat Mukayyidi 

Hasan Efendi’nin 

oğludur 

17/487 

120 
Mehmet Refik 

Efendi 
1273 

Ahmet Efendi’nin 

oğludur 
146/133 

121 
Mehmet Remzi 

Efendi 
1261 

Alay Kâtibi Ahmet Rıfat 

Efendi’nin oğludur 
36/377 
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122 
Mehmet Rıfat 

Efendi 
1281 

Hacı İbrahim Efendi’nin 

oğludur 
33/189 

123 
Mehmet Rıfat 

Efendi 
1298 

Çerkeşli Halil Çavuş’un 

oğludur 
114/3 

124 
Mehmet Rıfat 

Efendi 
1294 Salih Efendi’nin oğludur 153/387 

125 
Mehmet Rıza 

Efendi 
1267 

Sipahi Mehmet 

Efendi’nin oğludur 
173/401 

126 
Mehmet Rıza 

Efendi 
1271 

Tüccardan Mehmet 

Efendi’nin oğludur 
15/407 

127 
Mehmet Sabri 

Efendi 
1280 Ömer Ağa’nın oğludur 171/161 

128 
Mehmet Said 

Efendi 
1294 

Yahya Faik Efendi’nin 

oğludur 
109/1 

129 

Mehmet Şakir 

Efendi, Hacı 

Mehmet zâde 

1275 

Çerkeç Kazası 

Neiblerinden Mehmet 

Efendi’nin oğludur 

199/237 

130 
Mehmet Şakir 

Efendi 
1276 

Yazıcızâde el-Hac 

İbrahim Efendi’nin 

oğludur 

29/429 

131 
Mehmet Şevket 

Efendi 
1292 

Hasan Efendi’nin 

oğludur 
153/393 

132 

Mehmet Şevket 

Efendi, Sipahi 

zâde  

1298 

Mabeyn-i Hümayun 

Külhancılarından Osman 

Efendi’nin oğludur 

135/391 

133 
Mehmet Tevfik 

Efendi 
1263 

Amasya Muhasebecisi 

Ahishavi Kaya Paşazâde 

Hacı Esad Bey’in oğludur 

111/465 

134 
Mehmet Zeki 

Efendi 
1303 

Mustafa Efendi’nin 

oğludur 
162/221 

135 
Mehmet Zühdü 

Efendi 
1279 

Hacı İbrahim Efendizâde 

Halil Kamil Efendi’nin 

oğludur 

42/73 
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136 Mustafa Efendi 1240 
Mehmet Efendi’nin 

oğludur  
27/491 

137 Mustafa Efendi 1274 
Elmalızâde Mustafa Fevzi 

Efendi’nin oğludur 
39/293 

138 Mustafa Efendi 1262 

Kurukalaycızâde Haffaf 

Mustafa Efendi’nin 

oğludur 

132/395 

139 Mustafa Efendi 1281 
Çerkeş Jandarma Çavuşu 

İbrahim Ağa’nın oğludur 
103/233 

140 
 

Mustafa Ağa 
1289 

Çankırılı Ali Kanber 

Ağa’nın oğludur 
187/5 

141 
Mustafa Asım 

Efendi 
1251 

Hacı Mustafa Efendi’nin 

oğludur 
130/473 

142 
Mustafa Asım 

Efendi 
1302 

Abdullah Ağa’nın 

oğludur 
158/421 

143 
Mustafa Fahri 

Efendi 
1286 

Tüfekçi Tiftikzâde 

Kengrili Hasan Ağa’nın 

oğludur 

126/81 

144 
Mustafa Feyzi 

Efendi 
1253 

Kadı Kastamonulu Ali 

Şakir Efendi’nin oğludur 
15/247 

145 

Mustafa 

Feyzullah 

Efendi 

1292 

İzmit Sancağı Vergi 

memuru İbrahim 

Efendi’nin oğludur 

127/215 

146 
Mustafa Fikri 

Efendi 
1287 

Kastamonu Aşar Müdürü 

Nakizâde Mehmet İzzet 

Efendi’nin oğludur 

152/281 

147 
Mustafa Hilmi 

Efendi 
1269 Mustafa Ağa’nın oğludur 82/461 

148 
Mustafa Nazmi 

Efendi 
1267 

Kolağası İsmail 

Efendi’nin oğludur 
64/333 

149 
Mustafa Rüştü 

Efendi 
1254 

Hacı Mehmet Efendi’nin 

oğludur 
101/139 
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150 
Mustafa Sabri 

Efendi 
1285 

Nüfus Memurlarından 

Edhem Efendi’nin 

oğludur 

56/433 

151 
Mustafa Sabri 

Efendi 
1291 Mehmet Ağa’nın oğludur 114/367 

152 
Mustafa 

Süreyya Efendi 
1272 

Mimar Mehmet Ağa’nın 

oğludur 
124/447 

153 
Mustafa 

Süreyya Efendi 
1286 

Kuşakçı tüccarından Ali 

Rıza Efendi’nin oğludur 
29/431 

154 
Mustafa Tevfik 

Efendi 
1271 

Esnaftan Abdullah 

Ağa’nın oğludur 
40/437 

155 Necib Ağa 1246 Mehmet Ağa’nın oğludur 23/483 

156 Osman Efendi 1269 
Dersiam Abdullah 

Efendi’nin oğludur 
19/161 

157 Osman Efendi 1297 Hasan Ağa’nın oğludur 171/207 

158 
Osman Edib 

Efendi 
1278 Osman Ağa’nın oğludur 137/187 

159 
Osman Mazhar 

Efendi 
1281 Hacı Ali Ağa’nın oğludur 134/359 

160 
Osman Necati 

Efendi 
1288 

Hacı Osmanoğlu Mehmet 

Ağa’nın oğludur 
84/83 

161 
Osman Nuri 

Efendi 
1259 

Bayraktar Ahmet Ağa’nın 

oğludur 
13/259 

162 
Osman Nuri 

Efendi 
1275 

İbtidai Mektebi Muallimi 

Mustafa Efendi’nin 

oğludur 

179/249 

163 
Osman Nuri 

Efendi 
1297 

Kolağası Hacı Hasan 

Efendi’nin oğludur 
188/74 

164 

Osman Talat 

Efendi, Hacı, 

Şeyh zâde 

1276 
Seyyid Hacı Said 

Efendi’nin oğludur 
25/47 
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Gömlek 

165 Ömer Efendi 1285 

Çankırı’da Hidayet Camii 

Serkayyumu Molla Ömer 

oğlu Hasan Efendi’nin 

oğludur 

142/455 

166 
Ömer Fahri 

Efendi 
1296 

Kolağası Ahmet 

Efendi’nin oğludur 
170/357 

167 
Ömer Nihad 

Sadedin Efendi 
1271 

Mehmet Arif Efendi’nin 

oğludur 
30/339 

168 Salih Ağa 1284 Mehmet Ağa’nın oğludur 194/345 

169 
Yusuf Ziya 

Efendi 
1290 Yusuf Ağa’nın oğludur 151/61 

   



ÇANKIRI’NIN TARİH EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

                Erhan METİN  

 

Özet 

Bu çalışma içerisinde Çankırı’nın tarihi ve kültürünün lise tarih 

müfredatında yer almasının tarih eğitimine ve eğitim bilimine kazandıracağı 

kazanımlar üzerinde durulmuştur. Bu düşünce paralelinde tarih derslerinin 

yerel tarih ile zenginleştirilerek daha ilgi çekici hale getirilmesinin, öğrenci 

başarısına olan katkısından bahsedilmiştir. Bu konuda öğretmen ve öğrenci 

görüşlerinin yer aldığı anket ve sonuçları belirtilmiştir.  

Ayrıca yerel tarih eğitimi ile okul dışı tarih öğretiminin birleştirilmesi 

sağlanarak; Çankırı’nın sahip olduğu tarihi mekânların tarih derslerinde 

kullanılmasıyla, öğrenilen konuların daha kalıcı olacağı ortaya konmuştur. 

Bu yöntem sayesinde ise Çankırı tarihi ve kültürünün nesiller arası 

aktarımının daha etkili olarak gerçekleştirilebileceği üzerinde durulmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Çankırı Tarih ve Kültürü, Yerel Tarih Eğitimi, Tarih 

Eğitimi, Okul Dışı Tarih Öğretimi, Eğitim Öğretim İlkeleri, Kültürel 

Aktarım, Misyon.     

Giriş 

“Geçmişten Geleceğe Çankırı” mesajı doğrultusunda, Çankırı ilinin tarihi 

detaylı bir şekilde dile getirildi. Çankırı kültürü hakkında şimdiye kadar 

birçok şey söylendi. Bu organizasyona katılarak; anlatılanları dinleme 

fırsatını bulan tüm dinleyiciler ve biz, tarih perspektifi içerisinde Çankırı’yı 

yeniden ve daha teferruatlı olarak tanıma fırsatını elde ettik. Çankırı’yı 

tanımak, Çankırı kültürünü yaşatmak adına, bu tür organizasyonların daha 

sık yapılması gerektiğini vurgulamak gerekir.  

Tarihini ve kültürünü dile getirmeye çalıştığımız Çankırı, geçmişten 

geleceğe sağlıklı olarak nasıl taşınmalıdır veya taşınabilir? Bu taşıma 

misyonunu üstlenmeye hazır olan akademik disiplinse hiç şüphesiz tarih 

eğitimi olmalıdır.  Bu disiplin içerisinde Çankırı’nın sahip olduğu yer 

neresidir? İlimiz sınırları içerisindeki ortaöğretim kurumlarında vermekte 

olduğumuz tarih dersleri, Çankırı tarihi ve kültüründen hangi düzeyde 

bahsetmektedir? Çankırı’da görev yapmakta olan Tarih öğretmenleri, 

Çankırı tarihi hakkında ne derece bilgi sahibidir? Öğrenciler tarih 

derslerinde Çankırı tarihine ve kültürüne ait neleri öğrenmektedirler? Tarih 

eğitimi sürecinde Çankırı tarihi ve kültürü hakkında verilen bilgi 

                                                           
   Tarih Öğretmeni - Dr. Rıfkı Kamil Urga Çankırı Araştırmaları Merkezi Koordinatörü 
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aktarımının Çankırı iline ne gibi yararları ve dönütleri olacaktır? Bu gibi 

sorulara bilimsel olarak cevap verilmemiştir. 

Bu bağlamda, üzerinde duracağımız nokta; ortaöğretim düzeyindeki eğitim 

kurumlarında “Tarih Eğitimi ve Öğretimi Açısından Çankırı’nın 

Değerlendirilmesi” nasıl olmalıdır ve bu perspektiften bakıldığında 

Çankırı’nın bu değerlendirme içerisinde sahip olduğu mevcut durum nedir? 

Hangi düzeyde bir yere sahiptir? Bütün bunları tespit ederek, bu 

tespitlerimiz doğrultusunda, Çankırı’nın Tarih Eğitimi ve Öğretimi 

açısından bir değerlendirmesini yaparak, elde ettiğimiz sonuçları orta 

koymaktır. 

1)- Tarih Eğitiminin Taşıdığı Misyon   

“Çankırı’nın Tarih Eğitimi ve Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi” 

hakkında bilgi vermeye başlamadan önce üzerinde durulması gereken 

önemli bir husus, okullarımızda vermeye çalıştığımız Tarih eğitiminin 

taşıdığı gerçek misyonun ne olduğudur. 

Bilindiği üzere insanoğlu sosyal bir varlıktır. Bu sebeple çevresiyle birlikte 

yaşamak durumundadır. Sağlıklı bir hayat veya düşünce tarzının 

teşekkülünde ise insanın önce kendisini tanıması gerekir. Acaba insanlık 

hangi geçmişten bu zaman geldi? İnsanoğlu geçmişte nasıl yaşadı? Hangi 

fikirler veya idealler nasıl uygulandı, ne gibi sonuçlar doğurdu? Bu ve buna 

benzer bütün sorulara cevap verebilmede öncelikle tarihe müracaat ederiz. 

Bir başka ifade ile tarih bir milletin hafızasıdır. Bir fert için hafıza ne ise, 

meseleyi makro düzeyde ele aldığımız zaman fertlerin oluşturduğu millet 

içinde hafıza yani tarih, aynı önemi taşır. Hafızasını kaybeden bir insanın 

istikrarlı bir geleceği olamaz. Hayatı her an tehlike ile doludur. Bu yüzden 

toplumların veya milletlerin varlıklarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri, 

onlar için bir hafıza niteliğinde olan tarihi öğrenmeleriyle doğru orantılıdır.1    

Zira tarih, bir milletin hemen hemen bütün varlığına eşittir. Tarih, milletin 

geçmişteki varlığı, onun mirası, bugüne kalan hatırasıdır. Dil, edebiyat ve 

umumiyetle kültür kavramına giren her şey, tarih boyunca gelişmiş, bize 

tarihten miras kalmıştır. Etrafımıza baktığımızda ecdadımızdan, yani 

                                                           
1   Nuri Köstüklü, Sosyal Bilgiler ve Tarih Öğretimi, Konya 1999, s.11 
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tarihten kalma, göz kamaştırıcı bin bir şey görürüz.2 Devrimizde tarih 

şuurunu taşıyan milletler, milli kudret ve medeniyet hamlelerinde bu 

hazineden faydalandıkça tarihin onlar için faydası vardır. Bu sebeple tarih 

yazılıp bir kültür ve şuur kaynağı olmadıkça, toprak altında kalan kıymetli 

madenler gibi, hiçbir mana ifade etmez.3   

Kültürün temel bir takım unsurları vardır. Bunlardan biri tarihtir. Tarih, 

kültürün zaman içindeki siyasi, sosyal akışını ve sürekliliğini sağlar. 

Denilebilir ki, bir milletin tarihi onun bütün kültür varlıklarının aksiyon 

haline geçmiş şeklidir.4 Tarih statükoyu değil, değişimi anlatan bir bilimdir. 

Bu değişim bugünde aynı hızıyla devam ediyor.5 Bu bağlamda Çankırı 

kültürünün geçmişten geleceğe taşınmasında en etkili olan bilim dalı, taşıma 

kapasitesi en yüksek akademik lokomotifte hiç şüphesiz tarihtir.    

XX. yy’ın ikinci yarısında bilgi üretiminde öyle büyük patlamalar oldu ki bir 

insanın hayatı boyunca herhangi bir disiplinin alt dalındaki bilgilerin 

tamamını öğrenebilmesi dahi imkânsız hale geldi. Bunun sonucunda “ne 

öğretelim?” sorusu eğitimcilerin gündemini önemli ölçüde işgal etmeye 

başladı.  

Bu problem tarih alanı içinde geçerlidir. Tarih adı verilen bir akademik 

disiplin vardır. Bu aynı zamanda okullarda “tarih” diye adlandırılan bir 

derstir.   

Tarih dersi vasıtasıyla, geçmiş ile ilgili birtakım bilgi veya inançların 

geleneksel olarak çocuklara aşılanmasının üç önemli nedeni olduğu ileri 

sürülmektedir. 

Bunlar; 

1.1.  Miras olarak tarih  

1.2.  Ahlaki eğitim için tarih 

1.3.  Günümüz dünyasını anlamak için tarihtir.6   

                                                           
2   Mehmet Kaplan, Kültür ve Dil, Dergah yay., s. İstanbul 1999, s.48  
3   Osman Turan, Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi, Boğaziçi yay., c: I, s.IX  
4   Refik Turan, “Kültür Alanındaki Gelişmeler”, Türkiye Cumhuriyet Tarihi (Komisyon) , C.II, 

Atatürk Araştırma Merkezi yay. Ankara 2002 s.189  
5   Ramazan Özey, Günümüz Dünya Sorunları, Aktif yay. İstanbul 2001, s.20-21 
6   Mustafa Safran, “Tarih Öğretimi ve Çağdaş Müfredat Teorileri”  XII. Türk Tarih Kongresi, 

Ankara 1997, s.1 
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1.1. Miras Olarak Tarih: Çocuklarımıza tarih öğretilmesinin en önemli 

sebebi, onların ait oldukları grubun geçmişine saygı duymalarını sağlamak 

olmuştur. Grup bir kabile, ulus-devlet veya dini topluluk olabilir. Bazı insan 

toplulukları ayrıcı bir kimliği korumak amacıyla ortak bir geçmişi 

paylaşılmış unsurlarını kullanmışlardır. 

1.2. Ahlaki Eğitim İçin Tarih: Çocuklara geçmiş hakkında birtakım bilgiler 

vermenin, güçlü geleneksel bir nedeni, çoğunlukla telkin yoluyla ahlaki 

kuralların yerleşmesini sağlamak olmuştur. Aslında daha geniş yönleri olan 

bu amaç, genellikle belirli bir tarihi mirasın aktarımı ile bir arada 

sunulmuştur. 

1.3. Günümüz Dünyasını Anlamak İçin Tarih: Mirasları koruma ve ahlaki 

kuralların yerleşmesini sağlamanın değerine duyulan güven azaldıkça, 

tarihçiler ve tarih öğretmenleri son yıllarda geçmişi bilmenin bugünü 

anlamak için gerekli olduğu düşüncesi üzerinde durmaya başladılar. Hatta 

bazılarına göre bu bilgi aynı zamanda geleceğe dair daha tutarlı tahminler 

yapılmasını da sağlayabilir.7 

Görüldüğü üzere tarih dersinin hedeflediği kazanımlar arasında; gelecek 

kuşaklarımızı bir yarışa hazırlamak, onların girecekleri sınavları 

kazanmalarını sağlamak gibi bir amaç ve kazanım bulunmamaktadır. Bu 

durum bizlere, Tarih eğitiminin; toplum arasında algılana gelen sınavlara 

hazırlık dersinin daha ötesinde, maddi ve manevi kazanımları 

mevcudiyetine nakşeden nev’i şahsına münhasır bir misyonu omuzladığını 

göstermektedir.  

Ebetteki sınavlarda tarih soruları çıkmaktadır ve çıkacaktır da. Matematik, 

Fizik, Kimya, Coğrafya gibi dersler nasıl pozitif ilimler içerisinde yer alan 

farklı uzmanlık alanları ise Tarih de bunlardan bir tanesidir. Fakat tarihin bu 

bilimlerden farklı olarak ikinci bir penceresi vardır ki o da sosyal boyuttaki 

işlevselliğidir. Hayatın içinden olmasıdır. Bizlerin yaşadığı şehirde nefesini 

hissettirebilmesidir. 

İnsanlar içerisinde yaşadıkları dünyayı tanıdıkları sürece mutlu olabilirler. 

İnsan kendisini yabancı hissettiği kültürel dünyada, yabancı olduğu bir 

coğrafyada, kendisini nasıl daha rahat ve huzurlu hissedebilir. Bu bağlamda 

                                                           
7   Mustafa Safran, a.g.m. s.2 
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öğrencilerin ilk önce yaşadıkları çevreyi tanımaları gerekmektedir. 

Oturdukları mahalleyi, gittikleri camiyi, her gün önünden geçtikleri tarihi 

çeşmeyi, şehirlerinde yıllardır ağırladıkları tarihi şahsiyetleri tanımaları ve 

tanıdıkça milli kimlik bilincine erişmeleri gerekir. Ancak bu vizyon 

doğrultusunda izlenecek bir tarih eğitimi, Çankırı’yı geçmişin kucağından 

ve unutulmanın hüznünden kurtararak; geleceğe taşıyacaktır. Böylece 

Çankırı kültürü ve tarihi istikbalde de yaşamaya devam edecektir. Çağlar 

arası geçişte meydana gelen büyük değişimlerde kaybolmamanın tek yolu 

tarih ve kültür bilincidir.    

Günümüzde insanların eğitim seviyeleri ve okuma alışkanlıkları arttıkça 

tarih ve kültürlerine olan ilgi ve öğrenme istekleri de ortaya çıkmaktadır. 

Günümüzde birçok ilimiz tarihi ve kültürel kimliğini ortaya koyarak ön 

plana çıkmayı hedeflemektedir. Hatta turistik özellikleriyle ön planda olan 

illerimiz dahi turistik özelliklerini bir kenara bırakarak tarihlerini ve tarih 

içerisindeki önemlerini bilimin ışığında ispatlama çabası içindedir. 

28.7.2005 tarihli yurt genelinde yayımlanan bir gazetede rastladığım bölgesel 

nitelikli bir haber dikkatimi çekti. Daha önce söylediklerimizi teyit eder 

mahiyette olan ve adeta bizi doğrulamak veya desteklemek için yazılmış bir 

haberdi. Haber şu şekildedir: 

 “NEVŞEHİR’İN TARİHİ ARAŞTIRILACAK: Kayseri Erciyes Üniversitesi, 

Kapadokya Bölgesinin ve Nevşehir’in tarihi ve kültürel değerlerinin 

araştırılması için Nevşehir’de Araştırma Merkezi Kurmayı planlıyor. 

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Kapadokya Bölgesinin ve bu 

bölgenin merkezi Nevşehir’in tarihi ve kültürel olarak araştırılması 

amacıyla Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden Nevşehir’e bir araştırma 

merkezi kurmalarını istediklerini söyledi.    Ünver(Belediye Başkanı) 

“Nevşehir tarihte bir döneme damgasını vuran bir şehir. Nevşehir 

peribacaları ve Kapadokya kimliği altına sığınacak bom boş bir kent değil. 

Nevşehir gerek kültürel gerekse tarihsel zenginliği ile araştırılması gereken 

bir ilimiz. Bunun için Erciyes Üniversitesinden bu konuda destek istedik. 

Kendilerine Araştırma Merkezi’nin açılması durumunda her türlü desteği 

vermeye hazırız” dedi.   
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Nevşehir turistik özelliği ile Türkiye ve dünyada önemli bir yere sahiptir. 

Fakat haberden anlaşılacağı üzere artık bu tanınmışlık Nevşehir’e 

yetmemektedir. Nevşehir, tarihi ve kültürü ile ortaya çıkmaya çalışmaktadır.  

Yukarıda verdiğimiz Nevşehir örneği; tarih ve kültür mirasının gerektiğinde 

coğrafi güzelliklerin bile önüne geçebileceğini gösteren, tarih ve kültür 

bilincinin ehemmiyetini vurgulayan güzel bir örnektir.  

2)- Yerel Tarih Eğitiminin, Eğitim Bilimine ve Kültürel Aktarıma 

Kazandırdıkları 

Kuşaklar arası kültürel aktarımın gerçekleştirilebilmesi için kültürel aktarımı 

gerçekleştirecek kuşağın; içerisinde yaşadığı coğrafyayı, kültürü, tarihi, 

gelenek ve görenekleriyle çok iyi tanıması gerektiğinden daha önce söz ettik. 

Bu doğrultuda öğrencilerimizin Çankırı’yı tanıması ve kendilerinden 

sonrakilere aktarması noktasında Tarih eğitiminin bir alt dalı 

diyebileceğimiz disiplin ortaya çıkmaktadır ki bu da “Yerel Tarih 

Eğitimi”dir. Yerel tarih eğitiminden bahsetmeden önce, konu ile bağlantı 

kurulabilmesi ve yerel tarihe duyulan ihtiyacın bilimsel olarak 

ispatlanabilmesi için eğitim-öğretimin; yerel tarih eğitimi ile bağlantılı 

olabilecek belli başlı ilkelerinin hatırlanmasında fayda vardır. 

2.1. Eğitim - Öğretimin belli başlıca ilkeleri 

2.1.1 Çocuğa Göre Öğretim İlkesi 

2.1.2 Güncellik İlkesi 

2.1.3 Açıklık İlkesi 

2.1.4 Somuttan Soyuta İlkesi 

2.1.5 Yakından Uzağa İlkesi 

2.1.6 Ekonomiklik İlkesi8 olarak sıralamak mümkündür.       

2.1.1 Çocuğa Göre Öğretim İlkesi: Bu ilkeye göre öğretimde ne yapılacaksa 

o, çocuğun fizyolojik ve psikolojik varlığına uygun olarak yapılmalıdır. 

Eskiden bu hiç düşünülmez öğretmen kafasındaki bilgileri öğrencilere 

söyler, sınıftan çıkar giderdi. Çocuğun anlayıp anlamaması onu fazla 

ilgilendirmezdi. Oysa XIX. yüzyılın sonlarında özellikle John Dewey ile bu 

anlayış yerini “öğretimde her şey çocuk içindir”9 görüşüne bırakmaya 

                                                           
8   Savaş Büyükkaragöz, Cuma Çivi, Genel Öğretim Metotları Öğretimde Planlama ve 

Değerlendirme, Konya 1999, s.46-57  
9   Cavit Binbaşıoğlu, Genel Öğretim Bilgisi, Ankara 1994, s.22 
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başlamıştır. Ve öğrencinin anlaması ve öğrenmesi asıl hedef olarak 

belirlenmiştir. 

2.1.2 Güncellik İlkesi: Öğrencilerin yaşadıkları hayatın gerçekleriyle karşı 

karşıya gelmelerini ve yakın çevre, yurt ve dünya olaylarına karşı ilgi 

duymalarını sağlamak için dersin konularıyla güncel olay ve sorunlar 

arasında ilişki kurarak dersin işlenmesini öngörmektedir.10   

2.1.3 Açıklık İlkesi: Bu ilke öğrenme etkinliklerinde öğrenilecek konunun 

açık ve anlaşılır olmasını ve öğrencinin eşya ve varlıklarla doğrudan 

doğruya karşı karşıya gelmesini öngörmektedir. Derste konuşulan bütün 

terim ve kelimelerin öğrenciler tarafından kolayca anlaşılacak şekilde açık 

olmasıdır. Diğer anlamı ile öğrencinin mümkün olduğu kadar fazla duyu 

organına hitap edilerek öğretimin kolaylaştırılmasıdır. Yani öğretimde 

öğrencinin ne kadar fazla duyu organı uyarılırsa öğretilenler o ölçüde açık 

ve kolay anlaşılmakta ve öğrenme o ölçüde kalıcı olmaktadır. Öğrenciler 

gördüklerinin % 83, işittiklerinin % 11, kokladıklarının % 3.5, 

dokunduklarının % 1.5, tattıklarının % 1’ini öğrenirler.11   

2.1.4 Somuttan Soyuta İlkesi:  Varlığı ve oluşumu gözlenebilen, ölçülebilen, 

incelenebilen kısaca duyularla anlaşılabilen şeylere somut, gerçekte ayrı ve 

başlı başına bir varlığı olmayan ve varlığı ancak eşyada gerçekleşen şeylere 

de soyut denilmektedir. Açıklık ilkesinde de belirtildiği gibi öğrenme 

etkinliğine bütün duyu organlarını katmak öğrenmenin temel 

şartlarındandır. Yani elle tutulan gözle, görülen parçalara ayrılarak 

incelenen varlık ve konuların daha iyi öğrenildiği bilimsel bir gerçektir. 

Hangi yaşta olursa olsunlar bu bütün insanlar için geçerlidir.12   

2.1.5 Yakından Uzağa İlkesi:  Öğrencinin ilgisinin yakından uzağa doğru 

olduğu hakkında yaygın bir kanı vardır. Böyle yapılacak bir öğretimin daha 

sağlam ve etkili olacağına inanılır. Bu ilke bir bakıma “çevreye”  ya da 

“topluma” görelik ilkesi demektir. Öğretimin başarılı olabilmesi için bu iki 

etkenin de dikkate alınması gerekir.13  

                                                           
10  S.Büyükkaragöz, C.Çivi, a.g.e. ,s.51 
11  S.Büyükkaragöz. C.Çivi, a.g.e. s.52  
12  Büyükkaragöz, Çivi, a.g.e, s.55 
13  C.Binbaşıoğlu, a.g.e, 23 
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2.1.6 Ekonomiklik İlkesi:  Bu ilke, öğretimde ne yapılacaksa, bunun zaman, 

emek ve enerji bakımlarından “en az” olanı ile yapılmalıdır, demektir. 

Eğitim öğretim sürecinin belli başlı ilklerinden kısaca bahsettikten sonra 

yerel tarih eğitiminin bu ilkelerle olan ilişkisini açıklamak gerekir. Biz bu 

bildirimizde yerel tarih olarak Çankırı tarihi ve kültürünü inceledik. Tarihin 

laboratuarı fizik, kimya, biyoloji vb. bilimlerdekine benzer nitelikte değildir. 

Tarihin deneyi olmayacağı gibi deneyler sonunda beklenilen değişmez 

kanunları da yoktur. Yaşanmış her devrin, her olayın, birbirinden farklı 

sebepleri, failleri kısaca nev-i şahsına münhasır niteliği vardır. 

Tarih eğitimi okul duvarlarının dışına çıkmalıdır. Bizlerin amacı Çankırı 

kültürünün bütün boyutlarını tespit ederek gelecek kuşaklara sağlıklı bir 

şekilde aktarmaksa; bunun en etkili yolu da yerel tarih eğitiminin kapılarını 

açmaktır. Çankırı tarihini okullarımıza; özellikle ortaöğretim kurumlarına 

taşımaktır. Tarihi ve kültürel potansiyeli olan Çankırı’nın, ortaöğretim 

düzeyindeki eğitim kurumlarında anlatılması; Çankırı tarihi ve kültürünün 

kalıcılığını pekiştireceği gibi ülke içerisinde ve dışında sahip olduğu kültürel 

tanınmışlığını da daha üst seviyelere taşıyacaktır.  Bundan dolayı yerel tarih 

eğitimi hem kültürel aktarımın sağlanması hem de eğitim kalitesinin 

arttırılması açısından büyük bir ehemmiyete haizdir. 

Yerel tarih eğitimiyle; yukarıda dile getirdiğimiz,  eğitim-öğretim ilkelerinin 

hepside hayata geçirilmiş olacaktır. Öğrenciler tarih derslerinde işledikleri 

mekânları düşünerek değil; görerek, hissederek, o atmosferi yaşayarak 

öğreneceklerdir. Tarih derslerinde adı geçen yerleri görmek için yüzlerce 

kilometre gidip birçok masraf etmelerine gerek kalmayacaktır.  

Mesela; öğrencilerimiz Osmanlı Devleti’nin eğitim kurumu olan medreseyi 

görmek için İstanbul’a kadar gitmeyecektir. Selçuklu müesseselerini, 

mimarisini görmek için Konya’ya gitmeyecek, Osmanlı’yı Bursa da 

tanımayacaktır. Bunun aksine Tarih dersinde işlediği her kazanımda 

Çankırı’nın bir başka tarihi devrini öğrenecektir. Tarih öncesinden 

başlayarak, ilkçağda, ortaçağda, Selçuklu’da, Osmanlı’da ve Milli 

Mücadele’de Çankırı’yı daha yakından tanıyacaktır. Böylece Tarih dersinde 

öğrendiği birçok tarihi konunun bir parçasının da oturduğu şehirde gömülü 

olduğunu fark edecek ve onu gömülü olduğu yerden çıkararak sosyo-

kültürel hayatına sokma fırsatını elde edecektir. Oturduğu bu şehri her 
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yönüyle tanıma fırsatını bulacaktır. Böylece yakından uzağa, somuttan 

soyuta, ekonomiklik, güncellik, açıklık ilkeleri gibi ilkelerin istenildiğinde 

eğitim ve öğretim sürecinde uygulanabileceği de anlaşılmış olacaktır 

3)- Mevcut Tarih Eğitimi ve Öğretimi Açısından Çankırı 

Şu ana kadar okullarımızda verdiğimiz tarih eğitimi ve öğretimi içerisinde 

Çankırı’ya, onun kültürüne ve tarihine üç farklı pencereden bakma fırsatını 

elde ettik. 

3.1. Tarih Ders Kitaplarındaki Çankırı  

3.2. Tarih Öğretmenlerinin Çankırı Tarihi ve Kültürüne Yönelik Görüşleri    

3.3. Lise Öğrencilerinin Çankırı Tarihi Hakkındaki Değerlendirmeleri        

Yukarıda dile getirdiğimiz üç farklı konu hakkında elde ettiğimiz veriler ve 

bu verilerin sonuçlarından bahsetmeye çalışalım. Bunlardan ilki; 

3.1. Tarih Ders Kitaplarındaki Çankırı:  

Bu konu üzerindeki çalışmamızı Çankırı ortaöğretim kurumlarında 

okutulmakta olan ders kitapları üzerinde yaptık. Ve Çankırı’da şimdiye 

kadar okutulmuş olan yaklaşık yirmi civarındaki tarih kitabını tek tek 

inceledik. Çankırı’nın anlatıldığı kısımları tespit ettik. M.E.B. Talim Terbiye 

Kurulu kararıyla Çankırı’da okutulan tarih kitapları, yazarları ve 

okutuldukları zaman dilimleri şöyledir; 

1)-  Liseler için Tarih 1- Kemal KARA-  1994 -1999  

2)-  Lise Tarih 1- Atlan Deliorman- 1994-1999 

3)-  Lise Tarih 1- Prof.Erdoğan Merçil, Prof. Taner Tahran, vd-1995-2000 

4)-  Lise Tarih 2- Prof. Erdoğan Merçil, Büte Merçil, 1989-1995 

5)-  Lise Tarih 2- Veli Şirin – 1994-1999 

6)-  Osmanlı Tarihi (1-2) - Atlan Deliorman- 1995-2000 

7)-  Osmanlı Tarihi – Kemal Kara – 2002-2007 

8)-  İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük- Kenan Kalecikli- 1994-1999 

9)-  İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük- Ahmet Mumcu, Mükerrem  Su, 2003 – 

okutulmakta 

10)- Lise Tarihi 1-2 – M.E.B Komisyon-  2004 okutulmakta 

11)- Liseler için Tarih 2- Kemal Kara -2003-2008 

12)- Lise Tarih 2- Ahmet Güneş – 2003-2008 

13)- Genel Türk Tarihi – M.E.B komisyon-2004 okutulmakta    
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Resim: 1. Çankırı 

ortaöğretim 

kurumlarında 

okutulmuş ve 

okutulmakta olan tarih 

ders kitapları   

 

 

Bu araştırma ve incelemeyi yapmaktaki amacımız yukarıda isimleri ve 

yazarları ile dile getirerek sizlere sunmaya çalıştığımız kitapların 

kusurlarını, eksiklerini hatalarını size göstermek değildir.   

Konumum itibariyle bu kıymetli kitapları eleştirme cüretinde de 

bulunmuyoruz.  Bizim amacımız bu kitaplarda Çankırı’dan, onun tarihi ve 

kültüründen ne kadar bahsedilmektedir, bunu ortaya koyarak, sonucunu 

sizlerle beraber değerlendirmektir. 

Yaklaşık yirmi civarında kitap üzerinde yaptığımız çalışma sonucunda bu 

kitaplardan bazılarında Çankırı’dan bahsedildiğini, bazılarında ise 

Çankırı’nın bahis mevzu dahi olmadığını gördük. Tarih kitabı olmasına 

karşın Alparslan’ın kumandanlarından olan Karatekin Bey’den hiç 

bahsedilmemiş olması; bizlere yerel tarih eğitiminin gerekliliğini bir kez 

daha hatırlatmış oldu. Çankırı’nın yer aldığı kitaplar ve yer alış biçimleri 

şöyledir: 

Danişmend Ahmet Gazi kısa zamanda beyliğinin sınırlarını Tokat, Amasya, 

Çankırı, Kastamonu, Kayseri ve Malatya’ya kadar genişletti14 (Genel Türk 

Tarihi).  

Danişmendliler tarafından Kayseri, Ankara, Çankırı ve Kastamonu 

zaptedildi. Emir Gazi Fırat’tan Sakarya kıyılarına kadar uzanan bütün Orta 

ve Kuzey Anadolu’ya hâkim oldu15 (Lise Tarih 2).   

                                                           
14   M.E.B Komisyon, Genel Türk Tarihi, İstanbul 2004, s.132 
15   Erdoğan Merçil, Büte Merçil, Lise Tarih 2, Altın Kitaplar yay. İstanbul 1991,s.102 
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Beyliğin kurucusu Şemseddin Yaman Candar Bey’in yerine geçen oğlu 

Süleyman Paşa, Kastamonu’yu alarak beyliğin merkezi yaptı. Sinop, 

Safranbolu ve Çankırı ele geçerildi. İlhanlı Devletinin yıkılmasından sonra 

da Candaroğulları bağımsız oldular16 (Genel Türk Tarihi 3).     

I. Mesud, Danişmentli Ahmet Gazi ve onun oğlu Mehmet Bey ile iyi geçindi. 

Mehmet Beyin ölümünden sonra (1142) Ankara, Çankırı, Kastamonu, 

dolaylarını yönetimine aldı17 ( Lise Tarih 1).  

Yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı üzere tarih eğitimi içerisinde 

okutulan ders kitaplarının bazılarında Çankırı’dan siyasi tarih içerisinde 

hâkimiyet sahası olarak bahsedilmekte ve bu bilgi isim boyutunun dışına 

çıkmamaktadır. Fakat bildirimizin başlangıcında, üzerine basarak dile 

getirdiğimiz eğitim-öğretim ilkelerini düşündüğümüzde “yakından uzağa,  

somuttan soyuta,   ekonomiklik, çocuğa görelik ilkelerinin” hiç birinin bu 

tarz bir tarih eğitimi ile örtüşmediğini görüyoruz. Nitekim tarih kitaplarının 

bu noktada eksiklerinin olduğunu sadece biz söylememekteyiz. Örnek 

verecek olursak Milli Eğitim Bakanlığının bizzat seçkin Profesörlerden 

oluşturduğu komisyonun yazmış olduğu Lise Tarih 1 kitabının sunuş 

kısmında “ Tarih 1 ve Tarih 2’yi yeniden gözden geçiren ve genişleten 

yazarlar, tarih ders programlarının ve kitaplarının daha da geliştirilmesi 

gerektiğine inanmakta, bunların ilerde daha anlamlı ve işlevsel hale 

geleceğini ummakta ve ilgili bütün eğitimcilerin bu konuda yarış içine 

girmelerini beklemekte”18 olduklarını belirtmişlerdir.     

İçerisinde yaşadığı ili, kültürü, kültürel mirası tanımamış bir öğrenciye 

Danişmendlileri nasıl anlatabiliriz? Candaroğulları’nın hâkimiyet sınırlarını 

nasıl çizebiliriz?  Öğrenciler ilk önce yaşadıkları çevreyi, bu çevrenin 

kültürünü, tarihini, tarihi miraslarını öğrenmelidir ki Tarih dersi sırasında 

Danişmendliler, Candaroğulları, Osmanlı Devleti Tarihi daha anlatılmadan 

şehrinin o dönemlere ait tarihi hakkında bilgi sahibi olabilmelidir. Tarih 

kitaplarımız, Türkiye geneline göre planlandığı için yerel tarih konularında 

eksikleri olacaktır. Bu eksiklerin olması gençlerimizin yaşadıkları çevreyi 

tanımayacakları anlamına gelemez ve gelmemelidir. Bu durum Çankırı 

                                                           
16   Kemal Kara, Genel Türk Tarihi 3, İstanbul 1997, s.99 
17   Atlan Deliorman, Lise Tarih 1, Bayrak yay.İstanbul 1994, s.236 
18   M.E.B. Komisyon, Lise Tarih 1,İstanbul 2004, s.8  
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tarihinin ve kültürünün değersiz olduğunu veya Çankırı’nın tarih ve kültür 

vizyonunda öneme sahip olmadığını da göstermez. Bu eksiklikler tamamen 

beşeri faktörlerden kaynaklanmaktadır.  

Şimdiye kadar düzenlenen bu tür kültürel ağırlıklı organizasyonlar; (2003’de 

Doğumunun 100. Yılında Zeki Ömer Defne ve Çankırılı Şairler, 2004’de 

Yâran Kültürü ve Çankırı,  2005’te Geçmişten Geleceğe Çankırı) Çankırı’nın 

ne denli köklü tarihe ve kültürel mirasa, ev sahipliği yaptığını göstermiştir.  

Edebiyatıyla, tarihiyle, sanatçı ve devlet adamlarıyla Türk Kültür Tarihinde 

önemli bir yere sahip olduğunu gözler önüne sermiştir. Bizlerin içerisinde 

yaşadığı bu şirin şehrin arkasında gizli kalmış kültür hazineleri, tıpkı altın, 

elmas madenleri gibi akademisyenlerin ve araştırmacıların itinalı çalışmaları 

sonucunda gün yüzüne çıkartılmış ve bunlar yayınlarla kültürel hayata 

aktarılmıştır. Bundan sonra da aktarılmaya devam edecektir. 

Bundan sonra yapılması gereken bu tarihi ve kültürel hazinelerin koordineli 

olarak;  program ve müfredat hazırlama konusunda uzman eğitimcilerimiz 

vasıtası ile eğitim kurumlarımıza taşınmasıdır. Çankırı Tarihi’nin ve 

Çankırı’nın sahip olduğu tarihi materyallerin tarih eğitimine sokulması; hem 

tarih eğitiminin kalitesini arttıracak; hem de Çankırı kültür ve tarihinin 

sürekliliğini sağlayacaktır.   

Tarih derslerimizi niçin Çankırı’nın Tarih potansiyeline açmayalım? Bir 

Tarih öğretmeni Osmanlı eğitiminden, medreselerinden bahsederken; niçin 

bu konuyu Çivitçioğlu Medresesinin atmosferinde anlatmasın? Selçuklu 

tarihi niçin Taşmescit’te işlenmesin, Malazgirt Savaşı, Karatekin Bey’in 

kahramanlıkları niçin onun yanı başında anlatılmasın? Atatürk’ün Şapka 

Devrimi; niçin Atatürk’ün Kastamonu’ya geçerken Çankırı’da konakladığı 

ve misafir edildiği odasında anlatılmasın?  Osmanlı aile yapısı ve sosyo-

kültürel hayatı konusu niçin restore edilen eski bir Osmanlı evinde 

işlenmesin; Şu an Çankırı Araştırmaları Merkezi olarak kullanılan o eski 

Osmanlı Konağı niçin Çankırı’da öğrenim gören torunlarını tarih 

derslerinde misafir olarak kabul etmesin.  Öte yandan Talim ve Terbiye 

Kurulunun tarih öğretimi kapsamında müzelerin gezdirilmesi, tarihi eser ve 

anıtların tanıtılmasını öngören önerilerinin bulunduğunu hatırlayacak 

olursak; böyle bir tarih eğitiminin ne denli etkili olacağından şüphe dahi 

etmek yersiz ve anlamsız olur. 
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Okullarımızda tarihsel çevreye düzenlenen geziler: öğrencilerin, okul 

görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiğinde vaat edilen bir ödül olmuştur. 

Aslında okul dışı tarih öğretimi etkinliklerinin gerçekleştirilmesi motivasyon 

unsuru olmanın ötesinde bir ihtiyaçtır ve planlama, ciddiyet ve 

değerlendirmeyi gerektirir.19 

Bu sistem hem eğitim öğretim ilkelerini sözde olmaktan kurtararak bu 

ilkelere hayat verecek, hem de tarih derslerini monotonluktan çekip 

çıkartacaktır. Tarih derslerini öğrencilerimizin iple çektikleri ders haline 

getirecektir. Böylece Tarih eğitiminin kalitesi de arttırılacaktır. 

Öğrencilerimiz ellerindeki imkânları kullanarak belirli tarih terminolojilerini 

soyut olarak düşüneceklerine, somut olarak görme ve yaşama fırsatını da 

elde edecektir.  Böyle bir Tarih eğitimi; lise öğrenimini Çankırı’da yapan 

öğrencilerimizin, Çankırı’yı daha yakından tanımalarına fırsat verecektir. Bu 

gençlerimiz aileleri ile zorunlu sebeplerden dolayı (tayin, atama, eğitim, 

sağlık vb.) gittikleri başka illerde, yükseköğrenim görecekleri 

memleketlerde, Çankırı’yı daha doğru ve daha farklı yönleriyle anlatacaktır. 

Böylece Çankırı; eskilerin dediği ve bizlerin kulaktan duyduğu gibi amiyane 

olarak tanıtılmayacak. Çankırı’nın neyi meşhur dendiğinde; o basit ve 

komik tanıtımlar, tarihe karışacaktır. Çankırı Kültürü ile öne çıkacak; tarihi 

eserleri ile boy gösterecektir. Yâranı dilden dile, ilden ile dolaşacaktır. 

İnsanlar belli bir süre sonra bu duyduklarını teyit etmek ve anlatılanları 

yaşamak için geleceklerdir. Bütün bunların olabilmesinin temelinde yatan 

bilimsel gerçek; Çankırı Tarihi ve Kültürünü eğitim kurumlarımıza 

taşıyabilmekle alakalıdır.   

İşe tarih kitaplarından başlayacak olursak; Türkiye genelindeki tarih 

kitaplarına Çankırı Tarihi ve Kültürünü yerleştirmek elbetteki çok zor hatta 

imkânsız dahi olabilir.  Ama Çankırı’da bazı sivil toplum örgütlerinin, 

Çankırılı iş adamlarının, bu konuya destek verecek eğitim kurumlarının 

ortaklaşa yapabileceği bir eğitim seferberliği; Çankırı ilinin tarihini ve 

kültürünü konu alan, liseler için Çankırı Tarihi isimli alternatif bir ders 

kitabının yazılmasını bile mümkün kılabilir.  

                                                           
19   Mustafa Safran, Bahri Ata, “Okul Dışı Tarih Öğretimi” Gazi Ü. Eğitim Fak. Dergisi, C.18 s.1,  

Ankara 1998 
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Bu kitabın şaheser olmasına veya çok hacimli durmasına dahi gerek yok. 

Önemli olan Çankırı tarihi ve kültürü hakkında neyi, ne kadar ve ne zaman 

öğretmeliyiz? Bunun planlamasını yaptıktan sonra öğrencilerimize 

Çankırı’yı, sahip olduklarıyla anlatabilecek ve öğrencilerin sıkılmadan 

okuyabilecekleri ve öğrendiklerini başkalarına anlatabilecekleri bir tarih 

kitabı ortaya koymaktır.  

Geçmişte, yani 1935 yılında tarih öğretmenlerine antikalar ve tarihi 

eserlerden derslerde nasıl istifade edildiğine dair bir kitap dağıtılmıştır.20 Bu 

sefer aynı faaliyeti bizler Çankırı, Çankırı’nın Tarihi eserleri ve antikaları 

için gerçekleştirebiliriz. Böylece hem bu tarihi eserleri ve bu eserlerin 

geçmişlerini anlatan, hem de tarih derslerinin kapılarını, Çankırı’nın tarih 

potansiyeline açacak olan bir tarih kitabı hazırlanmış olur. Niçin böyle bir 

çalışmayı hem öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin, hem de 

vatandaşlarımızın istifadesine sunmayalım? Böyle bir kitabın ortaya 

konması, bu organizasyonlara gönül veren kıymetli Çankırı dostlarının 

emeklerinin boşa gitmediğini ve birilerinin bu çağrılara kulak verdiğini de 

gösterecektir.  

3.2. Tarih Öğretmenlerinin Çankırı Tarihi ve Kültürüne Yönelik Görüşleri    

Çankırı İli merkezinde bulunan 11 lisede görev yapmakta olan 17 tarih 

öğretmeninin, yerel tarih eğitimi ve okul dışı tarih öğretiminin paralelinde, 

Çankırı Tarihi ve Kültürünün tarih eğitimi içerisinde yer almasının; 

öğrenciye kazandıracakları hakkında görüşlerini aldık.  

14 sorudan oluşan bir anket vasıtası ile öğretmenlerimizin bu konu 

hakkındaki görüşlerinden bilimsel ve objektif olduğuna inandığımız bazı 

sonuçlar elde ettik.   

Ankette öğretmenlerimize yöneltilen sorular ve sorulara verilen cevap yüzdelikleri 

şu şekildedir:   

1)-Yerel Tarih Eğitiminin; tarih eğitimi içerisinde önemli olduğunu 

düşünüyor musunuz?     

Düşünüyorum %  93      Düşünmüyorum  % 7  

 

                                                           
20   Mustafa Safran, Bahri Ata, a.g.m, s.3 
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2)-Çankırı Tarihi hakkında ne derecede bilgi sahibisiniz?   

Hiç bilgim yok  -0- Bilgim var   % 33 

Kısmen bilgim var  % 40) Detaylı düzeyde bilgim var    % 27 

3)-2.soruya cevabınız “ var ”  şeklinde ise bu bilgiye nasıl sahip oldunuz? 

Üniversite eğitimi                   % 7 Kitaplar, TV ve İnternet  % 67 

Sempozyum ve paneller  % 13 
Diğer (kulaktan, yerel 

kaynaklar vb.) % 13 

4)-Tarih derslerinin okul dışına taşınmasının öğretim kalitesini ve öğrenci 

başarısını arttıracağına katılıyor musunuz? (Derslerin müze, medrese, 

cami, vb. Konu ile ilgili olabilecek tarihi mekânlarda işlenmesi gibi) 

Kesinlikle katılmıyorum                            % 6 Katılıyorum                      % 10 

Katılmıyorum % 6 Kesinlikle Katılıyorum % 78 

5)-Tarih dersinin gerçek amacı sizce nedir? (Bir cümle ile açıklayınız) 

Geçmişi ile gelecek arasında köprü kurarak geleceği planlamak   %35 

Milli şuur, birlik ve beraberlik duygusu kazandırmak                    %65 

6)-Derslerinizde Çankırı’nın tarihi ve kültürel değerlerinden yeterince 

bahsedebiliyor musunuz? 

Kesinlikle bahsedemiyorum % 28 Bahsediyorum % 36 

Bahsedemiyorum % 17 Kesinlikle bahsediyorum   % 19 

7)- “6.” Soruda Cevabınız “Bahsediyorum” ise Çankırı Tarihi ve kültürüne 

ne kadar süre ayırabiliyorsunuz?   

15 Dakika  % 24 45 Dakika                 % 6 

30 Dakika                 % 6 90 Dakika      -0- 

Bu sürelerden daha az    % 58 Bu sürelerden daha Çok % 6 

8)- “6.” soruda cevabınız “Bahsedemiyorum” ise aşağıdaki nedenler 

arasından kendinize uygun olanı işaretleyiniz. 
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Müfredatta yer almıyor % 65 Ders süresinin kısıtlı olması  % 20 

Konu ile ilgili materyal 

olmaması 
% 15 

Bu konu üzerinde pedagoji 

eksikliğim var  
-0- 

9)- Çankırı Tarihini konu alan lise düzeyinde derse yardımcı nitelikte, 

alternatif bir ders kitabı hazırlanmasını ister misiniz?  

Kesinlikle isterim  % 52 İstemem    % 8 

İsterim  % 40 Kesinlikle istemem    -0- 

10)-Çankırı Tarihinin öğrencilerin ilgisini çekeceğine inanıyor musunuz?   

Kesinlikle İnanıyorum  % 59.4 İnanmıyorum  -0- 

İnanıyorum   % 39.6 Kesinlikle İnanmıyorum % 11 

11)-Çankırı Tarihi ve Kültürü’nün müfredat içerisinde yer almasını ve bu 

konuya süre ayrılmasını ister misiniz? 

Kesinlikle İsterim  % 66 İstemem  -0- 

İsterim   % 27 Kesinlikle İstemem  % 7 

12)- Derslerinizi Çankırı ilinde bulunan tarihi mekânlarda (Taşmescit, 

Çivitçioğlu Medresesi, Çankırı Kalesi, Çankırı Müzesi, Yâran Evi vb.)  

işlemek ister misiniz? 

Kesinlikle İsterim  % 60 İstemem  -0- 

İsterim  % 40 Kesinlikle İstemem  -0- 

13)- 12. soruda cevabınız  “isterim” ise bunun öğrenci başarısını olumlu 

yönde etkileyeceğine inanıyor musunuz? 

Kesinlikle İnanıyorum  % 91 İnanmıyorum  -0- 

İnanıyorum   % 8 Kesinlikle İnanmıyorum -0- 

14)- Çankırı Tarihi ve Kültürü hakkında hizmet içi eğitim semineri almak 

ister misiniz? 

Kesinlikle İsterim  % 60 İstemem  -0- 

İsterim  % 40 Kesinlikle İstemem  -0- 
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Bütün bu sonuçlar doğrultusunda; yerel tarih eğitimi ve okul dışı tarih 

öğretiminin, tarih eğitimi için önemli olduğu; öğrenci başarısının ve 

öğrencinin tarih derslerine olan ilgisinin bu sayede arttırılabileceği,  tarih 

öğretmenlerimizce de ortaya konmuştur.  

Öğretmenlerimizin görüşleriyle bir kat daha güçlenmiş olan, yerel tarih 

eğitiminin gerekliliği tezinin; orta öğretim kurumlarımızda hayata 

geçirilmesi ile öğrencilerimiz, hem yaşadıkları şehri tanıma fırsatını 

bulacakları gibi şehrin tarihine şahitlik eden mekânlardan da istifade etmiş 

olacaklardır.  

3.3. Lise Öğrencilerinin Çankırı Tarihi ve Kültürü Hakkındaki 

Değerlendirmeleri        

21.yy eğitim sisteminin; üreten, yorumlayan ve bilimi hayata aktaran, 

öğrenci modeli bu konudaki başlangıç noktamız olmuştur. Bu bağlamda 

öğrenci merkezli bir eğitimin, Çankırı Kültürü ve tarihi içinde gerekli 

olduğuna katılmamak elde değil. Bundan dolayı öğrencilerimizin Çankırı 

Tarihi ve Kültürü hakkında ne bildiklerini, ne düşündüklerini bilmemiz 

gerektiğine inanarak;  bu konuda okul türü ayırt etmeksizin lise düzeyinde 

eğitim ve öğretim gören öğrencilerimizin görüşlerini almak üzere on iki 

sorudan oluşan bir anket hazırladık. Bu anketimizi de Çankırı’da mevcut 

olan meslek liseleri, genel liselerde öğrenim gören öğrencilerimizden rasgele 

seçtiğimiz 270 kişilik bir örneklem kümesine uyguladık.  

Ankette öğrencilerimize yöneltilen sorular ve sorulara verilen cevap yüzdelikleri şu 

şekildedir:   

1)-Çankırı Tarihi ve Kültürü hakkında yeterli bilgiye sahip misiniz? 

Kesinlikle Hayır % 7 Kısmen Evet % 53 

Kısmen Hayır % 40 Kesinlikle Evet -0- 

2)- 1.soruda cevabınız “evet” ise; bu bilgiye aşağıdaki seçeneklerden 

hangisi vasıtası ile sahip oldunuz? 

Okul   % 70 Aile % 15 

Gazete, kitap ve Dergi  % 10 TV ve İnternet  % 5 

Sempozyumlar  -0- Diğer -0- 
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3)-Şimdiye kadar Çankırı konulu kaç tane kültürel organizasyona 

katıldınız? (Konferans, Sempozyum, Panel vb.) 

Bir İki Üç Daha Çok Hiç 

% 13 % 11  % 25 -0- % 51 

4)-Çankırı’nın gezip görme fırsatını elde ettiğiniz en az üç tarihi mekânın 

adını yazınız? 

Büyük Camii % 47 Çankırı Kalesi % 30 Taş Mescid % 23 

5)-Bu tarihi mekânlara aşağıdaki seçeneklerden hangisi öncülüğünde 

gitme fırsatını elde ettiniz? 

Okul Aile 
Arkadaş 

Grubu 
Yalnız Diğer 

% 7 % 25 % 65 % 3 % 15 

6)-Tarih Öğretmeniniz; tarih derslerinizde Çankırı tarihi ve kültürü 

hakkında bilgi verir mi?     

Kesinlikle Hayır % 32 Kısmen Evet % 40 

Kısmen Hayır % 15 Kesinlikle Evet % 14 

7)-Tarih Derslerinizde Çankırı Tarihi hakkında bilgiler verilmesini de 

ister misiniz? 

Evet  % 65 Hayır % 35 

8)- Okulunuzda almış olduğunuz dersleri en çok sevdiğinizden en az 

sevdiğinize doğru sıralarsanız tarih dersi kaçıncı sırada yer alır?  

1.Sıra 2.Sıra 3.Sıra 4.Sıra 5.Sıra Daha Az 

 % 7 % 15 % 35 % 7 % 21  % 15 

9)- Tarih dersini yukarıda belirttiğiniz sıraya koymanızdaki sebepler 

nelerdir? 

Tarihleri ezberlemek çok zor 

Tarih hakkında fazla bilgim yok. 

Geçmişte yaşanmış olaylar ilgimi çekmiyor 
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Diğer dersler daha çok ilgimi çekiyor 

Üniversite sınavında tarih soruları daha az puan getiriyor 

Öğretmenimiz konuları sürekli bizlere anlattırıyor 

10)- Tarih dersini okul dışındaki tarihi mekânlarda işlemek istermisiniz? 

Evet % 96 Hayır % 4 

11)-Çankırı tarihi ve kültürü hakkında başka insanlara bilgi vermekten 

hoşlanır mısınız? Ve bunu gerçekten yapmak ister misiniz?  

Evet  % 86 Hayır % 14 

12)-Evinizde size veya ailenize ait, Çankırı’yı tanıtan kaç tane yazılı veya 

resimli yayın (kitap, dergi. cd. vb) var?  

Bir İki Üç Daha Çok Hiç 

% 22 % 7 % 3 (% 7) % 61 

Anket sonuçlarından anlaşılacağı üzere Çankırı’da öğrenim görmekte olan 

lise öğrencilerinden aldığımız örneklem kümesi tarih derslerine ve Çankırı 

tarihine karşı bir hayli mesafeli görünmektedir. Özellikle Çankırı tarihi ve 

kültürünü öğrenmeye ve anlatmaya yönelik heves ve istekleri ankete verilen 

cevapların analizinde açıkça görülmüştür. Yine yerel tarihe olan ilginin 

yanında derslerin okul dışı tarihi mekânlarda işlenmesine yönelik soruya 

verdikleri cevap yüzdeliği de okul dışı tarih öğretiminin hayata geçirilmesi 

gerektiğini de göstermektedir. 

4)- Okul Dışı Tarih Öğretiminde Kullanılabilecek Tarihi Mekânları İle 

Çankırı      

Çankırı tarihi ve kültürünün süreç içerisinde aktarımının; Çankırı’nın tarihi 

potansiyelinin aktif hale getirilmesi ile mümkün olacağından daha önce 

bahsetmiştik. Tarihsel olguları aktarmak, eleştirel ve analitik bir öğrenmeye 

uygun bir biçimde sunmak için öğretim materyali olarak mümkün olan en 

geniş kaynak yelpazesi kullanılmalıdır. Öğrencilere yakın geçmişlerindeki 

hadiselere güncel düzeyde gerçekçi bir bakış açısı kazandıran, her türlü 
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20.yy müzesi ve tarihi önem taşıyan mekânlardan, halka açık arşivlerden, 

filmler, belgeseller ve görsel işitsel ürünlerden yararlanılmalıdır.21    

Okul dışı tarih öğretimi doğrultusunda alan gezileri için en uygun yerler 

şüphesiz müzelerdir. Bunun yanı sıra tarihi binalar ve yapılar (hanlar, 

hamamlar, kervansaraylar, camiler, kaleler, saraylar, su kemerleri, köprüler, 

eski meskenler vb.) tarih öğretiminde önemli unsurlardır.22 Bu bağlamda 

Çankırı merkezinde tespit ettiğimiz, Çankırı Tarihi ve Kültürünün yıllara ve 

kültürel deformasyona direnmeyi başarmış olan tarihi mekânları ise 

şöyledir: 

1 Taş Mescit  10 Çansaati  

2 
Güzel Sanatlar Lisesi (Taş 

Mektep) 
11 Mecbur Efendi Külliyesi 

3 Çivitçioğlu Medresesi 12 İl Müzesi 

4 Buğday Pazarı Medresesi 13 İmaret Cami ve Haziresi 

5 

Çankırı Araştırmaları 

Merkezi (Eski Osmanlı 

Konağı) 

14 Kale altı kaya mezarlığı 

6 Yâran Evi 15 Adliye Binası 

7 Tarihi Çamaşırhane 16 İstasyon 

8 
Büyük Camii (Osmanlı 

Mirası) 
17 Hacettepesi 

9 Çankırı Kalesi 18 Karataş Hamamı 

19 

İstiklal Hattı (Milli Mücadele de büyük rol oynayan ve 

cephanelerin taşındığı, İnebolu-Kastamonu-Ilgaz-Çankırı-Ankara 

hattı)  

Okul dışı tarih eğitimi içerisinde Çankırı ilinde kullanılabilecek nitelikte olan 

başlıca tarihi mekânlar bu şekildedir. Bu mekânların tarih müfredatı 

içerisinde nerede, ne zaman ve ne düzeyde kullanılabileceği hakkında daha 

sonra bilgi vereceğiz ama bundan önce okul dışı tarih eğitiminin öğrenciye 

kazandıracağı kazanımlar hakkında bilgi vermek gerekir. 

                                                           
21  Çev: Eda Cerrahoğlu, Mutlu Öztürk, “Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulunun 21.yy’da Tarih 

Öğretimi ile ilgili tavsiye Kararı”, s.5 
22  Nuri Köstüklü, a.g.e, s.47-48 
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5)- Okul Dışı Tarih Öğretiminin Yararlılıkları 

Okul dışı tarih öğretimini kazanımları açısından 5 grupta incelemek 

mümkündür: 

a) Beceriler 

b) Kavramlar bilgisinin gelişmesi 

c) Kanıt değerlendirme 

d) Değişme ve sürekliliği algılama 

e) Tarihsel çevre ile empati 

a) Beceriler:  Okul dışı tarih öğretimi öğrencilerin gözlem, değerlendirme 

ve sınıflama becerilerini geliştirir. Dinleme, soru sorma, hipotez kurma ve 

iletişim becerilerini arttırır. Grup halinde çalışma becerisini geliştirir.23  

b) Kavramlar Bilgisinin Gelişmesi: Öğrencide tarih terminolojisinin 

gelişmesini sağlar. Müzeyi gezen öğrenciler orijinal ve taklit eserler 

arasındaki farkları, moda, beğeni gibi kavramlar bilgisini arttıracaklardır. 

c) Kanıtı Değerlendirme: Öğrenci yazılı ve dökümanter olmayan 

kaynakları karşılaştıracak, görsel kanıtı değerlendirmeyi öğrenecektir. 

d) Değişim ve sürekliliğin algılanması: Öğrenci geçmişte yaşamış 

insanların günlük yaşantılarıyla ilgili bilgi sahibi olacak. Bunu kendi yaşam 

koşullarıyla karşılaştıracak değişim ve sürekliliği algılayacaktır. 

e) Tarihsel çevreyle empati: Tarihsel çevrenin tahribinin, tarihsel çevreye 

empatinin yoksunluğundan kaynaklandığını söyleyecek olursak, okul dışı 

tarih öğretimi tarihsel çevreye empatiyi güçlendirmektedir. Okul dışı tarih 

öğretimi kapsamında tarihsel yapı ve müzelerin gezilmesi geçmişin fiziksel 

kanıtının sürekli tehdit altında o0lduğunu da gösterecektir. Bu da 

çevrelerinde tahrip edilen geçmişe ait unsurların farkına varmaları 

dolayısıyla öğrencilerde kültürel mirasa karşı sorumluluk duyma davranışı 

geliştirecektir.24    

6)- Çankırı Tarihi Mekânlarının Tarih Öğretimi İçerisinde Kullanılması 

                                                           
23   Mustafa Safran, Bahri Ata, “Okul Dışı Tarih Öğretimi”, G.Ü. Eğitim Fak. Dergisi Ankara 

1998, s.1 
24   Mustafa Safran, Bahri Ata, a.g.m, s.6 
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Daha önce sıralamaya çalıştığımız Çankırı ili tarihi mekânlarını tarih 

öğretimi içerisinde nasıl kullanabiliriz sorusuna cevap verecek olursak;  

Çankırı’nın Tarihi Mekânları, Tarih eğitimi içerisinde kullanıldığında; bu 

mekânların tarih derslerinin vazgeçilemeyen materyalleri konumunda 

olduğu da anlaşılacaktır. Bu tarihi potansiyel ile Tarih dersi konuları 

arasında köprüler oluşturulduğunda, eğitim ve öğretim ilkeleri hayata 

geçirildiği gibi öğrencilerin algılama, kavrama, yorumlama ve hatırlama 

düzeyleri de yükseltilerek; öğrenilen kazanımlar kalıcı hale getirilmiş 

olacaktır. Unutulmamalıdır; anlatılan ders ne kadar çok duyu organına hitap 

ediyorsa o doğrultuda öğrenciye aktarılan kazanımlarda daha kalıcı ve 

öğrenmede etkili olmaktadır. 

Tarih eğitimi içerinde bu mekânların kullanılabileceği köprübaşlarını 

belirleyecek olursak;  

1) Taş Mescid: Anadolu Selçuklu Tarihi (I.Alaaddin Keykubat Dönemi) 

Selçuklularda Mimari, Anadolu Selçuklu Devletinin Anadolu’da kurduğu 

Müesseseler gibi konular, bu mekânda işlenebilir. Taşmescit (Çankırı Daru’ş-

şifası veya Atabey Ferruh Hastanesi) I. Alaaddin Keykubat zamanında ordu 

kumandanı bulunan Atabey Ferruh tarafından kurulmuştur(1235). 75 santim 

boyunda olan yazılı kitabesinden başka Selçuklu tarzı çapraz bir yılan vardır 

ki bu şimdi tıp tarihi enstitüsü amblemi olarak kullanılmaktadır.25 Böylece 

öğrenciler Anadolu Selçuklu Devletinin mimari özelliklerinden tutun da 

Alaaddin Keykubat’ın Anadolu’da yaptığı faaliyetlere kadar olan konular 

içerisinde geçen her şeyi daha kalıcı olarak öğrenebilecektir. En azından Taş 

Mescid’in bir ibadet haneden daha ziyade halkın sağlığı için kurulmuş bir 

hastane olduğunu öğrenecektir. Bugün tıbbın sembolü olan iki başlı yılan 

ambleminin doğum yerinin de yaşadığı şehir olduğunu bilmek öğrenciyi 

gururlandıracaktır.  

2) Taş Mektep (Selahattin İnal Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi): İnkılâp 

Tarihi ve Atatürkçülük derslerinde İnkılâplar Kazanımı içerisinde Şapka ve Kılık 

Kıyafet İnkılâbı konusu (Atatürk’ün Çankırı’ya gelişi), Atatürk’ün Kastamonu’ya 

geçerken Çankırı’da konakladığı ve bu okulumuz içerisinde misafir edildiği 

odada işlenebilir. Ayrıca Atatürk anıtının da bu ziyareti ebedileştirmek için 

                                                           
25  Zeki Atçeken, Selçuklu Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi, Konya 1998, s.113 
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dikildiği anlatılabilir. Öğrenci böylece her gün önünden geçtiği Atatürk 

anıtının aslında bir anlamı olduğunu anlayacak ve bundan sonra o anıtı 

gördükçe şapka devrimini, şapka devrimini hatırladıkça Ata’nın Çankırı 

ziyaretini ve şapka inkılâbının Çankırı’da gerçekleştirildiğini 

unutmayacaktır. 

3) Çivitçioğlu ve Buğdaypazarı Medreseleri: Osmanlı Tarihi Derslerinde 

“Osmanlılarda Eğitim ve Öğretim kazanımı içerisinde medreseler konusu işlenirken 

bu mekânlar kullanılmalıdır”. Böylece öğrenciler medreselerin hangi mahiyette 

bir eğitim kurumu olduğunu, bir medrese mimarisinin niteliğini daha 

yakından ve somut olarak görmüş olacaklardır. Çağdaş eğitim kurumları ile 

medreseler arasında kıyaslamalarda bulunabileceklerdir. Geçmişten 

günümüze eğitim kurumlarındaki değişikliği daha iyi anlayabileceklerdir.   

4) Çankırı Araştırmaları Merkezi (Eski Hastane Binası): Yeni restore 

geçirmiş ve tekrar hayata döndürülmüş olan Eski Osmanlı Konağı şu an 

Çankırı Araştırmaları Merkezi olarak kullanılmaktadır. İç ve dış dizaynı eski 

Osmanlı konağının orijinali olabilecek nitelikte yapılmıştır. Bir Osmanlı 

ailesinin ikamet ettiği mekân olarak düşünebileceğimiz bu konak Osmanlıda 

Sosyal ve Kültürel hayat konusu içerisinde kullanılabilir. Öğrenciler bu ortamı 

gördüklerinde günümüzün 3 oda bir salon, iki oda bir salon, dubleks 

betonarme ev standartlarının dışında; bahçesi, misafir salonu, yemek salonu, 

sofası ve ahşap işlemelerin zamana meydan okuduğu o dönemin eşyalarıyla 

hiçbir ayrıntı atlanmadan dizayn edilmiş bir Osmanlı konağını görecek   ve 

bu konakta yaşamış Osmanlı ailesini hayal edecektir.  

5) Yâran Evi: Osmanlı Tarihi derslerinde ahilik ve lonca teşkilatları  konusu 

işlenirken kullanılabilir. Günümüzdeki yâran teşkilatı da aynen Ahilik ve 

lonca teşkilatlarınınkine benzer kuralları benimsemiştir.26  Ahilik teşkilatı ile 

yâran teşkilatı arasındaki bağlantı; yâran evinin tarih eğitiminde 

kullanılmaya başlamasıyla daha rahat kavranmış olacak ve öğrenci 

günümüze kadar gelmeyi başarmış yâran ocağının tarihi köklerine inme 

fırsatını da elde etmiş olacaktır. Ahilik sisteminin bir esnaf teşkilatı 

olmasının ötesinde; bir ahlak ve terbiye ocağı olduğunu da öğrenmiş olacak 

ve günümüzdeki yâran ocağı ile bağlantısını daha iyi anlayacaktır.  

                                                           
26  Erhan Metin, Tarih ve Kültür, Çankırı 2004, s.107 
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6) Tarihi Çamaşırhane, Çan Saati, Karataş Hamamı, Büyük Camii: 

Osmanlı Devleti’nin Anadolu’da toplumun ihtiyacını karşılamak amacıyla 

kurdurduğu müesseseler arasında  örnek gösterilerek sosyal devlet 

anlayışının pekiştirilmesi sağlanabilir. Halkın ihtiyaçlarına cevap veren 

devletlerin sosyal devlet olduğu kazanımı böylece kalıcılık kazanmış 

olacaktır. 

7) İmaret Camii ve Haziresi: Bu cami Candaroğullarından Kasım Bey 

tarafından 1397 de yaptırılmıştır. Cami’nin bahçesinde Fatih Sultan 

Mehmet’in Candaroğullar beyliğine gelin gelen kız kardeşinin kabri 

bulunmaktadır.27Tarih eğitimi içerinde bu mekân Anadolu Beylikleri kazanımında,  

Candaroğulları Beyliği konusu içerisinde kullanılabilir.  Bu mekânda Anadolu 

Beylikleri ve Candaroğulları konusunu dinleyen öğrenciler bu dönemdeki 

mimari uslup hakkında bilgi sahibi olacağı gibi öğretmenlerinin bu 

mekânda anlatacağı Candaroğulları Beyliği’nin tarihini de daha iyi 

öğreneceklerdir.   

8) İl Müzesi: Bu mekân özellikle Çankırı tarihine has kalıntıları bünyesinde 

bulundurduğundan, yerel tarih eğitiminde çok önemli bir yere sahiptir. 

Özellikle tarih öncesi devirlere, ilkçağ ve ortaçağ dönemine ait kalıntıların 

burada bulunmasından dolayı, tarih eğitiminin konuları içerinde yer 

almakta olan Tarih öncesi devirler, Tarihi devirler, Eskiçağ Medeniyetleri, 

Anadolu Medeniyetleri, Selçuklu Tarihi, Osmanlı Tarihi gibi konuların 

işlenebileceği bir mekân olarak kullanılabilir. 

9) Çankırı Kalesi: Tarih eğitimi kazanımları içerisinde yer alan 

Anadolu’nun Türkleşmesi, Malazgirt Savaşı ve Danişmendliler, I. Haçlı Seferi gibi 

konuları bu mekân içerisinde işlenebilir. Karatekin Bey’in bu dönem 

içerisinde Çankırı’nın fethini gerçekleştiren bir Selçuklu komutanı olduğu 

anlatılabilir. 1097 de İznik’i ele geçiren haçlıların Yuhannes komutasındaki 

bir haçlı ordusu ile Çankırı’ya kadar geldiği, Çankırı Kalesini kuşattığı ve 

top ateşine tuttukları fakat kalenin konumu itibariyle işgale izin vermediği 

ve Çankırı savunmasının güçlü olduğundan Haçlıların geri çekilerek 

Kastamonu üzerine yürüdüğünden bahsedilebilir.28 Ayrıca Selçuklu kültür 

ve medeniyeti konularının burada işlenmesi de öğrencilerin Selçuklu 

                                                           
27  Bahattin Ayhan, Çankırı Tarihi, Ankara 1998, s.132 
28  Bahaattin Ayhan, a.g.e, s.102  
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tarihine karşı olan tutumlarını ve kazanım düzeylerini olumlu yönde 

etkileyecektir. Billur Bey, Feslikan Bey, Saruhan (Sarı Baba), Aksu Bey gibi 

tarihi şahsiyetlerin, Karatekin Bey’in komutanlarından oldukları anlatılarak; 

il içerisinde bulunan, adı geçen komutanlara ait mezarların Çankırı tarihiyle 

olan bağlantıları ortaya konulabilir. 

10) İstiklal Hattı (İnebolu – Kastamonu – Ilgaz – Çankırı - Ankara yol 

güzergâhı): Çankırı bölgesinde Osmanlı Devleti’nin ilk ciddi çalışması olan 

Ankara-İnebolu yolunun yapımına 1887 de başlanmıştır.29 Bu yol güzergâhı 

şu an tam olarak belirli değildir. Çankırı tarihi ve kültüründe, özellikle 

İstiklal Mücadelesi’nde birçok kahramana ve kahramanlığa tanıklık etmiş bu 

yol; şu an yaşları kemale ermiş Çankırılılar haricinde tam olarak 

bilinmemektedir. Şerife Bacının top mermisinin üzerinde donarak şehadete 

erdiği yoldur. Ve yine nice kahraman Türk kadınının fedakârlığına tanık 

olmuştur. Eğer istenilecek olursa bu yol güzergâhı tarihle uğraşan uzmanlar 

ve canlı tanıklar sayesinde belirlenebilir. Yol;  tarihi dokusuna uygun olarak 

o dönemi hatırlatan heykeller ve anıtlar ile (cephane çeken kağnılar, cephane 

konvoyuna eşlik eden atlı subaylar) o geçmiş mücadele yıllarını hatırlatacak 

şekilde düzenlenebilir. Böylesine dizayn edilen bir yola ise yol demek tarihe 

hakaret olacağından “İstiklal Hattı” demek Çankırı’nın Milli Mücadele’deki 

stratejik konumunu ortaya koyacağı gibi tarih eğitimi içerisinde İstiklal 

Harbi konusunu işleyecek olan öğrencilerimize de o dönemi yaşatacak tarihi 

bir atmosfer olacaktır.  

Tarih terminolojisi içinde de “İstiklal Hattı”  sadece bu yolu ifade etmek için 

kullanılacaktır. Bu konuda yatırım yapabilecek Çankırılılara, Çankırılı iş 

adamlarına, Çankırı Valiliğine ve Belediyesine bu konuda öncü 

olabilecekleri mesajını vermek istiyorum. Böyle bir girişimi, Mustafa Kemal 

Atatürk’e, Kuvay-ı Milliye Ruhuna ve İstiklal Harbinin kahramanlarına olan 

bir vefa borcu olarak görebiliriz. Böylesine emek harcanarak vücuda 

getirilmiş olan bu yol “İstiklal Hattı” Özel günlerde, bayramlarda, sosyal, 

kültürel ve sportif faaliyetlerde kullanılarak bu faaliyetler vesilesi ile hem 

halkın tarih bilinci yinelenmiş, hem de Çankırı’nın bu tarihi mirası ön plana 

çıkartılmış olacaktır. Tarih dersleri içinde görsel ve anlamsal bir materyal 

olabilecektir. 

                                                           
29  Bahaattin Ayhan, a.g.e, s.200  
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11) Adliye Sarayı: İnkılap Tarihi derslerinde, Hukuk alanında yapılan inkılaplar 

konusu içerisinde kullanılabilir. Yalnız adliye sarayının günümüzde faal olarak 

kullanılıyor olması bu mekânın hafta içi kullanılabilme olasılığını 

azaltacağından; bu mekânın tarih derslerinde kullanılması, hafta sonlarını 

içine alacak bir düzenleme ile mümkün olabilir düşüncesindeyim. 

12) İstasyon: Osmanlı Tarihi içerisinde II. Abdülhamid’in Demiryolu projesi 

içersinde kullanılabilir. Tarihi geçmişi üzerinde durularak Çankırı’ya trenin ilk 

gelişi, halkın trenle ilk tanışması anlatılabilir. 

13) Mecbur Efendi Külliyesi: Osmanlı Tarihi derslerinde; Osmanlı 

Müesseselerinden bahsedilirken, külliye tanımının geçtiği konular içerisinde 

kullanılabilir.  Böylece öğrenciler külliye’nin ne demek olduğunu; hangi 

mimari özelliklere sahip olduğunu hem görerek, hem de inceleyerek anlama 

fırsatını bulmuş olacaktır. 

Unutulmamalıdır ki günümüzde tarih derslerinin öğrenciler tarafından zor 

olarak nitelendirilmesindeki sebeplerin başında, tarih dersi konularının 

kitap dışına çıkmaması ve tarih dersinin sürekli soyut düşünce perspektifin 

de işlenmesi, gerçeği gelir. Öğrenci tarih kitabında kendisine ve yaşadığı 

zamana yabancı gelen bazı terminolojileri anlamlarını dahi bilmeden 

yüzeysel olarak ezberlemekte ve o anı kurtarmakla yetinmektedir. 

Çankırı Ortaöğretim kurumların da verilmekte olan tarih derslerinde 

uygulanabilecek olan, Çankırı’nın tarihi ve kültürel mirasını, tarih 

dersleriyle bütünleştirmeyi amaçlayan daha önce içeriğinden bahsettiğimiz, 

yerel tarih destekli okul dışı tarih öğretimi öğrencilerimizi ezbercilikten ve 

yüzeysel öğrenimden kurtarmakla birlikte, Çankırı’nın birçok yol ve metotla 

kazandırmaya çalıştığı tarihini ve kültürel kimliğini; hem Çankırı insanına 

kazandıracak, hem de bu sistemde yetiştireceği öğrencileri vasıtası ile tüm 

yurda yayma fırsatını da elde edebilecektir. 
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Sonuç ve Öneriler 

 Çankırı tarihi ve kültürünün geçmişten geleceğe doğru olan 

aktarımında en etkili rolün tarih eğitimine ait olduğu unutulmamalıdır. 

 Orta öğretim kurumlarında verilmekte olan tarih eğitimi ile yerel tarih 

arasında ortak köprüler kurmak, tarih eğitiminin kalitesini ve 

öğrencilerin öğrenme düzeylerini arttıracağı gibi Çankırı tarihi ve 

kültürünün; genç kuşaklara benimsetilerek, geleceğe taşınmasını 

sağlayacaktır. 

 Çankırı ilinin sahip olduğu tarihi potansiyel (tarihi mekânlar, yaşayan 

tanıklar, vb) tarih eğitimi içerisinde aktif hale getirilmelidir. 

 Tarih derslerinin programları sene başı zümre toplantılarında 

Çankırı’nın tarihi potansiyelini en verimli kullanılabilecek şekilde 

düzenlenmeli, Çankırı ili ortaöğretim kurumlarında görev yapmakta 

olan tarih öğretmenleri bu toplantılarda bu mekânları kullanacakları 

yeri ve zamanını tayin ederek eğitim-öğretim yılı içerisinde 

kaynaklanabilecek çakışma ve karışıklıklara meydan vermemelidir. 

 Öğrencilerle bu mekânlarda işlenen her dersin sonunda öğrencilerden 

işlenen konu ve anlatılanlarla ilgili bir rapor hazırlamaları istenmelidir. 

 Eğitim-öğretim ilklerinin öğrenci başarısındaki rolü hiçbir zaman göz 

ardı edilmemeli ve yerel tarih geri plana atılmamalıdır. 

 Çankırı’nın tarihi mekânlarında işlenecek derslerin okul dışı tarih 

öğretiminin bir parçası olduğu unutulmamalıdır.  Bu dersler büyük bir 

ilgi ve disiplin içerisinde yürütülmelidir. Öğrenciye bu mekânlarda 

işlenen konuların önemli olduğu hissettirilmelidir. 

 Çankırı tarihi ve kültürünü konu alan lise öğrencilerinin anlayabileceği 

ve gerektiğinde istifade edeceği -alternatif- derse yardımcı bir tarih 

kitabı hazırlanmalıdır. ( Bu kitap şimdiye kadar Çankırı kültürü üzerine 

hazırlanmış olan akademik ağırlıklı kitaplar gibi değil, tamamen 

öğrenciyi merkez alacak bir ders kitabı niteliğinde olmalıdır. İçerisinde 

Çankırı’yı anlatan hatıralar, şiirler, fotoğraflar konulmalı ve format 

olarak tarih ders kitaplarından geri kalmamalıdır.) 



Erhan METİN 

 

GEÇMİŞTEN GELECEĞE ÇANKIRI 

 

388 

 Derse yardımcı nitelikte Çankırı tarihi ve kültürünü anlatacak bu kitap 

Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün tespit edeceği bir tarih 

komisyonu tarafından hazırlanmalı ve tarih eğitimi uzmanlarından da 

bu konuda destek istenilmelidir.  

 Çankırı tarihi ve kültürünün herkes tarafından benimsenmesi sağlamak 

amacıyla il içindeki sivil toplum örgütleri ve il içi ve dışındaki Çankırılı 

iş adamları ile gerektiğinde işbirliği halinde bulunulmalıdır. 

 Tarih derslerinde kullanılması planlanan fakat eğitim öğretim açısından 

sağlıklı olmayan mekânların onarılarak, eğitim-öğretim hayatında 

istifadesinin sağlanabilmesi için Çankırı Belediyesi ve hayırsever 

derneklerden yardım talep edilmelidir. 

 Tarih öğretmenlerine Çankırı tarihi ve kültürünün; tarih eğitimi 

içerisinde nasıl kullanılabileceğini konu alan ve öğretmenleri bu konuda 

yetiştirmeyi hedefleyen hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmelidir. 

 Bu bildiri, Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün onayı alındıktan 

sonra Çankırı ortaöğretim kurumlarında görev yapmakta olan tarih 

öğretmenlerinin istifadelerine sunulmalıdır. 

 Tarih eğitimi içerisinde bu plan ve program doğrultusunda aktif hale 

getirilen Çankırı tarihi ve kültürünün Çankırı’yı kısa sürede yurt içi ve 

dışında hak ettiği noktaya getireceği gerçeği unutulmamalıdır. 
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Yerel Tarih Eğitimi ve Okul Dışı Tarih Öğretimi İçerisinde Bahsedilen  

Çankırı İli Tarihi Mekânlarının Fotoğrafları 

 

TAŞ MESCİD 

 

ÇİVİTÇİOĞLU VE BUĞDAY PAZARI MEDRESELERİ 

 

TAŞ MEKTEP 
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ADLİYE (Eski hükümet Konağı) 

  

ÇANKIRI KALESİ VE KARATEKİN BEY TÜRBESİ 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPANIŞ DEĞERLENDİRMELERİ 
 



Prof. Dr. Kadir ARICI 

Oturum Başkanı 

Efendim sona kaldık ama dona kalmadık. Gerçekten bir tür bilgi ziyafeti 

oldu. Gerçi Çankırı’da ziyafeti bamya yemeği ile bağlıyorlar ya biz yine 

tatlıyla bağlayalım.  

Programımızda bir değerlendirme bölümü vardı. Zamanla ilgili 

sıkıntılarımız ve düzenleyenlerin de talebi üzerine kısa bir değerlendirmeyi 

ben yapacağım. Ben size çok kısa on dakikayı geçmeyecek bir 

değerlendirmeyle bu günkü programı kapatmak istiyorum.  

Öncelikle bu oturumda tebliğ sunan hocalarımıza, meslektaşlarım değerli 

akademisyenlere çok teşekkür ediyorum. Ayrıcı sabırla son ana kadar bu 

bilgi şölenine iştirak eden, katıda bulunan siz izleyicilere de teşekkür 

ediyorum. Bildiğiniz gibi marifet iltifata tabidir. Bu ilde başta Sayın Valimiz 

olmak üzere bu bilgi şölenine büyük bir destek, ilgi ve iltifat gösterilmiştir. 

Bu katkı gerçekten teşekküre değerdir. 

Bilmek sevmek, sevmek bilmektir. Türk insanı ülkesini tanıdıkça, bildikçe 

daha çok sevecektir. Gençlerimizi ülkemizi daha iyi tanıtmak; onların tarihi, 

coğrafyası ve kültürü ile ülkelerini tanımalarını sağlamak zorundayız. Aksi 

takdirde gençlerimizin bu boşluğu uluslar arası medya vasıtası ile başka 

kültürler ile dolabilir. Ülkemizin ve milletimizin çok zengin bir tarihi ve 

kültür değerleri mevcuttur. Bu kültür temelleri çağlardır bu milleti yaşatan 

değerlerdir. Bu değerleri yeni nesle aktarılması ve çağdaş Türkiye’nin 

inşasında bu değerlerden faydalanmak durumundayız. 

Bu bilgi şöleninde bu toprağın jeolojisinden bilgi sahibi olduk.Fosil 

yataklarımızdan haberdar edildik.Tebliğ sahibi hocamın fosil yatakları 

üzerindeki binalar yapılmasından şikayeti göz ardı edilmeyecek bir 

uyarıdır.. Ben biraz daha açık söyleyeceğim eğer o fosil yatağı dünyada 

ender bir yataksa ve o yatağın üzerinde bir bina varsa bence bu binanın 

değeri ne olursa olsun Belediye, Valilik, hükümet bütün imkânları kullanıp 

bu binayı oradan uzaklaştırıp oranın, araştırmacıların emrine tahsis edilip, 

Çankırı’nın tanıtılmasında ve bilim alanına Çankırı’nın katkısının 

sağlanmasında bence mesafe alınmalıdır. Belediye söz konusu alanın 

korunması ve inşaata müsaade edilmemesi için gerekeni yapmalıdır.  

Şimdi burada yine çok güzel şeyler söylendi. Söz gidiyor yazı kalıyor. Ama 

biz bu araştırmaların sonucundan da yeterince faydalanmak zorundayız. 

Şimdi bakın Taş Mescit’le ilgili araştırmada benim aklıma şu geldi. Çankırı 

Belediyemiz Çankırı’yı modern bir şehir haline getirmek için çok güzel taş 

                                                           
   Gazi Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi 
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kaldırımlar yapıyor. Konuşurken dün Sayın Başkanımız dedi ki dün Ankara 

taşımı hocam diye soruldu, ama Ankara’dan getiriliyor zannediyorum 

yanlış bir şey olmasın. Gerçekten yani bu kadar yıl kalmış dört dörtlük bir 

taş sanki yeni yapılmış gibi. Ben taş ustası değilim ama gördüğüm şey o. 

Herhalde o günün imkânlarıyla bu kadar uzak yerden taş getirildiğini 

zannetmiyorum. O zaman bizim buradan bir ders çıkarıp Çankırı’da bu 

kıymetli taşın kaynağı neresi olduğunu araştırmalıyız. Bu araştırma 

sonuçlandığında  Çankırı’nın ekonomisi için bir kaynak yaratmış olabiliriz.. 

Çankırı Ankara’dan taş getirirken Ankara’ya taş satan bir şehir haline 

gelebilir.  

Çok güzel bir yâran şöleni izledik. Tebliğinde hocamız önemli bir hususa 

temas etti. Mevlevilerin semaı ile ilgili olmak üzere; Mevleviler elleri 

kalplerinde dönerken gerçekten onun ortaya çıkış şekli olan insanların 

kalbide Allah’a dönüyor mu? Gelmek istediğim husus şudur. Yaren kültürü 

incelenmesi ve araştırılması gereken bir kültürdür. Çankırı insanının gittiği 

her yerde ekmeğini kazanmasını sağlayan kültür bana göre Çankırı Yaren 

kültürüdür. Çankırı’dan yetişmiş her insan bu kültür sayesinde başarıya 

ulaşmıştır denilebilir. Çankırı insanının gurbette Allah’tan başka desteği 

yoktur. Çankırı’dan yetişip te bir yerde bir mevki ya da makam sahibi olmuş 

ise bilin ki kendi emeği, çalışkanlığı, ahlakı vs. ile o noktaya gelmiştir.  

Yaren kültürü gurbete çıkan Çankırılının başarısının anahtarıdır. Bu yaren 

kültürünü gençlerimize aktaralım. Bu çok önemli, ama buradan bir başka 

fayda daha çıkaralım. Nasıl yârenler birbirine ölünceye kadar sırt sırta veren 

arkadaşlar ise, Urfa’daki sıra gecesi adetinde olduğu gibi, bizim 

büyüklerimiz Allah sizi sıranızdan bozmasın diye dua ederlerdi, bu 

derecede birbirlerine sırt sırta vermiş, birbirine sımsıkı sarılmış insanlarsa; 

gelin bu kültürü günümüzde Çankırı’nın ekonomik kalkınması için 

insanların sırt sırta verip şirketler kurması, kooperatifler kurması yani 

sadece sosyal değil hem sosyal hem ekonomik dayanışma için bir sinerji 

kaynağı haline getirelim. Çünkü tek duvarla taş olmuyor. Çankırı insanı 

şirketleşmediği müddetçe Çankırı’nın kalkınması mümkün olmayacaktır. Bu 

itici gücü öncelikle yaren kültürü ile biz vereceğiz. Daha sonra da 

başkalarını buraya yatırım yapmasını özendirecek bir ortamı yine biz 

hazırlayacağız. Yanımızda bir güzel ve başarılı bir Çorum örneği var. Biz bu 

kültürü harekete geçirebilirsek ben inanıyorum ki burada mesafe alırız. 
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Türkiye çok ciddi bir global rekabet ortamına itilmiştir. Ayakta durmak 

istiyorsak kendi değerlerimizi bilmek bunları çağdaş yorumlarını yapmak, 

bunları gençlerimize aktarmak zorundayız. Hemen ifade edelim ki Türk 

insanının insan hakları konusunda Avrupa’dan alacığı hiçbir şey yok. 

Adamlık konusunda Avrupa’dan alacağı, öğreneceği hiçbir şey yok. Yeter ki 

kültüründeki değer hükümlerini hayatına aktarabilsin; bu değer 

hükümlerini yaşasın. Bunun için yapacağımız en önemli iş inandığımız 

değerleri hayatımıza geçirmeğe çalışmaktır. Yani çalışkan olmak 

zorundayız; iki günü eşit olan bizden değildir sözüne inanıyorsak çalışkan 

olmak zorundayız. Yine inanıyorsak insanın mahlûkların en şereflisi 

olduğuna (eşrefi mahlûkat olduğuna ) bunun için insanı yüceltmek için 

gerekeni yapmalıyız. Buna inanan bir insan ne işkence yapar, ne eziyet 

yapar. Atalarımız da bunları yapmamıştır.  Yani bu Ermeni soykırımı 

külliyen bir yalandır. Soykırımı ve katliamı Ermeniler kendileri başlatmıştır. 

Bu milleti arkasından ve en zor zamanında vurmuşlardır. Ve bu soykırımın 

sonunda bir tepki görmüşlerdir. Devlette bu kargaşayı önlemek için onları 

almış, ülkenin bir başka köşesine yerleştirmiştir. Ve bunun arkasındaki 

binlerce yıl barışla huzurla bu topraklarda birlikte yaşadığımız Ermenileri 

bize düşman edenler bugün yine aynı ateşi körüklemektedirler. Ve 

düşünebiliyor musunuz? Avrupa Parlamentosu sıkılmadan Ermeni 

mezalimini kabul et ve ondan sonra üye ol diyor bize.  

Şimdi Türk insanının uyanması gerekiyor. Biz enerjimizi kendimizden 

alacağız. Türkiye’nin problemlerini biz çözeceğiz. Kendimiz çözeceğiz. 

Taşıma suyla değirmen olmaz. Ama onun içinde gerçekten Türk insanını 

harekete geçirecek motifler nelerdir? Bunları araştırıp bulmak ve o enerji 

kaynaklarını harekete geçirip sinerjiyi yaratıp Türkiye’yi daha mutlu, daha 

çağdaş, daha modern bir ülke haline getirme seferberliğini yapmak 

zorundayız. Burada bilgi şölenleriyle Çankırı temelinde güzel bir başlangıç 

yapılmış. Buna katkısı olan herkese her Çankırılının ancak bir teşekkür 

borcu olur. Ve gerçekten yapılanlar hiç de küçümsenecek çalışmalar 

değildir. Üçüncüsü düzenlenen bu bilgi şölenleri ile Çankırı’da yaşayan 

kültür ve tarih derlenmektedir. Bu üç yıl üç kitaptır. Bu toplantılar bir seri 

olarak geleceğe taşınabilirse Çankırı’da araştırılmamış, Çankırı’da ortaya 

konulmamış hiçbir değer kalmayacak. Ve Çankırı kendisini yeniden 

tanıyacak kendi Rönesans’ını yapacaktır. Türkiye’nin buna ihtiyacı vardır. 
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Biz Türkiye’mizi daha çok tanımak, daha çok sevmek zorundayız. Ben 

şahsım adına yurtdışından her dönüşte bu ülkeyi daha çok seviyorum ama 

bir o kadar da kahroluyorum ki bu güzel insanlar bu kadar güzel ve 

zenginlik üzerinde bu kadar fukara olarak yaşamayı içlerine sindiriyorlar 

diye. Nasıl buna tahammül ediyorlar. Ve bu tembelliklerini nasıl 

sürdürüyorlar, kahroluyorum.  

Ben inanıyorum ki biz el ele, gönül gönüle verir de kendi insanımızın 

yapısını tanır ve bu insanımızla geleceği kurma mücadelesine girişirsek 

gerçekten mesafe alırı. Bu adımlara tebliğleriyle katkısı olan başta kıymetli 

akademisyenlere, öğretim üyelerine olmak üzere bütün katılımcılara 

teşekkür ediyorum. Toplantıları sonuna kadar bütün imkânlarını zorlayarak 

bizzat takip etmeye gayret eden Sayın Çankırı Valimize özellikle teşekkür 

etmek istiyorum. Bu teşekkür bütün katılımcılar adına da yapılmış bir 

teşekkürdür. Ve bu güzel faaliyetin gelecek yıllarda da devam etmesini 

diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Kapatmadan önce Sayın Valim, 

Sayın Belediye Başkanım söylemek istediğiniz bir şey var mı?   

Kapanış ta sizlere hitap etmek üzere Sayın Valimizi kürsüye davet ediyor 

hepinize çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.  

 

 

 



Ali Haydar ÖNER 

Çankırı Valisi 

Efendim Sayın Arıcı hocam çok güzel toparladı. Çok teşekkür ediyorum. 

Bize düşen icrai görevler var o konularda bilgi sunmam icabedebilir.  

Biz birinci Çankırı Kültürü bilgi şöleni verilerini güzel bir kitap halinde 

toparladık. Geçen yıl yaptığımız Yaren Kültürü ve Çankırı ağırlıklı 

tebliğleri ve oradaki çalışmaları da çok güzel bir kitap halinde toparladık. 

Araştırmacıların, Çankırı’yla ilgilenen hemşehrilerimizin, öğrencilerimizin, 

bilim adamlarımızın ve edebiyatçılarımızın yararına sunduk. İnşallah bu 

seneki bilgi şöleninin tebliğlerini, tartışmalarını da bir kitap haline getirerek 

geleceğe taşıyacağız.  

Sayın Arıcı Hocamın fevkalade toparladığı gibi bu bilgi şöleni amacına 

ulaşma yolunda çok değerli katılımcıların katkılarıyla önemli veriler elde 

etmiştir. Bu bakımdan üniversitedeki görevlerini veya gazetedeki 

çalışmalarını bırakıp, ara verip aramıza katılarak tebliğlerini sunan ve 

Çankırı’daki etkinlikleri takip eden akademisyenlere, araştırmacılara, 

yazarlara içtenlikle teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum.  

Bu bilgi şöleni sırasında Çankırı tarihini parça parça da olsa gördük 

irdeledik, ne kadar zengin olduğunun farkına vardık. Bir demoralize 

vaziyette ne olacak bizim halimiz gibi düşüncelerle bugüne gelmiştik. Ama 

bir de baktık ki çok zengin kaynaklara, değerlere sahipmişiz. Gördüklerimiz 

duyduklarımız o zenginliklerden bir kısmı… Tümü de değil. Yeni 

araştırmalarla, çalışmalarla yeni zenginliklerin farkına varacağız, 

kendimizle, kimliğimizle, soyumuzla daha çok gurur duyacağız.  

Astarlızade Mehmet Hilmi Efendi’yi dinledik. Gördük ki batıldan uzak bir 

mutasavvıf, bir din âlimi. Bir araştırın bakalım öbür dünyaya göçerken 

geride ne bıraktı manevi zenginlikten gayrı. Bir de bugünün şeyh 

geçinenlerine bakınız. Milletin alın teriyle kazandıklarını yurt içinde, yurt 

dışında nasıl toparlayıp neleri heder ettiler.  

Gerçekleri söylemek bizim vazifemiz.  

Geçmişteki zenginliklerimizi nasıl yok ettik? Tarihi eserlerimizi nasıl 

ortadan kaldırdık? Taş Mescit misali, Osmanlıdan önceki Selçuklu eseri, 

Cemaleddin Ferruh’un Çankırı’ya kazandırdığı bir estetik değeri. İşte 

oradaki kütüphane yok, oradaki semahane yok. Kim yok etti? Ermeniler mi 

yok etti, Yunanlılar mı? Biz yok ettik. Yok edilmesine kayıtsız kaldık. 

Sorumluluğumuzun farkına varamadık.  



Ali Haydar ÖNER/Çankırı Valisi 
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Şimdi restoratörlerle, uzmanlarla tartışıyoruz. Sadece mevcudu mu restore 

edelim, yoksa mevlevihanesiyle, kütüphanesiyle, şifahanesiyle külliyeyi, işte 

o eski fotoğraflarda görünen bölümlerin tamamını mı ihya edelim gibi farklı 

görüşler mevcut.  

Bir kısmı diyor ki bu doğrudur, bir kısmı da bu doğrudur diyor. Yok olan 

bir şeyi yeniden ihya edemezsiniz diyor bir kısmı. Niye bu tartışmaların 

içinde kalalım. Mevcudun yok edilmesine niye göz yumalım. Hiç değilse 

bundan sonra kalanların yok edilmesine göz yummayalım.  

Bayburt Valisiyim. 15 Nisan’da Turizm Haftası başladı, bir slâyt gösterisi 

var, kalede çiniler var, Bayburt Kalesi’nin bir adı da Çinimaçin. O kaledeki 

çiniler güneş vurdukça pırıl pırıl parlıyor, şehirde estetik bir dalga yaratıyor.  

Slayt gösterisini durdurdum… “Bu ne?” dedim. “Efendim çini” dediler. “Ne 

çinisi?”, “Efendim kalede çiniler vardı”, “Kim gördü?”, “Ben gördüm, ben 

gördüm”, “Ne oldu?”, “Efendim kırıldı”, “Kim kırdı?”  bir sessizlik.  

Çoluk çocuğumuz kırmış. O Kalenin duvarlarına tek yol şu, tek yol bu 

yazmış. Herkes kendi görüşüne göre tek yol devrim yazmış, tek yol İslam 

yazmış, tek yol bilmem ne yazmış. Ama devrimci olanı da, İslamcı olanı da 

evvela bu memleketin değerlerini korumayı idrak etmesi lazım. Çünkü 

kim kırdı kaledeki o çinileri, efendim çoluk çocuk. Efendim biz çocukken taş 

atıp kırardık. Peki, sen çocuksun idrak edemiyorsun, orada hiç mi büyük 

yok. Evladım dur bu kale bizim milli tapumuz. Bizim tarihi eserimiz.  

Amerika’da bir Aloha Kalesi var, kaç yıllık? Birkaç yüz yıllık. Millet 

bayılıyor. Biz binlerce yıllık eserlerimizi yok ediyoruz. Tesadüfen karayolları 

yapılırken fosillere çarpmış bir kısmını çıkarmış ta ondan sonra aman durun 

demişiz.  

O bakımdan ilerde keşke dememek için mevcut değerlerimize sahip çıkalım. 

En son en mütekâmil dinin verilerini idrak ile kullanalım. Çankırı’da 

yapılması gereken çok şey var. Ama onları Ahmet’e Mehmet’e havale 

ederek yapamayız. Belediye yapsın, Ali yapsın, Milletvekilleri ne güne 

duruyor hükümet yapsın gibi düşünceleri bir kenara bırakalım. Sayın 

hocamız çok güzel ifade ettiler birlik beraberlik içinde yapılacak, yapılan her 

iyi şeye sahip çıkarak, yapılan her yanlış şeye karşı durularak değerler 

korunacak. Çankırı’nın geleceği imar ve inşa edilecek.  
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Bazen bir yanlış iş yapılıyor yamuk işi olanlar kendi yamukluklarından 

dolayı buna ses çıkarmıyorlar. Ben buna mani olursam benim bu yamuk 

işime de sonra birileri imkân vermez diye düşünülüyor. Ama kendi 

yanlışımız ne olursa olsun onun sorumluluğu bize ait millete yönelik 

yanlışlara izin vermeyeceğiz.  

Elhamdülillah Müslüman çoğunluğu olan bir ülkenin, laik bir ülkenin 

fertleriyiz ama İslam’ın Yüce Peygamberinin hadisi şerifi açık. “Kendinize 

olan haksızlıklara tahammül ediniz, ama millete olan haksızlıklara karşı 

koyunuz”.  Topluma, ortak sorumluluğumuza yönelik yanlışlıklar oluyor; 

her neyse konular bitmez ama 3. Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni bugün burada 

sona eriyor. Öğleden sonra arzu eden konuklarımız Çankırı’mızın önemli 

bir değeri olan Tuz Mağarasını görecekler. Yaşı hesap edilemeyen ancak 

dokuz kişinin el ele kucaklayabildiği Koca Meşe’yi görecekler. Kim bilir 

hangi kuşun gagasında geldi ya da hangi rüzgarın kanadında o toprağa 

savruldu, orayı sevdi, serpildi büyüdü. Bu Çankırı için çok önemli bir değer. 

Tarihi ve tabii varlıkları, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulları 

oluşturduk. Tarihi, mimari ve tabii özelliği olmayan bir kısım yerlere tabela 

çaktık, hiç dokunamıyoruz ama tarihi, tabi ve kültürel varlığı net olan 

konulara da bazen sahip çıkılmadığı ortada.  

Neyse o konularda da şuur gelişti, bilinç arttı. Nasıl artıyor: Konuşarak, bu 

değerlerin farkına vararak, ortak sorumluluğumuzu üstlenmeye davet 

ederek artıyor. O bakımdan ben fevkalade mutluyum. Bilgi dağarcığımıza 

giren her harf bizi mutlu kılmalı. Ona yönelik çabalarımızı arttırmaya teşvik 

etmeli. Bu günkü şölenin son günü de genel bir arzunun eğilimini 

görüyorum. Hanımefendileri toplantımızda görmekten, özellikle çoğunluğu 

hanımefendilere karşı kaybetmekten de ayrı bir heyecan ve mutluluk 

duyuyorum. Onlar da hoş geldiler.  

Dördüncü bilgi şöleninde buluşmak ve üçüncü bilgi şöleninin bize yüklediği 

yükümlülükleri de yerine getirmek üzere hepinize teşekkür ediyor, saygılar 

sunuyorum. 
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