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Sayın Valim, Sayın Rektörüm, Sayın Belediye Başkanım,  

Değerli bilim adamları, Kıymetli konuklar.  

Sözlerime başlarken Bakanımız Sayın Ertuğrul GÜNAY’ın selam ve 

sevgileriyle etkinliğin başarılı geçmesi dileklerini iletmek istiyorum.  

Bakanlığımızın bu programa sağladığı maddi ve manevi destek 

münasebetiyle söz almış bulunuyorum. Hepinizi sözlerimin başında tekrar 

sevgi ve saygıyla selamlıyorum.  

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü olarak Bakanlığın hem araştırma 

hem eğitim ve hem de destekleme faaliyetlerini yürüten birimiyiz.  

Anadolu’nun dört bir köşesinde yerel yönetimlerimizin, vakıf ve 

derneklerimizin kültür ve sanat başta olmak üzere çeşitli etkinliklerine 

maddi destek sağlıyoruz. İçerik itibariyle bugün burada icra edilen program 

ve benzerleri bizim için özel bir önem taşımakta olup destek verdiğimiz 

projeler arasında bunlara öncelik veriyoruz.  

Bu programlar iki niteliğiyle öne çıkmaktadır. Birisi konusu itibariyle son 

derece önemli ve anlamlı projelerdir. Zira yerel potansiyel, yerel dinamikler 

yöresel kültür ve kültür değerleri yöresel ve tarihsel değerleri konu alan, 

bunları bilimsel, sanatsal çerçevede değerlendirilmesini öneren 

yaklaşımların geliştirildiği bu toplantılar, gerçekten kültürümüze büyük 

hizmetler sunmaktadır. İkincisi de programların gerçekleştirilme şeklidir. 

Valiliklerimizi, Belediyelerimizi, üniversite camiamızı ve 

akademisyenlerimizi bir arada görmekten son derece mutlu oluyoruz ve bu 

ortaklaşa gerçekleştirilen projelere mutlaka katkı ve katılım sağlıyoruz.  

Evet, şu an açılışını yaptığımız programda program dokümanına 

baktığımızda mutfaktan arkeolojiye, geleneksel sivil mimariden, türkülere, 

geleneksel el sanatlarından yaran kültürüne, geleneksel kıyafetlerden 

turizme, şehirleşmeye ve doğal kaynaklara kadar Çankırı’nın sahip olduğu 

zenginliklerin tamamını bilimsel yaklaşımla ele alındığını ve gündeme 

getirildiğini görmekteyiz. Elbette böyle bir programa katkı ve katılım 

sağlamayı görev saydım.  

Turizm açısından Çankırı ile ilgili bir iki not iletmek istiyorum. Bakanlığımız 

sektör stratejisini belirlemiş ve bunu yayınlamış az sayıda kamu 

kurumundan bir tanesidir. Şurada kısaca göstermek istiyorum tüm 

Türkiye’yi yerel potansiyeller dikkate alınarak temalar bazında turizm 
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gelişimlerinin baz alındığı bir tematik haritayı göstermek istiyorum size. Bu 

doküman Bakanlığımızın internet sitesinde yayınlanmaktadır. Özelikle 

turizm konusunda hazırlık yapan, bildiri sunacak arkadaşın belki dikkatini 

çekmiştir. Kış turizmi gelişim koridorları var bu haritada. Diğer pek çok 

unsurun yanında özellikle kış turizmi gelişim aksı üzerinde üç önemli 

merkez belirledik. Bunlar batıda Bolu’dan başlamakta, Çankırı ile devam 

etmekte ve nihayet Kastamonu ile yukarıya çıkarak son bulan bir akstır. Bu 

aks üzerinde üç nokta üzerinde kış turizmi merkezi planlanmış 

bulunmaktadır.  

Malumları olduğu üzere 2005 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ilan edilmek 

suretiyle Çankırı ile ilgili 2 tane önemli turizm merkezimiz var. Bu turizm 

merkezimizin planlama, yatırım ve diğer altyapı ve üst yapı çalışmalarını 

gerçekleştirmeye yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Bu sadece 

stratejik bir önceliktir. Bir önem sıralaması değildir. Kısa sürede bu 

potansiyeli açığa çıkartacak değerde bulunduğu için Çankırı’da kış turizmi 

stratejik olarak bir tema olarak belirlenmiştir. Yoksa Çankırı’nın kapasitesi 

imkân ve kabiliyetleri sahip olduğu değerler az önce sayın başkanımız 

konuşmalarında sıraladı. Halk kültüründen yayla turizmine, termal 

imkânlardan şehir turizmine varıncaya kadar birçok geniş kültür, sanat tarih 

değerleriyle Çankırı çok büyük bir turizm çekim merkezi potansiyeline 

sahiptir.  

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü olarak biz yurt içinde halk kültürünü 

yurt dışında da Türk Kültürünü araştıran bir birimiz. Sempozyum 

programını incelediğimizde halk kültürünün gerçekten zengin bir biçimde 

ve çok fazla başlık altında ele alındığını görüyorum. Bu konuda bildiri 

hazırlayan hazırlık yapan akademisyen arkadaşlarımıza gerçekten teşekkür 

ediyor ve buradan kendilerine bir duyuruda bulunmak istiyorum. 2009 yılı 

Çankırı’nın geleneksel kültür değerlerini kapsamlı bir şekilde 

araştıracağımız bir yıl olacaktır. Ancak bunlar içerisinde Yâran Kültürünün 

önemli bir yeri olacaktır. Sayın Başkan konuşmasında da değindi. Bize 

sunulan dosyalar içerisinde de gerçekten yerinde bir cümleyle ifade ediyor 

kendileri. Çankırı’nın yerelden evrensele uzanan en önemli kültürel 

zenginliklerinden birisidir diyor. Hiç kuşkusuz yaran kültürü çeşitli adlarla 

çeşitli uygulama farklılıklarıyla da olsa Anadolu’nun çeşitli yerlerinde farklı 

yerlerinde bir kültürdür. Ancak Çankırı’nın şöyle bir özelliği var. Bu kültürü 

yaran kültürünü en canlı bir şekilde en özgün özellikleriyle yaşatmayı 
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başarmış ve bu anlamda hepimize yani Türk Kültürüne hizmet etmiş bir 

ilimizdir. Konuşmalarda değindiler. Yaran kültürüyle ilgili kurulmuş olan 

dernekler bu konuyla ilgili çalışan akademisyenlerle birlikte olacağımız bir 

dosya hazırlık çalışması yürüteceğiz 2009 yılında. Zira bundan üç hafta önce 

İstanbul’da UNESCO kültür uzmanlarını ülke temsilcilerini ağırladık. Orda 

deklere edilmiştir ki Türkiye 2009 yılında UNESCO’ya sunulmak üzere sizin 

tabirinizi kullanıyorum yerelden ulusala, ulusaldan evrensele taşıyacak 

değerler arasında yaran kültürü geleneğini belirlemiştir.  

2009 yılında bu kapsamda alan araştırması, bilimsel araştırmalarla konuyla 

ilgili etkinlikler, bu geleneğin taşıyıcısı olan kişiler, topluluklar ve süreçlerini 

belgeleme anlayışıyla çekim ve kayıtlarını yaptığımız çalışmalar nihayet üç 

dilde yayınlayacağımız cd, belgesel filmler ve prestij kitaplar UNESCO’ya 

hazırlayacağımız dosyayı inşallah tamamlamış olacağız.  

Son bir duyuruda bulunmak istiyorum. Çankırılı şair ve yazarlarımızın çok 

güzel bir etkinlik sürdüre geldiklerini duydum. Çok takdir ediyorum 

kendilerini. Çankırı da yaşayan ve özellikle Çankırı da icra edilmek üzere 

kültür ve sanat konusundaki bütün projelerinizi 2009 yılında 

gerçekleştirmeyi planladığınız bütün projelerinizi hazırlayın ve lütfen 

Bakanlığımıza iletilmek üzere İl Müdürlüğümüze veya doğrudan Araştırma 

ve Eğitim Genel Müdürlüğümüzle temasa geçmenizi istirham ediyorum. 

2009 yılı Çankırı için daha aktif, Bakanlığın imkânlarının daha yoğun bir 

şekilde Çankırı’ya yöneltildiği ve Çankırı’nın Bakanlık tarafından daha 

güçlü bir şekilde desteklendiği bir dönem olacaktır. Bunu Bakanlığın bir 

temsilcisi olarak ifade etmek istiyorum.  

Son olarak böyle güzel bir programın işbirliğiyle hazırlanması olmuştur. 

Sayan Valimize, Sayın Belediye Başkanımıza, Sayın Rektörümüze ve siz 

değerli katılımcılarımıza Türk Kültürüne ve kültürümüze hizmet ettiğiniz 

bu program münasebetiyle çok teşekkür ediyor hepinize saygılarımı 

sunuyorum.  
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Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Genel Müdürüm, kıymetli 

meslektaşlarım, değerli basın mensupları kıymetli misafirler; 

Üniversitemiz tüzel kişiliğine bir yıl önce kavuştu ancak rektör atamaları bu 

sene gerçekleşti, iki ay önce göreve başladım. 

Bu konuşmayı fırsat bilerek bu programın müdahili olan Üniversitemizinde 

kısa bir tanıtımını sunacağım.  Bizim Rektörlüğe başlamış olduğumuz iki 

aylık sürede neler yapmış olduğumuzu Üniversitenin mevcut durumunu ve 

gelecekte vizyonu ile ilgili mümkün olduğu kadar sizi sıkmayacak kısa 

bilgiler vermek istiyorum.  

Tabi 100. Yıla Doğru;  böyle bir hedef gerçekten beni heyecanlandıran bir 

başlık. Bir hedef koyduğunuzda bir misafir bekler gibi, çok önemli bir konuk 

bekler gibi hazırlık yapıyorsunuz. Dolayısıyla Cumhuriyetimizin lOO. 

Yılına hazırlanıyoruz. Kamu kurumlarının Cumhuriyetimizin lOO. Yılına 

onbeş yıl kala, çeyrek kala diyelim buna, acaba biz o başlangıçta olan aşkı 

iştiyakı, yapılması gerekenleri gerçekten zamanında, vaktinde yaptık mı, 

yoksa biraz geç mi kaldık? Yoksa yapamadıklarımızı niçin yapamadık? 

Yapılması gerekenler mevzuunda derin tefekkürle bir muhasebe gerektiğine 

de inanmaktayım. Yani biz hedef koyduğumuz zaman lOO. Yıla 15. yıl var. 

Biz bu düğüne, bu bayrama, Cumhuriyetimizin 100. yılına Sayın Valimizin 

kaydettiği gibi başı dik ve her alanda gerçekten itibarlı, özgüvenli, kendini 

ispat etmiş bir Türkiye olarak çıkması gerekmektedir ve bunu sağlamak için 

de elbetteki her birey, her kurum üzerine düşeni mutlaka yapması 

gerekmektedir. 

Mustafa Kemal ATATÜRK'ün 10. Yıl nutkunda söylediği az zamanda çok 

işler yaptık sözünü ben de size gayet gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Tabi 

üniversitemizin şansı, geleneği olan, gerçekten otuziki yıllık geleneği olan 

bir yüksek okula sahip olması artı Orman Fakültesi. Ankara Üniversitesine 

bağlı Sağlık Yüksekokulunu da sayıyorum, iktisat Fakültesi ve Güzel 

Sanatlar Fakültemiz daha yeni ancak Ankara Üniversitesine bağlı Fakülte ve 

Yüksek Okulumuz gerçekten bizim idari ve akademik açıdan büyük bir 

kolaylığımız olarak önümüze çıktı. Nitekim bizim içerden idari personelle 

çalışmamızı sağlama açısından da bu iki ünitemizin yetişmiş personele sahip 
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olması işlerimizi kolaylaştırdı. Üniversitemizin Orman Fakültesi, İktisat 

Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu ile Sağlık 

Yüksekokulu dışında birde kağıt üzerinde Fen Edebiyat Fakültesi 

bulunmakta idi. Tabi ekranda göreceksiniz, ben o detaylara girmeyeceğim 

ancak eğitime öğretime devam eden fakültelerimiz yüksekokullarımız 

mevcuttu hepimizin bildiği gibi fakat fen edebiyat fakültesi kağıt 

üzerindeydi. 

Göreve başladıktan sonra tabi arkadaşlarımızın burada daha önceden de 

hizmete amade olmuş ve bu işi yürüten sevgili meslektaşlarımızın idari 

personelimizin katkılarıyla biz ilk önce üniversite içindeki yapılanmayı 

sağlayabilmek için Fen Bilimleri Enstitüsünü ve Sosyal Bilimler Enstitüsünü 

kurduk, müdürlerini atadık, çerçeve yönetmeliği çıktı ve çok yakın zamanda 

Ankara'ya bağlı olarak çalışan öğrencilerimiz artık Çankırı Karatekin 

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans öğrencileri olarak eğitim 

öğretim hayatlarına devam edeceklerdir. Sosyal Bilimler Enstitüsü de aynı 

şekilde aktive edilmiştir. 

Senatomuz ve Senatomuzca seçilen yönetim kurulumuz söz konusu 

Fakültenin yani Fen Edebiyat Fakültemizin bütün bölümlerini aktive 

etmiştir. Ayrıca Fen Edebiyat Fakültesinde Çağdaş Türk Lehçeleri Anabilim 

dalını aktive ettik. Farklı olarak bunları söylemek durumundayım. Ayrıca 

Çin Dili ve Edebiyatı, Japon Dili ve Edebiyatını da aynı şekilde Fen Edebiyat 

Fakültesine ilave ettik. Bunların izinleri için yazıldı, kadro aktarımları 

gerçekleştirilmek üzere, çok yakında da ilana çıkarak kadro alımlarına 

gideceğiz. Tabii bu esnada iktisat Fakültemiz 4 bölüme daha kavuştu. Kamu 

Yönetimi, Maliye, Ekonometri ve Uluslararası İlişkiler bölümlerini de ilave 

ederek iktisat Fakültemizin bölüm sayısını altıya çıkarttık. Güzel Sanatlar 

Fakültesine müzik ve sinema televizyon bölümünü de ilave etme 

çalışmalarında sona yaklaştık. 

Üniversite tabii ki toplum hayatında çok önemli, bunu vurgulamak 

gerekiyor. Bizim,  üniversite vizyonumuz, arkadaşlarım adına da 

konuşabilirim çünkü onlarla da aynı düşünüyorum, üniversite şehrin 

dışında şehri tepeden gören, şehirle bütünleşemeyen bir konumda değildir. 

Çünkü o halkın üniversitesidir. Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı'nın 

üniversitesidir. Dolayısıyla ben ilk geldiğimde dedim ki şehri yüreğinde 

besleyecek, büyütecek ve şehrin yüreğinde büyüyecek bir üniversite olacak. 
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Onun için bütün hemşerilerimize kapımız açık. Biz halkımızla birlikte 

yürüyeceğiz. Çünkü kendi başına bağımsız bir tüzelkişiliği olan kamu 

kurumu olsa da, ben hep Kuvayı Milliye hareketine benzetiyorum. Kuvayı 

Milliye bir zorunluluk olarak yöresel, ulusal direniş grupları şeklinde gelişti 

ama bir yıl geçmeden Mustafa Kemal Atatürk bunları bir milli ordu, düzenli 

ordu haline getirdi. Hepimiz kurum ve müesseseler olarak bir bütünün 

parçasıyız. 

Personeli bulunan bir üniversiteye dışarıdan eleman getirmenin pek sağlıklı, 

çalışma barışına ve huzuruna katkı sağlayacağı inancında değildik. 

Dolayısıyla içerden arkadaşlarımızı terfi ettirdik, değerlendirdik. Bizim 

üniversitemizin üç ana ilkesi var. Bunu her zaman vurgulamak istiyorum ve 

vurgulayacağım. Maalesef Türkiye'de üniversitelerimizde geçmişte bazı 

sıkıntılar yaşadık. Bizim üniversitemiz rektörün arkadaşlarıyla ben o 

kelimeyi kullanmak istemiyorum ama rektörün adamlarının oligarşik tarzda 

idare ettiği bir üniversite olmayacak İkinci olarak bizim üniversitemiz 

akademisyenlerin kaderini rektörün iki dudağı arasında olan bir üniversite 

olmayacak asla. Üçüncüsü ise siyasal ve ideolojik, kiliselerin, ben özellikle 

kilise diyorum, çünkü birbirini aforoz ediyor bunlar. Bu tür çatışmaların 

olduğu bir üniversite olmayacak bizim üniversitemiz. Gerçekten katılıma, 

demokratik, istişareye dayalı bilimi, araştırmayı, kaliteyi ön plana çıkartan 

ve önce o kriterlerle çalışan bir üniversite olacak. 

Ben tarihçi olmam hasebiyle siyaset kültürü de çalışıyorum. Tabii Kutadgu 

Bilig'den Nutuk'a biz dün konuşmacılarımız nutukla ilgili hocamız biraz 

bahsetti. Tabii öyle kolay bahsedilecek bir husus değil, ben onun sıkıntısını 

anladım. Bizim milletimizin siyaset kültürü ile ilgili ortaya koymuş olduğu 

eserler fevkalade çoktur. Belki hiçbir millete nasip olmayacak şekilde çoktur. 

Şimdi inşallah o projeyi de ben burada tarih bölümüne yaptıracağım. El 

değmemiş gerçekten özgün siyasetnameler, Nesayikül Müzedat şeklinde 

Nizamül Mülkü biliyoruz, Kutadgu Biligi biliyoruz, Nutuk'u biliyoruz ki 

son örneğidir siyaset kültürümüzün şaheserlerinden ama biz anlama ve 

anlatmada hala sıkıntılıyız. İnşallah biz Fen Edebiyat Fakültesi Tarih 

bölümünde bu projeyi de gerçekleştireceğiz. 

Bizim siyaset kültürümüzün temel iki ilkesini söyleyeceğim ve başlatılmış 

yapılanma ile ilgili bilgiler verdikten sonra konuşmamı keseceğim. 
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Bizim siyaset kültürümüzde yönetici hizmetkârdır. Bunu her zaman 

vurgulamaktan yanayım. Atatürk'ün 31 Aralık 1926 Ankara konuşmasında 

da bu vardır. Ben İlgaz Kaymakamlığı web sitesinde de görünce çok mutlu 

oldum. Hatta Yapraklı Kaymakamımızın makamının arkasında özetini 

gördüm. Gerçekten bunu anlayan ve uygulayan insanlar oluruz. Atatürk bu 

konuşmasında diyor ki; Millete efendilik yoktur, hamilik vardır. Kim bu 

milletin hizmetkarı olursa efendisi olur. Hadim diyoruz. Eski kültürümüzde 

hizmetkar hadimdir. Arapça yazılışı k harfiyle yazılır. Ama bu millete 

gerçekten hizmetkar olmazsanız hadim olursunuz. Güzel h yazılır. Oda 

terminatör demektir. Yakan, yıkan, zalim demektir. İlke olarak gerçekten 

halka hizmet hakka hizmettir. Bizin insanımız özellikle bu bölge insanı 

itaatkar, kanaatkar, sadakatlıdır. Ama buna mukabil hep yıpranmış, 

maalesef bu bölge hep kan kaybetmiştir. Ben rektör olarak şuna inanıyorum 

insanımıza Çankırılı hemşerilerimize bu bölgemizin insanına Türkiye 

coğrafyası insanımıza da aynı şeyi söyleyebiliriz, gerçekten bu insanlara 

hizmet etmek, bu insanlar için çalışmak, üniversite olarak, veya herhangi bir 

kurum olarak ben bunun ibadet olacağına inanıyorum. Aynı ibadet şeklinde 

değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. 

Tabii bizim başlatmış olduğumuz birçok projemiz var. Çok yönlü 

düşünüyorsunuz. Üniversite bir taraftan yapılanırken, bir taraftan personel 

ihtiyacını giderirken akademik ihtiyaçlarını kurumsal bir takım 

merkezlerinin yapılanmalarını sağlaması da gerekiyor. Biz üniversitenin 

logosuyla ilgili olarak hepinizin malumu yarışma açtık. Hocalarımızın 

cübbesine kadar, şu müjdeyi de vereyim cübbelerimizdeki sırmalar taş 

mescitteki benek gül benek ile işlenecektir. Zaten logomuzda Güzel Sanatlar 

Fakültesi Dekanımız Prof.Dr.Suna Hanımın da üstün gayretiyle Çankırı 

kültürünü ve evrenselliği bir arada barındıracak bir logo tasarımı 

öngörülmektedir. 

Üniversitemizin şu anda sürekli eğitim merkezi olan Çankırı Tarih ve 

kültürü araştırma merkezi tüzüğünü yaptırdık. Tarihçi olarak da ben bunu 

düşünerek şehir tarihçileri alıyorum. Uzaktan eğitimli ilgili çalışmalarımız 

sevgili Yüksekokul Müdürümüz Rıza Beyin gayretleriyle devam ediyor. 

Biliyorsunuz birçok üniversitede olmayan iki akıllı sınıfımız var. Tabii ben 

bunları hazır buldum. Sayın Valimizin, Belediye Başkanımızın, 

hocalarımızın gayretleriyle okulu daha önceden akıllı sınıfı uzaktan eğitimin 

teknolojisinin iki tane ayağı bizde mevcut. 
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Yabancı dile çok önem veriyoruz. Yabancı diller yüksekokulu için kuruluş 

çalışmaları başlatıldı. Arkadaşlarımız çalışıyorlar. Geçen cumartesi hoca 

arkadaşlarımızla görüştük. Başka üniversitelerde sayın valim Kızılırmak 

sizin de çok iyi bildiğiniz gibi küçük Çukurova. Biz nasip olursa toprakçı, 

ziraatçı, bir arkadaşımızın prof. Kendi alanında Amerika da mastırını, 

doktorasını yapmış, gerçekten dünya çapında bir arkadaşımız. Onu ikna 

ettik. Biz Kızılırmak'ı organik tarımım üssü haline getireceğiz üniversite 

olarak. Ve nihai olarak da arkadaşımızın gayretiyle de bütün her bölümü 

olmamak kaydıyla ziraat fakültesi çalışmalarımız da olacaktır. Ama bunlara 

gayet iyi etüt ettikten sonra yapacağız. Çünkü bu gün milli eğitim 

bakanlığının. YÖK'ün DPT'nın, maliyenin bize öngördüğü bir takım 

hususlar var. Mesela ben beden eğitimi yüksekokulu açmak istesem 

açamıyorum. Çünkü 20 bin mezunumuz bekliyor. Türkiye'de ziraat 

fakülteleri var. Çevremizde Ankara'da var. Ama rasyonel bir şeyle 

yöremizin ve bölgemizin ziraat fakültesinin hangi bölümlerine ihtiyacı varsa 

o bölümlerinin fakülteyi kurup aktive ederek şehrimizin zirai 

donanımlarını, ziraat özelliklerini besleyecek, büyütecek bundan getiri 

sağlayabilecek, istihdam alanı sağlayabilecek bir şey çıkarsa bunlar hep bir 

fizibilite araştırma konusu biz böyle bir düşünceye de sahibiz. 

Tabii Ilgaz hepimizin bildiği gibi sayın valimiz de bahsetti. Ilgaz da ayrı bir 

potansiyel. Çankırı'nın turizm potansiyelinin en önemli ayaklarından birisi. 

Onun için turizmci de ilan veriyorum. Turizmci arkadaşlar gelecek ve 

üniversite turizm anlamında Ilgaz’a ne vermesi gerekiyorsa onu verecektir.  

Şehrimizde ilahiyat fakültesi talebi var. İlahiyat fakültesi bölgemizde 

Çorum'da, Ankara'da ve Gazi'de var. Yok mu? Biz tabi ilahiyat fakültesi 

içinde birçoğumuz biliyor ama fakülte açmak Shaolin’in 30 odası gibi bir 

şey. Fakülte açabilmek için birçok çalışma birimden geçtikten sonra Milli 

Eğitim Bakanlığının onayı ile Bakanlar Kuruluna gidiyor, çok kolay bir süreç 

değil. Ama biz bu süreçleri çalışacağız aşacağız. Fakat bizim kanaatimiz 

bunu biz arkadaşlarımızla akademisyen arkadaşlarımızla dışarıdan hoca 

arkadaşlarımızla uzmanlarımızla aşacağız. Uluslararası ilahiyat gibi çok 

farklı bir ilahiyat fakültesi olmasında da yarar olduğu kanaatindeyim. Ben 

şahsen bu fikirdeyim ama bu fikir de beslenip büyütülmesi gereken bir 

düşünce.  
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Tabi bizim hemşirelikle ilgili Sağlık Yüksekokulumuzun Sağlık Bilimleri 

Fakültesi olması için çalışmalarımız başlamak üzere. Meslek 

Yüksekokulumuzun Müdürü Rıza Bey o konuda da araştırma yapıyor. 

Teknik programlar veya teknik eğitim fakültesi haline dönüştürülmesi ile de 

ilgili bir takım çalışmalarımız var. Ama Yüksekokulumuzun donanımını 

herkes biliyor, bizim Meslek Yüksekokulumuz Türkiye de ilk 3‘e giren 

gerçekten alt yapısı çok sağlam öğretim kadrosu çok iyi bir okul. 

Mühendislik fakültesi programımız da olan bir düşünce. Araştırma 

merkezlerimizden bir tanesi de Atatürk İlke ve İnkılâpları tarihi Uygulama 

ve araştırma merkezi. Tabi bu bizim sene içerisindeki kutlamalarımızda ve 

araştırmalarımızda valimizin yaptığı programlara veya sivil toplum 

örgütlerinin yaptığı programlara üniversitemizin bu merkezi ile çok yoğun 

destek sağlayacağına inanıyorum. Ve ben tabiî ki cumhuriyet tarihçisi 

değilim. İnkılâp tarihi derslerine çok girdim. Fakat alanım benim yeniçağ 

tarihi ben Allah nasip ederse cumhuriyet tarihini de inkılâp tarihini de 

alacağımız asistan arkadaşlardan bir kaçını Atatürk biyografisti olarak 

yetiştirilmesi taraftarıyım. Şimdi körfez savaşında sayın valim CNN de 36 

tane ben 1991 deki 36 tane Saddam biyografist saydım. İşi gücü Saddam 

yani Saddam la ilgili çalışıyor. Cumhuriyetimizi kurucusu Mustafa Kemal 

Atatürk’le ilgili sadece ve sadece onun biyografisi ile alakalı çalışan inkılâp 

tarihi veya cumhuriyet tarihi uzmanlarına ihtiyacımız olduğu muhakkaktır. 

Tabii sadece bu biyografi bizde hala tartışılır. Gerçekten zayıf olduğumuz 

bir konudur. Tabi ki sadece Mustafa Kemal Atatürk değil ama bunu siyaset 

bilimcilerimizin de siyaset bilimi çalışan arkadaşlarımızın da bu yönde 

düşünmesinde çok fayda var. Çünkü artık dünya böyle bilim merkezli 

duruma gelmiştir.  Siyasetin bile bilim tarafından beslenen ve desteklenen 

bir dünyasında yaşıyoruz. Ve bu ihtiyaç gittikçe büyüyor.  

Tıp fakültesi elbette bu şehrin özlemi ihtiyacı olan ve Çankırı’yı gerçekten 

tabiri caizse uçuracak bir program. Biz tıp fakültesi için üniversite olarak 

elimizden geleni yapacağız. Onun çalışmalarını çok yakında başlatacağız. 

Zaten hemşireliğin sağlık bilimleri fakültesi olmasını istememiz ona 

dönüşmesini istememizin en büyük sebeplerinden bir tanesi de ileride 

düşünülen tıp fakültesidir. Çünkü hoca akademisyen fakülte de yetişiyor 

veya fakülteye geliyor.  

Üniversite eğitimi ile ilgili son sözlerimi söylüyorum. Üniversite eğitimi ile 

ilgili biz öğrencilerimizi çok önemseyen güler yüzlü bir üniversite olmak 
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istiyoruz. Gerçekten kendi içerisinde de güler yüzlü bir üniversite kendi 

personeli içerisinde de yöneticisi ve çalışanıyla akademik olsun, idari olsun, 

Çankırı Karatekin Üniversitesi güler yüzlü bir üniversite olmak istiyoruz. 

Bizim en önemli görevlerimizden birisi insan mimarlığı, iyi bir öğrenci, 

hangi alanda olursa olsun, iyi öğrenci yetiştirmek. Ama önemsediğimiz üç 

unsur var. Gerçekten öğrencilerimizin güzel Türkçemizi en iyi şekilde 

öğrenebilmeleri için biz Üniversite olarak elimizden geleni yapacağız. 

Çünkü GOETHE’nin bir sözü var. Diyor ki, “Kendi dilini bilmeyen, başka 

bir dili öğrenemez.” Gerçekten öyledir. Bizim yabancı dildeki soğuk 

duruşumuz, gecikmişliğimiz, Türkçemizden dolayıdır. Türkçemizi maalesef 

çok iyi öğrenemediğimizden dolayıdır. Biz çocuklarımızın, öğrenci 

arkadaşlarımızın, Türkçe ile alakalı sıkıntılarını gidermede, sadece Türk Dili 

Dersi değil, onun haricinde başka uygulamaları devreye sokacağız bunun da 

programını herkes bizden duyacak. 

Ben bütün sosyal bilimlerin ve fen bilimlerin felsefe okumasından yanayım. 

Avrupa bütün alanlarda felsefe zaruridir. Benim unvanım doktor-filozoftur. 

Ben felsefe fakültelerinde iki büyük seminer, doktora için iki büyük seminer 

yaptım. Hocamın birisi KANT’çıydı, birisi LİNKEŞTAYN’cıydı. Felsefe 

bilimlerin anasıdır. Yani felsefenin ne olduğunu anlatacak durumda 

değilim. Ama bütün fizik felsefesi okuduğumu söyleyeyim. Biyolojik felsefe 

okudum. Yani sosyal bilimlerinde, fen bilimlerin özellikle öğrencilerimizin 

mutlaka felsefi bir alt taban, alt yapı kazanmasının çok zaruri olduğuna 

inanıyorum. Niçin? Çünkü böyle bir metodolojik alt yapı, böyle bir 

düşünmeyi öğreten soru sormayı öğreten bir altyapı olmadığı için, bizim 

insanlarımız maalesef tabiri caizse sapla samanı bir birine karıştırmakta.  

Ben dün de bir yerde anlattım. Televizyonda soruyor, “Efendim, Sizce 

çağdaş uygar demokrat insan kimdir?” diye soruyor bir bayan bir erkeğe. O 

da diyor ki: Traşlı, takım elbiseli, kravatlı, ayakkabıları boyalı birisidir. 

Elbette” diyor. Ama biz, o arkadaşımız çağdaşlık nedir? Uygarlık nedir? 

Demokratlık nedir? Bunu bilseydi, bu malzemeleri tanımış olsaydı. O cevabı 

vermeyecekti. Ben bunu öğrencilerime sorduğumda “Hocam kılıkla, 

kıyafetle olur mu bu işler?” dediler.  

Hepsi hemen hemen aynı şeyi söylüyorlar. Ben de dedim ki, “Benim küçük 

kız da söylüyor bunu”. Siz üniversite öğrencisisiniz. Burada bir zihin 

deformasyonu var. Diyor ki çağdaş, uygar, demokrat insan nasıl tarif 
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ediyorsunuz? Diye soruyor. Soruyu soran bayan ve cevap erkek. – Siz hiç 

tıraşlı takım elbiseli efendime söyleyeyim, kravatlı, bayan düşünebiliyor 

musunuz? Beyefendi çağdaşlık, uygarlık, demokratlıktan bahsediyor. Ama 

zihninde kadın diye bir şey yok. Erkeği tarif ediyor. İnsan eşittir erkek 

olarak algılıyor. Dolayısıyla buna çok ehemmiyet veriyoruz. Düşünce 

kulüpleri oluşturacağız. Gerçekten sosyoloji ve felsefe… bir felsefecimiz 

geliyor. Üç dil biliyor arkadaşımız. Öğrenci arkadaşlarımızın  hiçbir 

ideolojik ve siyasal angajman olmaksızın gerçekten düşünmeye yönelik  

çalışmalar yapacağız bütün kulüplerde bu tür düşünce gruplarında, şehre 

de açık olacak.. Biz şehirsiz hiçbir şey yapmayacağız. Bunu hiç unutmayın.  

Üçüncüsü de biz yabancı dile çok önem veriyoruz. Yabancı dil üniversite 

öğrencimizin bir dille yetinmemesi için uzaktan eğitim merkezimizde olsun, 

sevgili hocalarım Recai Bey osun, diğer dekan arkadaşlarımız olsun, daha 

önceden öğrencilerinin dört yıl yabancı dil görmeleri için yoğun gayret sarf 

ediyorlar. İktisat fakültesinde hocam uyguluyor ama, biz bunu daha 

sistematik, çok daha mektepli bir duruma, programlı bir duruma getireceğiz 

ve Çankırı Karatekin Üniversitesi bu vesile ile tercih edilen, edilebilir değil, 

tercih edilen bir üniversite olacaktır.  

Son söz olarak şunu da söyleyeyim. Tabiî ki bu yeni üniversite 

yapılanmalarında her türlü fakülteyi, her türlü bölümü açması 

düşünülmüyor. Belirli alanlarda ihtisaslaşan üniversiteler isteniyor. 

Dolayısıyla biz de Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak belirli alanlarda 

gerçekten kendisinden söz ettiren üniversite olmak için gayret sarf edeceğiz.  

Ben hepinize sabrınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Özellikle sosyal 

bilimciler çok konuşurlar. Onun için ben kendim, burada frene basıyorum. 

Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ama üniversitem adına Çankırı Karatekin 

Üniversitesine yoğun katkı sağlayan Sayın Valimiz, Sayın Belediye 

Başkanımız, Üniversite Vakfımız, vakfın üyeleri, üniversitede çalışan 

arkadaşlarımız, hele hele Çankırı halkının üniversitemize duyduğu heyecan 

ve katkıyı ve sivil toplum örgütlerini Çankırı’da yaşayan herkese, bu 

üniversitenin ortaya çıkmasını sağlayan herkes, bila istisna, bizim başımızın 

tacıdır. Ben onlara üniversitem adına yürekten teşekkür ediyorum. Ve 

hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

  



                           ÇANKIRI VE YÖRESİNDE OĞUZ BOYLARI 

                                                                                 Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY 

Bugün Orta Asya adı verilen ‘Uluğ Türkistan’dan, XI. Yüzyıldan itibaren 

yaptıkları sürekli göçler ile Anadolu’nun hemen her yöresine yerleşerek, bu 

toprakların doğudan batıya Türkleşmesinde asıl rolü oynayanlar çeşitli 

Oğuz boylarıdır. Bugünkü Kazakistan’ın Otrar ve Sayram adlı tarihî 

şehirleri ile Yesi ve Horasan bölgelerinden önce İran ve sonra Anadolu’ya 

gelen bu boylardan bazıları Anadolu Selçuklu İmparatorluğu zamanında 

hemen yerleşik hayata geçmişlerdir. Çünkü bu boyların büyük bir bölümü 

Asya’daki yaşadıkları coğrafyada da yerleşik hayatta idiler1. Bununla 

birlikte, bugün olduğu gibi, bazı Oğuz boy, soy, oymak, aşiret ve cemaatleri 

de eski göçebe yaşayış ve geleneklerine bağlı kalmışlardır.   

Türklerin Anadolu’ya gelerek yurt tutmaları 1071’den çok öncedir. Daha 

Roma İmparatorluğu döneminde Anadolu’ya ‘lejyoner’ olarak getirilen 

Peçenek Türkleri ile Bizans döneminde İstanbul Boğazı üzerinden getirilerek 

Bartın’dan itibaren Karadeniz sahili boyunca yerleştirilen Kuman-Kıpçak 

Türkleri Anadolu’nun ilk Türk sâkinleridir. Daha sonraları Karadeniz’in 

kuzeyinden Kafkaslar yolu ile Doğu Anadolu’nun pek çok yöresinde yurt 

tutan Part Türkleri de Saka Türklerinin en büyük boyudur. Bugün 

Diyarbakır yöresindeki Karacadağ’da yaşayan sarışın, mavi ve yeşil gözlü, 

beyaz tenli insanların ataları Peçenek, Kuman-Kıpçak ve Saka Türkleri olup, 

kürtlükle hiçbir ilişkileri yoktur. Karacadağ Kürtleri olarak adlandırılan yöre 

insanlarının aslı Karacadağ Türkmenleri’dir.  

Bu araştırmada, konu olarak işlediğimiz “Çankırı ve Yöresi”nin tarihi 

üzerinde durulmayacağı gibi, bir zamanlar bu yörede yaşamış olan Türk dışı 

unsurlar hakkında da bilgi verilmeyecektir2. 

Büyük Selçuklular 1071’de kazandıkları Malazgirt Meydan savaşından sonra 

Anadolu’nun fethine başladıkları zaman, kendilerine bağlı aşiretlerle 

birlikte, sonradan Osmanlı Devletini kuracak olan Kayı Boyunu da bölgenin 

çeşitli yerlerine iskân etmişlerdir3. 

Anadolu’daki bu Kayıların IX. Yüzyıldan itibaren Selçuklularla birlikte 

Ceyhun nehrini geçerek İran’a geldikleri hakkında tarihçiler aynı görüşü 
                                                           
  Emekli Öğretim Üyesi  
1  F. Sümer, ‘Anadolu’ya Yalnız Göçebe Türkler mi Geldi?’, Belleten XXIV, S. 96, s. 571-592      
2  a. İ.H.Uzunçarşılı, Kütahya Şehri, İstanbul 1932; b. Ahmed Tevhid, ‘Kütahya’da Germiyan 

Beyleri’, TOEM 1 (1911); c. İ.H. Uzunçarşılı, ‘Germiyanoğulları’, İA, C. IV.; d. Melikof-Sayar, 

‘Germiyanoğulları’, EI2; e.T. Gökbilgin, ‘Kütahya’, İA, C. VII.; M. Ç. Varlık, Germiyanoğulları 

Tarihi (1300-14029), Ankara 1971   
3  İ.H.Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi I, Ankara 1972, s. 98 
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paylaşırlar. Bir rivayete göre Kayılar, Horasan’da Merv ve Mahan taraflarına 

yerleşmişler;  daha sonra, Moğolların saldırıları üzerine yerlerini bırakarak 

Azerbaycan toprakları ile Doğu Anadolu’da Ahlat ve Adilcevaz taraflarına 

gelmişlerdir. 

Tarihî ananelere göre Türkmenlerin Boz Ok ve Üç Ok boyları, I. Alâaddin 

Keykubad (1219-1236) zamanında Ankara’nın batısındaki Karacadağ 

yörelerine yerleştirilmişler; Boz Ok’lardan olan Kayıların bir kısmı XIII. 

Yüzyılın ortalarında, bulundukları yerlerden göçerek yeni fethedilmiş 

Domaniç ve Söğüt topraklarına yerleştikleri görülür. Bugün Bilecik ilinin 

merkezine bağlı Mahan ile Tavşanlı, Domaniç ve Emet yörelerindeki Kayı 

adlı köyler Selçuklu tarihi ile ilgilidir. 

Anadolu’nun batısında Kastamonu ve Balıkesir yöresine kadar uzanan 

sahada kurulan bazı beyliklerin aslını oluşturan Türkmenler, Kayılara ve 

onların aynı boy içinde akrabaları olan Bayat ile Alka Evli’lere 

dayanmaktadır4.    

Batı Anadolu’da Kütahya, Eskişehir, Uşak ve yörelerinin Türkleşmesi 

Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan’ın 1177 ve 1182 yıllarında yaptığı seferlerle 

ilgilidir5. İleride Anadolu’nun hemen her yöresinde adlarını göreceğimiz 

Kınık boyunun da Kayılar gibi 24 Oğuz boyundan olduğu ve Selçukluların 

da bu boya mensubiyeti bilinmektedir6,7. 

Moğol istilâsı döneminde, Asya’daki topraklarından kaçıp Anadolu’ya gelen 

600.000 kişilik bir Türkmen topluluğunun kışları Pasin ovasında, yazları da 

Kuzey Karadeniz (Parhar) Dağlarında geçirdiğini; bu Türkmenlerin Bayburt, 

Erzincan, Sinop ve Ayıntab’a kadar olan bölgeleri istilâ ettiklerini biliyoruz. 

Bunlardan büyük bir kısmı Trabzon dağlarını yazlık yurt olarak 

tutuyorlardı. Doğu ve Güneydoğuda yurt tutan bu Türkmen boyları, yerli 

halkı yağma ettikleri için, Muiniddin Pervane tarafından Moğollara şikâyet 

edilmiş, bunlardan bir bölümü de Denizli yöresine göçmüşlerdir. Tarihî 

kayıtlardan Denizli ve yöresinde 200.000, Kütahya-Karahisar arasında da 

30.000 Türkmen topluluğunun bulunduğunu biliyoruz8. 

                                                           
4  M.Ç.Varlık, a.g.e., s. XII-XIII 
5  O.Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk İslâm Medeniyeti, Ankara 1965, s. 208  
6  Michal le Syrien, Chronique, Fr. Trc. Chabot, Paris, 1905, s. 157   
7  O.Turan, a.g.e., s. 30 
8  a.g.e., s. 214-215  
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1283 yılında kurulmaya başlayan Germiyan Oğulları Beyliği, tarihî rolü 

itibariyle çok önemli olup Bat Anadolu’da kurulan Aydın ve Saruhan 

beyliklerinin de atası idi9. Fakat, Germiyan beyliğini kuran boyun hangi 

Oğuz boyuna mensup olduğu ve adının ne anlama geldiği sorusu halen 

çözülmüş değildir10. XVI. Yüzyıl tarihçisi Müneccimbaşı, Germiyan Beyliğini 

kuran kişinin adını Germiyan Bey olarak kaydeder11. Fakat, bazı 

tarihçilerimiz bu adın bir şahıs adı olmayıp, aşiret adı olduğunu kabul 

ederler12. Ahmed Tevhid Bey’e göre adın menşei Farsça ‘germ’ (= sıcak; mec. 

itibar, şiddet)13 den ‘germî’ ism-i mensubu ve bundan ‘-ân’ çokluk ekiyle 

yapılmış Germiyân şeklindedir14. C. Cahen “Pre-Ottoman Turkey”15 adlı 

eserinde, Germiyân Oğullarının menşeinin Türk-Kürt karışımı olduğunu 

yazarsa da bölgenin etnik yapısını oluşturan zümreler arasında böyle bir 

kayda rastlanmamaktadır. II. Yakub Bey’in ‘Taş Vakfiyesi’nde de böyle bir 

kayıt yoktur. Tarihçi Neşrî “…Andan Ertuğrul Söğüd’ü makam edindi. Ol 

zaman sâhibin Karahisar’da Germiyân babası Ali Şîr vardı. Çavdar nâm bir Tatar 

gâh gâh gelüb Karacahisar’ı incidirdü. Ertuğrul Söğüd’de mutavattın olmağla ol 

vilâyet emin oldular. Bunun üzerine birkaç yıl geçti. Söğüd’ü kışlayub, Domaniç’i 

yayladı. …”16 Tarihçi Âli’nin aynı şekildeki ifadesinden17, bu yörelerde 

Türkmen menşeli Germiyân Oğulları ile Moğol menşeli Çavdar 

Tatarları’nın bulunduğu anlaşılıyor. Netekim, bugün Kütahya’ya bağlı 

Çavdarhisar ilçesinin adı Çavdar adlı Moğol beyinin adından kalmadır.  

Bazı tarihçiler Germiyanlıların Kanglı-Kıpçak zümresinden olduklarını ileri 

sürerler18. Bölge ağızlarında tespit edilen bazı Kıpçak asıllı sözler dikkate 

                                                           
9  a.g.e., s. 214  
10 M. Ç. Varlık, Germiyanoğulları Tarihi, Ankara 1974,  s. 1 
11 Müneccimbaşı, Câmi’ü’d-Düvel, Süleymâniye Esad Efendi Ktp., Nu. 2103, vr. 556a; Türkçe 

tercümesi: Safâ’ifü’l-Ahbar, İstanbul 1285, C. III, s. 35  
12 N. Asım-M. Arif, Osmanlı Tarihi, İstanbul 1335, C.I, s. 494; H. Edhem Eldem, Düvel-i 

İslâmiyye, s. 292; P. Vittek (çev.: O. Ş. Gökyay), Menteşe Beyliği, Ankara 1944, s. 28-29; İ. H. 

Uzunçarşılı, ‘Germiyanoğulları’, İA/IV, s. 767   
13 H. K. Kadri, Türk Lûgatı IV, İstanbul 1945, s.55   
14 Kütahya’da Germiyan Beyleri, s. 505 
15 London 1968, s. 147, 290, 306 
16 Neşrî-Menzel, s. 21; Neşrî-TTK, s. 65 
17 Âlî, Künhü’l-Ahbar,  C. V, İstanbul 1273, s. 23 
18 Z. V. Togan, Umumî Türk Tarihine Giriş, İstanbul 1970, s. 485; Ş. Tekindağ, Anadolu’da Türk 

Tarihi ve Kültürü, Trabzon 1967, s. 167 
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alınacak olursa, bu sav üzerinde durmak gerekecektir. Hayrullah Efendi19, İ. 

H. Uzunçarşılı20 ve M. F. Köprülü21 ise Germiyânlıların, Oğuzların Afşar 

(Avşar) boyundan olduğu görüşünde birleşmektedirler. M. F. Köprülü22 ve 

V. A. Gordlevskiy’e23 göre ilk defa Malatya yöresine Fars ve Kirman 

dolaylarından gelmişlerdir. 1239 yılında vuku bulan Baba İshak isyanı 

sırasında Malatya yöresinde bulunan Germiyânlılar, 1277 yılında meydana 

gelen Cimri olayı sırasında da Kütahya yöresinde bulunmaktaydılar24. Faruk 

Sümer’e göre (Oğuzlar, s. 160), onlar bu tarafa Moğol baskısı üzerine 

1260’tan sonra gelmişlerdir. Anadolu’ya ilk defa Calâlüddin Harzemşah’ın 

önderliğinde gelmiş olabilecekleri görüşü de vardır ki25, Kütahya yöresinde 

yaşayan Horzum26 yer adları bu görüşü destekler. 

Batı Anadolu’nun bugünkü MANİSA yöresini Saru-Han Bey; AYDIN 

yöresini Aydınoğlu Mehmed Bey, BALIKESİR yöresini Karesi-Oğulları 

Türklüğe kazandırdılar ve beyliklerini kurdular. Bu yörelerin Türkleşmesi 

XIV. Yüzyılın ilk çeyreğinde sona ermişti.         

Yukarıdan beri açıkladığımız bilgileri toplayacak ve yöredeki boy 

adlarından alınmış yer adları ile birleştirecek olursak, Çankırı ve yöresinde 

yerleşmiş olan 24 Oğuz boyuna mensup oymakları şöyle sıralayabiliriz: 

1. KAYI:   Reşidüddin’in Oğuz boyları ile ilgili listesinde Kayılara ait pek 

çok yer adına ve teşekküle rastlanır. Kayı oymakları, Avşar, Bayat ve diğer 

boyların aksine olarak, Yörükler arasında, yani Anadolu’nun orta ve batı 

taraflarında bulunuyorlardı. XVI. Yüzyılda Kütahya sancağında Kayı, 

Kayıcuk, Ulu Kayı, Kiçik Kayı ve Yavı Kayı adını taşıyan toplam 172 vergi 

nüfuslu 8 köy vardı27. Denizli, Menteşe, Saru-Han ve Karahisar’da da pek 

çok Kayı adlı boy, soy, oymak ve aşiret bulunuyordu28 .  

                                                           
19 Târih-i Osmânî, C. I, İstanbul 1273, s.96-97    
20 Anadolu Beylikleri, s. 39 
21 Osmanlı Devletinin Kuruluşu, Ankara 1959, s. 35 
22 gös.yer.   
23 İzbranniya Soçineniya I.  Gosudarstvo Seljukidov Moloy Azii, Moskov 1960, s. 496, not. 147 
24 M. Ç. Varlık, a.g.e., s. 8 
25 a.g.e., s. 8 
26 Kütahya merkez ilçesine bağlı ‘Horzum aşireti Ovacık’ adlı bir köy vardır. (bk. Köylerimiz, 

İstanbul 1928, s. 890)  
27 F. Sümer, Oğuzlar-Türkmenler, Ankara 1972, s. 424-425 
28 F. Sümer, a.g.e., s. 218-219 



                           ÇANKIRI VE YÖRESİNDE OĞUZ BOYLARI 

 

IV. ÇANKIRI KÜLTÜRÜ BİLGİ ŞÖLENİ BİLDİRİLERİ 

 

33 

XVI. Yüzyılda Çankırı (Kengırı) yöresinde KAYI adlı, Tosya’ya bağlı bir 

köy vardı. Diğerlerinin önünde YAKA, BOZAR, HATUN, AŞĞA (Aşağı), 

YUKARI sıfatlarını taşıyan KAYI köyleri bulunmaktaydı: Koçhisar’da Yaka-

Kayı (2), Kengırı’da Bozar Kayı, Kurşunlu’da Hatun Kayısı, Karı Pazarı’nda 

Aşğa (=aşağı) Kayı ve Yukarı Kayı olmak üzere 7 Kayı adlı köy. 

Bugün Kütahya il sınırları içinde Kayı adlı köyler şunlardır: Emet ilçesi, 

Hisarcık bucağına bağlı 716 nüfuslu Kayı köyü29; Tavşanlı ilçesine bağlı 475 

nüfuslu Kayı köyü30. Bunların dışında, Afyon, Amasya, Ankara, Bolu, 

Burdur, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Isparta, 

Kastamonu, Kütahya, Niğde, Sıvas, Tekirdağ, Tokat Uşak (Banaz)’ta da Kayı 

adlı köyler bulunmaktadır. 

Kayseri ili sınırları içinde Kayı adlı köy yoktur. Fakat Nevşehir-

Hacıbektaş’ta 1; Niğde-Bor’da 1 ve Sivas-Suşehri-Akıncılar’da 1 Kayı adlı 

köy vardır. 

2. BAYAT:  XVI. Yüzyılda Bayatların Anadolu’daki iki kolu Ankara’nın 

Kalecik ilçesinde yurt tutmuş, bunlardan biri Çuna, diğeri de Tavşancık 

köylerine yerleşmişlerdi31. Bu yüzyılda Bayat adını taşıyan bir oymağa 

Kütahya Yörükleri arasında da rastlanmaktadır. Kütahya’nın Geyikler 

yöresinde yaşayan bu oymak, II. Beyazıd döneminde 53 vergi nüfusuna 

sahipti. Aynı yüzyılda, bugün bir ilimiz olan Uşak yöresinde yaşayan Boz 

Kuş [hâlen Uşak’ın en büyük köylerinden Bozkuş /Bolguş da denir/]adlı 

büyük bir oymağın obaları arasında da 25 vergi nüfuslu Kara Bayat adlı bir 

topluluk vardı32. XVI. Yüzyılda, Kengırı sancağında Balum Bayad adlı bir 

ekinlik ile Tosya’da Bayat adlı bir köy vardı. 

Ayrıca, Şeyhlu ve Uşak ilçeleri ile Kütahya merkez ilçede 112 vergi nüfuslu 3 

Bayat adlı köy; Aslanapa bucağına bağlı 241 nüfuslu, bir diğeri 

Sabuncupınar bucağına bağlı 372 nüfuslu Bayat adlı 2 köy daha vardı33. 

Bugün Denizli, Afyon ve Aydın’da birer; Manisa-Güzelhisar, Gördes ve 

Soma’da 3 Bayat adlı köy bulunmaktadır. 

                                                           
29 Kütahya İl Yıllığı-1973, s. 76 
30 a.g.e., s. 87 
31 F. Sümer, a.g.e., s. 231 
32 a.g.e., s. 232; F. Sümer, ‘Bayatlar’, TDED IV/4, 1952, s. 382, 393  
33 Kütahya İl Yıllığı-1973, s. 61-63. 
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Kayseri ve yöresinde: Niğde-Bor’da, Sivas-Yıldızeli’nde, Yozgat-Osmanpaşa 

bucağında (Bayatören/eski: Bayatviran) Bayat adlı köy adları 

bulunmaktadır. 

3. YAZIR: Anadolu’da Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Çorum, Denizli, 

Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Konya ve Tekirdağ’da 18 Yazır yer adı 

bulunmaktadır. XVI. Yüzyılda Kengırı sancağının Kurşunlu kazasında Yazır 

adlı bir köy vardı. O zamanlar 24 Yazır köyü vardı. 

4. DODURGA: Kaynaklarda Todurga ve Tödürge biçimlerinde de geçen bu 

boy adı Sivas-Zara’da Tödürge olarak yaşamakta idi. Sonraları ‘Demiryurt’ 

olarak değiştirilmiştir. 

XVI. Yüzyılda Kengırı sancağı Milan kazasına bağlı Dodurga adlı bir köy 

vardı. 

5. DÖĞER: Kaynaklarda Döğer, Düğer, Döver, Düverlik biçimlerinde geçen 

bu yer adı Kayseri-Himmetdede bucağına bağlı 1 köy adında 

bulunmaktadır. 

6. AVŞAR (AFŞAR): Avşarlar XI. Yüzyıldan itibaren Türk tarihinde önemli 

roller oynayarak adlarını zamanımıza kadar yaşatmış olan tek Oğuz 

boyudur.  XV. ve XVII. Yüzyıllarda Anadolu’da Boz Ulus, Dulkadırlı 

Avşarları [Maraş, Kars, Boz Ok, Yeni İl, Sis (Kosan)], Aydın ve Uşak’ta 

oldukça kalabalık bir Avşar topluluğu bulunuyordu34.  Uşak yöresi, XVI. 

Yüzyılda büyük bir Yörük topluluğunun yaşadığı yer idi. II. Selim 

zamanında bu Yörük topluluğu arasında oldukça büyük bir Avşar oymağı 

da bulunmaktaydı. Bu oymak, Hoca Fakihlu (54 vergi nüfuslu)35, Öksüzler 

(102 vergi nüfuslu)36, Musacalu (56 vergi nüfuslu), Avşar (56 vergi nüfuslu)37  

olmak üzere beş obaya ayrılmıştı38. 

Kayseri ve yöresinde Avşarpotuklu, Avşarsöğütlü; Sivas ve Yozgat 

yöresinde Avşar adlı 6 köy bulunmaktadır. Kayseri Avşar boyunun en 

yoğun yaşadığı yörelerimizin başında gelir. 

                                                           
34 Şimdiki adı: Hocalar 
35 Şimdiki adı: Öksüz 
36 Şimdiki adı: Mollamusa olan 490 nüfuslu bu köy olabilir. (34-36. notlar için bk. 1970 Genel 

Nüfus Sayımı, s. 581-582) 
37 Uşak il sınırları içinde Avşar adlı bir köy yoktur.  
38 F. Sümer, Oğuzlar, s. 277 
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XVI. Yüzyılda Kengırı sancağına bağlı Kargu, Merkez ve Tosya’da Afşar adlı 

üç köy vardı. 

7. KIZIK: Tarihî kaynaklarda geçmemesine rağmen tahrir defterlerinde 

Kızıklara ait 28 yer adı tespit edilmiştir39. Faruk Sümer’e göre, Kızık yer 

adlarından beşinin Ankara’nın Çubuk ve Ayaş ilçelerinde görülmesi, bu 

bölgeye Kızık boyuna ait oldukça önemli bir zümrenin yerleştiğini gösterir 
40. XVI. Yüzyılda Kütahya Sancağında yalnız 1 Kızık adlı köy41; Karahisarı 

Sâhib Sancağı  Sanduklu ilçesinde 1 Yaka Kızık ve 1 Kızık  adlı köy vardı. 

Bugün Emet-Örencik Bucağı-Hacıbekir Kasabası ile Köprüören Bucağına 

bağlı 2 Kızık; Simav ilçesi Demirci Kasabasına bağlı bir Kızıkcık köyü 

olmak üzere 3 köy vardır42. Bu köy adlarının XVI. Yüzyıldaki tahrir 

defterlerinde kayıtlı bulunmasından dolayı, yerleşmelerin bu yüzyıldan 

sonra olabileceği görüşü daha uygundur. Günümüzde Manisa yöresinde 

Kızık adlı yer adı bulunmamakla birlikte, en yakın il olan Balıkesir’de 1 

Kızık, 1 de Kızıklı olmak üzere 2 yer adı vardır. 

Bugün Kayseri’de 2 Kızık adlı köy vardır. Kırşehir-Kamanda 

Kargınkızıközü; Sivas-Zara-Şerefiye’de Kızık adlı1 köy bulunmaktadır. 

XVI. Yüzyılda Kengırı sancağı merkezinde Kızık Yenicesi adlı bir köy vardı. 

Komşu Ankara sancağında Çay-Kızık (Çubuk’ta), Aşğa/Kösre-Kızık 

(Çubuk’ta), Algır-Kızık (Çubuk’ta), Billüce-Kızık (Ayaş’ta), Kızık 

(Ayyaş’ta) köyleri vardı.  

8. BEĞ-DİLİ: Anadolu’da Beğdili, Beydili, Badıllı (Malatya’da bir mahalle 

adı) olarak geçen bu boy adına XVI. Yüzyılda Bedil biçiminde de 

rastlanmıştır. Çankırı’ya komşu olan Sivas-Hafik’te Beydili adlı 1 köy 

vardır. Diyarbakır yöresindeki Malabadi köprüsünün adındaki [Badi] 

sözcüğü de Beğ-Dili’den bozulmadır: Beğ-Dili > Beydili > Bedili > Badıl(l)ı 

> Badili > Badi.  Malabadi’nin anlamı ‘Beğdililerin malı’ demektir. 

                                                           
39 F. Sümer, a.g.e., 295 
40 a.g.e., 295 
41 gös.yer. 
42 1970 Genel Nüfus Sayımı, s. 582 
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XVI. Yüzyılda Kengırı sancağına bağlı Kargu kazasında Beğ-Dili adlı bir 

köy vardı. Çevre illerden Çorum’un İskilip, Çorumlu, Katar, Eğirdür 

kazalarında 5; Sivas’ta 3 Beğ-Dili adlı köy vardı.  

9. KARGIN (KARKIN/KARKUN):  XVI. Yüzyılda Kengırı sancağı 

merkezde Kınıkcık Kargın, Tosya’da Karkın adlı 2 köy vardı. 

Bu boy adı Kırşehir’de Kargın-Kızıközü, Kargın-Meşe, Kargın-Selimağa, 

Kargın-Yenice; Sivas’ta Kargın (2), Çorum İskilip’te Ulu-Karkın, Dere 

Karkın, Sıvas’ta Karkın/Kargun (8), Niğde’de Kargın (1) adları ile 

yaşamaktadır. Anadolu’nun çeşitli yörelerinde de Ulu-Karkın, Küçük 

Karkın, Dere-i Karkın, Karkın-Dere, Karkın-Bükü, Sivri-KarkunKrkıncık, 

Yassı-Karkın, Kınıkcık Karkın, Kargun Kayası adları ile 65 köy vardı.  

10. BAYINDIR:  XVI. Yüzyılda Kengırı sancağı merkezinde Bayındır adlı bir 

köy vardı. 

Anadolu’nun pek çok yöresinde bulunan bu boy adına Kayseri yöresinde 

yalnız Kırşehir-Kaman’da rastlanmaktadır. Ankara’ya bağlı Yaban-Âbad ve 

Kasaba kazalarında olmak üzere 2;  Çorum Osmancık’ta 1; Sivas-Tokat’ta 1 

Bayındır köy adı vardı.   

11. ÇAVUNDUR (ÇAVULDUR/ÇAVDUR): XVI. Yüzyıl Anadolu’sunda 20 

köy ve 1 ekinlikte rastlanan bu boy adı Ankara sancağına bağlı Kasaba ve 

Çubuk’ta 3;  Sıvas  Kaz-Âbâd, Artuk-Âbad ve Sûnisa’da 3; Kengırı sancağı 

Kurşunlu kazasında Çavundur biçiminde yaşamaktaydı. 

12. ÇEPNİ: XVI. Yüzyıl Kengırı sancağı Tosya kazasına bağlı Çepni adlı bir 

köy vardı. 

Kaynaklarda Çepni, Çetmi ve Çetme olarak geçen bu yer adına Ankara 

(Yaban-Âbad), Çorum (2) ve Sivas-Gemerek’te Çepni olarak rastlanır. 

13. SALUR: Yörede Kayseri-Güneşli bucağı; Yozgat-Sorgun’da Salur, 

Nevşehir’de Aksalur, Sıvas Merkez, Zile, ve Koç-Hisar’da, Çorum’da Salur 

adı ile bulunmaktadır.  XVI. Yüzyıl Kengırı sancağı Karı-Pazarı (Orta) 

kazasına bağlı Salur adlı bir köy vardı ve halen aynı ismi taşımaktadır.             

Salur, Oğuzların tarihinde önemli roller oynamış boylardan birisidir. Moğol 

devrine kadar Salgur biçiminde yazılan bu boy adı /-g-/ sesinin düşürülmesi 

ile Salur olmuştur.  Dede Korkut Destanlarında adı geçen Salurlar, Oğuz 

elinde en şerefli mevkide bulunuyorlardı. Oğuz elinin hâkimi Kazan Beg de 
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Salurlardan idi. Salurların Orta Asya ile Fars bölgesinde uzun ve muhteşem 

bir tarihî geçmişi vardır. Salurlardan ayrı ayrı kollar o zamanki Kürt ve Fars 

bölgelerinde yurt tutarak siyasî faaliyet göstermişlerdi. XIII. Yüzyılın ikinci 

yarısında Denizli kesimindeki uc beylerinden Salur Beğ’in bu boydan 

olduğu bilinmektedir.  

14. ALA-YUNDLU:  XVI. Yüzyıl Anadolu’sunda 29 Ala-Yundlu adlı köy 

vardı. Bunlardan üçü Ankara’da, 3’ü Sıvas’ta, biri Kengırı sancağı Çerkeş 

kazasında idi. 

15. YÜREĞİR: Kaynaklarda Yüreğil, Üreğil, Öreğil, İregür ve Öregel 

biçimlerinde geçen bu Oğuz boyu yer adına komşu illerden Ankara ile 

Sivas-Hafik/-Şarkışla’da rastlanmaktadır. 

XVI. Yüzyılda Kengırı sancağı Koçhisar kazasına bağlı Üreğir adlı bir köy 

vardı. 

16. İĞDİR: XVI. Yüzyıl Anadolu’sunda 32 adet İğdir adlı köy ya da ekinlik 

adı vardı.  Bunlardan ikisi Kengırı sancağı Kurşunlu kazasına bağlı Sortuk 

(?) İğdir ve İğdircik adları ile yaşıyordu. O devirde Ankara’da 1; Sıvas’ta 2 

İğdir vardı. 

17. BÜĞDÜZ:  Dede Korkut’ta biçiminde kişi adı olarak da geçen bu boy 

adına XVI. Yüzyıl Kengırı sancağı Karı Pazarı ve Kalecik’te 2; Çorum’da 1; 

Sıvas’ta 2 köy ve ekinlik adında rastlanmıştır. 

Anadolu’da Büğdüz, Büydüz biçimlerinde Ankara-Çubuk-Akyurt, Burdur 

(Merkez), Çankırı-Orta, Çorum (Merkez), Eskişehir-Alpu buc., Gaziantep-

Oğuzeli’nde rastlanan bu boy adı Kırşehir-Kaman’da Büğüz olarak görülür. 

(-d-) ünsüzü düşmüş olmalıdır. Niğde’de de Büğdüzaman birleşik adında 

yaşamaktadır. 

18: YIVA:  Bugün Anadolu’nun çok az yöresinde YUVA biçimine dönüşen 

bu boy adına XVI Yüzyılda Çankırı ve yöresinde Ankara (Çubuk)’da (1); 

Çorum’da (1); Sıvas’ta (1) ve Kengırı sancağı Koçhisar kazasında (1)  

yaşamakta idi. O zamanların Divriği sancağında da Yıvalu adlı bir ekinlik 

vardı.  

19. KINIK: Kınıklar, bilindiği gibi, Selçuklu hânedanını çıkaran boy olup, F. 

Sümer’in ‘Oğuzlar – Türkmenler’ adlı eserinde verdiği cetvelde 81 köy adı 
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ile Kayı ve Avşarlardan sonra üçüncü sırada yer almaktadır43. XVI. Yüzyılda 

Anadolu’da Hüdâvendigâr livası, Ankara, Kütahya, Karasi, Konya, Malatya, 

Maraş, Sıvas ve Aydın yörelerinde Kınık toplulukları vardı. Ankara 

Yörükleri arasındaki Kınık oymağı 123 vergi nüfuslu olup, Seferihisar 

(Sivrihisar) yöresinde yaşamakta idi. Aydın sancağında ise Karaca Koyunlu  

topluluğu arasında bulunan Kınık oymağının vergi nüfusu 37 idi. Bu 

yüzyılda Kütahya Sancağında da çok kalabalık bir Kınık topluluğu 

yaşamıştır. Yaka Kınık, Dere Kınık, Toyca Kınık ve Kınık (3 adet) adlı ve 

toplam 254 vergi nüfuslu 9 köy adı bulunmaktaydı44.  

XVI. Yüzyıl Kengırı sancağı Merkez, Koç-Hisar, Tosya, Çerkeş ve Kargu’da 

Kınıkcık Kargın, Kınık, Kara-Kınık, Kınık Özü adlarında  5 köy vardı. 

20. EYMÜR: XVI. Yüzyıl Anadolu’sunda bu boya ait 71 yer adı vardı45. Bu 

yer adlarından 5’i Kütahya Sancağına bağlı Altuntaş, Aslanapa, Yalak, 

Şeyhlu ve Homa kazalarına bağlı köylerdi46. F. Sümer, “Anadolu’da Üçoklu 

Oğuz Boylarına Mensup Teşekküller”47 adlı makalesinde Eymürlerden 

bahsederken, İmir, İymir, Eymur ve Emir adlarını taşıyan köylerin adlarını 

Eymür adına bağlamaktadır. Bu görüşe dayanarak, bugün Altıntaş ilçesine 

bağlı 489 nüfuslu48 Eymir adlı köyün dışındaki Emirler (Tavşanlı, 351 vergi 

nüfuslu)49’i de Eymür ile birleştirebiliriz. XVI. Yüzyılda Batı Anadolu’da 

Söğüt ve Aydın yöresinde Eymir boyuna rastlanmıştır. Bunlardan Söğüd’de 

olanı Söğüt Yörükleri arasında idi ve Eymürlü adını taşıyordu50. Aydın 

yöresinde ise Karaca Koyunlular arasında Eymirler ve Sarı Eymir Oğlu İsa 

adlı iki oymak bulunmaktaydı. Bunlardan Eymirler veya İmirler adını 

taşıyan oymak 111; Sarı Eymir Oğlu İsa adlı oymak da 71 vergi nüfuslu idi51. 

Yörede Sivas-Hafik/-Kangal-Kavak/-Zara’da Eymir; Tokat-Reşadiye’de 

Eymür; Yozgat-Sorgun’da Eymir olarak rastlanmaktadır. 
                                                           
43 F. Sümer, Oğuzlar, s. 369 
44 a.g.e., s. 459 
45 F. Sümer, Oğuzlar’daki cetvel, s. 449-450 
46 gös.yer.  
47 F. Sümer, ‘Osmanlı Devrinde Anadolu’da Üçoklu Oğuz Boyuna Mensup Teşekküller’, İktisat 

Fakültesi Mecmuası, C. XI/1-4 (1949-1950), s. 459-466 
48 Kütahya İl Yıllığı-1973, s. 67 
49 gös.yer.   
50 Oğuzlar, s. 347 
51 a.g.e., 348 
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Görüldüğü gibi Çankırı ve yöresi (Ankara, Çorum, Sıvas) 24 oğuz boyundan 

yirmisinin yurt tuttuğu bir ilimizdir. Üniversitesi yeni kurulan bu küçük 

fakat kültür bakımından çeşitli zenginlikleri sahip bu ilimizin ağız özellikleri 

tez elden derlenip (ÇANKIRI VE YÖRESİ AĞIZLARI –Ses, Biçim Bilgisi, 

Sözlük-) adı ile yayımlanmalı ve Anadolu ağızları içindeki sınıflamada 

yerini almalıdır. 

[Anadolu’daki Oğuz boylarının dağılımı için bk.: T. Gülensoy, ’24 Oğuz 

Boyunun Anadolu’daki İzleri’, Türk Halkbilim Araştırmaları Yıllığı 1977, s. 

73-97] 

 

 

       

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NOTLAR: 

1. F. Sümer, ‘Anadolu’ya Yalnız Göçebe Türkler mi Geldi?’, Belleten XXIV, S. 

96, s. 571-592      

2. a. İ.H. Uzunçarşılı, Kütahya Şehri, İstanbul 1932; b. Ahmed tevhid, 

‘Kütahya’da Germiyan Beyleri’, TOEM 1 (1911); c. İ.H. Uzunçarşılı, 

‘Germiyanoğulları’, İA, C. IV.; d. Melikof-Sayar, ‘Germiyanoğulları’, EI2; 
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Tarihi (1300-14029), Ankara 1971   

3. İ. H. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi I, Ankara 1972, s. 98 

4. M. Ç. Varlık, a.g.e., s. XII-XIII 

5. O. Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk İslâm Medeniyeti, Ankara 1965, s. 

208  

6. Michal le Syrien, Chronique, Fr. Trc. Chabot, Paris, 1905, s. 157   

7. O. Turan, a.g.e., s. 30 

8. a.g.e., s. 214-215  

9. a.g.e., s. 214  

10. M. Ç. Varlık, Germiyanoğulları Tarihi, Ankara 1974,  s. 1 

11. Müneccimbaşı, Câmi’ü’d-Düvel, Süleymâniye Esad Efendi Ktp., Nu. 

2103, vr. 556a; Türkçe tercümesi: Safâ’ifü’l-Ahbar, İstanbul 1285, C. III, s. 

35  

12. N. Asım-M. Arif, Osmanlı Tarihi, İstanbul 1335, C.I, s. 494; H. Edhem 

Eldem, Düvel-i İslâmiyye, s. 292; P. Vittek (çev.: O. Ş. Gökyay), Menteşe 

Beyliği, Ankara 1944, s. 28-29; İ. H. Uzunçarşılı, ‘Germiyanoğulları’, 

İA/IV, s. 767   

13. H. K. Kadri, Türk Lûgatı IV, İstanbul 1945, s.55   

14. Kütahya’da Germiyan Beyleri, s. 505 

15. London 1968, s. 147, 290, 306 

16. Neşrî-Menzel, s. 21; Neşrî-TTK, s. 65 

17. Âlî, Künhü’l-Ahbar,  C. V, İstanbul 1273, s. 23 

18. Z. V. Togan, Umumî Türk Tarihine Giriş, İstanbul 1970, s. 485; Ş. 

Tekindağ, Anadolu’da Türk Tarihi ve Kültürü, Trabzon 1967, s. 167 

19. Târih-i Osmânî, C. I, İstanbul 1273, s.96-97    

20. Anadolu Beylikleri, s. 39 

21. Osmanlı Devletinin Kuruluşu, Ankara 1959, s. 35 

22. gös.yer.   

23. İzbranniya Soçineniya I.  Gosudarstvo Seljukidov Moloy Azii, Moskov 

1960, s. 496, not. 147 

24. M. Ç. Varlık, a.g.e., s. 8 

25. a.g.e., s. 8 

26. Kütahya merkez ilçesine bağlı ‘Horzum aşireti Ovacık’ adlı bir köy 

vardır. (bk. Köylerimiz, İstanbul 1928, s. 890)  

27. F. Sümer, Oğuzlar-Türkmenler, Ankara 1972, s. 424-425 

28. F. Sümer, a.g.e., s. 218-219 
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30. a.g.e., s. 87 

31. F. Sümer, a.g.e., s. 231 

32. a.g.e., s. 232; F. Sümer, ‘Bayatlar’, TDED IV/4, 1952, s. 382, 393  
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41. gös.yer. 
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ÇANKIRI/ÇORAKYERLER KAZISI 

NESLİ TÜKENMİŞ TÜRLERE AİT 8 MİLYON YILLIK FOSİLLER 

      Ayla SEVİM EROL                                                                                              

Anadolu’nun sevimli fakat çorak bir şehri olan Çankırı’da 

Milyonlarca yıl önce onlarca canlı türü yaşamıştı.  Uzun 

yıllar toprak altında kalmış bu canlılara ait kalıntılar, 

burada bir zamanlar hareketli bir yaşamın varlığını 

göstermektedir. Yıllardır devam eden hassas çalışmalar 

sonucunda, ortak bir ekolojiyi paylaşan nesli tükenmiş 

türlere ait buluntular Anadolu’nun geçmişe ait canlı 

hareketliliğini açıklar niteliktedir.    

Çorakyerler; Çankırı ili Yapraklı yolu üzerinde, merkeze yaklaşık beş km 

uzaklıkta çorak bir bölgede yer alan zengin bir fosil yatağıdır.  Burası ilk kez 

1969’lu yıllarda MTA ile birlikte Alman linyit araştırmaları ekibinin Linyit 

yatakları araştırması projesi kapsamında yapılan bir araştırma sırasında 

keşfedilmiş ve Çorakyerler adı verilmiştir (Resim 1). Bakanlar Kurulu Kazısı 

olarak sekizinci yılını dolduran Çorakyerler’de her geçen yıl son derece 

önemli fosil bulgulara rastlanmaktadır.  Paleontoloji alanında gittikçe daha 

da önem kazanan bu lokalite, 1970’li yıllardaki çalışmalarda 9-10 milyon yıl 

eskiye tarihlendirilirken (Sickenberg, 1975; Şen ve diğ., 1999), son yıllardaki 

magnetostratiğrafik çalışmalar ve küçük omurgalı faunal 

karşılaştırmalarından, 7-8 milyon yıla tarihlendirilebileceğine ilişkin 

bulgular sağlanmıştır (Kaymakçı ve diğ., 2004; Ünay ve diğ., 2006; Sevim ve 

diğ.,2001) 

  
Resim 1: Çorakyerler Kazı Alanının Genel Görünümü 

Çorakyerler’de, toplu halde ölen türlerin kalıntıları, kalın bir istif oluşturan 

killi çamur tabakası içerisinde fosilleşerek günümüze ulaşmıştır (Resim 2). 

Geç Miyosen döneme tarihlendirilen alan,  kurak/yarı kurak karasal iklim 

koşullarına sahip, taşkınlar sırasında taşınan çamurların durularak 

                                                           
  Prof.Dr. Burdur Mehmet Akif Ersoy Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı 
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çökelmesi ile oluşmuş, çakıllı çamurlu çökellerin hızlı bir tortulanmasını 

yansıtmaktadır.  Fosillerin yer aldığı tabaka masif killi kırmızı 

çamurtaşlarından oluşmuş ve taşkın ovasının alüvyon yelpazesinde bir 

çamur düzlüğü olarak tanımlanabilir. 

 
Resim 2: Fosillerin Sediman İçerisindeki Görünümü 

Çorakyerler Alanından Ele Geçen Örnekler 

Bu güne kadar yapılan kazılardan; milyonlarca yıl önce yaşamış ancak 

günümüzde Çankırı çevresinde görülmesi mümkün olmayan çeşitli 

hayvanlara ait çok sayıda buluntu ele geçmiştir.  Bunlar; gerek Çankırı 

ilinin, gerekse çevre illerin tarihi geçmişini aydınlatabilecek yapıda olan 

buluntulardır.  Ele geçen buluntular; 

Bovidae ailesi; Boynuzlugiller olarak isimlendirilen Bovidaeler, çift toynaklı 

geviş getiren bir ailedir. Günümüzde 140 türle temsil edilen bu aile sığır, 

koyun, keçi, manda, bizon, antilop ve ceylan gibi, insanların uzun zamandır 

av ve ev hayvanı olarak faydalandığı birçok türü içermektedir. Çorakyerler 

Kazısından bu aileyi temsil eden Dokuz farklı tür ele geçmiştir. Bu türler; 

Tragoportax gaudryi, cf Prostrepsiceros sp, Paleoreas cf P. elegans, Protoryx sp., 

Gazella sp., Oioceros rothi, Oioceros sp.?, Plesiaddax sp., Criotherium sp. Bovid 

gen. et. sp. indet  olmak üzere koyun, keçi ve öküzgiller gibi hayvanları temsil 

etmektedirler (Resim 3). 
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Resim 3: Boynuzlulara ait bir kafa (üst çene) 

Giraffidae ailesi; Zürafagiller olarak bilinen bu aile, alçak taçlı buruşuk 

mineli yanak dişlerine sahiptirler. Türlerin basit yapılı deriyle örtülü 

ossicone olarak değerlendirilen boynuzları vardır. Giraffidae ailesi, Anadolu 

geç miyoseninde paleotragus, samoterium, bohlinia ve giraffa cinsleriyle 

temsil edilmektedir. Çorakyerlerde Paleotragus cf P. ve Samotherium olmak 

üzere ikisi bulunmuştur (Resim 4). 

 
Resim 4: Zürafagillere ait kafa iskeleti 

Suidae ailesi; Domuzgillerden olan bu aile (Suidae), geviş getirmeyen bir çift 

toynaklı familyasıdır ve her ayaklarında parmakları vardır. Toynaklaşmış 

olan 3‘üncü ve 4'üncü parmaklar diğerlerinden daha büyüktür. Daha küçük 

olan 2'inci ve 5'inci parmaklar daha yüksekte durur ve yere değmezler. 
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Çorakyerlerde Suidae ailesi Microstonyx major cf. türü ile temsil edilmektedir 

(Resim 5). 

 
Resim 5: Domuzgillere ait üst çene 

Rhinocerotidae ailesi; Gergedangiller olarak isimlendirilmektedirler ve 

Çorakyerler’de; Ceratotherium,  Chilotherium, Aceratherium cinslerine ait, 

Ceratotherium neumayri, Chilotherium kowalevskii ve Acerorhinus sp. 

türleriyle temsil edilir (Pehlevan 2005). Ceratotherium Türkiye’de Geç 

Miyosen lokaliteleri içinde en yoğun bulunan ve Çorakyerler’de de en sık 

ratlanan ortak bir gruptur. Anadolu’da Geç Miyosen boyunca yaşamış ve 

Turoliyen sonunda ortadan kalkmıştır (Resim 6). 

 
Resim 6: Gergedangillere ait Kafa iskeleti 
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Equidae ailesi; Atgiller olarak bilinen bu aile Çorakyerlerde Hipparion sp. A, 

Hipparion sp. B ve Hipparion sp. C olmak üzeri en az üç türle temsil 

edilmektedir (Resim 7). Atın filogenetik evrim sürecinde ilk temsilcilerinin 

köpek büyüklüğünde Hyracotherium olduğu bilinmektedir.  Bu dönem 

atları bugünkü atlardan farklı olarak ormanın içerisinde ve çevresinde 

yaşamaktaydı. Bu nedenle dişleri, genç dalları öğütecek şekilde bir morfoloji 

kazanmıştır. Atların başlangıcından bu güne gittikçe vücut büyüklüğünde 

bir artış, ve toynak sayısında bir azalma olduğu bilinmektedir.  

Çorakyerlerden bilinen Hipparionlar Afrika'da Pleyistosen'e kadar devam 

etmiştir. Orta Miyosen atları Anchitherium, Geç Miyosen atları Hipparion, 

Pleyistosen atları Equus olarak bilinmektedir. Yaklaşık 11 milyon yıl önce 

küçük atlar dünyasında Bering Boğazı üzerinden Asya’ya önemli bir göç 

dalgası yaşanmış.  Hipparion’un iyice körelmeye başlayan parmakları, 

Kuzey Amerika’nın steplerinde toynaklara dönüşmüştür. Üç parmaktan tek 

parmağa yani toynağa geçiş yanlardaki parmakların git gide küçülmesiyle 

meydana gelen bir gelişmeydi. Oldukça bol miktarda fosil kalıntı ile temsil 

edilen atın geçmişindeki bu kademeli değişim, toynak uzunluğunda, vücut 

büyüklüğünde, diş yapısında da aşama aşama izlemek mümkündür. 

Çorakyerler Atlarının bazı türleri Sinaptakilere bazıları Nikiti 1’dekilere 

morfolojik açıdan benzerlik göstermektedir (Koufos, 2000; ). 

 
Resim 7: Atgillere ait Kafa İskeleti 

Proboscidea takımı; Çorakyerler Proboscidea takımı Choerolophodon 

pentelici türünü ile temsil etmektedir. Choerolophodon pentelici’nin taşıdığı 
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türemiş karakterler Bulgaristan ve Yunanistan’da bulunan 

Choerolophodon’larla paralellik içerisindedir. Çorakyerler proboscidleri, 

homojen bir yapı sergilemektedir ve bu takım Choerolophodon pentelici 

şeklinde tek bir türle temsil edilmektedir (Şahin, 2005). Çorakyerlerde 

genellikle yavrulara ait proboscid örneklerine rastlanmıştır  (Resim 8). 

 
Resim 8: Hortumlularda Yavru bireye ait Üst Çene 

Carnivora takımı; Çorakyerler lokalitesinde oldukça önemli olan bu takım, 

mustelidae ve hyaenidae ve felidae ailelerinin üyeleriyle temsil edilmiştir. 

Carnivora takımının en büyük ailesi 56 türü olan ve Sansargiller olarak 

bilinen Mustelidae ailesidir. Bu ailenin üyeleri genellikle küçük omurgalılar, 

kuşlar ile onların yumurtaları ve omurgasızlarla beslendiği bilinmektedir.  

Bu takımının en son ortaya çıkan ailesi, ilk örnekleri Afrika ve Asya’da 

bulunmuş, Geç Miosen dönemde en fazla çeşitliliğe ulaşmış,  sırtlan olarak 

bilinen Hyaenidae’dir.  Çorakyerler’in en heyecan verici buluntusu hançer 

veya kama benzeri köpek dişlere sahip kedigillere ait buluntulardır. 

Zamanla iri ve ağır hareket eden otçulların yok olması ile hızlı hareket eden 

antilop benzeri otçullar ortaya çıkmıştır.  Bunun sonucu ağır hareket eden 

kama-dişli kediler bu avları yakalamakta zorlandıkları için yok olarak, 

yerini Pantherinae ailesi üyeleri almıştır.  Kedigiller içerisinde yer alan 

gerçek kama dişliler Machairodontidler ile modern kedilerin son ortak atası 

Pseudaelurus’tur. Bunlar yaklaşık 18-20 milyon yıl önce birbirinden ayrıldığı 

tahmin edilmektedir.  Machairodus, küçük boyutlu türlerden aslan 

boyutundaki türlere kadar çeşitlilik gösteren büyük kama dişlilerden oluşan 

bir cinstir. 15 ila 2 milyon yılları arasında Avrupa, Asya, Afrika ve Kuzey 
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Amerika’da yaşamış oldukları bilinmektedir (Turner, A., 1997; Kesikçiler, B., 

2007).  Resimde kafa iskeleti bulunan örnek, Çorakyerler’de bulunmuş olan 

buluntulardan en iyilerinden birisidir ve kılıç/kama dişli kedigillerin burada 

yaşamış olduğunun göstergesidir (Resim 9). 

 
Resim 9: Et Yiyicilerden Kılıç Dişli Kaplangillere ait Bir Kafa İskeleti 

Primat Takımı; Çorakyerler lokalitesinde bulunan Hominoidea ailesine 

mensup buluntu, bu lokaliteyi Dünyada ve Ülkemizde önemli kılan bir 

buluntudur (Resim 10).  Halen açıklanamayan bazı noktalar bulunmakla 

birlikte Primat takımının bu üyesi vücut iskeletine ait parçaların 

bulunmasıyla açıklığa kavuşacaktır.  Dolayısıyla kazının halen devam 

ettirilmesinin en önemli amacı bu buluntunun vücut iskeletinin ele 

geçirilmesidir.  Şimdiye kadar yapılan değerlendirmelerden, Primat takımı 

içerisinde yer alan ve 8-7 milyon yılları arasına tarihlendirilen hominoid 

örnekleri, şu ana kadar bulunanlardan farklı bir morfolojiyi yansıtmaktadır 

(Sevim ve diğ. 2001). Primatlar, memeliler sınıfı içerisinde yer alan 18 

takımdan zekâ olarak en gelişmişleridir. Mezozoik dönem sonunda (65 

milyon yıl öncesi) memeliler sınıfında görülen büyük dallanmanın doğal bir 

sonucu olarak primat takımı da büyük bir çeşitlenme ve gelişme 

göstermiştir. Özellikle Miyosen dönemde (25-5 milyon yıl öncesi) 

Hominoidler olarak tanımlanan bu grup o dönemin iklimsel koşulları 

nedeniyle Orta Miyosen’de kuzey yarımkürede yaygınlaşmaya başlamıştır. 

Anadolu’nun da bu dönemde hominoidlere yoğun bir şekilde ev sahipliği 

yaptığı ele geçen buluntulardan anlaşılmaktadır. Bursa – Paşalar (Alpagut, 
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1990) Ankara – Çandır (Güleç ve diğ.2003), Ankara – Sinaptepe (Alpagut, 

1996. Kapelman ve diğ., 2003),  ) ve Çankırı – Çorakyerler (Sevim ve diğ. 

2001) bu aileye mensup kalıntılarının Ülkemizdeki buluntu yerleridir.  

Buralardan ele geçen hominoidler Miyosen sonunda Afrika’da gelişen 

hominid gelişimine zemin hazırlamış oldukları düşünülmektedir. Kuzey 

yarımkürede, dolayısıyla Anadolu’da giderek soğuyan ve kuraklaşan 

iklimsel koşullar, bu canlıları tekrar güneye göç etmeye zorladığı 

varsayılmaktadır (Begun ve diğ., 2003; Brain, G.R., 1999).  Anadolu bulunan 

ilk hominoidler Paşalar’da bulunmuş ve yaklaşık 16 milyon yıl ile 

tarihlendirilmekte ve bunlar Afrika dışında en erken hominoidler olarak 

değerlendirilmektedir. Çorakyerlerden ele geçen primat fosiliise şu an için 

Makedonya’da Bulunmuş olan Ouranopithecus’a benzemekle birlikte (Bonis 

ve diğ.,1990), Pliyosen taksaları olan, Australopithecus anamensis ve 

Ardipithecus ramidus'a da benzerlik içerisindedir  (Begun, 1996; Begun, 

2001).  Bu değerlendirmeler sadece diş ve çene buluntularından yapıldığı 

için henüz genusu ve türü konusunda kesin bir şey söylemenin doğru 

olmayacağı kanısındayız.  Ancak Çorakyerler’de hominoidlere ait vücut 

iskeleti kemikleri bulunduğunda kesin bir tanımlama yapmak mümkün 

olacaktır.   Hominoid göçlerinin en son aşamasını Çorakyerler oluşturduğu 

düşünüldüğünde, Bu lokalitede ele geçecek yeni buluntular son derece 

önem kazanmaktadır.  Çorakyerlerde bu güne kadar üç bireye ait diş ve 

çene kalıntıları bulunmuş olmakla birlikte henüz hiç birinin vücuduna ait 

herhangi bir bulguya rastlanmamıştır, dolayısıyla gelecek yıllarda yapılacak 

çalışmalarda vücut kemiklerine ait buluntulara ulaşılacağı düşünülmektedir. 
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Resim 10: Maymungillere Ait Üst Çene 

Rodentia takımı (Kemirgenler) : Kemirgenler olarak isimlendirilen rodentler 

tarihlendirme ve ekoloji konusunda önemli bilgiler vermektedir. Ünay ve 

ark. (2006) tarafından kemirgen fosillerinden yapılan değerlendirmeye göre; 

Çorakyerler’de, iki tanesi yeni olmak üzere 12 tür tanımlanmıştır (Resim 11) 

(Ünay 2006). Bunlar; Hansdebruijnia erksinae n. Sp., Allocricetus aylasevimae 

n.sp., Pseudomeriones latidens,cf. Pliospalax sp. indet.,protalactaga aff. Major, 

Myomimus sp., Keramidomys sp., Hansdebruijnia cf. Neutrum, Byzantinia 

pikermiensis, Byzantinia aff. Hellenicus, cf. Rhinocerodon sp. (Ünay ve ark. 2006).  

Çorakyerler Rodentia buluntularının karakteristik cinslerinden biri ve Doğu 

Akdeniz buluntuları içerisinde ortak olan fosil Byzantinia’dır. Bu cinsin ilk 

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 Zonları içerisinde, Avrupa Memeli Neojen Zonları arasında 

MN 12’ye denk gelen Zone J içerisinde yer alır (Ünay, de Bruijn, Saraç 2003).  

Byzantinia,  Doğu Akdeniz’de Vallesiyen ve Turoliyen boyunca yaşamıştır 

ve en son görüldüğü lokalite ise Turoliyen sonuna tarihlendirilen 

Amasya’dır. 

 
Resim 11: Kemiricilere Ait Dişler (Ünay, 2006) 
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Gastropod Buluntuları (Salyangozlar); Tatlı su salyangozları şeklinde 

değerlendirilen gastropodlar, Çorakyerler lokalitesinde önemli sayılabilecek 

nicelikte bulunmuştur.  Bu buluntuların ele geçmesi o dönemlerde burada 

sulu ortamsal koşulların varlığını yansıtmaktadır (Resim 12).  Fosillerin 

çevresinden gelen gastropodlar Yıldırım ve Kebapçı tarafından 2008’de 

incelenmiş olup, ilk raporlara göre buradan ele geçen gastropodların 

tamamının Helicoidea üst familyasından Hygromiidae (Monacha sp.,  

Metafruticicola yatagana Schütt) ile Helicidae (Caucasotachea 

(Caucasotachea) sp.A, Caucasotachea (Caucasotachea) sp.B, Caucasotachea 

(Linholmia) sp.B, Cepaea sp., Helicidae n.gen et n.sp.A ve  Helicidae n.gen 

et n.sp.B) ailesine ait türler olduğu belirlenmiştir. Helicidae ve Hygromiidae 

soy hatları Akdeniz çevresinde, Oligosen ve Eosen başlarında ortaya çıktığı, 

iklimin kuraklaşmaya başlamasıyla birlikte Miyosen ve Pliyosen’den 

itibaren türleşme göstermeye başladığı belirtilmiştir. Çorakyerler 

buluntuları ise genel olarak Anadolu’nun izole fauna bileşimini karakterize 

ettiği ve bunda kısmen salyangozların genel olarak pasif yayılışlı olmaları, 

kısmen de Anadolu’nun geç Miyosen’de Avrupa ve Yakındoğu’dan büyük 

oranda yalıtılmış olmasının etkili olduğu rapor edilmiştir (Kebapçı ve 

Yıldırım, 2008 ilk değerlendirmeler). 

 
Resim 12: Salyangozlara Ait Fosiller (Yıldırım ve Kebapçı, 2008) 

Genel Değerlendirme   

Çankırı kazısının başlangıcından bu güne 132 açmadan 2062 adet numaralı 

fosil gün ışığına çıkarılmıştır.   Tüm buluntular takım bazında 

değerlendirildiğinde çoğunluğunun Perissodactylalar ve Artiodactylalardan 

geri kalanlarının ise sırası ile Proboscidae, Carnivora, Chelonia ve Primates, 
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şeklinde olduğu görülür. Buluntular arasında çeşitli gastropodların olması 

ise bölgede su içeren bir ortamın varlığını göstermektedir.  

Gergedan ve at gibi yüksek diş taçlarına sahip canlıların fosillerine daha çok 

rastlanılması bölgenin açık alan ortamı olduğuna işaret eder. Ayrıca bu 

canlıların birden fazla türde olması da tür çeşitliliğine varabilecek bir besin 

potansiyeline de sahip olduğunu göstermektedir.  

Bunun yanında çeşitli keçi benzeri bazı boynuzlu türlerinin, zürafaların, 

fillerin ve özellikle de primatların olması bu açık alan çevresinde yer yer 

ağaçlık ve çalılık alanların da bulunduğunu düşündürmektedir. Fauna 

içerisinde büyük, orta ve küçük boyutlu otçulların, yine büyük boyutlu 

omnivorların ve etçillerin oluşu yine lokalitenin Geç Miyosen dönemde 

çevresi ağaçlık, su yatağı merkezli olan bir açık alanı karakterize etmektedir. 

Kemirici ailelerinden bazılarının yaşam alanları göl ya da ırmak gibi bir su 

yatağının çevresi, bazılarının suya daha uzak alanlarda yaşıyor olması da, 

Çorakyerler lokalitesinin paleoekolojik yorumunun yapılmasına yardımcı 

olmaktadır.  

Buluntular arasında her türün yavru bireylerine ait pek çok fosilin 

bulunması ve bazı vücut kemikleri üzerinde diş izlerine rastlanması, burada 

genellikle et yiyicilerin diğer hayvanları avlamış olabileceği ve ya yeni 

ölmüş hayvan kalıntılarının et yiyiciler tarafından parçalandığını 

düşündürmektedir. Etçillerin çeşitli türlerine ait fosil buluntular da bu 

görüşü destekler niteliktedir. 

Buluntuların tafanomik analizleri, canlı öldükten sonra kalıntılarının uzun 

eksenleri boyunca bir akıntı içerisinde taşındıklarını göstermektedir. Bu 

nedenle tüm buluntular belli bir yönelim içerisindedir. Bazı fosillerin eklemli 

bulunması ise bu akıntının çok güçlü olmadığını, ya da kalıntının canlı 

öldükten sonra kısa denilebilecek bir süre içerisinde taşındığını 

göstermektedir.   Bunun yanı sıra iskelet parçalarının izole olarak ele 

geçmelerinin nedeni ise sadece akıntı değil bir etçil etkisiyle de olabileceğini 

düşündürmektedir.  Canlının ölümünden hemen sonra ilk önce etçiller 

tarafından parçalanarak iskelet parçaları çevreye yayılmış ve daha sonra da 

akıntı nedeniyle taşınarak çökelmiş olmalıdır.  

Çorakyerler’deki büyük omurgalı faunası, Çankırı ilinin paleoekolojisinin 

açıklanmasında önem taşımaktadır.  Kemiricilere ait yapılan 
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değerlendirmelere göre çeşitli türlerin varlığı tespit edilmiştir.  Buna göre; 

Hansdebrujinia %56‘lık oranıyla Çorakyerler topluluğunda baskın konumda, 

Byzantinia %13, Pseudomeriones %14, Allocricetus %8,  Myomimus %3 ve diğer 

tanımlanmış türler % 1 oranındadır.  H.neutrum ve H.erksinae ‘nin diş 

özellikleri benzer habitatta yaşadıklarını düşündürmektedir.  Byzantinia, 

toplulukta farklı morfolojisi ile bilinir ve yaşam sahası daha geniştir.  Daha 

verimsiz çevrelerde bu topluluğun yaşadığı varsayılmaktadır (De Bruijn, 

1993; Van Dam,1997). Critetulus, meriones ve spalacidler ot yiyen 

hayvanların olduğu bölgelerde tanımlanmışlardır. Myomimus geniş ve açık 

biyotoplarda yaşamıştır.  Çorakyerler faunasına ait ağaçsal türlerin yokluğu 

ya da azlığı ile açık biyotoplarda yaşayan türlerin varlığı burada orman 

olmadığını ama savana benzer bir biyotopun egemen olduğunu 

göstermektedir. 

 Çorakyerlerde Spiral boynuzlu antilop, at, fil ve gergedan ile zürafaların 

varlığı, çevrenin açık-ağaçlık bir bitki örtüsüne sahip olduğunu 

göstermektedir. Domuz, geyik ve atların morfolojik yapısı ise, buradan ele 

geçen türlerin Türkiye’deki çağdaş yerlerinden daha açık alanda yaşamış 

olduklarına işaret etmektedir. Buradan tanımlanan fauna genel olarak 

değerlendirildiğinde Çorakyerlerin geç miyosende daha kuru-serin bir 

iklime sahip olduğu anlaşılmaktadır.    
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Resim 13: Çorakyerlerin sekiz milyon yıl öncesine benzer tahmini  bir 

görünümü (taggart.glg.msu.edu) 

 

Çorakyerler kazı çalışmaları her yıl değişen ekip elemanları ve çok hassas 

bir çalışmayla devam etmektedir. Yol kenarında bulunan lokalite; kazı 

çalışmaları sırasında sık sık üst düzey yöneticiler tarafından ziyaret 

edilmekte ve maddi manevi destek sağlanmaktadır. Bu ziyaretçilerin en 

önemlileri arasında 2008 yılı kazı sezonunda ekibimizi ve Çorakyerler kazı 

alanını ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay yer 

almaktadır (Resim 14 a).   

  
a. Kültür ve Turizm Bakanı E.Günay b. Çankırı Valisi Ali Haydar Öner 

  
c. Çankırı Belediye Bşk. İrfan DİNÇ d. Çankırı Eski Valisi Ayhan ÇEVİK 

Resim 14: Çorakyerler kazı alanına ziyaretlerden görünümler 

Çalışmaların başından bu güne kadar Çankırı Valileri; Ayhan Çevik, Halil 

Ulusoy ve Ali Haydar Öner çalışmalarımızla yakından ilgilenmişlerdir.  

Belediye Başkanları Ahmet Bukan (eski) ve İrfan Dinc (yeni) yardıma ihtiyaç 

duyulduğu her an ekibin yanında yer almışlardır.  Çorakyerler kazısı; eski İl 
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Kültür Müdürü Ziya Kaleli ve Müze Müdürü Erol Özen ile birlikte 

Kurtarma kazıları şeklinde başlamış olup, daha sonraki yıllarda yeni İl 

Kültür ve Turizm Müdürü M.Kemal Karatatar ve Müze Müdürleri sırasıyla; 

Yücel Kiper,  Yusuf Demirci ve Nusret Acar ile birlikte Bakanlık kazısı 

olarak devam etmektedir. Müze araştırmacıları, Çeşitli kurum yöneticileri, 

üniversitelerden öğretim üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve en önemlisi 

Çankırı esnafı ve halkı her zaman ekibe yardımcı olmuş halen de olmaya 

devam etmektedir.  Çorakyerler kazısı bilimsel nitelikli olmanın yanı sıra, 

zaman zaman alanda öğrencileri eğitici nitelikte uygulamalı dersler de 

yapılmaktadır. 

Teşekkürler: 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü) izni,  DÖSİMM, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya 

Fakültesi ile Türk Tarih Kurumu’nun maddi desteği ile Çankırı Valiliği, 

Çankırı İl Kültür Müdürlüğü, Çankırı Müze Müdürlüğü, Çankırı Belediye 

Başkanlığı’nın ekipman desteği ile yapılmakta olan Çorakyerler Kazısına 

katkı sağlayan  Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler 

Genel Müdürlüğü ile DÖSİMM, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya 

Fakültesi Dekanlığı, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, Çankırı Valiliği ve 

Çankırı Belediye Başkanlığı, Çankırı İl Kültür Müdürlüğü ve Çankırı Müze 

Müdürlüğü gibi kurum ve kuruluşlara yardım ve destekleri için sonsuz 

teşekkür ederiz.  

Ayrıca yıllardır bu çalışmalara katılan Bakanlık temsilcileri, lisans ve 

lisansüstü öğrencileri, araştırma görevlileri ve çeşitli alanlardan bilim 

insanlarına katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz. 
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          Antik dönemde Çankırı  

 

Prof. Dr. Thomas Drew-Bear 

 

      Çankırı şehri, antik ismi Gangra'yı günümüze kadar korumuş1. Bu isim her 

ne kadar, ilk önce Grek ve Roma dönemlerinde belgelenmiş ise de2, klasik 

dönemden ta Luvi devrine uzanan, muhakkak Anadolu’lu yerel bir addır3. Ama 

antik Luvi ismi "Gangra" bizim için anlam taşımıyor. Bundan dolayı halk bu 

sese yakın "çan" ve "kırık" kelimelerini kullanarak bir mana çıkartmağa 

çalışmıştır: “kırık çanlar”. Dil bilimciler tarafından bir ismin böyle, anlamının 

değiştirilerek kullanılması "halk etimolojisi" olarak yorumlanır. Bir çok dilde 

(Türkçe dahil) böylece, halk anlayamadığı isimlere kendi dilinde bir mana 

                                                 
1 L. Zgusta, Kleinasiatische Ortsnamen (Heidelberg 1984) s. 133-134 yerine (konu Zgusta’da 

bütünüyle karıştırılmış) bk. L. Robert, A travers l’Asie Mineure. Poètes et prosateurs, 

monnaies grecques, voyageurs et géographie (Paris 1980) s. 204.  

2 Gangra isminden bahseden en eski kaynak, M.Ö. III.cü yy.’da yaşamıs çok yönlü bilim 

adamı Eratosthenes’dir (fr. III B, 86, s. 335 Berger).  Paphlagonia ile ilgili kitabında 

Alexander Polyhistor da ( I. yy. M. Ö.) Gangra’yı ele almıştır.  Yazar Nikostratos ise, Gangra 

kalesinin yerinin, yavrularını doğurmuş bir keçi tarafından seçildiğini, sahibi olan çobanın, 

keçisini, nihayet bu zor ulaşılan bir kalenin kurulmasına uygun yerde bulduğunu ve buraya 

keçinin ismini verdiğini anlatır: bk. Steph. Byz., Ethnika I, yayına hazırlayan M. Billerbeck 

(Berlin - New York 2006) s. 392.  Bu efsaneden şu sonuca varabiliriz ki, Gangra elbette 

Yunanca bir isim değil. Augustus döneminde yaşamış, bu bölgenin oğlu, ünlü coğrafyacı 

Strabo, XII 3.41 (aşağıya bk.), Gangra’yı kısaca betimliyor. Strabo’dan sonra; ansiklopedi 

yazarı Plinius, Historia Naturalis 6.6; ve başka yazarlar Gangra’dan bahseder.     

3 Gangra isminin etimolojisi konusunda yazara ait olan birkaç özel varsayım için bk. B. Umar, 

Türkiye’deki Tarihsel Adlar (İstanbul 1993) s. 271.  



vermeğe çalışır4.  Ama Osmanlı zamanlarında Çankırı şehrinin ismi Kangrı veya 

Kângırı idi5, yani tarihi adı olduğu gibi korunuyordu. 

      Bilindiği gibi Gangra, batıda antik dönemde Bithynia, doğuda ise Pontus 

diye isimlendirilen bölgeler arasında yer alan Paphlagonia Bölgesi’nde bulunur.  

Gördügümüz gibi, kent hakkındaki yazılı bilgilerimiz ancak Büyük İskender'in 

ölümünden sonra başlıyor. Anadolu, Büyük  İskender'in generalleri tarafından 

bölünmüş ve sözünü ettiğimiz Paphlagonia Bölgesi’nin ilk başkenti Gangra 

olmuştur.  Paphlagonia krallarının sarayı kolay savunulan Karatekin tepesinde 

bulunuyordu. Hellenistik dönemde kurulmuş Paphlagonia krallığının son kralı 

Castor'un oğlu Deiotaros Philadelphos idi. Bu kralın gümüş (resim: 1) ve bronz 

(resim: 2) sikkeleri biliniyor6. Gümüş sikkenin ön yüzünde “Kral Deiotaros 

Philadelphos”, arka yüzünde ise “Kraliçe Prousias’ın kızı Adobogonia” portresi; 

bronz sikkede ise, ön yüzde yine “Kral Deiotaros Philadelphos”, arka yüzde ise 

kardeşi “Kral Deiotaros Philopator” yazısı içinde, yıldızlar altında iki (baş tanrı 

Zeus’un oğulları) Dioskur şapkası yer alır.  Deiotaros’un M. Ö. 6/5 yılındaki 

ölümüyle, tüm Paphlagonia Bölgesi, hiç savaş olmadan Roma İmparatorluğu’na 

dahil olur7. Bu olayın önemini şuradan anlıyoruz ki, Gangra şehrinin era'sı - 

antik dönemde her şehir kendine göre ayrı bir takvim ve senelerin 

hesaplanmasının başlangıcını serbest olarak seçebiliyordu - M. Ö. 6/5'te 

başlıyordu8. Tüm Paphlagonia aynı zamanda, başkenti Ankara olan Galatia 

sancağının içine girmişti9. 

                                                 
4 Türkçede benzer bir “halk etimolojisi” örneğimiz ise “Anadolu” ismidir.  Bu isim tabii ki 

Grekçe Anatole’den yani "güneşin doğduğu yer"den kaynaklanıyor, bk. D. J. Georgacas, The 

Names for the Asia Minor Peninsula (Heidelberg 1971) s. 40-48.  Ama Berlin'de bir Türk 

lokantasında, Grekçeyi tabii ki bilmeyen bir vatandaş tarafından düşünülmüş bu yorumu 

duydum: "annesi dolu", yani "zengin, verimli".  Doğru etimolojisi Bilge Umar, a.g.e. s. 65'te 

bulunur.  

5 Bk. L. Robert, A travers l’Asie Mineure, s. 204 n. 19 ve 20 ve İslam Ansiklopedisi  8 (1993) 

s. 216.   

6 A. Burnett, M. Amandry, P. P. Ripollès, Roman Provincial Coinage I (Londra-Paris 1992) s. 

537 nr. 3508 ve 3509. Gümüş sikkenin ön yüzünde portre, arkasında muhtemelen “sene 27…” 

yazısı, Pompeius’un erasına göre M.Ö. 37 yılını işaretliyor, yani Deiotaros’un tahta çıktığı 

yılı.  

7 Strabo, XII 3.41; bk. D. Magie, Roman Rule in Asia Minor (Princeton 1950) I p. 465.  

8 Bk. W. Leschhorn, Antike Ären (Stuttgart 1993) s. 171.   

9 Bk. R. K. Sherk, “Roman Galatia: The Governors from 25 B. C. to A. D. 114”, Aufstieg und 

Niedergang der römischen Welt  II 7.2 (Berlin - New York 1980) s. 860.   



      Paphlagonia kralların başkenti olduğu için, Gangra yeni Paphlagonia 

eyaletinin idare merkezi olarak kaldı. M. Ö. 3 yılında, Paphlagonia halkının, ilk 

Roma imparatoru Augustus'a bağlılık yemini ilan etmek adına düzenlediği dini 

tören de Gangra'da gerçekleştirilmiştir10.  Bundan, Gangra şehrinin o zaman bu 

bölgenin merkezi olduğu sonucunu çıkarabiliriz11.  Ama Roma 

İmparatorluğu’nun başlangıç döneminde yaşayan meşhur coğrafyacı, Amasya'lı 

Strabo – tabii, daha büyük ve zengin Amasya'dan biri olarak, komşu şehir 

Gangra hakkında iyi şeyler söyleyemedi - Gangra'yı şöyle tanıtmış: polismation 

kai phrourion, yani "küçük bir kasaba ve askeri kale". Çünkü Imparator 

Pompeius tarafından kurulmuş ve Gangra'dan büyük Pompeioupolis şehri (şimdi 

Taşköprü), M. S. I.nci yüzyılda Paphlagonia Bölgesinin "metropolis"i, yani 

merkez şehri, unvanını almış12.  

Bununla birlikte Gangra, Roma hükümetinden şerefli bir isim almıştır: 

Germanicopolis, yani "Germanicus'un şehri". Bu şeref adı ikinci Roma 

İmparatoru Tiberius’un evlatlığı Germanicus’un isminden kaynaklanmış ve 

Germanicus’un kardeşi, üçüncü Roma imparatoru Claudius tarafından 

Gangra’ya verilmiş olmalıdır13. O zamandan itibaren Gangra ismi buranın 

kalesini, Germanicopolis ise kalenin aşağısında uzanan yeni şehri14 

adlandırıyordu.  Ama Bizans döneminde Germanicopolis adı unutulmuştur.    

 Geç Roma döneminde Gangra, önemli coğrafi konumu nedeniyle, 

İmparator Diocletianus tarafından oluşturulmuş yeni Paphlagonia eyaletinin 

başkenti olmuştur15. Gangra, Galatia eyaletinin başkenti Ankara'ya doğru giden 

                                                 
10 Bk. W. Dittenberger, Orientis Graecae Inscriptiones Selectae (Leipzig 1905) nr. 532 s. 198 

ve  P. Herrmann, Der römische Kaisereid (Göttingen 1968) s. 97.  

11 A. H. M. Jones’a göre, The Cities of the Eastern Roman Provinces (Oxford 1971) s. 168, 

Gangra şehrinin hudutları, eski Paphlagonia krallığının tümünü içeriye alıyordu.  

12 Bk. Chr. Marek, Stadt, Ära und Territorium in Pontus-Bithynia und Nord-Galatia, 

Istanbuler Forschungen 39 (1993), Pompeioupolis ile ilgili bölüm.  

13 Robert’e göre, A travers l’Asie Mineure s. 217, Gangra “muhtemelen İmparator 

Claudius’un hükümdarlığında” Germanicopolis adını almış. Bu imparatorun resmi ismi: 

“Tiberius Claudius Nero Germanicus” idi.  

14 Bk. Robert, a.g.e. s. 204-205. Şehrin kaleden çekilmiş bir fotoğrafı için bk. K. Bekle, 

Tabula Imperii Byzantini 9, Paphlagonien und Honorias (Viyana 1996) levha 45. Şehrin o 

zamanki bir fotoğrafı, R. Leonhard, Paphlagonia, Reisen und Forschungen im nördlichen 

Klein-Asien (Berlin 1915) s. 67’de bulunur.   

15 Hierokles, Synekdemos (yayına hazırlayan E. Honigmann, Bruxelles 1939) 695.4 v. d.  



önemli bir yola sahip idi16. Başka bir yol ise Gangra’dan Paphlagonia’nın rakip 

başşehri Pompeioupolis’e gidiyordu17.  Ayrıca, tarımsal bakımdan Gangra'nın 

arazileri oldukça verimli olmalıydı, çünkü, M. S. II. yüzyılda yaşamış filolog 

yazar Athenaios, Deipnosophistae yani "Bilim adamları yemekte" başlıklı 

kitabında (3.82c) Gangra'nın meşhur elmalarını över. Şehre yakın olan tuz 

mağarası ise Bizans döneminden itibaren işlenir18.  Bu avantajlardan 

faydalanarak Gangra Bizans döneminde eski önemini tekrar kazanıp 

Paphlagonia'nın metropolisi yani başşehri olmuş19, M. S. IV.ncü yüzyılda bir 

piskopos kongresi Gangra'da düzenlenmiştir20. Bu defa Pompeioupolis, 

Amastris gibi şehirler Gangra'ya bağlanmıştır. Bizans edebiyatında, hem 

Konsillerin piskopos listelerinde, hem de bir kaç azizin hayatında Gangra'dan 

sıklıkla bahsedildiğini görürüz21.   

      Tabii ki, Anadolu'nun her yerinde olduğu gibi, klasik dönemlerinde de (yani 

Grek ve Roma) Gangra şehri komşu kentler ile mümkün olan her alanda rekabet 

ediyordu.  Zira antik dönemde şehirler bağımsız devletler gibi kendi sikkelerini 

basıyorlardı ve Anadolu'nun her şehri gibi, Gangra da kendi sikkelerini, 

unvanlarını tanıtmak için kullanıyordu.  Bu sikkeler bize ilginç bilgiler 

verir. Bazılarında archaiotate Paphlagonias yani "Paphlagonia'nın en eski şehri" 

unvanını okuyabiliriz (resim: 3)22. Daha önce bahsettiğim metropolis yani 

"Paphlagonia'nın merkez şehri" unvanını taşıyan Pompeioupolis'e karşı, Gangra 

kendisinin Paphlagonia'nın en eski, en otantik şehri olmasından gurur 

duyuyordu.  Gerçekten gördüğümüz gibi, Roma İmparatorluğu’ndan önce 

Gangra Paphlagonia'nın başkentiydi.  

      Ama Gangra’nın önemini gösteren başka bir örneğimiz daha 

vardır: Gangra'nın bazı sikkelerinde (yine resim: 3) hestia theon kelimeleri 

                                                 
16 Bk. Chr. Marek, Pontus et Bithynia, Die römischen Provinzen im Norden Kleinasiens 

(Mainz 2003) s. 183 Harita V.   

17 Bk. K. Miller, Itineraria Romana (Stuttgart 1916, yeni baskı Bregenz 1988) sütun 670.   

18Bk. K. Belke, Paphlagonien und Honorias s. 230, Kayatuzmağarası. Tuz madenleri 

hakkında karşılaştır: Strabo XII 3.12 ve XII 3.39.   

19 Bk. J. Darrouzès, Notitiae episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae (Paris 1981) s. 

453.  

20 Bk. Belke, a. g. e. s. 196-199, Gangra.   

21 Gangra’nın bilinen piskopos listesi G. Fedalto tarafından, Hierarchia Ecclesiastica 

Orientalis (Padova 1988) I s. 85-86’da biriktirilmiştir.  

22  Ön yüzde İmparatoriçe Julia Domna’nın portresi, Sylloge Nummorum Graecorum 

Deutschland Sammlung von Aulock Pontus - Paphlagonien Bithynien (Berlin 1957) nr. 181.  



okunmaktadır, yani "tanrıların ocağı".  Bu ne demektir?  Gangra şehrinin 

hudutlarında yüksek Ilgaz Dağı yer alır.  Bu dağ da antik devirden kalma üç bin 

senelik yerel bir Anadolu'lu ismi taşıyor23: bir daha ilk önce Grek ve Roma edebi 

kaynaklarında belgelenmiş, ama ta Luvi zamanlarından günümüze kalmış, 

Olgassys adı. Yukarıda bahsettiğimiz coğrafyacı Strabo'ya göre bu zor ulaşılan 

Olgassys Dağı’nda, yerel tanrılara adanan çok sayıda kutsal alan bulunmaktaydı 

(burada bir parantez açayım: arkeolog arkadaşlarımız için bu bir çağrı!  Bu 

kutsal mekanlardan birkaç örnek bulduğumuzda, Gangra yöresinin antik 

dönemdeki yerel halkı hakkında oldukça önemli bilgilere sahip olacağız).  

      Gangra şehrinin sikkelerine ve bahsettiğim hestia theon yani "tanrıların 

ocağı" yazısına dönelim.  Bu dinsel mekanlar Olgassys / Ilgaz Dağı’nın kutsal 

bir özelliğini oluşturuyordu - normal olarak, çünkü bu gerçekten yüksek dağ 

antik dönem insanlarını da, bizim gibi, çok etkiliyordu. Antik dönem dini 

inanışına göre tanrılar en yüksek dağların zirvelerinde yaşıyordu, yani göğe 

yakın mekânlarda. Bu yüksek dağların arasında Olgassys de yer alıyordu. Bir 

efsane şöyle anlatır: Paphlagonia'da Tantalos isimli çok zengin, çok kuvvetli bir 

kral vardı. Tantalos, gök tanrısı Zeus'un (yani en büyük tanrı) oğlu idi ve tanrılar 

tarafından o kadar seviliyordu ki onların yemek törenlerine davetli olarak 

katılıyordu.     

      Ama insanlara özgü bir duyguyla, Tantalos kendine tanınan bu ayrıcalıktan 

dolayı "tanrıların dostuyum" diye kendisini büyük görmüş ve tanrıların sırlarını 

insanlara anlatmış, başka suçlar da işlemiş. Bunun neticesinde Tantalos 

Cehennem'de ağır bir taşı bir yokuştan yukarıya itmekle cezalandırılmış, ama 

yokuşun üstüne geldiği anda taş her zaman aşağıya yuvarlanıyor ve Tantalos 

aynı işi sonsuza dek tekrarlamak zorunda kalıyormuş. Tantalos'un katıldığı, 

tanrıların tören yemekleri Gangra'ya yakın Olgassys Dağının zirvesinde 

gerçekleştiriliyordu. Bundan dolayı Gangra sikkelerinin bazılarında hestia theon 

yani "tanrıların ocağı" yazısı yer alır. İşte Gangra gerçekten, geçmişi efsaneler 

dönemine kadar dahi uzanan, "Paphlagonia'nın en eski şehri" idi. Birkaç 

efsaneye göre, Tantalos'un oğlu Pelops bütün Paphlagonlu'ların atasıdır.  

Karadeniz sahillerinde kurulmuş, deniz ticaretinden dolayı daha zengin, belki de 

daha gelişmiş Amastris veya Sinop gibi şehirlerine karşı Gangra'nın en azından 

bu tarihi avantajı vardı.  

                                                 

23 Bk. Belke, a. g. e. s. 256, Oligas.  Bu yer adının etimolojisi konusunda yazara ait olan 

birkaç özel varsayım için bk. Umar, a. g. e. s. 612.  Bu dağın bir kaç fotoğrafı Robert’te 

bulunur: A travers l’Asie Mineure s. 211-214 ve daha önce Noms indigènes dans l’Asie-

Mineure gréco-romaine I (Paris 1963) levha 9-13. Ama A travers l’Asie Mineure s. 211 ve 

Noms indigènes levha 13 ayni fotoğraf!  



       Şimdi Çankırı Müzesinde korunan Grekçe yazıtlara geçelim.  Birinci taş 

(resim: 4)24, Roma döneminde yaşamış olan Barbas isimli bir tıp doktorunun 

mezar taşıdır. Kitabesi, bu doktorun, dağarcığındaki bilgiler bakımından "hiç 

kimsenin ikincisi" olmadığından (yani hiçbir doktordan sonra gelmediği, en 

başarılı olduğu) bahseder.  Mesleğinde o kadar başarılı olmuş ki, ünü, dünya 

başkenti Roma şehrine kadar yayılmış. Bu yazıt, Gangra’da, tıp eğitiminin 

oldukça ileri bir düzeyde olması ve şehrin doğrudan doğruya Roma ile 

bağlantılarının bulunması, yani kültür seviyesindeki gelişkinlik konusunda bize 

önemli bilgiler verir. 

     Burada, ikinci taşın fotoğrafları için İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın 

Mustafa Karatatar'a içtenlikle teşekkür ediyorum. Gangra’nın komşu şehri 

Hadrianoupolis’e ait olan bu taşta iki ayrı yazıt mevcuttur. Birincisi (resim: 5) 

meşhur Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un oğlu Commodus'a adanmış bir 

şeref yazıtıdır25. Commodus'un bir heykel kaidesine kazınmış bu yazıt, 

imparatorun isimlerini ve unvanlarını ilan eder. Bu kaide üzerine oturan mermer 

veya bronz heykel ne yazık ki kayıptır. Ama Bizans döneminde Hadrianoupolis 

makamları bu Roma heykel kaidesini kendi amaçları için kullanmışlardı.  

Bizanslılar kaidenin yazılı yüzünü bir duvara döndürüp kalan üç yüzü kendi 

yazıları ile doldurmuş (resim: 6). Bu uzun yazıt bize ilginç bilgiler verir26.  

      Yazıtın kazındığı dönemde bazı ekonomik sebeplerden dolayı, az sayıda çok 

kuvvetli adam oldukça geniş, birkaç köyü içine alan çiftlik sahipleri olmuşlar.  

Böyle büyük çiftlik sahipleri, sayısı gittikçe artan haydutlara karşı kendi 

varlıklarını korunmak maksadiyle çiftliklerinde silahlı güçler oluşturuyorlardı.  

Ama bu koruma güçleri gittikçe o kadar kuvvetleniyordu ki, sonunda özel 

orduların statüsüne dönüşüyor ve bu defa da devletin silahlı kuvvetlerine bile 

karşı çıkmağa başlıyordu. Devletin otoritesini ve vergi toplayabilmesini ortadan 

kaldıran bu gelişmeleri engellemek için Bizans hükümeti bu yazıtla günümüze 

kadar korunan yeni bir kanun çıkarttı. Bu kanun, özel çiftlik sahiplerine beş 

adamdan fazla koruma gücü oluşturabilmeyi yasakladı. Tabii ki bu defa da, 

haydutlara karşı savaşmak görevi, zorunlu olarak tekrar devlete düşüyor.  

                                                 
24 Yayın: İ. Kaygusuz, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 49 (1982) s. 180-183 nr. 2; 

bk. J. ve L. Robert, Bulletin épigraphique (Revue des études grecques) 1983 nr. 426 ve 

Supplementum Epigraphicum Graecum 32 (1982) nr. 1261.  

25 Yayın: Supplementum Epigraphicum Graecum 35 (1985) nr. 1359 ve Année épigraphique 

1985 nr. 816 a.  

26 Yayın: Supplementum Epigraphicum Graecum 35 (1985) nr. 1360 ve Année épigraphique 

1985 nr. 816 b; Bulletin épigraphique 1987 nr. 474. 

 



Böylece Bizans İmparatorluğunun iç güvenlik problemlerinin bazılarını bu yazıt 

vasıtasiyle yakalayabiliyoruz. 

      Bu yazılı taşların önemi herkesçe malum. Eğer arkeolog arkadaşlarımız bu 

tür yazıtları Çankırı Müzesi’nde biriktirmeğe devam edebilirse, hiç kuşkusuz 

buranın antik halkının yaşantısına ışık tutacak çok daha önemli belgelere sahip 

olabileceğiz.   

 

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

 

 

 



TÜRK KÜLTÜRÜNDE GELENEKSEL ANADOLU EVLERİNİN ÖNEMİ 

ve ÇANKIRI’da BULUNAN BAZI ÖRNEKLERİ İLE İÇ ve DIŞ YAPI 

SÜSLEMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Gülsün PARLAR 

Bugün kültür varlıkları ile arkeolojik ve tarihi değerlere sahip belki de 

dünyanın nadir ülkelerinden biri olarak gösterilebilecek olan Türkiye’nin ve 

gelenek, göreneklerine bağlı Anadolu insanının kendine has bir yaşam 

biçimi ile iklim özelliklerine bağlı olarak ta diğer toplumlardan farklı bir 

görünümü vardır. Bu farklılıklar Türk kültür ve sanatının tüm dallarında 

olduğu gibi Anadolu’nun her bir köşesinde anıtlaşmış Türk sivil 

mimarisinin çarpıcı örnekleri olan “geleneksel evler ve bu evlerin muhteşem 

dış yapı süslemelerinde” kendisini göstermektedir.  

Türk toplumunda “Ev” kavramı çok önem taşımaktadır. Gelenek ve 

göreneklerin biçimlendiği, yaşam bulduğu mütevazi evler, geniş aile 

yapısının önemli olduğu “konak”lar, “yalı”lar ve saray’lar Türk kültürünün 

anlatımcısı ve en önemli örneklerindendir. (Örnek: 1.2) 

 
Örnek: 1- İstanbul Arnavutköy’de bir yalı (son dönem) 

Sezgin, H. 1993 Sanat. S.87 
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Türklerin göçebe yaşamından yerleşik düzene geçişlerinde ve daha ileri 

dönemlerde mekan sahibi olmak amacıyla meydana getirdikleri evler ince 

bir zevkin ve aile yaşamının kutsallığına verilen önemin anlatımcısı olmakta 

ve ilginç mimari örnekleri ile kendisini göstermektedir. (Örnek: 3-4)  

 
Örnek: 2 –Amasya’da Hazeranlar Konağı 

Yüce, A – Amasya Valiliği Kültür yay.  2001 

Türk mimarisinin ince zevkli, Anadolu insanının oturduğu makama 

gösterdiği ilgi, geniş ve estetik değerlere sahip yapı özelliği ile yıllardır 

çarpıcılığını kaybetmeyen konak’lar, yalı’lar kadar en sade yapılar olan 

“ev”lerde yansımaktadır.  

Bu yansıma sadece Anadolu’da sınırlı kalmayıp Osmanlı devletinin siyasi 
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genişlemesine koşut olarak farklı coğrafyalarda (Bulgaristan, Yunanistan, 

Arnavutluk, Makedonya, Bosna, Kırım vb.) benimsetilerek 

yaygınlaştırılmıştır.  

Anadolu’nun hemen hemen her yöresinde görülen Türk kültürünün ve 

sanatsal coşkusunun yer aldığı “geleneksel Türk Evleri’nin” etkileri 

Balkanlarda olduğu gibi Irak (Bağdat), Mısır (Kahire) ve Sudan’a (Suakin) 

kadar yayılmış kısmen de olsa bu bölgeleri de etkilemiştir.  

Osmanlı devletinin genişlemesine rastlayan bu yayılma XVII ve XVIII. 

yüzyıllarda zirveye ulaşmış, imparatorluğun çökmeye yüz tuttuğu XIX. 

Yüzyılda bile devam etmiştir (1). 

 
Örnek: 3- Safranbolu Gökçüoğlu Evi (Günay, R- 1998) 

Türk sivil mimarisi olarak tanımlanabilen geleneksel Türk evlerinin kendine 

has pek çok özelliği bulunmaktadır. En belirgin özelliklerinden birisi ise; 

evlerin gösterişten uzak, sade ve işlevsel olmasıdır. Bu işlevsellik en 

mütevazi ev tipinden başka bütün konutlarda görülmektedir. Evler 
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genellikle iki katlıdır. Konut tek katlı tasarlandığı zaman bu kat zeminden 

yükseltilerek yaşama alanının rutubetten korunması sağlanmıştır. Aynı 

zamanda havalandırma ve aydınlanma ihtiyacı da giderilmiştir. Genellikle 

taştan inşa edilen zemin katlar ev içi mahremiyeti nedeniyle de sağır 

görünümdedir. Gözlerden uzak tutulmuştur. Benzer kaygılardan dolayı da 

sokağın ev ile ilişkisi bahçe duvarları ile kesilmeye çalışılmıştır. Taşlık ismi 

verilen zemin katlar bazı yörelerde bulunan evlerde ahır, tarımsal üretimin 

yoğun olduğu yörelerdeki örneklerde ise hububat deposu olarak da 

kullanımı söz konusudur. Genel hizmetlerle ilgili kullanım alanları ayrılarak 

zemin katlar ile yaşama alanı olarak kullanılan üst planları birbirleri ile 

çakışmamaktadır. Odaların ve sofaların bulunduğu üst katlar zemin katın 

aksine pencerelerde çıkmalar, cumbalarla dış dünyaya açılmaktadır. (2)  

 

Örnek: 4- Kastamonu –Daday’da bir ev (Parlar, G. 2003) 

Doğadan elde edilen toprak (tuğla), ahşap, su ve taş vb. malzemelerle 

yapılmış demir, çinko, cam, pirinç vb. malzemelerle de gerek estetik 

görünümler, gerekse güvenin sağlandığı bu evler Anadolu’nun büyük bir 

kısmında aynen veya benzeri şekilde yapılmıştır.  
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Sanat tarihçilerinin “Türk Evi”, “Osmanlı Evi”, “Hayat’lı Ev” gibi 

tanımladığı bu evler tam anlamıyla bir Osmanlı sentezidir. Çok özel iklim ve 

malzeme koşullarının egemen olduğu bölgeler dışında tüm Osmanlı 

coğrafyasına bazı yöre farklılıkları ile yayılır ve büyük kargir konut 

yapıların çevresinde Osmanlı kentlerinin siluetini belirleyen ana yapı 

dokusunu oluşturur. (3)  

Anadolu’nun pek çok kentinde ahşap ağırlıklı, geniş sundurmalı çatısı olan, 

yarım daireli kiremit-tuğlaların çatısını süslediği, pencerelerinde kafeslerin 

ve demir süslemelerin biçimlendiği geleneksel evlerdeki iç mekanlara 

girildiğinde; (iç-dış kapı, tavan, dolap, ocak vb.) kullanım alanlarındaki 

muhteşem ahşap oyma, alçı ve cam süslemeleri ile göz alıcı özellik ve 

güzellikler sergilenmektedir.  

Biçimsel özelliklerini gelişmiş ahşap teknolojisinden ve geleneksel Osmanlı 

aile yaşamının işlevselliğinden alan bu konutlar, Boğaziçi yalılarından, 

Safranbolu evlerine, Balkan kentlerinin ahşap ev ve konaklarından, Muğla, 

Afyonkarahisar, Kütahya, Kastamonu, Ankara, Erzurum, Sivas, Çankırı ya 

da Anadolu’nun hemen hemen her kentine yayılmış Türk kültürünün en 

canlı tanıklarıdır.  

Ataerkil Türk ailesinin fertleri ile birlikte yaşadığı mekanlar olan bu 

konutların yapılarını küçükten büyüğe doğru ev, köşk, kasır, yalı, konak ve 

saraylar olarak sıralamak mümkündür. En mütevazi yapı birimi olan “Ev” 

ve daha geniş aile bireylerini barındıran “konak”larda; yaşam kültürü 

içerisinde her evli çiftin veya çocukları için ayrı ayrı odalar bulunmaktadır. 

Sofa olarak adlandırılan, odaların açıldığı geniş mekanlar ortada olup, 

ailenin ortak yaşadığı yerlerdir. Söz konusu yapıların plan düzenleri 

genellikle sofa-oda ilişkisine göre kurulmuştur. Önceleri sofanın bir 

kenarında yer alan odalar, daha sonra iki tarafa sıralanmıştır. Geleneksel 

Türk evinin odaları kendine özgü bir düzene sahiptir. Binanın kargir veya 

ahşap olması bu düzeni hiçbir zaman etkilememiştir. (4) 

Konaklar ise XIX. Yüzyılın ilk yarısı içinde yapılarına hız verilmiş binalardır. 

Devlet adamları ve varlıklı kişiler zaman göre değerli buldukları semtlerde 

konak yaptırmışlardır. Haremlik-Selamlık, mabeyin, mutfak, müştemilat ve 

geniş bahçeden oluşmaktadır. Ev olsun, konak olsun bodrum üzeri iki veya 

üç katlı yapılardır (5). Bu gizemli yapıların Anadolu’nun hemen hemen her 

yöresinde olduğu gibi, kültür birikimi ve tarihsel bir süreç içerisinde 
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kendine has bir yerleşim biçimi ile bu ayrılığa sahip önemli illerimizden biri 

olan Çankırı’da da benzerleri ve birbirinden güzel, birbirinden etkileyici 

örnekleri bulunmaktadır. Bu kentsel doku özellikli Çankırı evlerinde 

genellikle aynı düşünce ve duyarlılıkla yapıldığı, muhafaza edilmeye 

çalışıldığı, pek çoğunun ise hala aktivitelerini sürdürdüğü görülmektedir. 

(Örnek: 5)  

 
Örnek : 5 Çankırı’da turizm amaçlı aktivitesini sürdüren geleneksel bir ev 

Orta Anadolu’nun kuzeyinde, Kızılırmak ile Batı Karadeniz ana havzaları 

arasında yer alan Çankırı ili, çok zengin bir tarihi geçmişe sahiptir.  

Tarihin ilk dönemlerinde Hitit, Firikya, Lidya, Pers ve Makedonya, Roma ve 

Bizans idaresi altında kalan il, Malazgirt Savaşından (1071) sonra 

Anadolu’nun büyük bir bölümünün Türk hakimiyetine girdiği sırada 

Anadolu Fatihi olarak bilinen Süleyman Şah’ın komutanlarından Emir 

Karatekin tarafından 1074 yılında fethedilerek Türk egemenliği altına 

alınmıştır. Şehir, Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılmasından sonra Türk 

Beylikleri döneminde Candaroğulları hakimiyetinde bulunmuş, nihayet I. 

Murad zamanında Osmanlıların idaresine girmiştir. 1402 Ankara Savaşı’nda 
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Candaroğulları şehri tekrar ele geçirdilerse de 1439 da Çelebi Sultan 

Mehmed, Çankırı’yı yeniden Osmanlı Devleti’ne katmıştır.  

Osmanlı idari teşkilatında yönetim bakımından Anadolu Eyaletine bağlı bir 

Liva merkezi olan Çankırı, Tanzimat’tan sonra Kastamonu Vilayeti’ne bağlı 

bir sancak, Cumhuriyet döneminde de il merkezi haline getirilmiştir. (*Bkz: 

Osmanlı Belgelerinde ÇANKIRI – Sunuş Mayıs 2008).  

Geleneksel Türk mimarisi özelliklerinin yanı sıra kendine özgü bölgesel 

mimarisini kısmen de olsa yaşatan Çankırı’daki kültürel miras içerisindeki 

yer alan taşınmazlardan birçoğu çeşitli nedenlerle (miras, bölüşmek, kiraya 

verme, bilinçsizce gerçekleştirilen onarımlar vb.) değişikliklere uğramıştır. 

Özgünlüğünü bozmadan günümüze kadar gelebilmiş yapıların bir kısmı ise 

kaderlerine terk edilmiş olup; bunlarda yıkılma tehlikesi ile karşı 

karşıyadırlar. (6)  

Bu gizemli yapı örneklerine doğal ve kültürel değerler yönünden zengin 

bölgelerimizden olan Çankırı’nın tarih kokan sokaklarında sıkça 

rastlanmaktadır.  

Türk gelenek ve göreneklerinin biçimlendiği, yaşam bulduğu bu ev be 

konaklarımız, yalı ve hatta saraylarımız ne yazık ki en şanssız mirasımızdır. 

Çoğumuz insanı o kocaman bahçeleri, avluları, geniş taş merdivenli kapıları, 

demir parmaklıkları, yüksek tavanlı odaları, sofaları, kilerleri, yüklükleri, 

musandıraları, yazlık ve ayazlıkları, alçı ocak başı süslemeleri olan bu 

gizemli ev konaklarda artık yaşamıyor, yaşanmıyor denilebilir. Geniş aile 

düzeni artık görülmemekte olup; geniş aile biçiminin yaşadığını yaşadığı 

geleneksel yapıların pek çoğu yaşamımızdaki gerçeklerle birlikte yerlerini 

apartmanlara, blok sitelerine yapılarına devretmiş bulunmaktadır. Önemli 

bir bölümü de ihmal ve bilinmeyen nedenlerle yanıp, yıkılıp yok 

olmaktadır.  

İnsanlar gibi genellikle kayboldukları zaman değeri anlaşılan bu kayıplara 

pek çok örnek gösterilebilmekle birlikte bu ev ve konaklardan geçmişle olan 

bağı koparmak mümkün değildir.  

Bilindiği gibi kültür değerleri bir ülkenin tarihi, dini, inancı, sanatı, geleneği 

ve görenekleri, idealleri, düşünce ve duygularıdır. Bir milletin itibarını 

kazanıp, koruyabilmesi kültür değerlerine sahip çıkması ile güçlenir. 

Toplumlar kendi öz varlıklarını bütün özellikleri ve de güzellikleri ile 
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tanıması, benimsemesi ve onları gereği gibi koruma şuuruna sahip olması ile 

anlaşılmış olurlar.  

 

Örnek: 6 (1) Özgünlüğünü korumuş bir Çankırı evi 

  

Örnek: 7 (2) Bazı değişikliklerle 

günümüze kalabilen bir Çankırı evi. 

Örnek: 8 (3) Geleneksel bir Çankırı 

evi. 



TÜRK KÜLTÜRÜNDE GELENEKSEL ANADOLU EVLERİNİN ÖNEMİ ve ÇANKIRI’da  

BULUNAN BAZI ÖRNEKLERİ İLE İÇ ve DIŞ YAPI SÜSLEMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

 

IV. ÇANKIRI KÜLTÜRÜ BİLGİ ŞÖLENİ BİLDİRİLERİ 

 

77 

Tabii ki çağın gerçeklerini de kabullenmek gerekmektedir. Ancak bu 

kabulleniş eski Türk aile ve ev yaşantısının özelliklerini, güzelliklerini, 

sırlarını, evi ev yapan estetik değerlerin bilinmesini, araştırılmasını, 

bunlardan yararlanmasına ve çağdaş bir yaklaşımla bu değerlerimize sahip 

çıkmamızı engellememelidir.  

Sevindirici olan şudur ki uzun yıllar boyunca ihmal edilmiş hatta 

unutulmuş sayılan “Geleneksel Türk Evleri”nin son zamanlarda giderek 

önem kazandığı, Türk kültüründe hak ettiği ilgiyi görmeye başladığı ve 

layık olduğu yeri geç de olsa alabildiği gözlenmektedir. Pek çok yörede 

fiziki görünümleri ile yörelerini süsleyen bu sivil mimari örneklerinden 

bazılarının hala ayakta kalmayı başardığı hatta şansı yaver gidip de bakımlı 

kalabildiği ve ülkesini seven, kültürünü korumayı ve yaşatmayı kendinde 

bir görev sayan, Türk insanının gösterdiği ilgi ve gayreti ile yenilenip 

gözlere gönüllere hitap ettiği de bilinen bir gerçektir. Bu duyguların çarpıcı 

örneklerini geleneksel, onurlu oluşların sergilendiği Çankırı’nın sokaklarını, 

caddelerini, meydanlarını süsleyen geleneksel evlerin, konakların iç-dış yapı 

süslemelerinin korunduğu bakımının yapıldığı memnuniyetle 

görülmektedir.  

Sonuç olarak şunu diyebiliriz ki ; 

Geleneksel Türk sivil mimarisinin önemli mirası olan bu yapıların artık 

yöresel olduğu kadar, dünya mimarisinin içerisinde yer aldığı bir gerçektir. 

Bu nedenle güzel ülkemizin süsü, kültürümüzün anlatımcısı olan bu 

örneklerimizin değerini çok iyi bilmeliyiz. Önemini en iyi, en duyarlı 

biçimde etkin çevrelere her fırsatta iletme yollarını bulmak gerekir (7).  

Yurdumuzun her bir yöresinde birbirinden ilginç birbirinden gizemli bu 

nadide yapıların araştırılıp incelenmesi, yörede bulunan eğitim 

kurumlarında bilimsel ve sanatsal nitelikli projeler üretilip ele alınması 

gerekmektedir. Anıtlaşmış, her biri bir araştırma konusu olabilecek 

“Geleneksel Türk Evleri” ile bu gizemli yapıların kapılarını süsleyen “Kapı 

Tokmakları”, pencerelerini süsleyen “Demir Koruyucular ve Kafesler” ile iç 

mekânlardaki zengin “Tavan Süslemeleri” duvarlardaki “Kalem İşi” 

süslemeler, “Cam Altı Resimler” bu ilginçliğin ve muhteşem kültür 

bırakımlarının anlatımcısı olmaktadır (8).  
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Bu etkinliklerin (sempozyum, bienal, konferans, kongre vb.) önemi 

büyüktür. Bilimsel çalışmalar ve kurumlar arası iletişim ile her biri ayrı bir 

değer olan, evlerimizin, konaklarımızın, yalılarımızın, belgeleme ve 

korunmalarına katkıda bulunmak mümkündür. Bu ve buna benzer 

konularda araştırmak, incelemek, belgelemek her Türk bilim insanı, kültüre, 

sanata gönül vermiş herkes için bit görev olmalıdır.  

Böylece, insanı ile, doğası ile, kültürel varlıkları ile, sanatçısı, zanaatçısı ile 

ayrıcalıklı güzel ülkemizin her bir yöresinde bir başka örneğine 

rastladığımız, bazen hüzünle bazen de umutla izlediğimiz geleneksel sivil 

mimari örneklerimizin değerinin ortaya çıkacağına inanmalıyız.  

ÇANKIRI EV’LERİ – KONAK’LARI 

 

Örnek: 9 Akmanlar Evi Çerkeş/Çankırı  
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Örnek: 10 Köprü Sokak                            

Merkez/Çankırı 

Örnek: 11  Sipahioğlu Konağı 

Korgun/Çankırı  

ÇANKIRI EV’LERİ – KONAK’LARI 

  

Örnek: 12 Zincircioğlu Konağı 

Merkez/Çankırı, 

Örnek : 13  Fişek Ali Konağı 

Çerkeş/Çankırı  

GELENEKSEL ÇANKIRI EV VE KONAKLARIN İÇ-DIŞ YAPI 

SÜSLEMELERİ 

  

1. Pencere demir süslemeleri 2. Dışkapı aynası. (Ahşap oyma) 
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3. Tavan süsleme (Altıgen) 4. Kapı tokmağı (Döğme) 

GELENEKSEL ÇANKIRI EV VE KONAKLARIN  

İÇ-DIŞ YAPI SÜSLEMELERİ 

 

 

5. Taç kapı (mermer oyma, ahşap kapı) 6. Tavan (göbekli) süslemesi 
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ÇANKIRI TURİZMİNİN DIŞA AÇILIMINDA YABANCI DİL 

EĞİTİMİNİN ÖNEMİ  

 

Aydan ERSÖZ 

 

Turizm, bir yörenin kimliğini güçlendirir ve yöresel değerlerinin 

uluslararası sahnede tanıtılmasına katkıda bulunur. Turizmin katkısı sosyal 

ve kültürel olgularla sınırlı değildir. Turizm özellikle gelişmekte olan 

bölgelerde önemli bir iş (istihdam) yaratma kaynağıdır. Ayrıca yörenin 

ekonomik kalkınmasında da çok önemli bir etkendir. 

Bir yörede turizm sektörünün gelişmesi için turizm işletmelerinin 

geliştirilmesi, konaklama ve diğer turizm tesislerinin çağdaşlaştırılması, 

sektörde görevli kişilerin mesleki vasıfların arttırılması ancak bunlar 

yapılırken otantik dokunun bozulmamasına özen gösterilmesi çok 

önemlidir.  

Turizm alanında yapılan çalışmalar, turistlerin bir yöreyi seçmelerinde en 

önemli bilgi kaynaklarının sırasıyla aşağıdaki gibi olduğunu göstermektedir: 

1. Eş-dost tavsiyeleri, 

2. Internet, 

3. Dergiler ve gazeteler, 

4. Broşür, tatil rehberi, kitap ve benzeri materyaller, 

5. TV ve radyo programları, 

6. Seyahat acenteleri. 

Bu listeden de anlaşılacağı gibi bir yöreye yeni insanların gelmesini teşvik 

eden en önemli etken, daha önce gidenlerin tavsiyesidir. Bunu takip eden 

etkenlere baktığımızda, yöre ve hizmetler hakkında yeterli ve doğru bilgiyi 

çeşitli kitle iletişim araçlarıyla iletmenin ne derece önemli olduğunu 

görebiliriz.  

Bu bilgilerin ışığında, yörenin tarihi, turistik ve doğal özelliklerini anlatmak 

ve yöresel el sanatlarını ve yemekleri tanıtmak için yabancı dil bilmenin ne 

kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Yabancı dil bilmek, bireylere başka 

kültürleri daha iyi tanıma şansını verdiği gibi kendi kültürlerini de daha iyi 

tanıtma şansı verir.  

Ne yazık ki ülkemizde uzun yıllardır harcanılan emek, para ve zamana 

karşın yabancı dil öğretimi başarılı olamamaktadır. Dilin kurallarını bilen 

ancak dili konuşamayan/kullanamayan bireyler yetiştirilmektedir. Dilin bir 

iletişim aracı olduğu gerçeği gözardı edilerek bireylere sürekli dilbilgisi 
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açıklamaları yapılmakta ve bu tür etkinlikler öne çıkarılmaktadır. Her dilin 

doğal olarak bir dilbilgisi yapısı vardır ve dilde anlam ifade etmek için 

dilbilgisi kurallarını bilmek önemlidir. Ancak, dil sadece dilbilgisi kuralları 

öğrenilerek konuşulamaz. İnsanların bir dili konuçmaktaki amacı dilbilgisi 

kurallarına uygun cümleler yapmak değil, iletişim kurmaktır. Dil, tüm 

beceri ve unsurları ile bir bütündür. Sadece dilbilgisi öğretimi üzerinde 

durmak ciddi yetersizliklere sebep olmaktadır. Bireyler, doğru kuralları 

öğrenme ve kullanma endişesi ile ezberciliğe yönelirler. İletişim kurmaları 

gerektiğinde ise tıkanıp kalırlar. Dili, işlevsel ve iletişimsel yönü ile 

öğrenmeyen her birey bu sorunla karşılaşır.  

Etkili yabancı dil öğrenme/öğretmenin gerçekleşebilmesi için en önemli 

unsurun öğretmen olduğu söylenebilir. Öğretmen, yabancı dil eğitim 

programlarının amaçları doğrultusunda öğrencileri eğitmekle sorumlu 

kişidir. Yetkili kurum ve kuruluşlar, yabancı dil öğretiminde niteliğin 

yükseltilmesi için program ve materyaller değişikliğine giderler. Ancak 

bunların sınıf içindeki uygulaması tamamen öğretmene bağlıdır. Yabancı dil 

öğretiminde önerilen bazı sınıf içi uygulamalar şöyle sıralanabilir: 

1. Bireylerin rahat edebileceği bir sınıf ortamı oluşturma, 

2. Bireylere inanma ve önemseme, 

3. Bireylere saygı duyma, 

4. Bireylerin ilgi ve gereksinimlerinin neler olduğunu bilme, öğrenilen 

konuyu bunlarla ilişkilendirebilme, 

5. Gerçek hayatı sınıfa, sınıfı da gerçek hayata taşıyabilme, 

6. Dili, bireylerin kendini ifade etme ve iletişim kurma aracı olarak 

öğrenmelerini sağlama, 

7. Dili, bağlamdan ayırmadan işlevlerini vurgulayarak öğretme, 

8. Dilin bir konusu olmadığını, herşeyin dilin konusu olabileceğini anlama, 

9. Öğrenilen dilin kültürünü anlamakla yetinmeme, yabancı dili kendi 

kültürünü (tarih, coğrafya, sosyal yaşam, vb.) ifade etmek için kullanma, 

10. Bireylerin analitik zekalarını ve becerilerini küçümsememe, 

ezbercilikten uzak durma, 

11. Dili, matematiksel formuller kullanarak öğretmek yerine doğal 

bağlamdan soyutlamadan öğretme, 
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12. Yanlış yaptıldığında direk düzeltme yerine uygun ve zengin dönüt 

verme (doğal iletişim akışını bozmadan düzeltme ve dönüt verme) 

yoluyla düzeltme. 

13. Bireylerin başarısızlıklarını değil başarılarını öne çıkarma, 

14. Bireylere öğrenme deneyimlerini kişiselleştirebilme şansı verme,  

15. Bireyin, sınıf içi katılımını arttırabilmek için etkinlik bazlı öğrenmeyi 

sağlama, 

16. Öğrenmenin sürekli olabilmesi için öğrenci otonomisini arttırma.  

Yaş, dil öğrenmede önemli bir etkendir; ancak motivasyon (güdü) yüksek 

olduğunda her yaşta dil öğrenilebilir ve geliştirilebilir. Bu sebeple yabancı 

dil ulusal müfredatın bir parçası olduğu gibi yetişkin eğitiminin de önemli 

bir üyesidir. Turizm sektöründe görevli olanlara verilecek “Özel Amaçlı 

İngilizce” dersleri, yörenin tanıtımına katkıda bulunmak isteyen herkese 

açık olmalıdır.  Kısa dönemler halinde düzenlenebilecek olan dil kursları, 

modüller halinde programlanabilir. Kurslara katılmak isteyenler, tek bir 

modülden yaralanabileceği gibi birden çok modüle de katılabilir. Bu 

modüller, yiyecek-içecek hizmetleri alanı, konaklama hizmetleri alanı ve seyahat 

işletmeciliği alanında açılabilir.   

Dünyada en hızlı gelişen sektörlerden biri olan turizm alanında rekabet 

gücünü arttıracak en önemli etkenin yabancı dilde etkili iletişim kurabilen 

nitelikli elemanlar olduğunu bir kez daha vurgulamak gereklidir. Her 

açıdan son derece zengin olan ülkemizi ve yöremizi tanıtmak ve ekonomiyi 

kalkındıracak döviz girdisinde en büyük paya sahip olan turizm sektörünün 

gelişmesini sağlamak için artık daha fazla vakit kaybetmeden yabancı dil 

öğretimi/öğrenimine gerekli önem verilmelidir. 
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KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ZARARLI BÖCEKLER ÜZERİNE 

OLASI ETKİLERİ 

Ziya ŞİMŞEK   

Yalçın KONDUR   

Muharrem ŞİMŞEK 

ÖZET  

İnsanlığın yerleşik düzene geçişinden sonra dünya iklimleri her ne kadar 

değişmiyor gibi görünse de, geçmişten günümüze dek elde edilen bulgular, 

böyle olmadığını göstermektedir. Dünyanın iklimi doğal nedenlerle 

değişebileceği gibi, günümüzde görüldüğü üzere, antropojenik etkilerden 

de kaynaklanabilmektedir. Bu nedenle küresel iklim değişikliği; günümüzde 

olduğu kadar, önümüzdeki yüzyılda da en önemli çevre sorunlarından birisi 

olabileceği kanısını vermektedir. Küresel iklim değişikliği kapsamında 

özellikle sıcaklık ve nem oranında görülebilecek değişiklikler; muhtemelen 

çok sayıda canlının yanında,  diğer böceklerin davranışını, yayılışını, yaşam 

biçimini, türler arası rekabeti, üreme kapasitesini, biyoloji-fenoloji arasındaki 

ilişkiyi de etkileyebilecektir.  

Bu bilgilerin ışığında, Çankırı orman alanlarında periyodik olarak yürütülen 

arazi çalışmalarında feromon tuzaklar, yapışkan tuzaklar ve ışık 

tuzaklarından yararlanılmış,  ayrıca ağaç örneklerinden böcekler toplanarak 

Çankırı orman ekosisteminde bulunan önemli böcek türleri saptanmıştır. 

Buna göre iğne yapraklılarda Çam Keseböceği, Thaumetopoea pityocampa 

(Den. & Schiff.) (Lepidoptera: Thaumetopoeidae); Çalı Antenli Çam 

Yaprakarısı, Diprion pini L., Kırmızımtırak Sarı Çalı Antenli Çam 

Yaprakarısı; Neodiprion sertifer (Geoffr.) (Hymenoptera: Diprionidae); 

Kabukböcekleri ve Hortumluböcekler (Küçük Göknar Kabukböceği, 

Cryphalus piceae (Ratz.), Büyük orman bahçıvanı Tomicus piniperda (L.), 

Altıdişli Çam Kabukböceği, Ips acuminatus (Gyll.), Akdeniz Çam 

Kabukböceği, Orthotomicus erosus (Woll.), İkidişli Çam Kabukböceği, 

Pityogenes quadridens (Hartig), Büyük Göknar Kabukböceği, Ips  (Pityokteines) 

curvidens (Germ.), Trypodendron lineatus (Oliver) (Coleoptera: Scolytidae); 

Göknar Hortumluböceği, Pissodes piceae (Illig.) (Coleoptera: Curculionidae); 

geniş yapraklılarda ise Altın Kelebek, Euproctis chrysorrhoea L. (Lepidoptera: 

Lymantriidae); Yeşil Meşe Bükücüsü, Tortrix viridana L. (Lepidoptera: 

Tortricidae); Söğüt Koşnili, Chionaspis salicis (Homoptera: Diaspididae); 
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Saydam Kanatlı Kavak Kelebeği, Paranthrene tabaniformis (Rott.) 

(Lepidoptera: Sesiidae); Sarı lekeli kavak süslüböceği, Melanophila picta 

(Pall.) (Coleoptera: Buprestidae) saptanmıştır. 

Elde edilen bulgulara göre Çankırı orman alanlarında iğne yapraklılarda 11, 

geniş yapraklılarda ise 5 tür olmak üzere toplam 16 böcek türünün ana 

zararlı durumunda bulunduğu belirlenmiştir. Ancak, küresel iklim 

değişikliğine bağlı olarak,  orman ekosisteminde bulunan canlıların 

popülasyon dinamikleri sürekli değişebileceğinden, günümüzde zararlı 

durumda bulunmayan bazı böcek türlerinin de zamanla salgın yapabileceği 

gerçeği unutmamalıdır. Bu nedenle, küresel iklim değişikliğinin, biyolojik 

çeşitlilik ve Çankırı orman alanlarında bulunan zararlı böcek popülâsyonu 

üzerindeki olası etkilerini; literatür ve mevcut bilgiler ışığında 

değerlendirmek üzere bu çalışma ele alınmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Küresel iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik, böcek 

salgınları, Çankırı, orman ağaçları,  

 

POSSIBLE EFFECTS OF GLOBAL CLIMATE CHANGE ON HARMFUL 

INSECTS 

 

ABSTRACT  

Although climate of the planet earth seems not to change after the settlement 

of human beings, current data on earth’s climate show that the situation is 

not what it looks like. Earths climate could be changed by natural causes and 

also by the anthropogenic causes. Thus, it seems like the global climate 

change will be one of the most important environmental problems in the 

next century. Changes within the global climate change, particularly the 

changes in the temperature and humidity, will probably affect many 

organisms; behavior, distribution, biology, reproduction rates of many 

insects, interspecific competition, and the relationship between biology and 

phenology. 

Accordingly, the important insect species in Çankırı forest ecosystem were 

determined via pheromone traps, sticky traps and light traps, and also 

collection of insects from tree samples via periodical field studies. A total of 

16 insect species have been determined to be main pests, which are Pine 

processionary moth, Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.) (Lepidoptera: 
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Thaumetopoeidae), Common pine sawfly, Diprion pini L. (Hymenoptera: 

Diprionidae), European pine sawfly, Neodiprion sertifer (Geoffr.) 

(Hymenoptera: Diprionidae), Bark beetles (Fir bark beetle, Cryphalus piceae 

(Ratz.); Pine shoot beetle, Tomicus piniperda (L.), Engraver beetle, Ips 

acuminatus (Gyll.); European bark beetle, Orthotomicus erosus (Woll.); Two-

teethed pine beetle, Pityogenes quadridens (Hartig); Silver fir bark beetle,  Ips  

(Pityokteines) curvidens  (Germ.); Conifer ambrosia beetle, Trypodendron 

lineatus (Oliver) (Coleoptera: Scolytidae); European silver fir weevil, Pissodes 

piceae (Illig.) (Coleoptera: Curculionidae) at hardwood species, and Brown 

tail moth, Euproctis chrysorrhoea L. (Lepidoptera: Lymantriidae), Green oak 

tortrix, Tortrix viridana L. (Lepidoptera: Tortricidae), Willow scale insect, 

Chionaspis salicis, Poplar clearwing moth, Paranthrene tabaniformis (Rott.) 

(Lepidoptera: Sesiidae), Metallic wood borer, Melanophila picta (Pall.) 

(Coleoptera: Buprestidae) at softwood species. 

It was determined that a total of 16 insect species as main pests that 11 

species to damage softwoods and 5 species to damage hardwoods in forest 

areas in Çankırı. However, it should be kept in mind that certain insect 

species which is currently endemic, may start an outbreak due to the 

changeability of population dynamics of living beings in forest ecosystems 

in relation to the global climate change. So, this study is carried out in order 

to evaluate the possible effects of global climate change on the insect 

populations and biological diversity in forested areas in Çankırı. 

Keywords: Global climate change, biological diversity, insect outbreaks, 

Çankırı, forest trees. 

1. GİRİŞ  

Küresel Isınma; sera gazlarının atmosferde birikmesiyle yeryüzü ve 

yeryüzüne yakın atmosfer tabakalarında sıcaklığın artmasıdır. Başlıca sera 

gazları; azot oksitler, ozon, metan, halokarbonlar ve karbondioksit olup 

bunların kirlenmedeki payları sırasıyla %5, 7, 13, 17 ve 50’dir. Küresel İklim 

Değişimi ise küresel ısınmaya bağlı olarak, diğer iklim elemanlarının 

değişmesidir. 

Sera etkisi; güneşten gelen kısa dalga boylu ışınların yeryüzüne çarptıktan 

sonra, uzun dalga boylu ısı ışınları şeklinde atmosferdeki sera gazları 

tarafından tekrar yeryüzüne geri yansıtılmasıdır. Sera etkisi, çoğunlukla 

atmosferik sudan kaynaklanır. Toplam sera etkisinin %85’ini su 
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buharı,%12’sini atmosferdeki küçük su molekülleri oluşturur. Su kaynaklı 

sera etkisi dışında antropojenik kaynaklı gazlar da sera etkisine neden 

olmaktadır.  

Küresel ısınma (global warming) özellikle son 10 yıl içerisinde bütün 

dünyanın tartışmaya başladığı ve çözümler üretmek amacıyla uluslararası 

toplantıların düzenlendiği önemli bir gündem haline gelmiştir. Küresel 

ısınmaya neden olan karbondioksit ve diğer sera gazlan, dünya atmosferinin 

kimyasal bileşimini 100-150 yıl öncesine göre fark edilir oranda bir 

değişikliğe uğratmışlardır (Flavin, 1990). Halen azot ve oksijen, atmosferin 

ana gazları olmasına rağmen karbondioksit, metan; normalde atmosferde 

bulunmayan sentetik kimyasalların (kloroflorokarbonlar (CFC)) oransal 

olarak son yıllarda önemli artışlar olduğu gözlenmektedir. Bu gazlar güneş 

ışınlarının atmosferden geçerek dünya yüzeyine ulaşmasını sağlamakla 

birlikte, bu ışınların yeryüzüne ulaşması sonucu oluşan ısı dalgalarını 

yansıtarak bunların tekrar atmosferin yukarı katmanlarına kaçmasını 

engellemektedirler. Şu anda dahi küresel sıcaklık 100 yıl öncesine göre 0,5°C 

daha fazladır (Jones and Wingley, 1990). Bugün yoğun bir şekilde tartışılan 

ve bilim adamlarını düşündüren konu; dünyanın sıcaklığında meydana 

gelecek l–2°C'lik ısınmanın tarım, ormancılık, deniz seviyesi ve canlı 

organizmalarının çeşitliliğinde neden olabileceği değişikliklerdir. Bu 

değişim sürecinin ne kadar hızlı olacağı ve ne kadar süreceği konusunda 

bilim adamları tarafından görüş birliğine varılmış bir kriter 

bulunmamaktadır (Akbulut, 2000). 

Bugüne kadar gözlenmiş olan küresel değişmeler; geçen yüzyıl süresince, 

sıcaklıkta 0,5 °C’lik bir artma, deniz seviyesinde bu yüzyılın başından beri 

20 cm’lik bir artma, stratosfer sıcaklığında azalma, orta enlemlerdeki yağış 

miktarında artma ve subtropik enlemlerdeki yağış miktarında azalma 

şeklinde ortaya çıkmıştır.. Dünyamız, önümüzdeki yüz yılda son 10.000 

yıldakinden daha fazla bir ısınmayla karşı karşıya kalacaktır. 2100 Yılında 

en iyimser tahminle bile, sıcaklığın 1,4oC ve deniz seviyesinin 9 cm artması; 

orta ve daha yüksek enlemlerde yer alan ormanların büyük miktarının yok 

olması, tarımsal alanlarda ve dünya gıda üretiminde azalma şeklinde 

yansıması beklenilmektedir. 2100 Yılına kadar, tüm insan kaynaklı 

emisyonlar durdurulacak olsa bile, sıcaklıkta 1–2°C’lik bir artış 

beklenilmektedir. Karbondioksit konsantrasyonunun 2 katına yükselmesinin 
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2,5°C’lik (1,5–4,5°C) bir küresel ısınmaya sebep olacağı tahmin edilmektedir. 

(Aksay ve ark., 2005). 

Dünyanın ortalama yüzey sıcaklığı 15oC’dir. Önümüzdeki süreçte de 

ısınmaya bağlı olarak okyanusların ılıklaşmasıyla birlikte dağ buzullarının 

ve kutuplardaki buz örtüsünün erimeye devam etmesi beklenmekte ve 

deniz seviyesinin 9–100 cm yükselmesi öngörülmektedir. Bu durumun, kıyı 

bölgelerindeki yerleşimi olumsuz yönde etkilemesi kaçınılmazdır. 

Doğal iklim değişikliğinin pek çok nedeni bulunmaktadır. Dünyanın güneş 

çevresindeki yörüngesinin 95.000 yılda bir basıklaşması, 100.000 yıl süren 

buzul çağlarını akla getirmektedir. Dünya ekseninde 4000 yıllık periyodu 

olan doğal bir kayma ile 23.000 yıllık periyodu olan dairesel bir sapma 

olduğu belirlenmiştir. Bazı bilim adamları kıta kaymaları sonucu 

okyanuslardaki akıntı sistemlerinin ve rüzgârların yönünün değişmesini, 

iklim değişikliğinin nedenlerinden biri saymaktadır. Yanardağ 

patlamalarındaki periyodik aşırılık, patlamayla yükselen tozlar, güneş 

ışınlarının geçişini engelleyen bir tabaka oluşturduğundan sıcaklık 

düşmektedir. Filipinler’de Pinatuba Yanardağı’nın 1991 yılında patlamasıyla 

dünya’nın ortalama sıcaklığı 1°C civarında düşmüştür. Güneş lekeleri de 

dünyanın aldığı enerji miktarını etkilemektedir. 

İnsanlığın yerleşik düzene geçişinden sonra dünya iklimleri her ne kadar 

değişmiyor gibi görünse de, geçmişten günümüze dek elde edilen bulgular 

böyle olmadığını göstermektedir. Dünyanın iklimi doğal nedenlerle 

değişeceği gibi, günümüz antropojenik etkileri de buna büyük ölçüde 

katkıda bulunmaktadır. 

Küresel ısınma önümüzdeki yüzyılın en önemli çevre gündemlerinden biri 

olacaktır. Küresel iklimde meydana gelecek değişimler muhtemelen 

böceklerde dahil pek çok hayvanın davranışını ve yaşam tarzını 

etkileyebilecektir. Pek çok böcek için sıcaklık ve nemde meydana gelen artış 

oranının, yer değiştirme hızının ve üreme kapasitesinin artması demek olup 

bu değişiklikler zamanla tabiatta gerçekleşen ekolojik süreçleri de 

etkileyebilir. İklimde meydana gelen değişimler aynı zamanda canlıların 

yaşadığı çevresel karakterlerini de değiştirebilecek ve sonuç olarak o 

ekolojik ortamda yaşayan bitki ve böcek toplumlarının davranışlarını da 

dolaylı olarak etkileyecektir. 
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Gezegenimiz 4,65 milyar yıllık tarihi boyunca birçok kez ısınmış ve 

soğumuştur. Günümüzde dünyamız yine hızlı bir ısınma periyoduna 

girmiştir. Bu kez, önceki yıllara oranla büyük bir nüfus kitlesiyle bu etkiye 

karşı karşıya kalacaktır. 

Dünyada yaşanan çeşitli buzul dönemlerinden sonra, bilim adamlarına göre 

dünya şu an soğuma eğiliminde olduğunu göstermekle birlikte,  son 150 

yıllık gözlemlere göre bir şeylerin ters gittiği anlaşılmaktadır. 19. Yüzyılın 

ortalarından 1940’lara kadar süren ısınma eğilimi, 1960’ların sonlarına kadar 

duraksamış ve 0,25°C’lik bir soğuma yaşanmıştır. 1970’li yıllarda ısınma 

yeniden hız kazanmış ve 1998 yılı; son 1200 yıllık dönem içinde en sıcak yıl 

olmuştur. 

Türkiye karmaşık iklim yapısı içinde, özellikle küresel iklim değişikliğine 

bağlı olarak görülebilecek bir iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek 

ülkelerden birisidir. Doğal olarak üç tarafından denizlerle çevrili olması, 

arızalı bir topografyaya sahip bulunması ve orografik özellikleri nedeniyle, 

Türkiye’nin farklı bölgeleri iklim değişikliğinden farklı biçimde ve değişik 

boyutlarda etkilenecektir. Örneğin, sıcaklık artışından daha çok çölleşme 

tehdidi altında bulunan Güney Doğu ve İç Anadolu gibi kurak ve yarı kurak 

bölgelerle, yeterli suya sahip olmayan yarı nemli Ege ve Akdeniz bölgeleri 

daha fazla etkilenmiş olacaktır. 

Meydana gelecek iklim değişiklikleri, tarım ve orman alanlarında bulunan 

hastalık/zararlı böcek durumunu etkiyeceği gibi, hayvan ve bitkilerin doğal 

yaşam alanlarında da değişikliklere yol açacak, özellikle yukarıda belirtilen 

bölgelerimizde, su kaynakları bakımından önemli sorunlar ortaya 

çıkabilecektir. Nitekim günümüzde bunun önemli ipuçları görülmektedir. 

Hemen bütün iklim bilimcilerinin üzerinde birleştiği ortak nokta ise 

gelecekte olabilecek iklim değişikliğinin; atmosferdeki sera gazı 

emisyonlarındaki artıştan kaynaklanan küresel ısınmadan olacağı 

şeklindedir. 

Küresel iklim değişimiyle birlikte sert ve devamlı esecek rüzgârlar, suyun 

topraktan daha hızlı bir şekilde buharlaşmasına yol açacak, bu da bazı 

bölgelerin eskisinden daha kurak olmalarına neden olabilecektir. 

Görüldüğü üzere Tarım ve Ormancılığımızı bekleyen ve insanlık için önemli 

bir tehdit de Küresel iklim değişikliğidir. 
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Sıcaklık artışı ile böcek salgınları arasında sıkı bir ilişki vardır. Çünkü 

sıcaklığın artması,  yaz mevsimlerinin uzamasına, böceklerin daha uzun 

süre zarar yapmasına ve aynı zamanda ağaçları su stresine sokarak onların 

alyuvarları durumunda bulunan ve yapımında su bulunan reçine miktarını 

olumsuz yönde etkilemektedir. Sıcaklığın artmasıyla birlikte böceklerin bir 

yılda verdikleri döl sayısı da artabileceği gibi, biyoloji-fenoloji ilişkisi de 

bozulabilecektir.  Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle hayvanlar ve bitkiler 

kutuplara ve üst dağlık kesimlere-yüksek rakımlara doğru göç edeceklerdir. 

Ancak, bu göç yollarını tıkayan kentler ya da tarım arazileri ile karşılaşan ve 

bunları aşamayan bitki türlerinin nesilleri tükenecektir. Nitekim Batı 

Amerika’da Meksika’dan Kanada’ya kadar bir alanda bulunan Euphydryas 

editha’nın; yaklaşık 0,7°C’lik sıcaklık artışına tepki vererek, denizden daha 

yükseklere ve kuzeye doğru çekilmeleri (Parmesan, 1996, 2003) bu kanıyı 

güçlendirmektedir. 

Türkiye; küresel iklim değişikliğinin etkileri bakımından risk grubu ülkeler 

arasındadır. Ülkemiz, küresel iklim değişimi sonucunda özellikle yağışın 

azalması,  su kaynaklarının zayıflaması, hava sıcaklığının yükselmesi, 

orman yangınlarının artması, kuraklık ve çölleşme, hastalık ve böcek 

salgınları ile bunlara bağlı ekolojik bozulmalar görülebilecektir 

Ağaçlarda stres faktörlerinin başında kuraklık, diğer bir ifade ile su açığı 

gelmektedir. İç Anadolu Bölgesinde son beş yılda yapılan çalışmalarda 

incelenen alanların niteliklerine göre tüm ağaç kurumaların  %43’ünün 

ağaçlandırma sahalarında, %39’unun sulanan park ve bahçelerde , %15’inin 

doğal ormanlarda ve %3’ünün ise fidanlıklarda olduğu görülmüştür.  

Alanların, nitelikleri gözetilmeksizin, tümü dikkate alındığında ağaç 

kurumalarının %37’sinin kuraklıktan,%15’inin dondan, %15’inin topraktaki 

olumsuzluklardan,%24’ünün ağaçlandırma tekniği bakımından yapılan 

yanlış uygulamalardan,%6’sının zararlılardan ve %3’ünün hastalıklardan 

kaynaklandığı belirlenmiştir.  Ancak sulanan park ve bahçeler dikkate 

alınmadığında kurumaların %60’ının kuraklıktan,%10’unun dondan, 

%10’unun topraktaki olumsuzluklardan, %5’inin ağaçlandırma tekniği 

bakımından yapılan yanlış uygulamalardan,%10’unun zararlılardan ve 

%5’inin hastalıklardan kaynaklandığı görülmüştür. Kuraklık etkisiyle 

oluşan kuruma olaylarının %25’inde zararlı ve hastalıkların da var olduğu 

belirlenmiştir (Semerci ve ark., 2006). 
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Bilindiği üzere ülkemizde iğne yapraklı ve geniş yapraklı olmak üzere 

20.712.894 ha olan orman varlığımızın %48'i (9.953.862 ha) verimli, %52'si 

(10.759.032 ha) bozuk vasıflıdır. Çankırı ilimizde ise orman varlığımızın 

ancak %1’i (200.934 ha) bulunmaktadır (Konukçu, 1999). Bu ilimizde 

bulunan orman alanının %35’i ise (30.728 ha) Ilgaz ormanlarında yer 

almaktadır. Ormanların yaklaşık %60’ı sarıçam, karaçam; %15-20’si göknar; 

%10’u meşe; %10’u ise diğer ağaç türlerinden oluşmaktadır. Dolayısı ile 

Çankırı ilinde orman varlığı oldukça sınırlıdır. Günümüzde başta olumsuz 

toprak yapısı, hastalık ve zararlılar yanında, yarı kurak/kurak iklim 

karakteri gösteren ilimizde, ormancığımızı olumsuz yönde etkileyen pek çok 

sorun bulunmaktadır. Bu sorunlara, olabildiğince çözüm getirilmesi; 

gelişmiş teknoloji kullanımına ve sürdürülebilir ormancılığın 

gerçekleştirilmesine bağlı olduğu kanısındayız. Okyanuslar, küresel ısınma 

nedeniyle işlevini kaybetmiştir. Temiz kaynaklar olarak elimizde ormanlar 

kalmıştır. Karbondioksiti; denizdeki planktonlar ile ormanlar 

bağlamaktadır. Bu nedenle kıt olan orman kaynaklarımızın yeterince 

korunması ve geliştirilmesi gerekmektedir. 

Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak, orman ekosisteminde bulunan 

canlıların popülasyon dinamikleri sürekli değişebileceğinden, günümüzde 

zararlı durumda bulunmayan bazı böcek türlerinin de zamanla salgın 

yapabileceği gerçeğini unutmamalıdır. Bu nedenle, küresel iklim 

değişikliğinin, biyolojik çeşitlilik ve Çankırı orman alanlarında bulunan 

zararlı böcek popülâsyonu üzerindeki olası etkilerini; literatür ve mevcut 

bilgiler ışığında değerlendirmek suretiyle gelecekte zararlı duruma 

geçebilecek böceklere karşı bazı önlemlerin alınmasına katkıda bulunmak 

üzere bu çalışma ele alınmıştır. 

2. BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ARASINDA 

İLİŞKİLER 

2.1. Biyolojik Çeşitliliğin Önemi 

Biyolojik çeşitlilik, ya da kısaca "biyoçeşitlilik"; bir bölgedeki genlerin, 

türlerin, ekosistemlerin ve ekolojik olayların oluşturduğu bir bütündür. 

Yeryüzünde yaşayan her canlı türü, yalnız onları kullanan insanoğlu için 

değil, birbirleri için de birer "biyolojik kaynak"tır. Biyoçeşitliliğin kaynağı da 

ormanlarımızdır. Ekosistem (bir alanda yaşayan canlı topluluğunun birbiri 

ve çevreleriyle olan ilişkiyi esas alan); proseslerini gerçekleştirebilmesi ve 

kendisinden beklenilen hizmetleri sürdürebilmesi için biyoçeşitlilik esastır. 
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Küresel iklim değişikliği, biyolojik çeşitliliği tehdit eden en önemli 

parametrelerden birisidir (Parmesan and Yohe, 2003). İklim değişikliği, 

geçerli bir tehdit olmadan önce; biyolojik çeşitlilik için, gerek ulusal ve 

gerekse uluslar arası tehdit olarak, başta arazi kullanımı olmak üzere, insan 

kaynaklı risk faktörleri gelmekteydi. Biyolojik çeşitlilikte, son 100 yılda 

tarihinde görülmemiş kayıplar olduğundan, iklim değişikliği; günümüzde 

ekosistemin sürdürebilirliğini riske eden ek stres kaynaklarından birini 

oluşturmaktadır. Sıcaklık ve yağışta görülen bu değişimler; iklimdeki 

değişimlerin, biyolojik çeşitliliğin değişimine olan etkileriyle ilgili pek çok 

sorunun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Diğer bir deyişle, küresel iklim 

değişikliği; biyolojik çeşitliliğin de olumsuz yönde gelişmesini tetiklemiştir. 

Bazı araştırıcılar; biyolojik çeşitliliği tehdit bakımından,  iklimdeki 

değişikliğin, arazi kullanımına oranla daha büyük tehdit oluşturduğunu 

ortaya koymuşlardır (Sala et al., 2000, Thomas et al., 2004). Canlılar; habitat 

(yaşam alanları) ihtiyaçları, rekabet yetenekleri ve fizyolojik tolerans 

bakımından ele alındığında, türler çevresel değişimlere karşı tepki veririler. 

Bazı alanlarda (serin alanların ılıman hale gelmesi) tür çeşitliliğinde artışlar 

olmakla birlikte (Curie, 2001), biyolojik çeşitlilikte ani düşüşler 

beklenmektedir. İklim değişimi ile arazi kullanımının kümülatif etkisini 

değerlendirmesi ise oldukça güçtür. 

2.2. Muhtemel Değişimler  

Gerek global ( küresel) ve gerekse bölgesel iklim değişikliğine ilişkin model 

projeler; küresel ısınmayı, özellikle ortalama yaz sıcaklığı ile artan yağış 

miktarındaki değişkenliği, zamanını ve şeklini (yağmur, kar vb.) kapsar. 

Bunlara ilaveten, Nitrojen ve Karbondioksit salınımındaki artışların,  değişik 

türler üzerine olan etkileri de değişik olacaktır. Değişik biyomlarda ekstrem 

iklim koşullarında bulunan biyolojik çeşitlilik üzerinde iklim değişiklikleri, 

en büyük paya sahip olacaktır. Diğer bir ifadeyle, beklenen değişiklikler, 

sıcaklık, nitrojen, yağış ve atmosferdeki CO2 – bu elementlerin sınırlayıcı rolü 

olduğu alanlarda, muhtemelen en önemli paya sahip olacaktır (Sala et al. 

2000). Yukarı (yüksek) enlem değerleri ile artan yükseltilerde, sözü edilen 

faktörlerin (sıcaklık, nitrojen, yağış ve atmosferdeki karbondioksit) 

etkilerinin en sınırlayıcı parametreler olması beklenilmektedir (Currie 2001, 

Root et al., 2003, Hampe and Petit, 2005). Tür çeşitliliğinin düşük (az sayıda) 

ve yüksek izolasyonun mevcut olduğu Akdeniz ve otluk alanlar gibi 
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ekosistemlerde bu faktörler, biyotik değişmelere de sekonder olarak etki 

edecektir (Sala et al., 2000). 

Küresel iklim değişikliğinin biyolojik çeşitlilik üzerine olan en önemli etkisi; 

yaz sıcaklarının artışına karşı beklenilen tepkidir (Curie, 2001). Teorik 

olarak, ekolojik topluluklar, daha yukarı (yüksek) enlem ve denizden daha 

yükseklere doğru taşınma eğiliminde olmakla birlikte (Walther et al., 2002), 

bu göçlerin başarılı olması; habitatın ihtiyacı için esas olan iklim 

değişikliğinin boyutlarına ve topluluğun anahtar değerlerinin 

interaksiyonuna bağlıdır. Ortaya çıkan topluluklarda daha muhtemel olanı 

ise; bazı türlerin uygun alan bulması, bazılarının uygun iklimin mevcut 

olduğu alanlara kaymasına karşın, diğerlerinin daha yavaş gelişim 

göstermesidir. İklim değişikliklerine karşı türlerin karşılaşacağı en önemli 

risk; küçük coğrafik dağılım gösteren (örneğin lokal endemikler), dar 

fizyolojik toleranslı (dar hoşgörü), sınırlı yayılma yeteneği olan (stenotip 

habitat topluluğu) türler arası güçlü bağımlılık, düşük genetik çeşitlilik gibi 

faktörlerin sonucunda deneyimli popülasyondaki azalmalardır. Pek çok 

türün yok olması, biyolojik çeşitliliğin azalması ve geriye kalan topluluğun 

kompozisyonunun değişmesi muhtemel kaçınılmaz sonuç olacaktır 

(Midgley et al., 2002). Tek başına sıcaklıklardaki değişimlerle bile 2050 

yılında tüm türlerin %18-24’ünün yok olmasına neden olabilecek sonuçlar 

arasında yer almaktadır (Thomas et al., 2004). 

Sonuç olarak ortaya çıkan toplulukların değişen iklim koşullarına adapte 

olmayı başararak avantajlı duruma geçmeleri, orijinal toplulukların zararlı 

duruma geçmeleri ve değişen iklim koşulları tarafından bu canlıların 

hareketlerinin sınırlaması beklenmektedir (Currie, 2001). Biyolojik 

çeşitliliğin normal düzeyde olduğu ve nispeten ekolojik izolasyonun 

bulunduğu Akdeniz ve otumsu ekosistemlerin; özellikle salgınlara karşı 

daha duyarlı bulunması beklenmekle birlikte, kuzey bölgelerinde ılıman 

ormanlarda duyarlılık nispeten düşüktür (Sala et al., 2000).Mevcut 

topluluklarda biyolojik çeşitlilikte görülen azmamalar; muhtemel ekosistem 

hizmetlerinin azalması ve fonksiyonların ani azalmasına neden olan stres 

faktörleri sonucunda topluluğun direncinin gevşemesi sonucunu doğurur 

(Kremen, 2005; Loreau et al., 2001; Reich et al., 2004). 

Soyu tükenen türlerin; iklim değişimini tolare edemeyen, özellikle uzun 

yaşayan türler olması beklenir (Thomas et al., 2004). İklim değişikliğinin 
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karmaşık etkileri ile arazi kullanımının olumsuz etkileri bilinmemektedir. 

Benzer olmayan alanlarda türlerin rekabet durumunu ve türlerin uyum 

yeteneğini tahmin etmek de oldukça güçtür. Sonuç olarak genetik çeşitlilik 

ve türlerin adaptasyonuna olan etkiler olabildiğince anlamlı olmasına karşın 

(Hampe and Petit, 2005), ayrıntılı olarak bilinmemektedir (Parmesan and 

Yohe, 2003).  

2.3. Yaz Kuraklığının Orman Biyoçeşitliliği Üzerine Etkileri  

Yaz kuraklığının, orman biyoçeşitliliği ve ekosistemin fonksiyonu üzerinde 

etkilerinin hesaplanması üzerine, günümüzde çok sayıda çalışma 

bulunmaktadır. Ekosistemin verimliliğinin azalması ve canlılarda görülen 

ölüm oranlarındaki artış; genellikle kuraklığın, biyoçeşitlilik üzerine olan 

olumsuz etkisinin bir sonucudur.  Rekabetçi türler, soğuk ve yağışlı 

koşullara adapte olmakla beraber, düşük üreme oranlarına sahip olanlar ile 

veya hareketi sınırlı olan türlerin daha fazla etkilendiği görülmüştür. 

Bununla beraber spesifik türler; kuraklığa direnç oluşumuna izin veren 

mekanizmalarını geliştirmek suretiyle etki gösteririler. Sıcaklığın, 

biyoçeşitlilik üzerine kısa sürede olan etkisi; türlerin hayatta kalabilme ve 

kuraklıktan sonra kendini toparlama yeteneği ile türler arasındaki rekabet 

gücüne bağlıdır. Kuraklık süresince pek çok türün yoğunluğu genellikle 

azalmasına karşın, bazı taksa’da kuraklık süresince veya kuraklıktan kısa 

süre sonra yoğunluğunda artış olabilir. Kuralığın olası etkisi; global iklim 

değişikliği ve habitat değişikliği geniş bir şekilde ele alınarak 

değerlendirilmesi gerekir. Kuraklığın etkisinin tahmini, disiplinler arası 

çalışmayı gerektirmektedir. 

Türce fakir ekosistemlerde kuraklığın etkisinin, zengin ekosistemlere göre 

daha fazla olduğu hususu, genel bir görüş olarak kabul görmektedir. 

Doğrusu, çok genç veya çok yaşlı bireyler; tipik olarak kuraklıktan ilk olarak 

etkilenen canlılardır. 

Doğal afetlerin, biyolojik çeşitlilik üzerine etkileri konusunda son yıllarda 

yoğun bilimsel çalışmalar geliştirmiştir. Uzmanlar, önümüzdeki on yıllarda 

doğal düzensizliklerin sıklıkla ve derecede olmak üzere küresel ısınmanın 

etkisiyle artacağını belirtmektedirler. Ampirik ve teorik çalışmaların her 

ikisinde de yıkımın yoğunluğunun doğrudan biyoçeşitliliği etkileyeceği 

kaydedilmektedir. 
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3. SON YILLARDAKİ İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİNE KARŞI EKOLOJİK VE 

EVRİMSEL TEPKİLER 

3. 1 Fenolojik Değişmeler 

Organizmanın hayat döneminin iklim tarafından etkilenebilir olmasında; 

önemli olaylardan birisi fenoloji (zamanlama) olayıdır. Örneğin, çevre 

koşullarından olan kritik sıcaklık veya yağışa ait eşik değerlerinin 

aşılmasıyla birlikte, bitki ve hayvanların ilkbaharda gelişmeye başlamaları 

genellikle tetiklenmiş olur. Benzer şekilde, sıcaklık veya yağış seyrindeki   

(pattern)  değişmeler; canlıların göç ve üreme zamanının değişimine neden 

olabilir.   Sonuç olarak, sıcaklık rejimi değişirse, mevsime bağlı olayların 

zamanı da değişebilir. Ayrıca, sıcaklıkla ilişkisi olduğuna dair herhangi bir 

bilgi bulunmayan bazı türler; diğer türlerin davranışı ile aralarında sıkı bir 

etkileşimin (interaksiyon) mevcut olduğu ortaya konulmuştur. Örneğin, 

böcekçil kuşlar; genellikle bir konukçu bitkiye özelleşmiş ve ilkbaharda 

çıkan böcekler üzerinde beslenmektedir. Aralarında bu şekilde interaksiyon 

bulunan türlerin çıkış ve/veya üremeye başladığı tarih değişirse; ana 

zararlıların (türlerin) azalmasına neden olan predatör ve av veya parazit ile 

konukçusu arasında var olan ilişki, o zaman kopabilir (Andrewartha and 

Birch 1954; Crick et al., 1997). Bu şekilde etmenlerin çıkış zamanlarının 

değişimi; pek çok türün önemli yönlendiricisi durumunda bulunan fenolojik 

olayları etkiyen gün uzunluğuna bağlıdır. İklim değişiminin kapsamlı 

(toplam) etkisi; değişik türlere ait olayların tetiklenmesinde esas olan, iklim 

veya gün uzunluğunda görülen değişimin boyutlarına bağlı olmuş olacaktır. 

Yapılan diğer bir çalışmada; Tachycineta bicolor’da 1958’den 1991 yılına kadar 

ortalama yumurta bırakma talihlerinde değişmeler gözlenmiştir. Bu zaman 

periyodunda, ortalama yumurta bırakma tarihi, geçmiş yıllara oranla, 9 gün 

önce gerçekleşmiş olup bu değişme istatistiksel olarak da önemli 

bulunmuştur. Buna göre, mayıs ayı ort. sıcaklığı (°C) ile 30 yıllık yumurta 

bırakma periyodu; mayıs ayı sıcaklığındaki artışa bağlı olarak, yumurta 

bırakma tarihinin ne kadar erken gençleştiğini göstermesi bakımından 

önemli bir parametredir. Bu ilişkinin doğrusal olduğu ortaya 

konulmuştur.(Andrewartha and Birch, 1954; Crick et al., 1997). 

Yukarıda da belirtildiği üzere, çoktan beri, iklim değişikliklerine olan 

tepkililer konusundaki gözlemlerin çoğu; türlerin fenolojilerinde görülen 

değişimi içermektedir.  Bu durum, mevsim ile tarımsal faaliyetler arasında 

görülen sıkı bir ilişkinin kısmi sonucudur: Ekim ve hasat tarihleri (son 



KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN 

ZARARLI BÖCEKLER ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ 

 

IV. ÇANKIRI KÜLTÜRÜ BİLGİ ŞÖLENİ BİLDİRİLERİ 

 

       99 

donların tarihi gibi iklimsel olayların birlikte ele alınması);bazı bitkilerin 

geçmişe dönük olarak yüzlerce yıllık ekim tarihleri kaydedilmek suretiyle 

belirlenmiş olacaktır. Bazı kayıtlar çok önemlidir. Örneğin meşe ağaçlarının 

ilk kez yaprak açması, çiğdemlerin çiçek açması, meşe yapraklarının renk 

değişim tarihleri, ilk kez kelebeklerin görülüş tarihleri vb. gibi günler halk 

üzerinde de etkili olup bunlar benimsenmiştir. Bu tarihler, bazı olaylar için 

dönüm noktalarıdır. Doğrudan fenolojik gözlemelere ait yapılan en uzun 

kayıtlar; kiraz ağaçlarının çiçeklenme ve üzümlerin hasat tarihleridir. 

Menzel ve Dose (2005); 1400 yılından 1900 yılına kadar trendi 

açıklanamamasına karşın, Japonya’da kirazların çiçeklenme tarihinin yıllara 

göre büyük oranda değişiklik gösterdiğini ortaya koymuştur. İstatistiksel 

olarak önemli değişme noktası, ilk kez 1900’lü yılların başında görülmüş 

olup 1952 yılından beri geliştirilmeye çalışılmaktadır. Menzel (2005), üzüm 

hasadı üzerinde yapmış olduğu analizde Avrupa’nın tamamında üzüm 

hasadının nisan-ağustos arasında gerçekleştiğini ve bu değişimde sıcaklığın 

payının  %84 olduğunu ortaya koymuştur. Aynı araştırıcı; Avrupa’da 2003 

yılındaki sıcak dalgası nedeniyle (örneğin en sıcak yazın yaşanmış olması) 

500 yıl öncesine gidilerek, hasadın ekstrem bir tarihte gerçekleştiğini ortaya 

koymuştur.  

Sıcaklığın en yüksek değerlere ulaştığı Kuzey Yarımkürede, özellikle en 

yüksek enlemlerde, vejetatif büyüme mevsiminin uzun olmasının 

nedenlerini açıklayan bazı olaylar  (kayıtlar) mevcuttur. Yazın fotosentez 

faaliyeti, (artan CO2 oranıyla birlikte) 1981 tarihinden 1991’e kadar artış 

göstermiştir. Meteoroloji ve uydu modelleri yardımıyla ABD’de 1900-1987 

yılları arasında her yıl gerçek gelişme mevsiminin uzunluğu 

belirlenmiştir.12 Sitenin tamamında, 1940’lı yıllardan itibaren artan sıcaklık 

nedeniyle, gelişme/büyüme mevsimi (growing season) alışılmamış biçimde 

uzamıştır. Bununla beraber, olayın gidiş seyri son zamanlarda 

değişmiştir.1966 Yılından beri, sıcak zon (32-37’nci enlemler) hariç, kuzey 

zonların (42-45’nci enlemler) çoğunda büyüme/gelişme mevsiminin 

uzunluğu bile dört katı artmıştır. 

Britanya’da, Crick et al. (1997); 1971–1995 yılları arasında olmak üzere 

74.000’den fazla kuş yuvasından aldıkları ve 65 kuş türü üzerindeki 

kayıtların analizinde, 20 türde yumurta bırakma tarihinin ort. 8,8 gün 

uzadığını ortaya koymuştur. 
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Kelebeklerin doğada ilk kez görülüş tarihleri ile ilkbahardaki sıcaklık 

değerleri arasında saptanmış yüksek derecede korelasyonun 

bulunduğundan;  İspanya’da 17 türün tamamında, Britanya’da 35 türün 

26’sında, önceki yıllara oranla, doğada ilk kez göründükleri tarihten daha 

önce gerçekleşmesine şaşırmamak gerekir.  Uçuş tarihleri üzerinde 31 yıldan 

fazla süreyle yapılan çalışmaya göre, Kaliforniya’da bulunan 23 kelebek 

türünün %70’inin ilk uçuş tarihlerinin ort. 24 gün önce gerçekleştiği 

anlaşılmıştır (Forister and  Shapiro, 2003). Kaliforniya’da yapılan çalışmalara 

göre uçuş tarihlerindeki değişimin %85’inin; iklime bağlı olarak ılık hava ile 

sıcak kışlardan kaynaklandığını ve bu parametrelerin erken uçuşa neden 

olduğu anlaşılmıştır.  

Meteorolojik veriler ile kabukböceklerinin biyo-ekolojisi arasındaki 

ilişkilerin ele alındığı Ülkemizde yapılan bir çalışma ise, hava sıcaklığının 

10oC'ye ulaşıp vejetatif gelişmenin başladığı nisan ayı sonu-mayıs başından 

itibaren kabukböceklerinin kışlaklarından uçmaya başladıkları; vejetatif 

gelişmenin sona erdiği ekim ayı sonundan itibaren erginlerin konukçularını 

tamamen terk ederek uçtukları; bu aylar arasında biyolojik dönemlerini 

tamamladıkları; buna göre bitki gelişimi ile böcek biyolojisi arasında doğada 

eşzamanlı ve kopmaz bir ilişkinin bulunduğu ortaya konulmuştur (Şimşek 

ve Öner, 2003). 

3. 2.  Zararlı ve Hastalıkların Yayılış Alanı ve Popülasyonu Üzerine 

Etkileri 

Bir görüşe göre (Peters and Darling, 1985) sıcaklık nedeniyle hayvan ve bitki 

toplumlarının yaşam ortamları hem yatay hem de dikey yönde değişecektir. 

Buna bağlı olarak hayvan ve bitki toplumlarının yaşayabildikleri alanların 

sınırları daralacaktır. Çünkü daha önce l00 metre yükseltide yaşayan 

türlerin yaşam ortamları 600 metre yükseltisi olan dağlık alanlara doğru 

kayacak, bu da yaşam ortamlarının daralmasına neden olacaktır. Ekolojik 

sistemlerin küresel ısınma nedeniyle değişmesi, hayvan ve bitki türlerinin 

yaşam zonalarının kuzeye doğru kayması, hatta bazı türlerin yaşam 

ortamlarının tamamen değişmesi nedeniyle yok olması sonucunu 

beraberinde getirebilecektir. Çünkü dağların tepeleri, eteklerine göre daha 

dardır ve bu hayvan ve bitki toplumlarının daha da küçülmesiyle hem 

genetik, hem de çevre baskılarına karşı daha hassas hale gelmelerine neden 

olacaktır. Özellikle küresel ısınmadan önce dağların tepelerine yakın 

yerlerde yaşayan böcek popülasyonları belki de yaşayabilecek yeni bir 
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habitat bulamayacaklar ve yaşam ortamları daha sıcak koşullarda 

yaşayabilen başkaca böcek veya canlı organizma grupları tarafından 

tamamen işgal edilecektir. 

Ekolojik sistemin küresel ısınmadan etkilenerek değişmesi doğal olarak 

sistemde var olan besin zincirini ve bu zincirin farklı halkalarında yer alan 

canlı organizma gruplarını da etkileyecektir. Bitki örtüsünde meydana 

gelebilecek değişikliğin böceklere olan bu olumlu, ya da olumsuz etkilerine 

ek olarak küresel ısınmanın doğrudan böceklerde neden olabileceği bazı 

biyolojik ve davranışla ilgili değişimler de söz konusudur. 

Batı Amerika’da Meksika’dan Kanada’ya kadar bir alanda bulunan 

Euphydryas editha’nın; yaklaşık 0,7°C’lik sıcaklık artışına tepki vererek, 

denizden daha yükseklere ve kuzeye, daha yukarılara doğru çekildikleri 

ortaya konulmuştur (Parmesan, 1996, 2003).Yayılış alanında görülen bu 

değişiklik, güneyde ve düşük rakımlarda çok sayıda böceğin yok olma 

tehlikesinden kaynaklanmıştır. Dahası, 40 yıldan fazla yoğun olarak 

çalışılmış olmasına karşın, bu kelebeğin biyolojisi esaslı bir şekilde ortaya 

konulamamıştır. Şiddetli hava olaylarından olan iklim değişikliğinden 

popülasyon güçlü şekilde etkilendiği ve dolayısıyla poulasyonun 

azalmasına ve hatta yok olmasına, bu durumun neden olduğu çalışmalarla 

açıkça ortaya konulmuştur. Zararlı popülasyonunun yok olmasında etkili 

olan diğer bir faktörün de, populasyonu yıllık iklim değişikliğinden büyük 

ölçüde etkilenmeyen parazitik arıların olabileceği anlaşılmıştır (Moore, 

1989). Euphydryas editha’ın doğal olarak yayılış gösterdiği alanın hemen 

hemen %80’ini kapsayan bu çalışma sonucuna göre; yayılış alanında 

bulunan söz konusu zararlının yok olduğu anlaşılmıştır (Parmesan, 1996). 

Bu türün yayılış alanını, daha tehlikeli alt tür olarak bilinen E. editha quino 

işgal etmiştir. 

Diğer bir çalışmada Atalopedes campestri’nin 35 yıl içerisinde California’dan 

Washington’a doğru olmak üzere yayılış alanını 420 km genişlettiği ve bu 

böceğin canlı kalması için önceleri kışların çok soğuk geçtiği kuzeye doğru 

yayılış gösterdiği anlaşılmıştır (Crozier, 2003). 

Zararlı böcek türleri de; yukarıya, kutuplara ve aşağıya doğru hareket 

ederler. Son 32 yıldan beri Thaumetopoea pityocampa (Schiff.); Fransa’da kuzey 

yayılış bölgesinden 87 km ve İtalya’da sınırdan 110–230 m daha yukarılara 

kadar yayılış alanını genişletmiştir (Battisti et al., 2005). Beslenme 
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davranışları ve bu kelebeğin hayatta kalabilmesi için en düşük hava sıcaklığı 

ile yayılışının gerçekleşebilmesiyle ilgili olarak sıcaklıklar ile olan ilişkiler 

ortaya konulmuştur. ABD’de Rocky Mountain bölgesinde Dendroctonus 

ponderosae; yaşam çemberini (biyolojisini) değiştirmek suretiyle tepkisini 

ortaya koymuştur.  Sözü edilen zararlı, daha önce iki yıllarda, iki yılda bir 

döl verirken, günümüzde yılda bir döl vermek suretiyle popülasyonunu 

arttırdığı gibi, Cronartium ribicola hastalığını da taşımak suretiyle bu etmenin 

insidensini (şiddetini) arttırmışlardır (Logan et al., 2003). Popülasyon 

yoğunluğu artan parazitik nematotlarda; yaşam çemberini (life cycle) 

kısaltmak suretiyle ılık giden hava koşullarına tepki verirler. Yaban 

hayatındaki değişiklikler, insan hastalıklarının insidensini ve insanlarda 

görülen yabani vektörlerin taşıma biçimini, hastalık ekolojisindeki 

değişikliklerle taşıma biçiminde farklılıklar ortaya çıkabilir  (Parmesan and 

Martens, 2006). 

3. 3. Ağaçlar ve Ağaçlık Alanlarda Görülen Karmaşık Tepkiler 

Bazı ağaç türleri; küresel ısınmanın başlangıcı olan 1930 ve 1940’lı yıllarında 

ağaçların artım oranlarındaki gelişme paternlerine az miktarda da olsa 

benzerlik göstermek suretiyle, son 20 yıldakiyle aynı olup, “iyi davranış” 

(well behaved) biçimi sergilemişlerdir. Son 10 yılda, ağaçlık alanlar 

İsviçre’de kuzeye (Kullman, 2001) , Kanada’da doğuya (Lescop-Sinclair and 

Payette, 1995), Rusya (Meshinev et al., 2000, Moiseev and  Shiyatov, 2003)  

ve Yeni Zelanda’da yukarı kesimlere doğru (Wardle and Coleman, 1992) 

yayılış göstermişlerdir. Bununla birlikte, diğer çalışmalarda, 1930 ve 1940’lı 

yılları sonunda kuvvetli bir tepki görmelerine karşın, ılık geçen son 10 yılda 

iki ılık periyot arasında görülen yağış nedeniyle tepki daha zayıf olmuştur. 

Alaska’da, son 10 yılda ağaçlar kurumadan önce, mevcut hava sıcaklığına 

tepki vermeyi önleyebilen rölatif kuraklık görülmüştür.  

Fonolojik tepkiler ile türler arasında görülen varyasyonlar (sapmalar); 

predatör-av ve böcek-bitki sistemleri arasında hâlihazırda mevcut olan 

senkronizasyonun bozulmasına neden olmak suretiyle, çoğunlukla negatif 

etki yapmış olacaktır. 

3. 4. Aynı alanda bulunan canlı topluluğu üzerine etkileri  

Aynı alandaki lokal bitki ve hayvan topluluklarının yapısında görülen 

değişmeler;  ılıman iklime adapte olmuş türlerin yerleşmesine (yaşamasına) 

karşın, soğuğa adapte olan türlerin azaldığı kanıtlanmıştır. Bu trend; 60 
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yıllık çalışmanın yürütüldüğü Pasifik Okyanusunun Kaliforniya kıyıları 

sahil sularında kıyı yakınlarında önemli sıcaklık artışının yaşandığı 

alanlarda kanıtlanmıştır. 

4. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN BÖCEK VE PATOJENLER ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİ 

4.1. Genel İlişkiler  

4.1.1. Doğrudan etkiler 

Böceklerin soğukkanlı hayvanlar olması yani, vücut sıcaklıklarının havanın 

ve çevrenin sıcaklığına göre değişmesi, küresel ısınmaya bağlı olarak iklim 

faktörlerinde oluşacak değişikliklerin, böceklerin fizyolojisinde ve coğrafi 

yayılış sınırlarında önemli bazı farklılaşmalara neden olacağını düşündürür. 

Özellikle sıcaklık ve nemde meydana gelecek değişiklikler böceğin 

metabolizmasının işlevini, üreme kapasitesini, beslenme alışkanlıklarını ve 

bunlara bağlı olarak da yayılışını etkiler. Sıcaklıktaki artış böcek 

metabolizmasının hızlanmasına ve lokal böcek populasyon yoğunluğunun 

artmasına neden olabilir.  

Genelde, sıcaklığın böcekler üzerindeki etkisini tahmin etmek zor olabilir. 

Çünkü böcek uygun olmayan sıcaklıklardan kendisini bir yere sığınarak 

veya metabolik bazı tedbirler alarak koruyabilir. 

Küresel ısınma ile ilişkili olarak gerçekleşen daha uzun günler ve ılık bir 

iklim şu anda yılda sadece bir generasyona sahip olan böcek türlerinin 

birden fazla generasyon vermesine neden olabilecek biyolojik değişimlere 

zemin hazırlayabilir. 

İklimde küresel ısınmaya bağlı olarak meydana gelecek büyük çaptaki 

değişimler böceklerin biyolojik aktivitelerinde, yayılışlarında, üreme 

özelliklerinde ve yaşam tarzlarında bazı değişiklere neden olacaktır. Küresel 

ısınmaya bağlı olarak hava akımlarının sirkülasyonunda oluşacak büyük 

değişiklikler de hayvanların ve böceklerin yayılma özelliklerini ve göç 

yollarını değiştirebilir. Bu da pek çok zararlı kontrol problemini beraberinde 

getirebileceği gibi yeni türlerin yeni coğrafi bölgelerde zararlı olarak ortaya 

çıkmasına da neden olabilir (Rubenstein, 1992). 

4.1.2. Dolaylı etkiler 

Küresel ısınmanın dolaylı etkileri sonucunda oluşan kuraklık, bitkilerin 

gelişimlerini etkileyecek, bu da doğal olarak böceklerin davranış ve üreme 
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kapasitelerini değiştirecektir. Kuraklık nedeniyle bitkide meydana gelen 

değişimler, örneğin yaprakların sararması genellikle böceklerin kendilerine 

uygun besini bulma ihtimalini ve beslenme davranışlarını zenginleştirir. 

Bitkilerde artan su ve sıcaklık stresi bitkilerin biyokimyasal yapısını 

değiştirmekte ve sonuçta aminoasit, şeker ve alkol konsantrasyonları 

yükselme eğilimine geçmekte, bu da böceklerin bu maddelere duyarlı olan 

kimyasal alıcılarını harekete geçirmektedir. Bu maddelerin 

konsantrasyonuyla orantılı olarak böceklerin de bunlara tepki verme 

oranının değiştiği gözlenmiştir (Mattson and Haack, 1987; Visser, 1986). 

Kuraklıktan dolayı strese girmiş olan bitkilerde yüksek konsantrasyonda 

sakkaroz bulunması, daha iyi şeker ve aminoasit dengesinin varlığı, daha 

yüksek yaprak veya çevre sıcaklığının oluşması, kelebek ve çekirgeler gibi 

böcek gruplarının bu bitkilerdeki gelişme ve üreme başarılarını olumlu 

yönde etkilemektedir (Mattson and Haack, 1987). 

4.2. Herbivor Böcekler, Bitkilerin Tepkileri ve Memeli Hayvanlar Dönemi 

Başlangıcında İklim Değişiklikleri 

Amerika Birleşik Devletleri’nde Orta Rocky Mountains bölgesinde bulunan 

böcek zararına uğramış fosil yaprakları üzerinde yapılan incelemelere göre; 

herbivorların bölgesel iklim değişikliklerine tepkileri ve Geç Paleocene (Late 

Paleocene) (yağışlı, sıcaklığın tropik ile subtrıpik arasında değiştiği, yapraklı 

türlerin hakim olduğu), Eocene Başı (Early Eocene) (nemli suptropikal, 

karışık yapraklılar ile ibrelilerin olduğu), ve Orta Eocene (Middle Ecocene) 

(mevsimsel olarak kurak, subtropikal, karışık yapraklılar ile kalın yapraklı 

herdemyeşil) dönem süresince bitki örtüsünün (vejetasyon) durumu 

dökümente edilmiştir. Herbivorlarda sıklık ve çeşitliliğin en yüksek olduğu 

dönem Orta Eocene dönemi olup iki farklı herbivor simptomunun arttığını 

göstermektedir. Bunlardan birisi yapraklı, yaprakları hoş lezzetli olup, 

diğeri ise böceklere üst seviyede dirençli, herdemyeşil, kalın tekstürlü, 

küçük yaprakları ile karakterize edilmektedir. Mevcut nem durumu ile 

negatif korelasyona sahip olup Middle Eocene dönemi süresince açıkça artış 

gösteren yaprak gal böcekleri olmasına karşın, populasyonu azalanlar ise 

yaprak delicileri böcekler olmuştur.  

İklim değişiklikleri; herbivor böcekleri ya doğrudan, ya da konukçu 

bitkilerini etkilemek suretiyle dolayısıyla etkili olabilir (Coley, 1998; Ayres 

and Lombardero, 2000). Herhangi bir iklimde, herbivor böcekler; ya mevcut 

bitkinin bir dizi savunma stratejisine karşı strateji geliştirerek adapte olur 
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(Feeny, 1976); göç edebilir, ya da kısa süre etkilenir. Fosil bilgileri; herbivor 

böcekler ile bitkilerin savunma durumlarının ve iklim değişikliklerinin 

karşılaştırılmasında eşsiz bir fırsat vermektedir. Bununla beraber, geçmişe 

ait iklim değişiklikleri ve böceklere zarar veren etmenler hakkında araştırma 

sayısı çok azdır. Çalışmaların çoğu; iklim değişikliğinin, günümüze kadar 

gelebilen bitki ve böcek türlerinin coğrafik dağılımı üzerine güçlü etkileri 

olduğu Pleistocene ve Holocene dönemlerinde yoğunlaşmıştır (Delcourt and 

Delcourt, 1987; Coope and Wilkins, 1994).Günümüze kadar gelen bitki-

böcek toplulukları üzerinde yapılan çalışmalara göre, günümüzde yaşayan 

bazı herbivorun sıcaklık, yağış değerleri ile konukçu bitki karakteristikleri 

arasında ilişki bulunduğu ve tahminde bu değerlerden yararlanıldığı ortaya 

konulmuştur. Bazı önemli istisnalar dışında (Price, 1997), bitki ve böcek 

çeşitliliği arasında; enlem değerinin azalması (küçülmesi) ile bitki ve böcek 

çeşitliliği arasında pozitif bir ilişki vardır (Erwin, 1982; Richards, 1996). 

Mevsimsel kuraklık döngüleri, böcek yoğunluğunun düşmesine  (Windsor, 

1978) ve herbivor böcek popülasyonunun depresyona girmesine neden 

olabilir (Janzen 1973, Leigh and Windsor, 1996). Bununla beraber, Parazitoit 

sayısının azaldığı kurak ormanlar (Godfray, 1994), böceklerin tercih nedeni 

olduğundan, buralarda herbivorlar mevsimsel olarak doruk noktasına 

çıkabilir. Spesifik herbivor gruplarına nemin kuvvetli etkisi olduğu 

görülmekle birlikte, bu durum gal böceklerinde en iyi biçimde görülmekte, 

bu böceklerin çeşitliliği ve bolluğu ile nem arasında negatif ilişki 

bulunmaktadır. (Fernandes and Price, 1991; Wright and Samways, 1998). 

Açıkçası, yağışlı çevre koşullarında galeri seçimleri kolaylaştığından 

predatörlerin saldırıları ve patojenlerin gelişmesi kolaylaşır (Fernandes and 

Price, 1992). Enlem ve boylamla ilgili çalışmalara oranla, yağış ile iklim 

değişkenleri arasında rakama dayalı olarak orman zararlıları arasında 

kıyaslama yapılabilecek düzeyde çalışmaların bulunmadığı bilinmektedir. 

İklim değişikliklerinin; herbivorlar üzerindeki etkileri açıktır. Geç Paleocen 

(Late Paleocene)’den sıcaklığın maksimuma ulaştığı Eocen Başı (Early 

Eocene) dönemine doğru gidildiğinde, boylamdan bağımsız olarak sıcaklık 

ile herbivorlar arasında korelasyonun bulunduğu durumlarda yaprak 

tüketimi artmıştır. Yaprak alanın büyüklüğü ile yaprakların hızlı büyümesi; 

hem ibreli ve hem de yapraklı ağaçlar için olduğu kadar, pek çok konukçu 

bitki için önemli bir savunma stratejisi olabilir.  
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Sonuç olarak: herdemyeşil olanlara (ibreli)  oranla, yapraklı konukçulardaki 

zararın, daha yüksek düzeyde ve sıklıkla gerçekleştiği anlaşılmıştır. Yapraklı 

ağaçlardaki zararın sıklığı ve çeşitliliği yanında, yaprakları kısa süre kalan 

yapraklı bitkilerin böcek zararına karşı daha duyarlı olduğu konusunda fikir 

birliğine varılmıştır 

4.3. Bitki patojenleri ile ürün konukçuları ve çevre arasındaki ilişkiler 

Bitki hastalıkları konusunda araştırma yapılmasının gerekli olması 

durumunda çalışmalara genellikle “bitki hastalık üçgeni” (Şekil 1) (Konukçu 

-Patojen- Çevre) ile birlikte başlanılır. Bitki zararlıları için de aynı ilkeler 

geçerli olup bu kez “böcek, konukçu bitki, çevre”  faktörlerini içeren  “bitki 

zararlıları üçgeni” ile başlanır. 

 

Şekil 1. Bitki patojenleri/zararlı böcek ile konukçuları ve çevre arasındaki 

ilişkiler. 

Üçgenin üçayağı olan konukçu, patojen ve çevre, hastalığın ortaya çıkması 

için mevcut olmalı ve uygun şekilde etkileşim halinde bulunmalıdır. Eğer bu 

üç faktörden herhangi biri değişikliğe uğrarsa, bir hastalık salgınının 

gelişmesi kaçınılmaz hale gelmektedir. Aynı durum, böceklerin salgın 

yapabilmesi için de geçerlidir.  İklim değişikliğinin tahmin edilen başlıca 

sonuçları –sıcaklık, nem ve CO2 artışı– bitki hastalık üçgeninin üçayağını da 

değişik biçimlerde etkileyebilir. İklim değişikliğinin bitki hastalıkları 

üzerindeki etkilerinin tam olarak tahmin edilmesi oldukça sıkıntılı bir iştir. 

Yükselen sıcaklıklar patojenleri ve hastalıkları nasıl etkiler? 

Hem konukçu bitki, hem de patojen yoluyla sıcaklığın bitki hastalıkları 

üzerinde potansiyel etkileri vardır. Araştırmalar, buğday ve yulaf gibi 

konukçu bitkilerin, artan sıcaklıklarla pas hastalıklarına karşı daha hassas 
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hale geleceğini; fakat bazı yem bitkilerinin funguslara ve sıcaklıklara karşı 

daha dirençli hale geleceğini göstermektedir (Coakley et al., 1999). Bitki 

hastalıklarının epidemi durumlarının tahmin edilmesinde kullanılan pek 

çok matematik modellerin oluşturulmasında patojenin gelişmesi ve 

enfeksiyonu için spesifik sıcaklık değerleri esas alınmıştır. Genellikle, 

funguslar en uygun sıcaklık değerlerinde bitki hastalıklarının gelişmesine 

neden olabilirler. Soğuk ortalama sıcaklıklara sahip olan mevsimler dahil, 

sıcak iklim bölgelerde; sıcak periyodun uzun sürmesi yanında, sıcaklık 

arttıkça patojenin üreme ve gelişmesi için de uygun koşulların oluştuğu 

bilinmektedir. Örneğin, patates ve domateslerde enfeksiyona neden olan 

Phytophthora infestans’ın tahmin modellerinde; fungusun enfeksiyon 

yapabilmesi ve üreyebilmesi için, optimum sıcaklığın 7,2-26,8oC’ler arasında 

ve nemin de en yüksek periyotta bulunduğu dönemde gerçekleştiği ilkesi 

esas alınmaktadır (Wallin et al., 1950). Erken gelen sıcak hava dalgası; P. 

infestans’ın söz konusu sebzeleri daha erken bir dönemde tehdit ederek 

birkaç kez ilaçlamayı gerektirebilecek yoğunlukta şiddetli salgınlara neden 

olabilir. 

Nemdeki değişmeler patojen ve hastalıkları nasıl etkiler? 

Nem hem konukçu bitkileri hem de patojen organizmaları pek çok yönden 

etkileyebilir. Bazı patojenler (Venturia inaequalis, P.infestans ve bazı sebze kök 

patojenleri gibi) muhtemelen artan nem ile birlikte daha çok bitkiye 

bulaşacaktır; bu hastalıklar için hazırlanan tahmin modelleri yaprak 

ıslaklığı, orantılı nem ve yapış ölçümlerini esas almaktadır. Mildiyö gibi 

diğer patojenler, nemin biraz daha düşük olduğu koşullarda salgın yapmaya 

meyillidir (Coakley et al., 1999).  

Bu durum çiftçileri nasıl etkiler? 

Bitki hastalıkları üzerinde iklim değişikliğinin belirli etkilerinin tahmin 

edilmesi mevcut bilgilerimizle zor olmasına rağmen, kuzeydoğuda yer alan 

ABD’deki çiftçiler için bazı genellemeler yapmak mümkündür: a) yükselen 

sıcaklıklar; başlangıçta bitkileri enfekte edecek daha yüksek populasyonlara 

yol açacaktır b) artan sıcaklıklar etmenlerin erken ortaya çıkmasına ve her 

mevsimde daha çok generasyona sahip olması nedenşyle bazı hastalıkların 

kuzeye doğru yayılmasına yol açacaktır c) daha sık ve daha şiddetli yağışlar 

bazı hastalıkların lehine olacaktır (Coakley et al., 1999). Kuzeydoğu ABD’de 

iki patojen önemlidir. Bunlar; Erwinia stewartii ve P.infestans’tır. Bir bakteri 
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olan E.stewartii hastalığı, kuzeydoğudaki tatlı mısırda genel olarak arada bir 

görülen bir hastalık olup Chaetocnema pulicaria böceği tarafından bulaştırılır 

(Şekil 2). Söz konusu vektörün kış boyunca hayatta kalması, sonraki yılda 

E.stewartii’nin şiddeti üzerinde anahtar faktör olduğu kanısını vermektedir. 

Günümüzde E.stewartii’nin şiddetini belirlemek üzere kış sıcaklıklarını esas 

alan bir tahmin modeli kullanılmaktadır. Modele göre; C.pulicaria’nın sıcak 

kışlarda, soğuk kışlardakinden daha fazla hayatta kalacağı varsayılmaktadır 

(Castor et al., 1975). İklim değişikliği, pek çok kış mevsiminde daha fazla 

C.pulicaria populasyonlarının hayatta kalmasını sağlayacak ve hastalığın 

daha şiddetli ve sık olarak görülmesine yol açacaktır. 

 

Şekil 2. Chaetocnema pulicaria’nın yaydığı Erwinia stewartii’nin sıklığı, iklim 

değişikliğiyle artabilir. 

Kuzeydoğu ABD’deki çiftçiler E.stewartii hastalığını dirençli varyeteler 

dikerek ve vektör böceği yaprak ilaçlamasıyla kontrol altına almaya 

çalışmaktadırlar (Strivers, 1999; Fournier, 1999; Whitney et al., 2000; Baniecki 

and Dabaam, 2000). Çiftçiler, artan sıklıkta insektisit uygulamasının yüksek 

masraflarına ve ortaya çıkabilecek olumsuz çevre etkileriyle uğraşmak 

durumundadır. Dirençli varyeteler E.stewartii ile mücadelede en etkili 

yöntem olmasına karşın pek az varyete yüksek düzeyde direnç göstermekte, 

bazı popüler varyeteler yalnızca sınırlı veya düşük dirençlidir (Strivers, 

1999; Fournier, 1999; Whitney et al., 2000; Baniecki and Dabaam, 2000). 

Böcekler ve Çevre 

Böcekler soğukkanlı organizmalar olup vücutlarının sıcaklığı,  bulundukları 

çevre sıcaklığıyla hemen hemen aynıdır. Bu nedenle, böcek davranışlarını, 

yayılışını, gelişmesini, yaşayışını ve çoğalmasını etkileyen en önemli faktör 

sıcaklıktır. Böcek yaşam dönemleri tahminleri genellikle belirli bir taban 
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sıcaklığı ve biofix noktasından başlayarak birikimli (kümülatif) gün - 

dereceler toplanarak hesaplanmaktadır (Şimşek, 2005). Bazı araştırıcılar 

sıcaklığın böcekler üzerindeki etkilerinin diğer çevre faktörlerine oranla 

daha etkili olduğuna inanmaktadır (Bale et al., 2002). Tahminlere göre 

2°C’lik sıcaklık artışında böcekler her mevsimde 1-5 ilave generasyon 

geliştirebilmektedir (Yamamura and Kiritani, 1998). Diğer araştırıcılar, nem 

ve CO2’nin böcekler üzerindeki etkilerinin küresel iklim değişimi içerisinde 

potansiyel öneme sahip konulardan olduklarını düşünmektedirler 

(Hamilton et al., 2005; Coviella and Trumble, 1999; Hunter 2001). 

Yükselen sıcaklık böcekleri nasıl etkiler? 

Sıcaklıkların yükselmesine neden olan iklim değişimi, ürün zararlısı böcek 

populasyonlarını değişik şekillerde etkileyebilir. Bazı iklim değişikliği 

sıcaklık etkilerinin böcek populasyonlarını baskı altına alacak etkileri 

olmasına rağmen, çoğu araştırıcı ılıman iklimlerdeki yüksek sıcaklıkların 

daha çok tip ve daha yüksek böcek populasyonlarına neden olacağında hem 

fikirdir. 

Artan sıcaklıklar zararlı böcek popülasyonlarını arttırabilir 

Araştırmacılar artan sıcaklıkların potansiyel olarak böceklerin yaşayışını, 

gelişmesini, coğrafi yayılışını ve popülasyon büyüklüğünü etkileyebileceğini 

göstermiştir. Sıcaklık böcek fizyolojisini ve gelişmesini doğrudan veya 

dolaylı olarak mevcut konukçunun fizyolojisi yoluyla etkileyebilir. Bir böcek 

türünün gelişme stratejisine bağlı olarak, sıcaklıklar değişik türleri 

güçlendirebilir (Bale at al., 2002). Bazı böceklerin biyolojilerini 

tamamlamaları birkaç yıl alır–bu böcekler (ağustosböcekleri, kutup 

kelebekleri) biyolojilerinin karşılaştıkları orta derece sıcaklık değişikliklerine 

meyledecektir. Bazı ürün zararlıları sıcaklık ile ilgili olarak ele alındığında 

“dur ve git” şeklinde gelişir–bunlar uygun sıcaklıkların olduğu periyotlarda 

çok daha hızlı olarak gelişecektir. Böceklerin çıkışını ve zarar potansiyelini 

belirlemek için çoğunlukla gün-derece veya fonoloji esaslı modeller 

kullanmaktadır. Artan sıcaklıklar bu tip böceklerin gelişmesini 

hızlandıracak, muhtemelen her yıl daha fazla generasyona vermek suretiyle 

daha fazla ürün zararına neden olacaktır. 

“Göçmen” böcekler kuzeydoğuya daha erken varabilir, ya da 

kışlayabilecekleri alan genişleyebilir. Doğal düşman ve konukçu 

popülasyonları sıcaklık değişikliklerine değişik tepki gösterebilir. Konukçu 
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popülasyonlar erken çıkarak hassas dönemlerini parazitoitlerin olmadan 

geçirirlerse parazitlik azalabilir. Konukçu böcekle; hassas biyolojik 

dönemlerini yüksek sıcaklıklarda daha çabuk tamamlayabilir ve bu durum 

da parazitizm olasılığını azaltır. Diğer bir ifadeyle, doğal olarak mevcut 

olan, böcek biyolojisi ile bitki fenolojisi arasındaki ilişki (eşzamanlılık) 

bozulur. Sıcaklık, ayrıca thrip’ler gibi bazı böceklerde erkek dişi oranını 

değiştirerek üreme oranlarını etkileyebilir (Lewis, 1997). Biyolojilerinin 

önemli bir kısmını toprakta geçiren böcekler de toprak üstündekilere göre 

sıcaklık değişiminden tedrici olarak etkilenebilir. Bunun nedeni toprağın bir 

çeşit izolasyon malzemesi olduğundan sıcaklık değişimlerini havadan daha 

iyi tamponlar (Bale et al., 2002). 

Sıcak kış mevsimlerinde sıcaklık nedeniyle böceklerde görülen düşük kış 

ölümleri, böcek popülasyonlarının artmasında önemli olabilir (Harrington et 

al., 2001). Yüksek ortalama sıcaklıklar bazı ürünlerin daha kuzeyde de 

yetişmesine sebep olabilir–en azından bu ürünlerin zararlısı böceklerin bazı 

türleri ürün alanlarında yayılacaktır. Birim alandaki böcek tür çeşitliliği, 

enlem ve yükseklik değerleri arttıkça, azalmaya meyillidir (Gaston and 

Williams, 1996; Adrew and Hughes, 2005). Bunun anlamı, artan sıcaklıkların 

ılıman iklimlerde, daha fazla konukçu ürünlere saldıran çok sayıda böcek 

türü olmasıdır (Bale et al., 2002). Bazı araştırıcıların (Bale et al., 2002) elde 

ettiği fosil kayıtlarının incelenmesiyle elde edilen veriler (Bale et al., 2002), 

böcek tür çeşitliliğinin ve beslenme şiddetlerinin sıcaklık artışıyla arttığını 

göstermektedir. 

Yükselen sıcaklıklar zararlı böcek popülasyonlarını azaltabilir 

Bazı böcekler konukçu bitkilere sıkıca bağlıdır. Çiftçilerin bazı ürünleri artık 

yetiştirmemesine neden olan sıcaklık artışları, bu konukçulara bağlı 

böceklerin azalmasını sağlamaktadır. Zararlı böcekleri etkileyen aynı 

çevresel faktörler; böcek predatörlerini ve parazitlerini de zararlıları hasta 

yapan hastalık organizmalarını da etkileyerek böcek popülasyonları 

üzerinde artan saldırılara neden olur. Yüksek sıcaklıklarda afidler böcek 

predatörleri ve parazitlerinin saldırısı altında kaldıklarında, salgıladıkları 

afid alarm feromonuna karşı daha az tepki vermekte olup avlanılma için 

daha yüksek bir potansiyel ortaya çıkarmaktadır (Awmack et al., 1997). 

Yağıştaki değişiklikler böcekleri nasıl etkiler? 
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Yağışın böcekler üzerindeki etkileri üzerinde sıcaklığa oranla daha az 

bilimsel çalışma vardır. Bazı böcekler yağışa karşı hassas olup bazı 

kuzeydoğu eyaletlerinde şiddetli yağışlarla ölür veya üründen 

uzaklaştırılırlar. Bu durum, soğan thrips’i için yönetim seçeneklerinin 

seçilmesinde önemlidir (Reiners and Petzoldt, 2005). Toprakta kışlayan bazı 

böcekler için toprağa aşırı su verilmesi bir mücadele yöntemi olarak 

kullanılmıştır (Vincent et al., 2003). İklim değişimiyle birlikte öngörülen 

daha sık ve şiddetli yağışların bu böcekleri olumsuz etkileyeceği tahmin 

edilebilir. Bazı afidler gibi diğer böcekler kuraklığa toleranslı değildir 

(McVean and Dixon, 2001). Sıcaklık konusunda olduğu gibi yağıştaki 

değişiklikler de zararlı böcek predatörlerini, parazitlerini ve hastalıklarını 

karmaşık bir dinamik içerisinde etkileyebilir. Böceklerin fungal patojenleri 

en çok nemden hoşlanmakta olup bunların ortaya çıkışları uzun süren 

yüksek nem periyotlarının olduğu iklim değişikliklerinde artabilirken, kurak 

koşullarla neticelenen yerlerde azalır. 

İklim değişiklikleri çiftçileri nasıl etkiler? 

Muhtemelen çiftçiler, iklimdeki değişikliklerle böcek yönetim stratejilerinde 

geniş etkiler yaşayacaktır. Entomologlar böceklerin coğrafi yayılışlarını 

genişleteceğini ve üreme ve kışlama başarılarını arttırmalarını 

beklemektedir. Bu, kuzeydoğu ABD’deki çiftçilerin yönetmesi gereken daha 

çok tip ve daha çok sayıda böcek olacağı anlamına gelmektedir. Güney ve 

daha kuzeydeki eyaletlerde insektisit kullanımı esas alındığında 

muhtemelen daha fazla insektisit kullanılacaktır. New York koşulları 

günümüzde pazarlanabilir tatlı mısır üretimi için lepidopter zararlılara karşı 

1-5 ilaç uygulaması gerektirmektedir (Fournier, 1999; Whitney et al., 2000); 

Florida koşulları ise 15-32 uygulama gerektirmektedir (Aerts et al., 1999). 

Görünüşe göre tatlı mısır zararlıları için pazarlanabilir mısır üretiminde 

sıcak iklimlerde daha fazla ilaç uygulaması gerekmektedir. İnsektisitler ve 

uygulanmalarının üreticiler için önemli ekonomik ve çevresel masrafı 

vardır. Ayrıca bazı pestisit sınıfları (piretroidler ve spinosad)’nın yüksek 

sıcaklıklarda böcekleri kontrol altına almada daha az etkili oldukları 

görülmüştür (Musser and Shelton, 2005). 

New York’ta tatlı mısır tarlalarındaki bir feromon tuzak ağı, 10 yıldır orta ve 

batı eyaletlerde yararlanılan Helicoverpa zea (Boddie)’nın izlenmesinde 

kullanılmaktadır. H.zea’nın New York’un yukarı kısımlarında kışlamadığı 
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ve genellikle göçmen bir tatlı mısır zararlısı düşünülmekte olup tuzaklama 

Temmuz ortalarında başlamaktadır.  

Çiftçilerin uygulayabileceği bir dizi kültürel tedbir iklimdeki 

değişikliklerden etkilenmekle birlikte bu tedbirlerin yardımcı olup 

olamayacağı, iklimden etkilenip etkilenmeyeceği de belirgin değildir. Bir 

böcek yönetim stratejisi olarak ürün rotasyonundan yararlanma; erken gelen 

böcekler veya artan sayıda kışlayan böcek söz konusu olduğunda eskisi 

kadar yararlı olmayacaktır. Buna karşın, bu durum bitki dikim zamanının, 

geliştirme ve hasat zamanının erkene alınmasıyla dengelenebilir.  

Çiftçiler iklim değişikliğine uyum sağlamak için neler yapılabilir? 

Çiftçiler, iklim değişiminin kendilerine uyum sağlama fırsatı verecek tedrici 

bir sürecin olduğunu akıllarında tutmalıdır. Kuzeydoğu ABD iklimindeki 

değişiklikler, neredeyse anında fark edilmesine rağmen, bu değişikliklerin 

ürünleri, böcekleri, hastalıkları ve bunlar arasındaki ilişkileri nasıl 

etkileyeceği tam olarak anlaşılamamıştır. Sıcaklık arttıkça, zararlıların neden 

olacağı kayıplara oranla, daha çok ürün mü alacağız, yoksa zararlıların 

neden olacağı kayıplar sıcak iklimin getirilerinden çok mu olacaktır? 

Sıcaklığın artmasıyla birlikte, yeni zararlılar muhtemelen daha kuzey 

bölgelere yerleşebilecek ve buralarda yetişen ürünlere saldırabilecektir. 

Muhtemelen bu bölgelerdeki bitkiler daha sık olarak zararlıların saldırısıyla 

karşı karşıya kalacaktır. Değişim meydana geldikçe, birkaç zararlının daha 

az saldırabilmesi de olasıdır. İklim değişimi meydana gelene dek bunun 

zararlılar üzerindeki gerçek etkilerini bilmemiz olanaklı değildir. Açıkçası, 

çiftçiler için asıl önemli olan; bulundukları yörede yetiştirilen ürün ile 

zararlıları arasındaki ilişkileri bilmeleri yanında,  bu zararlıların geliştiği 

bitkiler ile bunlara karşı yönetim yöntemlerinin seçilmesinde esnek olmaları 

durumudur. Tarlalarındaki zararlıları yakından gözetleyip epideminin 

şiddetini, sıklığını ve mücadele masraflarının kayıtlarını tutan üreticiler; 

ürünü yetiştirmenin ekonomik olup olmadığını veya hangi mücadele 

tekniğinin seçileceği gibi konularda daha iyi bir konumda olacaklardır. 

Belirli bir ürünü yetiştirmek için daha çok insektisit (böcek öldürücü) veya 

fungusit (fungusları öldüren) uygulamasının gerektiği hallerde, çiftçilerin 

yetiştirdikleri ürünün ekonomik olup olmadığı konusunu dikkatlice 

değerlendirmeleri gerekmektedir. Tarla gözetleme (monitoring), zararlı 

tahmini, kayıtların tutulması, ekonomik ve çevresel olarak en uygun 

mücadele yöntemleri gibi entegre zararlı yönetimi (IPM)’nin temel 
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prensiplerini anlayarak bundan en iyi şekilde yararlanan çiftçiler, iklim 

değişiminin etkileriyle baş etmede en başarılı üreticiler durumunda 

olacaktır. 

Sonuç olarak, iklim değişiminin böcekler ve hastalıklar üzerinde etkilerini 

kesin olarak bilinmesi; bazı iklim değişimlerinin patojen ve böceklerin 

yararına olabileceği gibi, bazı faktörlerin birkaç patojen ve böcek türünü 

engelleyebileceğinden dolayı mümkün görülmemektedir. 

5. KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN KABUK BÖCEKLERİ ÜZERİNE 

OLASI ETKİLERİ  

Ormanlarda beklenmeyen fırtınalar, su açığı (ihtiyacı); kabuk böceklerinin 

besin kaynaklarından birisi olan ağaçların kabuk böcekleri zararını 

tetikleyen ana etkenlerdir. Bu nedenle batı ülkelerinde bulunan bazı 

araştırıcıların; kabuk böceklerinin küresel iklim değişikliğinin habercisi 

olduğuna inanmaları ilginç bir durumdur. İlk yıllarda, ortaya konulan 

sıcaklığın Dendroctonus ponderosae popülasyonunun artmasında sıcaklığın 

ciddi bir etkisi olduğuna inanıldığından bazı araştırıcılar; küresel iklim 

değişikliğinin kabuk böcekleri salgınları üzerindeki etkisi konusunda 

hayrete düşmüştür. Bu fikrini üleşmeyen araştırıcılar da vardı. 

İbreli ağaçlara herhangi bir zamanda az sayıda böcek saldırabildiğinden; 

sağlıklı ağaçlar ürettikleri reçineyi salgılamak suretiyle küçük kabuk 

böceklerini boğarak kendi savunmalarını kendileri yapabilme imkanına 

sahip olmuş olurlar. Bu koşullar altında, böcekler, sadece hastalıklı ve 

değişik nedenlerle zayıflamış ağaçları öldürebilirler. Ağaçların reçinelerini 

su tüketerek yapması, kuraklık-böcek salgını ilişkisini gösteren önemli bir 

parametredir. 

Daha yüksek rakımlarda böcekler hayat dönemini bir yılda tamamlayarak 

bu yarışta başarılı oldular. Bunların çıkışları ile zarar vermeleri senkronize 

olduğu gibi, güçlendiler ve ağaçların direncini de kırabildiler. Yüksek 

kesimlerde kitle halinde ataklar-ve ağaç ölümleri-aniden ortaya çıkabilir. 

Yapılan çalışmalarda, kabuk böcekleri; kesin olarak sıcaklık artmaya 

başladığı için, iki yıl yerine bir yılda hayat çemberini tamamlamaya 

başladılar. 

Ağaçların çürümeleri-veya yanmaları-sonucunda açığa çıkması beklenilen 

karbondioksit sonuç olarak atmosfere verilecektir. Sıcaklık artışları devam 
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derse, kabuk böcekleri de giderek artış gösterecek ve ormanların 

ağaçlandırılması çalışmaları en az bir asır sürebilecek, bekli de hiç başarılı 

olunamayacaktır. 

Bazı araştırıcılar; sıcaklık ve yağışın, böcek yoğunluğunu ve davranışlarını 

muhtemelen etkilediğinden, tarihsel salgınların (büyük epidemilerin) 

genellikle yüksek sıcaklıklarla çok yakın ilişkisi olduğuna inanmaktadır. 

Farklı görüşler de bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nin Güney 

kesiminde kabuk böceği zararı, Hollywood’dakine yaklaşmasına karşın, 

bunun tek nedeninin iklim değişikliği olduğu hususu tam olarak 

kanıtlanamamıştır.  

Bu araştırıcılar,  ibreli ağaç türlerinden Pinus edilus popülasyonlarının; 

yağışlı geçen 1970’li ve 1980’li yıllar süresince beklenmedik şekilde artış 

gösterdiğini ve 90’lı yıllarda başlayan kuraklıkla birlikte, tekrar alışılmışın 

dışında baskılarla karşılaşıldığını” ifade etmiştir. Bununla beraber, ya 

kuraklığın, ya çanlarda görülen Ips türlerinin birlikte etkisiyle, ya da yakın 

akraba gruptan olan Dağ kabukböceği (Dendroctonus ponderosae)’ın etkisiyle 

2002 yılında çamların tamamı ölmeye (kurumaya) başlamıştır.  

Sonuç olarak yoğun çam (P. edilus)  ormanlarının yok olmasının nedeni tek 

başına bu böcekler mi? Kuralık mı? Artan sıcaklık mı? Veya üçü birlikte mi? 

Bu faktörleri çözmek hemen hemen imkânsız olmasına karşın, bazı 

araştırıcıların hipotezi; sıcaklığın da bunda önemli rolü olduğu yönündedir. 

Böcekler soğukkanlı olduğundan dolayı, bunların hayat dönemine ait 

yapılacak herhangi bir değerlendirmede sıcaklık, önemli bir parametre olarak 

ele alınmaktadır. Bu nedenle, bu organizmalar; bulundukları coğrafik 

dağılımını ayarlamak ve değişen iklim koşulları sonucunda oluşan yeni 

çevreye popülasyon olarak davranışlarını ayarlamak suretiyle hızlıca  (kısa 

süre içerisinde) tepki veririler. Global iklim değişikliğine karşı böcekler 

tarafından oluşturulan hızlı ekolojik ve genetik adaptasyon konuları; 

Avrupa’da halihazırda yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur (Thomas et 

al., 2001). Bununla beraber, Kuzey Amerika’da, iklim değişikliğinin etkisinin 

tahmin edilmesinde birçok model geliştirilmiş olmasına karşın (Logan and 

Powell, 2001), küresel iklim değişikliğinin böcekler üzerine etkileri 

konusunda deneye dayalı az sayıda açıklayıcı bilgi bulunmaktadır 
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Yerli Kabuk böcekleri 1990 yılından beri, Alaska’dan güney Kaliforniya’ya 

kadar milyonlarca orman alanlarında bulunan milyonlarca ağacın 

kurumasına neden olmuşlardır. Kabuk böceklerinin neden olduğu 

bulaşmalar, orman ekosistemlerindeki doğal değişimlerin düzenleyici gücü 

olmakla birlikte, günümüzde görülen bazı salgınlar, Kuzey Amerika’nın batı 

kesimlerinde aynı anda görülen,  çok büyük olup tarihinde görülen en ciddi 

salgınlardır. 

Kabuk böcekleri salgın dinamikleri çok karmaşık olup değişik durumların 

aynı anda gerçekleşmesini gerektirdiğinden, kritik değerler kolayca aşılmak 

suretiyle geniş alanlarda salgınlar görülmektedir. Dahası, geniş alanlarda 

uygun konukçuların bulunması; geniş alanlarda salgınların çıkması için esas 

ihtiyaç duyulan parametredir. Salgın dinamikleri türden türe ve ormandan 

ormana göre değişmekle birlikte, iklim değişiklikleri; günümüzde kabuk 

böceği salgınlarının çıkmasında en önemli faktörlerden birisi olduğu ortaya 

konulmuştur. Sıcaklık değerleri, kabuk böceklerinin yaşamındaki her şeyi, 

yani bir dişi tarafından bırakılan yumurta sayısından tutunuz da kabuk 

böceklerinin yeni konukçu ağaçlarının bulunduğu alandaki yayılma 

yeteneğini, her bireyin kışı geçirmesi sırasında canlı kalma oranlarını ve 

gelişme sürelerini etkiler. İklim değişiklikleriyle birlikte yüksek sıcaklılar, 

özellikle birbirini izleyen sıcak yıllarda biyolojik gelişme süresi hızlanabildiği 

gibi, soğuk nedenli ölümler de azalabilir. Yağış sistemindeki (dağılımdaki) 

değişmelerle birlikte gelen kuraklıklar; ağaçları zayıf düşürmek ve onları 

kabuk böcekleri salgınlarına karşı daha duyarlı hale getirmek suretiyle kabuk 

böceği salgınlarını da etkileyebilir. 

5.1. Muhtemel Değişiklikler 

Son zamanlarda bodur çam (Pinus edulis) ile Ponderosa çamı (P. 

ponderosa)’nın birlikte bulunduğu Güney Amerika Eyaletlerinde “iklim 

değişikliği ile kuraklık tipi” (örneğin kurak ve sıcak) arasında görülen 

bağlantı, bu bölgede 2000’li yılların başında tespit edildi. Ips confusus Leconte, 

Ips lecontei Swaine, ile Ips lecontei Swaine gibi Ips türleri ile Dendroctonus 

brevicomis LeConte dahil,  kuraklık stresi çeken ağaçların bulunduğu geniş 

arazi kesiminde bazı kabuk böceklerine ağaçların tepkisi; önemli miktarlarda 

ağaçların kuruması şeklinde yansımıştır (Bentz, 2008).   
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Yüksek sıcaklıklar, bu türlerin döl sayısı ile bir yıldaki çoğalmasını potansiyel 

olarak etkilediğinden dolayı, yağış ve sıcaklık değerlerinin sürekli 

değişmesine bağlı olarak benzer salgınlar tekrar görülebilir. 

Diğer iklim değişiklikleri hariç, Dendroctonus ponderosae ve D. rufipennis 

Kirby’in hayat dönemi üzerinde sıcaklığın etkilerine ilişkin projeler ile 

bilgisayar destekli tanıtıcı model programlar bulunmaktadır. Yüksek 

sıcaklığın, her iki türün popülasyon dinamiği üzerindeki en belirgin etkileri; 

denizden itibaren yüksekliğin artığı yüksek enlemlerde bazı kabuk 

böceklerinin gelişmelerini 2 veya 3 yıl yerine, bir yılda tamamlayacak şekilde 

(univolitin) yansıması olmuştur. Model bilgisayar programlarında sisteme 

giren diğer değerler sabit tutulması durumunda, döl süresindeki bu azalma 

süresi, popülasyon gelişmesine iki kat olarak yansımaktadır (Bentz,  2008). 

Tahmin modellerine göre gelecek 30 yıl içerisinde ladin ormanlarını bekleyen 

en büyük risk; 1990’lı yılların ortasında Ladin kabukböceği (Dendroctonus 

rufipennis (Kirby) salgınlarına neden olan yüksek sıcaklıkların bulunduğu 

Alaska ile Ladin türleri (Picea spp.)’nin yetiştiği Batı Eyaletlerinin en yüksek 

kesimlerinde görülecektir. Oransal olarak, yüksek rakımlardaki çam 

ormanlarında Dağ çam kabukböceği (Dendroctonus ponderosae)’nın 

populasyon yoğunluğu da artacaktır. Bununla birlikte, düşük yükseltilerde, 

kabul edilebilir iklim değişikliği senaryolarına göre, tahmin yapılan alan 

içerisinde bulunan dağ çam kabukböceği (Dendroctonus ponderosae) 

populasyonunun iyi durumda bulunacak olması, sıcaklığın aşırı derecede 

düşmesiyle böceklerin sadece mevsimsel olarak dengesinin bozulacağını 

göstermektedir. Mamafih, bu tahminler, simülasyon modellerinde 

populasyonun yüzde yüzünün başarılı bir şekilde yılda bir döl verdiği 

varsayımına dayanmaktadır. Son yıllardaki veriler; Dağ çam kabukböceği 

(Dendroctonus ponderosae) salgınlarının görüldüğü ormanlarda univoltin (yılda 

bir döl veren) ve semivolitin (2 yılda bir dölünü tamamlayan) bireylerin 

karışık olduğunu ve bu nedenle yüzde yüzünün univolitin olma 

zorunluluğunun bulunmadığını ortaya koymuştur (Bentz,  2008).  

Bizim modelimizde hâlihazırda gelişme süresine göre türlerin dağılımında 

herhangi bir genetik değişkenlik veya değişen iklim koşullarına adapte 

olmasındaki genetik kapasitesi dikkate alınmamaktadır. Konukçu ağaçların 

dağılımında iklim-faklılıklar-artan değişimler dikkate alınmamaktadır. 

Özellikle, ponderosa çamının dağılımı; iklim değişikliliği ve kabuk böceği tür 
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topluluklarının şüphesiz etkilenecek olmasıyla izah edilmesi beklenecektir. 

Aynı zamanda özellikle güneybatı ABD’de bulunan diğer pek çok kabuk 

böceği türleri; sıcaklığın sürekli artış gösterdiği coğrafik bölgelerde salgın 

dinamikleri artma eğiliminde bulunduğundan,  bu böcekler potansiyel olarak 

dramatik salgınlar yapabilecek güce sahiptir. Bununla beraber, sıcaklığın 

sözü edilen kabuk böceklerinin populasyon dinamikleri üzerindeki rolünü 

tanımlayan gerçek veriler de bulunmaktadır (Bentz, 2008). 

5.2. Yönetimle İlgili Düşünceler  

İklim değişikliğine ilaveten, orman olayları ve yönetimi de son kabuk böceği 

salgınlarını etkilemiştir. Bazı alanlarda, son yüzyıldaki doğal felaketler ve 

insan faaliyetleri; kabuk böceği için hayati öneme sahip olan konukçu 

ağaçların büyüklük ve yaş bakımından birbirine oldukça benzeyen konukçu 

ağaçlardan oluşan geniş alanlar oluşturmuştur. Keza, aşırı sık ve besin için bir 

biriyle rekabette olan alanlarda ağaçlar strese girdiğinden, kabuk böcekleri bu 

ağaçların kolayca üstesinden gelmekte ve şiddetli salgınlar başlamaktadır 

(Bentz, 2008). 

6. ZARARLI BÖCEKLERİN ÇANKIRI ORMAN ALANLARINDA 

OLASI ETKİLERİ VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER  

Küresel iklim değişikliğinin, Çankırı orman alanlarında bulunan zararlı 

böcekler üzerinde görülebilecek olası etkiler; literatür ve mevcut bilgiler 

ışığında ele alınarak bir durum tespitine gidilmiştir. Bu amaçla periyodik 

olarak yürütülen arazi çalışmalarında feromon tuzaklar, yapışkan tuzaklar ve 

ışık tuzaklarından yararlanılmış, ayrıca ağaç örneklerinden böcekler 

toplanarak Çankırı orman ekosisteminde bulunan önemli böcek türleri 

saptanmıştır. Buna göre iğne yapraklılarda Çam Keseböceği, Thaumetopoea 

pityocampa (Den. & Schiff.) (Lepidoptera: Thaumetopoeidae); Çalı Antenli 

Çam Yaprakarısı, Diprion pini L., Kırmızımtırak Sarı Çalı Antenli Çam 

Yaprakarısı; Neodiprion sertifer (Geoffr.) (Hymenoptera: Diprionidae); 

Kabukböcekleri ve Hortumluböcekler (Küçük Göknar Kabukböceği, 

Cryphalus piceae (Ratz.), Altıdişli Çam Kabukböceği, Ips acuminatus (Gyll.), 

Akdeniz Çam Kabukböceği, Orthotomicus erosus (Woll.), İkidişli Çam 

Kabukböceği, Pityogenes quadridens (Hartig), Büyük Göknar Kabukböceği, Ips 

(Pityokteines) curvidens (Germ.), Trypodendron lineatus (Oliver) (Coleoptera: 

Scolytidae); Göknar Hortumluböceği, Pissodes piceae (Illig.) (Coleoptera: 

Curculionidae); geniş yapraklılarda ise Altın Kelebek, Euproctis chrysorrhoea L. 
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(Lepidoptera: Lymantriidae); Yeşil Meşe Bükücüsü, Tortrix viridana L. 

(Lepidoptera: Tortricidae); Söğüt Koşnili, Chionaspis salicis (Homoptera: 

Diaspididae); Saydam Kanatlı Kavak Kelebeği, Paranthrene tabaniformis (Rott.) 

(Lepidoptera: Sesiidae); Sarı lekeli kavak süslüböceği, Melanophila picta (Pall.) 

(Coleoptera: Buprestidae) saptanmıştır (Şimşek ve Kondur, 2006). Daha sonra 

2008 yılında Çankırı(Merkez)’da kuruyan karaçamlarda yapılan incelemeler 

sonucunda, bu ağaçlarda yoğun olarak Büyük orman bahçıvanı Tomicus 

(=Blastophagus) piniperda) (L.) (Coleoptera: Scolytidae)’nın bulunduğu ve su 

stresine girmiş ağaçların kurumasında bu böceğin de etkin rol oynadığı tespit 

edilmiştir.  

Elde edilen bulgulara göre Çankırı orman alanlarında iğne yapraklılarda 11; 

geniş yapraklılarda ise 5 tür olmak üzere toplam 16 böcek türünün ana zararlı 

durumunda bulunduğu belirlenmiştir. Ancak, küresel iklim değişikliğine 

bağlı olarak, orman ekosisteminde bulunan canlıların popülasyon 

dinamikleri sürekli değişebileceğinden, günümüzde zararı bululmayan böcek 

türlerinin de zamanla salgın yapabileceği gerçeğini unutmamalıdır. Aniden 

ortaya çıkabilecek zararların önlenebilmesi için orman alanlarının sürekli 

izlenmesi ve alınabilecek önlemlerin zamanında alınması kaçınılmaz 

görülmektedir.  

Orman zararlılarıyla mücadelede de biyoteknolojik yöntemlerden 

yararlanılmalıdır. Buna göre, zararlı ve hastalıklarla mücadelede biyolojik ve 

biyoteknik yöntemleri içerisine alan entegre mücadele yöntemlerine 

başvurulmalı, zorunluluk olmadıkça kimyasal mücadeleden kaçınılmalıdır. 

Oluşturulan ağaçlık alanlar; bazı faydalı böcekler için de yaşam alanlarıdır.  

Bilindiği üzere yıllık yağış miktarı 300 mm ve altında olan yerler “kurak”, 

yıllık yağışı 300–600 mm arasında olan yerler  “yarıkurak “ olarak kabul 

edilmektedir. Türkiye’nin 2/3’si kurak ve yarıkurak karakterdedir.  Çankırı 

ili 417,7 mm yıllık ortalama yağışı ve 11,1oC sıcaklığı ile yarıkurak alanlar 

içerisinde yer aldığı gibi, toprak yapısı da ağaçlandırma bakımından uygun 

bulunmamaktadır. Bu özellikleri nedeniyle yapılacak ağaçlandırma 

çalışmalarının başarısında iklim koşulları yanında, uygun ağaç türlerinin 

seçimi ve fidan yetiştirilmesi, diri örtü mücadelesi, tekniğine uygun 

yapılması, kültür bakım tedbirleri ile hastalık ve zararlılarla mücadele 

büyük önem taşımakta, bitki biyoteknolojisi gibi ileri tekniklerin 

kullanılması da kaçınılmaz görülmektedir. 
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SONUÇ OLARAK; 

Gezegenimiz 4,65 milyar yıllık tarihi boyunca birçok kez ısınmış ve 

soğumuştur. Günümüzde dünyamız yine hızlı bir ısınma periyoduna 

girmiştir. Bu kez, önceki yıllara oranla büyük bir nüfus kitlesiyle bu etkiye 

karşı karşıya kalacaktır. 

Tarım ve orman alanlarını da etkileyen küresel ısınma (global warming) 

özellikle son 10 yıl içerisinde bütün dünyanın tartışmaya başladığı ve 

çözümler üretmek amacıyla uluslararası toplantıların düzenlendiği önemli bir 

gündem haline gelmiştir. Ülke olarak bizler de bu tartışmanın dışında 

kalmamalıyız. 

Küresel iklimde meydana gelecek değişmeler muhtemelen böceklerde dahil 

pek çok hayvanın davranışını ve yaşam tarzlarını etkileyebilecektir. Pek çok 

böcek için sıcaklık ve nemde meydana gelen artış gelişme oranının, yer 

değiştirme hızının ve üreme kapasitesinin artması demektir ve bu 

değişiklikler aynı zamanda tabiatta gerçekleşen ekolojik süreçleri de 

etkileyebilir. İklimde meydana gelen değişimler aynı zamanda canlıların 

yaşadığı çevrenin karakterlerini de değiştirecek ve bu değişimle: de o ekolojik 

ortamda yaşayan böcek toplumlarının davranışlarını dolaylı olarak 

etkileyecektir. 

Küresel iklim değişikliği; biyolojik çeşitliliği olumsuz yönde etkileyebilecek 

en önemli parametredir. Biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği, canlıların 

yaşamı için şarttır. Yeryüzünde yaşayan her canlı türü, yalnız onları 

kullanan insanoğlu için değil, birbirleri için de birer "biyolojik kaynak" 

olduğu gerçeği unutulmamalıdır. Tek başına sıcaklıklardaki değişimlerle 

bile 2050 yılında tüm türlerin %18-24’ünün yok olmasına neden olabilecek 

sonuçlar doğurabilecek olması; tehlikenin boyutlarını göstermektedir. 

Sıcaklık artışı ile böcek salgınları arasında sıkı bir ilişki vardır. Çünkü 

sıcaklığın artması,  yaz mevsimlerinin uzamasına, böceklerin daha uzun süre 

zarar yapmasına ve aynı zamanda ağaçları su stresine sokarak onların 

alyuvarları durumunda bulunan ve yapımında su bulunan reçine miktarını 

olumsuz yönde etkilemektedir. Sıcaklığın artmasıyla birlikte böceklerin bir 

yılda verdikleri döl sayısı da artabileceği gibi, biyoloji-fenoloji ilişkisi de 

bozulabilecektir.  Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle hayvanlar ve bitkiler 

kutuplara ve üst dağlık kesimlere-yüksek rakımlara doğru göç edeceklerdir. 

Ancak, bu göç yollarını tıkayan kentler ya da tarım arazileri ile karşılaşan ve 
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bunları aşamayan bitki türlerinin nesilleri tükenecektir. Nitekim. Buna ait 

ipuçlarının günümüzde görülmesi; bu kanıyı güçlendirmektedir. 

Elde edilen bulgulara göre Çankırı orman alanlarında iğne yapraklılarda 11; 

geniş yapraklılarda ise 5 tür olmak üzere toplam 16 böcek türünün ana zararlı 

durumunda bulunduğu belirlenmiştir. Ancak, küresel iklim değişikliğine 

bağlı olarak, orman ekosisteminde bulunan canlıların popülasyon 

dinamikleri sürekli değişebileceğinden, günümüzde zararı bulunmayan 

böcek türlerinin de zamanla salgın yapabileceği gerçeğini unutmamalıdır. 

Aniden ortaya çıkabilecek zararların önlenebilmesi için orman alanlarının 

sürekli izlenmesi ve gerekli tedbirlerin zamanında alınması kaçınılmaz 

görülmektedir. Yapraklı konukçulardaki zarar sıklığının, herdem yeşil 

olanlara (ibreli)  oranla, daha yüksek oranda görüldüğü gerçeği de göz ardı 

edilmemelidir. Bu nedenle ağaç yetiştirme ortamlarının uzay görüntülerinden 

yararlanılarak su haritaları çıkarılmalı, ağaçlandırmalarda bundan 

yararlanılmalıdır. Bölgemizin toprak-iklim yapısına uygun, gen aktarımı ve 

ıslah yöntemi kullanılarak kuraklığa, hastalık ve böceklere dirençli ağaç 

türleri üzerinde çalışılmalıdır. 

Bilindiği üzere Ülkemizin 2/3’si kurak ve yarıkurak karakterdedir.  Çankırı ili 

417,7 mm yıllık ortalama yağışı ve 11,1 oC sıcaklığı ile yarıkurak alanlar 

içerisinde yer aldığı gibi, toprak yapısı da ağaçlandırma bakımından uygun 

bulunmamaktadır. Bu özellikleri nedeniyle yapılacak ağaçlandırma 

çalışmalarının başarısında iklim koşulları etkili olmakla birlikte, uygun ağaç 

türlerinin seçimi, uygun fidan yetiştirilmesi,  tekniğine uygun diri örtü 

mücadelesi, kültür bakım tedbirleri, hastalık ve zararlılarla mücadele büyük 

önem taşımaktadır. Bu önlemlerin yanında, bölgemizin karakteri nedeniyle, 

kurak mıntıka ormancılığına ağırlık verilerek bu çalışmaları desteklemek 

üzere bitki biyoteknolojisi gibi ileri tekniklerin kullanılması da kaçınılmaz 

görülmektedir. “Kurak” ve “yarıkurak” alanlarda toprak yapısı + iklim 

yapısı + insan yapısı birlikte ele alınarak havza ıslahına da öncelik 

verilmelidir.  

İklim değişiklikleri; herbivor böcekleri ya doğrudan, ya da konukçu 

bitkilerini etkilemek suretiyle dolayısıyla etkili olabilmektedir. Herhangi bir 

iklimde, herbivor böcekler; ya mevcut bitkinin bir dizi savunma stratejisine 

karşı strateji geliştirerek adapte olur;  göç edebilir, ya da kısa süre etkilenir.  
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İbreli ağaçlara herhangi bir zamanda az sayıda böcek saldırabildiğinden; 

sağlıklı ağaçlar ürettikleri reçineyi salgılamak suretiyle küçük kabuk 

böceklerini boğarak kendi savunmalarını kendileri yapabilme imkânına 

sahiptirler. Bu koşullar altında, böcekler, sadece hastalıklı ve değişik 

nedenlerle zayıflamış ağaçları öldürebilirler. Ağaçların reçinelerini su 

tüketerek yapması, kuraklık-böcek salgını ilişkisini gösteren önemli bir 

parametredir. 

Elde edilen bulgulara göre; her dem yeşil olanlara (ibreli) oranla, yapraklı 

konukçulardaki zararın, daha yüksek düzeyde ve sıklıkla gerçekleştiği 

anlaşılmıştır.  Yapraklı ağaçlardaki zararın sıklığı ve çeşitliliği yanında, 

yaprakları kısa süre kalan yapraklı bitkilerin böcek zararına karşı daha 

duyarlı olduğu konusunda fikir birliğine varılmıştır. 

Sonuç olarak belirtmek gerekirse ülkemiz tarım ve orman alanlarının küresel 

iklim değişikliğinden en az düzeyde etkilenmesi ve bu doğal kaynaklarımızın 

elde tutulabilmesi ve sürdürülebilir tarım-ormancılığın yapılabilmesi; söz 

konusu alanların korunması, silvikültürel teknikler göz önünde 

bulundurularak ağaçlandırılması ile ağaçların yararının topluma eğitim 

yoluyla anlatılarak kamuoyu desteğinin sağlanmasıyla mümkün 

görülmektedir.  

Dünyamızı gelişigüzel kullanmaya devam etmemiz durumunda, 250 milyon 

yıldan beri yerküremizde yaşayıp gezegenin asıl sahibi oldukları anlaşılan 

böcekler; 3 milyon yıldan beri yeryüzünde bulunan biz insanların elinden 

dünyamızı tekrar geri alabilirler.  
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BİTKİSEL HORMONLAR VE SAĞLIĞIMIZ  

Seyhan ERSAN 

Bitki Hormonları                        

Bitki içerisinde çok küçük miktarlarda üretilen, üretildiği dokudan başka 

dokulara taşınan, taşındığı dokunun gelişimi ve değişimi üzerinde etkili 

olan yani önemli yaşamsal olayların gerçekleşmesinde rol oynayan organik 

maddelerdir.  

Dolayısıyla bir bitkinin her dokusu, miktarı değişmekle birlikte çeşitli 

hormonları içermektedir. 

Bitkilerde doğal olarak bulunan hormonların sentetik benzerlerine bitki 

gelişimini düzenleyicileri (BGD) denilmektedir. Buna karşın, hormon 

terimi sadece bitkilerde doğal olarak bulunanlar için kullanılmıştır. Bitki 

Gelişimini Düzenleyicileri (BGD), bilimsel literatürde, bitkilerde 

oluşturdukları etkilerin ve kullanım amaçlarının çok farklı olması nedeni ile 

diğer tarım ilaçlarından ayrı olarak incelenmekte ancak kontrol ve 

ruhsatlandırma işlemleri yanında çevre ve sağlık açısından pestisitlerle aynı 

grupta ele alınmaktadır. 

Bitkilerde endokrin bezlerin yerine, bitkinin belirli bölgedeki hücreleri 

tarafından bitki hormonları denen doğal organik maddeler salgılanır. 

Görevleri; 

 Bitkilerin yapraklarını güneşe yöneltmek, 

 Belirli zamanlarda tomurcuklandırmak,  

 Çiçek açmak, meyva vermek, 

 Yaprakları dökmek  

gibi yaşamsal olayların düzenlenmesidir.   

Bitki bünyesinde meydana gelen fizyolojik faaliyetlerin çoğunluğu bu 

hormonların kontrolü altındadır. BGD‘ler, bitki büyümesinin değişik 

evrelerinde ve değişik bitki organlarına değişik konsantrasyonlarda 

uygulandıklarında farklı etkiler gösterebilmektedirler. Örneğin bir BGD,   

bir taraftan sürgün büyümesini artırırken,  diğer taraftan kök büyümesini 

engelleyebilir veya büyüme evresinde teşvik edici özellik gösterirken, çiçek 

teşekkülü evresinde engelleyici özellikte olabilir. 

Hormonlar, başlangıçta yalnız tohumların çimlenmesinde, meyve, fidan ve 

çeliklerin köklendirilmesinde kullanılmıştır.  

Daha sonra tohumdan hasada kadar geçen devrede verim artışı, ürün 
                                                           
 Prof.Dr. Gazi Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya ABD 
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kalitesinin yükseltilmesi ve bitkilerin hastalık ve zararlılara karşı 

dayanıklılığın arttırılması amacıyla ülkemizde ve tüm dünya ülkelerinde 

kullanılmaya başlanmıştır. 

Ülkemizde hormonlar, özellikle domates, patlıcan, patates, salatalık, kabak 

gibi sebzelerde, üzüm, elma, kavun, armut, şeftali, çilek gibi meyvalerde, 

buğday, arpa, yulaf, çavdar ve çeltikte üreticiler tarafından kullanılmaktadır. 

  

  

BGD’ler, doğal hormonların bitkilerden saflaştırılması güç, zahmetli ve 

pahallı olması nedeniyle yapay olarak üretilmektedir. 

Bitki büyüme ve gelişmesinde en önemli rol oynayan hormonlardan 5 ana 

hormon grubunun, bitki bünyesinde mevcut olduğu, yapılan araştırmalarda 

belirlenmiştir. 

Bunlar;  

 Oksinler 



BİTKİSEL HORMONLAR VE SAĞLIĞIMIZ 

 

IV. ÇANKIRI KÜLTÜRÜ BİLGİ ŞÖLENİ BİLDİRİLERİ 

 

129 

 Sitokininler 

 Gibberellinler  

 Etilen ve  

 (ABA) Absissik asit (dorminler) dir.  

 

  

OKSİNLER: 

 Bitkilerde gelişmeyi ve büyümeyi etkileyen en önemli hormondur. 

Özellikle bitkinin uç kısımlarında bulunur. Bitki kökünde az bulunur.  

 Boyuna uzamayı sağlar.  

 Oksinler, ovaryumun gelişmesini ve çekirdeksiz meyva oluşumunu 

sağlar. İlkbaharda kambiyum gelişimini düzenler. 

 Tomurcuk gelişmesi ve yaprakların geç dökülmesinde etkili olurlar. 

Ancak çok yüksek dozlarda herbisit etkisi gösterirler. 

 Oksinler, domates, elma, salatalık gibi birçok bitkide “partenokarpi”yi 

yani dölleme olmaksızın meyve oluşumunu sağlamaktadırlar. 
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Doğal oksinler, IAA (İndol 3-asetik asit), 4-CAP (4- chloro indol asetik asit) 

ve indol asetil aspartik asittir  

Sitokinin; tomurcuk gelişmesi ve yaprakların geç dökülmesinde etkili olur. 

Hücre bölünmesini uyarır. İlk defa bitki içinde, 1964 yılında mısır 

tanelerinde izole edilmiştir. Bu maddeye zeatin denmiştir. Sentetik olarak 

imal edilen ve sitokininlerin en tanınmış olanı benziladenindir. (BA)   

Tarımsal bitkilere yönelik olarak zeatin ve kinetin formları genellikle 

karışım halinde deniz yosunlarından elde edilmekte ve makro ve mikro 

elementlerle takviye edilerek ticari hale getirilmektedir.   

  

Sitokininler,  

Gerek yapraktan, gerek topraktan uygulanabilen bu kimyasalların kullanım 

amacı bitkilerde kök ve saçak yapısını geliştirmek yanında hücre 

bölünmesini arttırmaya yöneliktir. 

Çeşitli sebze kültürleri, pamuk, mısır, soya, hububat kültürleri, yer fıstığı, 

sorgum, çeşitli meyva ağaçları kullanım alanı içindedir. 

Gibberellinler 

Bu grup kimyasalı oluşturan Gibberellik asit; 

 Gövdenin uzamasını ve meyva büyümesini hızlandırır.  
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 Hücre bölünmesini ve uzamasını uyararak gövdenin uzamasını sağlar. 

 Günlerin uzamasıyla çiçek oluşumunu uyarır. 

 Bazı bitkilerde tohumun durgunluk fazından çıkmasını sağlar. 

 Tahıllarda hidrolitik enzimlerin üretimini uyarır ve düzenler. 

 Tohumsuz meyva oluşumuna sebep olabilir. 

Bitki içerisinde doğal olarak bulunmasına rağmen, yapay olarak 

Gibberella fujikuroi mantarından elde edilmektedir. 

 Üzümde salkım gelişmesini ve tane iriliğini artırmak, 

 Limonda meyva olgunluğunu geciktirmek, 

 Marulda tohum hasadı yönünden çiçeklenmeyi teşvik, 

 Patateste uyku dönemini kırarak çimlenmeyi teşvik amacıyla 

kullanılmaktadır 

 Çeşitli süs bitkilerinde çiçek verimini ve kalitesini artırmak,  

 Navel portakallarında ve altıntoplarda kabuk lekesini ve yaşlanmasını 

önlemek, 

 Kerevizde gelişmeyi teşvik etmek,  

 Kirazda daha iyi renk ve iri tane elde etmek, hasat süresini uzatmak 

amacıyla kullanılırlar. 

Kullanılan preparat örneği; 
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Agrohum % 85 Toz Hümik Asit: Organik Toprak Kondisyonlayıcı ve Bitki 

Gelişim Düzenleyicidir.  

 Daha yüksek verim ve ürün kalitesi  

 Hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılık ve sağlıklı gelişim, 

 Yapraklar daha koyu yeşil, canlı ve güçlü  

 Daha fazla salkım ve salkım doluluğu, Salkımlarda homojen tane iriliği 

sağlar.  
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 “AGROHUM" kullanımıyla üzüm bağlarında; 
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AGROHUM uygulanmadı (Kontrol) AGROHUM uygulandı 

  
Agrohum uygulanmadı Agrohum uygulandı 

• 'Sultana' (= 'Thompson seedless') treated with giberellic acid (left) and control (right)  

  



BİTKİSEL HORMONLAR VE SAĞLIĞIMIZ 

 

IV. ÇANKIRI KÜLTÜRÜ BİLGİ ŞÖLENİ BİLDİRİLERİ 

 

135 

  

  

 

Etilen: H2C=CH2  

 Bitkilerde doğal olarak üretilen gaz halindeki bir olgunlaştırma 

hormonudur. Hormon bitkilerde tohumun çimlenmesini, tomurcuk 

gelişmesini ve meyvanin oluşmasını sağlar.  

 Özellikle yeşil muzların olgunlaştırılması ve sarartılması, yeşil 

mandalina ve limon gibi bazı turunçgillerin kabuklarının sarartılması, 

kavun,  armut, domates, ananas, hurma vb. gibi meyvaların sarartılıp 

olgunlaştırılmasında kullanılmaktadır.  

 Etilen gaz formunda olduğundan sadece içinde bulunduğu bitkiyi değil, 

komşu bitkileri de yayılarak etkiler. Örneğin, olgunlaşmış ve 

http://www.bozyazi.com/bozyazimuzresimtarak.jpg
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olgunlaşmamış elmalar bir araya getirilse, olgunlaşmamış olanların 

çabuk olgunlaştıkları görülür. Bu yönü ile etilen hasat sonrası 

olgunlaşmayı teşvik amacıyla da kullanılmaktadır.  

 Domateste meyva kızarmasını artırmak için meyvaların %5-15'nin 

pembe veya kırmızı rengi aldığı dönemde,  

 Üzümde erken ve üniform bir renk oluşumu (emperior ve tokay 

çeşitlerinde) ve erken olgunlaşmayı (Thomson çekirdeksiz çeşidinde) 

sağlamak için kullanılır. 

  

Absissik asit:  

• Bitki gelişiminin düzenlenmesinde doğal büyüme düzenleyici 

maddelerin yanında aksi yönde etki eden engelleyici doğal maddelerde 

bulunmaktadır. 

 Su eksikliği çeken bitkilerde önemli miktarda artması, diğer faktörlerle 

birlikte stomaların kapanmasına neden olur. Özellikle çevresel stres 

altında (kuraklık ve soğuk gibi) bulunan bitkilerde yüksek miktarlarda 

üretilmektedir.  

 Absissik asit sentezi olgun yapraklarda gerçekleşir. Bitkinin kış 

şartlarına adapte olmasını sağlar. 

 Pratikte tarımda kullanımı söz konusu değildir.  

 Meyva ve tanede olgunluğu hızlandırdığı bilinen absissik asidin 

domateste en yüksek miktarı gelişim döneminde veya az öncesinde 

saptanmıştır. 

 Doğal BGD’ler arasında dünyada en fazla % 23’lük oranla etilen gurubu 

kullanılmaktadır. Bunu oksin gurubu takip eder. Gibberellinler ise % 
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17 ile üçüncü sırada yer alırlar. Sitokinin ve dorminler ise dünyada 

henüz yaygın olarak kullanılmamaktadırlar. 

  

İnsan sağlığı üzerine etkisi  

 Tarımda, bitki hormonları genellikle bir sorun olduğu taktirde ve çok 

düşük miktarlarda kullanılmalıdır.  

 Kullanılan bu miktar çok düşük düzeylerde olduğu için ürünün derim 

zamanına kadar olan sürede bitki içerisinde parçalanmakta veya 

zararsız bir düzeye inmektedir. 

 Bitki bünyesinde zaten doğal olarak bulunmakta olan bu hormonlar 

yediğimiz sebze ve meyvalarda her zaman mevcuttur. 

 BGD’lerin kullanılmasında istenilen netice alınması için uygulama 

zamanının ve konsantrasyonlarının iyi ayarlanması gerekir. 

 Dolayısıyla, uygulamada gereksinim duyulan madde miktarı aşılmadığı 

taktirde, bitki hormonlarının insan sağlığı açısından sakıncalı olabileceği 

düşünülmemelidir 

 Yüksek dozda, kontrolsüz ve yanlış kullanılan katkı maddeleri, 

kimyasal yapıları itibariyle o gıdayı alan insanlarda çeşitli toksik ara 

maddelere dönüşmektedir. Bunlar kansere yol açabilmekte ayrıca 

karaciğer, böbrek, sinir ve kas sistemi üzerinde de toksik etkiler 

gösterebilmektedirler.  

Bitki Gelişimini Düzenleyicilerin Ruhsatlandırılması ve Kontrolü 

 Türkiye'de BGD'ler 1987 yılından itibaren pestisit ve benzeri maddeler 

içine dahil edilerek, tarım ilaçları gibi ruhsatlandırılmaya başlanmıştır.  
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 Bu maddeler halen yürürlükte bulunan "Zirai Mücadelede Kullanılan 

Pestisit ve Benzeri Maddelerin Ruhsatlandırılması Hakkında 

Yönetmelik" esaslar çerçevesinde işlem görmektedir. 

 Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Tarım İl Müdürlükleri ve Ankara Zirai 

Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile İstanbul Tarım İl 

Müdürlüğü, Bitki Koruma Şube Müdürlüğü (Mücadele İlaçları Kalite 

Kontrol Laboratuarı Şefliği) tarafından düzenli ve koordineli bir şekilde 

kontrole tabi tutulmaktadır.  

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 

 

 



HALK SAĞLIĞI 

Ufuk ABBASOĞLU 

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sağlık; kişinin fiziksel, ruhsal ve de sosyal 

yönden tam bir iyilik halidir.  

İdeal kiloya sahip olmak, 9 aylık bir bebeğin 12 dişinin olması, kişinin bir 

elinde beş parmağının olması gibi özellikler fiziksel sağlık olarak; kişinin 

karnının tok olması, suyu ve elektriği olan konutlarda oturabilmesi, istediği 

eğitim hakkını alabilmesi gibi özellikler toplumsal sağlık olarak; herhangi 

bir durum karşısında akılcı ve soğukkanlı davranabilme, sosyal ilişki 

kurabilme, çocuğuyla iletişim kurabilme gibi özellikler ruhsal sağlık olarak 

nitelendirilir. 

Halk Sağlığı ise; kişiye ve çevreye yönelik sağlığın geliştirilmesi ve 

yükseltilmesi, hastalıkların önlenmesi, ayaktan tedavi edici sağlık hizmetleri 

ve uzmanlık gerektiren tedavi edici sağlık hizmetleri ile rehabilitasyon 

hizmetlerinin geniş bir sağlık ekibiyle yürütülmesidir. 

Kişisel hijyen (sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak 

uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü), bağışıklama (bebeğin, 

gebenin, yetişkinin, yaşlının aşılanması), aile planlaması (doğum kontrol, 

sağlıklı aile, sağlıklı cinsel yaşam vb. hizmetler), Yeterli ve dengeli 

beslenmenin sağlanması, besin sanitasyonu (hijyen ve sağlık koşullarının 

oluşturulması) ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele hastalıklardan 

korunmaya yönelik; sağlıklı içme ve kullanma suyunun sağlanması, suyun 

dezenfeksiyonu, atıkların zararsızlaştırılması, sağlıklı kanalizasyon 

sistemlerinin kurulması ise çevreye yönelik sağlık hizmetleri olarak 

isimlendirilmektedir. 

Işık, beslenme, hareket-nefes sağlıklı yaşamak için gerekli unsurlar olup 

enerji-renkler, tamamlayıcı tıp, stres yönetimi de sağlıklı bir ömrü 

destekleyici etkenlerdendir.  

NORMAL VÜCUT FLORASI  

Bakteriler enfeksiyon hastalıkları adını verdiğimiz bazen ölümcül olabilen 

hastalıklardan sorumlu olsalar da canlı yaşamın vazgeçilmez parçalarıdır. 

Bakteriler olmadan dünya üzerindeki yaşamın devam etmesi olanaksızdır.  

İnsan vücudunda normal şartlar altında dış ortama kapalı olan organ 

sistemleri "steril" (tıpta "hiç bakteri içermeyen" anlamında kullanılan bir 

kelimedir) olarak kabul edilir.  

 

                                                           
 Prof. Dr. Gazi Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji ABD 
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Bakteri Florası  

Sağlıklı insanlar ve hayvanların vücutlarının deri ve dışa açılan mukozaları 

üzerinde bulunan mikroorganizmaların oluşturduğu ve yer değiştirmedikçe 

hastalık yapmayan mikroorganizma topluluğuna normal mikroorganizma 

florası denir. Ağız içi, burun, sindirim kanalı, vajina, kalın barsak, göz 

florası gibi. Bu flora; kalıcı flora veya geçici flora olabilir. Bunların varlığı 

hayat için zorunlu değildir.  

Deri ve Flora  

Derinin mikroorganizma florasının, bölgelere göre kapsam ve yoğunlukları 

farklıdır.  Örneğin, avuç içinde santimetrekarede 100 bakteri, el sırtında 

santimetrekarede 1000 bakteri, koltuk altında santimetrekarede 100 000 

bakteri vardır.  Sadece bir elimizde ortalama iki yüz bin bakteri bulunur. 

Bakterilerin çoğu derinin en dış kısmına yerleşmiş ise de, bir kısmı kıl 

köklerinin içindedir. Deri yaklaşık olarak 1.5 metre kare alana sahip 

vücudun en büyük bölgesidir.. Biyolojik olarak canlı ve ölü tabakalardan 

oluşan derinin vücut savunmasında önemli  bir yeri vardır.  

Normal Floranın Faydaları  

Özel bölgelerin kalıcı florası, sağlığın ya da normal işlemlerin devamında 

bazı rolleri vardır. Örneğin, sindirim sisteminde bulunan kalıcı flora 

üyelerinden bazıları K vitamini sentezler ve besinlerin emilimine yardım 

ederler. 

Normal Florada Sorunlar 

Normal floradaki bazı mikroorganizmaların yayılma yetenekleri yoktur. 

Eğer bu organizmalar bulundukları yerden ayrılıp, kan dolaşımına ya da 

dokular içine geçerse; hastalık yapabilirler. Bu sebeple bazı hastalıklarda 

rastlanan normal flora mikroorganizmalarına “fırsatçı” (opportunist) denir.  

EL TEMİZLİĞİ, DİŞ, SAÇ VE TIRNAK BAKIMI 

Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve 

alınan temizlik önlemlerinin tümü hijyen olarak tanımlanır. Her insan kendi 

temizliğinden sorumludur. Çocukluktan itibaren bireyin kendisi tarafından 

yapılması gerekmektedir. Örneğin; tuvaletten sonra ve yiyeceklere 

dokunmadan önce ellerin yıkanması bir alışkanlık olmalıdır. Her gün 

yapılan işler arasında banyo yapma bir başka temizlik uygulamasıdır.  
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Temizliğin sadece görünür kirlenme olduğunda yapılması yeterli değildir. 

Örneğin; uykudan uyanınca yüzün yıkanması, çamaşırların değiştirilmesi, 

gündelik temizlik uygulamalarıdır. Su ve sabun olmadan temizlik mümkün 

değildir. Su ve sabun kişisel temizlikte en fazla kullanılan malzemelerdir. 

Bunun yanı sıra banyo süngerleri, lifleri, diş fırçaları, el ve ayak temizliği ile 

vücut temizliğinde kullanılan fırçalar, tırnak makası kullanılan diğer 

temizlik araçlarıdır. Bu araçların tümü başkalarıyla paylaşılmaması gereken, 

kişisel temizlik araçlarıdır. Sadece beden temizliği değil, kullanılan her şeyi 

ve her ortamı temiz tutmak da temiz olmanın gereğidir.  

Cilt Temizliği  

Kişisel temizlik alışkanlıklarının önlediği diğer bir sorun vücut kokusudur. 

Vücut kokusu vücut yüzeyinde bulunan mikroorganizmaların teri 

parçalamasına bağlı olarak meydana gelmektedir. Koku meydana getiren 

vücut bölgeleri öncelikle ayaklar, kıl köklerinin yoğun olduğu kasık ve 

koltuk altlarıdır. Her gün banyo yapılamadığı durumlarda koltuk altı önce 

sabunlu bir bezle, sonra su ile iyice silinmeli ve temizlenmelidir. Deri 

üzerine daha sonra bir deodorant veya ter önleyici uygulanabilir. 

Deodorantlar kokuyu sadece maskeler. Bu nedenle temizlik aracı olarak 

değil, geçici bir uygulama olarak değerlendirilmelidir. Giysilere sinen ter 

kokusu, beden temizliği yapılsa bile, aynı giysinin temizlenmeden tekrar 

kullanılması halinde kalıcı olur. 

Saç Temizliği ve Bakım  

Saçlar da baş derisinde bulunan kıl köklerinden uzayarak büyüyen kıllardır. 

Kıl köklerindeki bezlerden salgılanan maddeler yağlı yapıdadır. Dökülen 

saçları, kir ve tozları uzaklaştırmak için saçların fırçalanması gereklidir. 

Normal bir saçın haftada en az bir ya da iki kez yıkanması gerekmektedir. 

Yağlı saçlar ise daha sık yıkanmalıdır. Saçlar temiz su ile iyice durulandıktan 

sonra kurutulmadan önce yıpratmadan taranmalıdır. Saçların 

kurulanmasında yumuşak bir havlu kullanılmalıdır. Eğer sert bir havlu 

kullanılır ya da ovulursa saçların uçları çatallanabilir. Saçlar elektrikli 

kurutucularla kurutulabilir. Ancak kurutucunun saça çok yakın 

tutulmaması gerekmektedir. Bu durumda saçlı deri ve saçlar fazla sıcaktan 

olumsuz etkilenebilirler.  

Saçların yıkanması için kullanılan sabunların ve şampuanların esasını kolay 

çözünebilir özellikteki yağ eritici bir madde oluşturur. Şampuanlara ayrıca 



Prof. Dr. Ufuk ABBASOĞLU 

 

100.YILA DOĞRU ÇANKIRI 

 

142 

koku, renk ve yoğunlaştırıcı maddeler eklenir. Bu ek maddeler saçlı deride 

tahrişe yol açabilirler. Piyasada bulunan şampuanlarda kullanılan bazı 

maddeler alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Kepekli saçları, sık sık ılık su 

ve sabunla yıkamak yararlı olabilir. Saçlar bol su ile iyice durulandıktan 

sonra da kepeklenme önlenemiyorsa bir sağlık kuruluşuna danışılmalıdır. 

Saç temizliğinde kişisel olarak kullanılan fırça ve taraklar sık aralıklarla 

sıcak sabunlu su ile yıkanmalı ve durulanmalıdır. Sağlık yararı dışında 

saçların temizlik ve düzeni, insanlar arasındaki ilişkilerde ve kendini iyi 

hissetmede etkisi olan olumlu dış görünüş açısından da önemlidir.  

El ve Tırnak Temizliği ve Bakımı  

Günlük yaşamda en fazla kirlenen organların başında eller gelmektedir. 

Kirli yüzeylere sürtünen ve dokunan ellerin yıkanmadıkları sürece birer 

mikrop yuvası haline gelir. Bu nedenle ellerin düzenli olarak yıkanması 

gerekmektedir. Olanak bulunan her ortamda eller akar su altında sabunla, el 

sırtı, avuç içi ve parmak araları köpüklerle kaplanıp 15 saniye ovuşturularak 

(yavaşça 15'e kadar sayarak bu süre belirlenebilir) yıkanmalı, durulanmalı, 

başkası tarafından kullanılmamış havlu veya kağıt havluyla kurulanmalıdır. 

Kurulama olanağı yoksa elleri bir yere sürmek yerine havada kendiliğinden 

kurumasını sağlamak en doğru davranıştır. Tırnakların kesilmiş, varsa 

ojenin eskimemiş olması el temizliği için önemlidir. Su ve sabun 

bulunmayan yerlerde el temizliği hazır ıslak temizlik mendiliyle yapılabilir.  

Eller  

Yemeklerden önce ve sonra, yemek hazırlamadan önce ve sonra  

diş, ağız, yüz, göz temizliği yapmadan önce tuvalet gereksiniminin 

giderilmesinden önce ve sonra, kirli, tozlu bir işi tamamladıktan sonra 

dışarıdan eve ve işe geldikten sonra, hasta olan bir yakınımızı ziyaretten 

sonra yıkanmalıdır. Hatta bu tür işlemlerin hiçbiri yapılmasa bile gün 

boyunca değişik saatlerde (her zaman temiz görünecek şekilde) 

yıkanmalıdır.  

Tırnak diplerinde kir ve yağ kolayca birikir. Ayrıca burada mikroplar ve 

barsak parazitlerinin yumurtaları da bulunabilir. Tırnakların düzenli 

kesilmesi, banyo yaparken de tırnak fırçası ile fırçalanarak temizlenmesi 

gerekir. Tırnak yemek, bu nedenle sağlığa zararlı bir alışkanlıktır. El 

tırnakları yarım ay biçiminde, ayak tırnakları ise düz olarak kesilir. Ayak 

tırnaklarının yarım ay biçiminde kesilmesi tırnak batmalarına neden olabilir.  
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Ayak Temizliği  

Ayaklar her gün çorap ve ayakkabı içerisinde terlediğinden düzenli olarak 

yıkanmalıdır. Ayaklar düzenli olarak yıkanmalı, her yıkamadan sonra 

parmak araları havlu hatta saç kurutma aracı ile iyice kurutularak mantar 

enfeksiyonları için ortam oluşması önlenmelidir. Ayak sağlığı ve temizliği 

için kullanılan çorap ve ayakkabı da önemlidir. Özellikle çorapların 

pamuklu olması ayak sağlığı için tercih nedenidir. Çoraplar temiz olmalı ve 

hergün değiştirilmelidir.  

Banyo Yapma  

Sık yıkanmak özellikle deri yüzeyinde bulunan mikropların, yığılan kirlerin, 

ter ve diğer bileşiklerin uzaklaştırılması ve dökülen yüzeysel hücrelerin 

atılması için gereklidir. Yıkanma, su ve sabun kullanarak derinin ovulması 

ve kirin uzaklaştırılmasıdır. Ter, yağ, deri üzerindeki mikroplar, deri 

döküntüleri, toz, çamur vb. birleşerek kir denilen tabakayı meydana getirir. 

Kirli ortamda çalışan kişilerde zararlı bir takım maddeler vücuda 

bulaşabilir. Bu maddeler banyo yaparak vücuttan uzaklaştırılmalıdır. 

Yıkanma sırasında kullanılan lif, kese mekanik temizliği sağlar. Sırt 

bölgesinin sabunlanmasında uzun saplı banyo fırçaları kullanılabilir. Kese 

derideki döküntü şeklindeki hücrelerin uzaklaştırılmasına ve bir dereceye 

kadar deri dolaşımına yardımcı olabilen geleneksel yıkanma 

araçlarındandır. Her banyodan sonra çamaşırlar değiştirilmelidir.  

Çeşitli nedenlerle banyo yapılamadığı durumlarda da iç çamaşırlarının sık 

olarak değiştirilmesi gerekmektedir. Fazla terlenildiğinde banyo yapılmalı 

ve iç çamaşırları değiştirilmelidir.  

Ağız ve Diş Temizliği  

Ağız sindirim kanalının girişidir. Ağızdaki olumsuzluklar diş sağlığının 

bozulmasına, sindirimin olumsuz etkilenmesine yol açar. Yediğimiz 

yiyecekler çiğnenip, tükürükle karıştırılarak yutulmaya ve sindirime hazır 

hale getirilirler. Ağız aynı zamanda konuşmaya yardım eder. Tat alma 

organı olan dilin; çiğneme, yutma, konuşma gibi çok önemli görevleri 

vardır. Dişlerin besinlerin parçalanması, öğütülmesi görevlerinin yanı sıra 

konuşmada ve görünümümüzde önemli etkileri vardır. Dişleri eksilmiş 

kişilerin bazı sesleri çıkarabilmeleri zorlaşır, hem çiğnemede hem de 
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ısırmada da sıkıntı çekerler. Dişlerin gelişim süreci içerisinde ilk çıkan süt 

dişleri, daha sonra yerlerini kalıcı dişlere bırakır. Ağız ve diş sağlığında en 

önemli iki hastalık diş çürükleri ve diş eti iltihaplanmalarıdır. Diş eti 

hastalıkları kimi zaman diş yuvasının bulunduğu çene kemiğinin erimesine 

kadar ilerleyen bir etki yapabilir. Diş sağlığının bozulması vücuttaki diğer 

organları da etkileyebilir. Dişler neredeyse bütün sistemleri olumsuz 

etkileyen sürekli enfeksiyon odağı haline gelebilir ve kalp, böbrek, eklemler 

vb. yapılarda önemli sağlık sorunlarına neden olabilirler.  

Diş Çürümesi  

Diş çürüklerinin oluşmasında üç temel etmen bulunmaktadır: Duyarlı bir 

diş yüzeyi, mikroorganizmalar için elverişli yiyecek artıkları ile bunların 

parçalanmasına ve asit oluşumuna yol açacak mikroorganizmaların varlığı.  

Besinler içinde diş çürümesine en çok neden olanlar karbonhidratlar, yani 

şekerli gıdalardır. Dişler düzenli fırçalanırsa mikroorganizmalar dişlere 

zarar veremezler. Diş çürüğü, dişte oyuklar yaparak dişin yapısını bozan ve 

kendi kendine iyileşmeyen bir hastalıktır. Ağız içerisindeki bakteriler 

yiyecek artıklarındaki şekerli maddeleri kullanarak saydam, yapışkan bir 

madde haline getirir ve dişler üzerine yapışmasını sağlar. Bu birikintilere 

plak denir. Plaklar, bakterilerin diş üzerinde tutunmalarını kolaylaştırır. 

Besinlerin tatlandırılması için kullanılan şekerli maddelerin içinde bulunan 

asit, dişlere zarar verebilir, ancak bakterilerin kendileri de asit 

oluşturabilmektedir.  

Asit, diş minesinin erimesine neden olur. Böylece oluşan erime 

bölgelerinden giren mikroplar kolayca alttaki yumuşak dokuya ulaşabilir. 

Asitler dişin koruyucu tabakası olan diş minesi üzerinde küçük delikçikler 

oluşturur. Bu delikler giderek genişler ve küçük oyuklar haline gelir. Diş 

minesinin erimesinden sonra çürük hızla ilerler, alttaki tabakada geniş ve 

derin bir oyuk meydana getirir. Diş çürüğü diş özüne doğru ilerledikçe 

dişler ağrımaya başlar. Çürük daha da ilerlerse diş özü bölgesinde ve çene 

kemiği içerisinde cerahat oluşmaya ve birikmeye başlar. Buna diş apsesi 

denir. Eğer başlangıcında tedavi edilmeyecek olursa çürük diş için daha zor, 

karmaşık ve pahalı tedaviler gerekebilir. Diş plağı, diş etlerinin önemli 

hastalık nedenlerinden biridir. Yemeklerden sonra dişlerin fırçalanması ve 

diş ipi kullanarak yemek artıklarının çıkarılması dişlerin çürümesini, diş eti 

hastalıklarının oluşumunu ve ilerlemesini önler. Diş sağlığı açısından sularla 
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aldığımız flor da çok önemlidir. Sularında flor eksikliği olan yerleşim 

yerlerinde diş çürüklerinin oranı çok artar.  

 

Diş Fırçalama Tekniği  

Dişlerimizi korumanın en etkili yolu düzenli olarak fırçalamaktır. Diş 

fırçalamanın ilk adımı doğru fırça seçimidir. En uygun fırça naylon ve orta 

sertlikteki fırçalardır. Ağız içinde kolay hareket ettirilmesi ve arka dişlere 

rahat ulaşabilme açısından fırçanın kafasının fazla büyük olmaması tercih 

edilir. Uygun fırça seçildikten sonra dişler en az günde iki kere düzenli 

olarak fırçalanır. Fırçalama işleminin en az iki-üç dakika sürmesi gerekir. 

Sağlıklı diş etleri fırçalama sırasında kanamaz. Diş fırçası kişiye ait bir 

araçtır, başkalarıyla paylaşılmaz. Diş fırçaları birkaç ayda bir, en geç altı 

ayda değiştirilmelidir. Diş parlatma tozları diş hekimi önerisi olmadıkça 

kullanılmamalıdır ve diş sağlığı açısından zararlıdır. Gerektiğinde ara 

yüzlerin etkin olarak fırçalanmasını sağlamak üzere ara yüz fırçaları 

kullanılabilir. Bunları kullanmadan önce diş hekimine danışmak gereklidir.  

BESLENME 

Beslenme, insanın büyüme, gelişme, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre 

yaşaması için gerekli olan besin öğelerini yeterli miktarlarda alıp vücudunda 

kullanmasıdır. Vücudun büyüme ve gelişmesi, verimli çalışması, dış 

etkenlere ve hastalıklara karşı dirençli olabilmesi için sağlığın temelini 

oluşturan yeterli ve dengeli beslenme önemlidir. 

Yeterli ve Dengeli Beslenme  

Vücudun büyümesi, dokuların yenilenmesi ve çalışması için gerekli olan 

besin öğelerinin her birinin yeterli miktarlarda alınması ve vücutta uygun 

şekilde kullanılması “yeterli ve dengeli beslenme” dir. Besin öğeleri 

vücudun gereksinmeleri düzeyinde alınamazsa, yeterli enerji oluşmadığı ve 

vücut dokuları yapılamadığından “yetersiz beslenme” durumu oluşur. Birey 

yeterince yemesine karşın, uygun seçim yapamazsa veya pişirme işlemini 

yanlış yaparsa, gerekli bazı besin öğelerini alamayabilir. Bu durumda, eksik 

alınan besin öğesi vücutta gerekli işlevini yerine getiremez ve kişinin sağlığı 

bozulabilir. Bu durum “dengesiz beslenme” durumunu açıklamaktadır. 

Besin Öğeleri ve Vücut Çalışmasındaki Etkinlikleri  
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Besinler kimyasal yapılarına ve vücut çalışmasındaki etkinliklerine göre 6 

grupta toplanır. 

• Proteinler,  

• Yağlar,  

• Karbonhidratlar,  

• Madenler,  

• Vitaminler 

• Su  

Proteinler 

Vücudun gelişmesi ve yıpranan dokuların yenilenmesinde önemli görevleri 

vardır. Proteinler hücrelerin esas yapısını oluşturur. Birçok hücre zamanla 

ölür ve yerine yenileri yapılır. Yetişkin insan vücudunun ortalama % 16’sı 

proteinden oluşur. Vücudun savunma sistemleri, vücut çalışmasını 

düzenleyen enzimler ve bazı hormonlar, proteinden oluşan yapılardır. 

Protein aynı zamanda vücutta enerji kaynağı olarak da kullanılır. 

Yağlar 

Yetişkin insan vücudunun ortalama %18’i yağdır. Başlıca enerji kaynağı 

vücut yağıdır. Birey harcadığından çok yerse, vücutta yağ oranı artar (kilo 

alır). Eğer harcadığından az yerse, zayıflar. Vücutta enerji kaynağı olmazsa, 

vücuttaki yağ deposu kullanılır. Vitaminlerin bir bölümü vücuda yağ ile 

alınır.  

Vücut yağının yararları 

1. En çok enerji veren besin öğelerinden biridir. 

2. Yağ doygunluk hissi verir.  

3. Derialtı yağı vücut sıcaklığını kontrol eder. 

Yağlar bileşimlerinde bulunan yağ asitlerine göre 3 gruba ayrılırlar; 

1. Doymuş yağ asitleri ( tereyağı, iç yağı, margarin vb.) 

2. Tekli doymamış yağ asitleri (zeytin yağı) 

3. Çoklu doymamış yağ asitleri (ayçiçeği yağı, mısırözü yağı, fındık yağı, 

soya yağı vb.) 

Karbonhidratlar  

Yetişkin insan vücudundaki toplam karbonhidrat miktarı % 1’in altındadır. 

Karbonhidratların başlıca görevi vücuda enerji sağlamasıdır. Günlük 

enerjimizin çoğunu karbonhidratlardan sağlarız. İnsan vücudunda 
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karbonhidratlar az miktarda glikojen olarak bulunur. Glikojen en çok 

karaciğerde yer alır. Diğer organlarda ve kaslarda da bir miktar glikojen 

bulunur. 

 

 

Mineraller 

Sağlıklı yaşam için gereklidir. Mineraller (kalsiyum, bakır, iyot, demir, çinko 

vb.) sebze  ve meyvelerde bulunur. Yetişkin insan vücudunun ortalama 

%6’sı minerallerden oluşmuştur.  

Minerallerin Faydaları 

İskelet ve dişlerin yapıtaşıdır (kalsiyum, fosfor). Vücut suyunun dengede 

tutulmasını sağlar (sodyum, potasyum). Vücudun çalışmasını düzenleyen 

enzimlerin bileşiminde yer alır. Vücutta besin öğelerinden enerji 

oluşmasında ve zorunlu oksijenin taşınmasında gereklidir (demir).  

Vitaminler 

A, D, E, K dışındaki vitaminler vücutta depolanmaz ve günlük 

gereksinimden fazlası idrarla birlikte dışarı atılır.  

Vitaminlerin Faydaları 

Besinlerle alınan karbonhidrat, yağ ve proteinden enerji elde edilmesinde, 

hücrelerin oluşmasında gerekli biyokimyasal olayların düzenlenmesinde, 

kalsiyum ve fosfor gibi madenlerin kemik ve dişlere yerleşmesinde, A, E, C 

vitaminleri vücut için gerekli bazı besin öğelerinin bozulmadan işlevini  

sürdürmesinde, zararlı maddelerin etkilerinin azaltılmasında  (antioksidan) 

rol oynar. 

Su 

Su, besinlerin sindirimi, dokulara taşınmaları, hücrelerde kullanılmaları 

sonucu oluşan zararlı atıkların ve vücutta oluşan fazla ısının atılması için 

gereklidir. Vücuttaki bütün kimyasal olaylar çözelti içinde oluştuğundan, 

vücutta yeterince su bulunması yaşam için zorunludur. Yetişkin insan 

vücudunun ortalama %59’u sudur. Bebeklerin vücudunda su oranı 

yetişkinlerden daha yüksektir. 

Süt ve sütten yapılan yiyecekler  

Süt, yoğurt, peynir, çökelek, süt ile yapılan tatlılar bu gruba girer.  
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Süt ve sütlü gıdaların oluşturduğu bu gruptaki besinler protein, hayvansal 

yağlar, kalsiyum, fosfor, B2, B12, A vitaminleri açısından zengindir. Bu 

gruptaki yiyeceklerin herhangi birinden veya bir kaçından günde 2 porsiyon 

yenilmelidir. En az bir su bardağı süt veya yoğurt, iki kibrit kutusu kadar 

büyüklükte peynir, bir küçük kâse muhallebi veya sütlaç bir porsiyon kabul 

edilir. Bu gruptaki yiyecekler özellikle büyümekte olan çocuklar, gebe ve 

emzikli kadınlar ile yaşlılar için önemlidir.  

Et, tavuk, balık, yumurta ve kuru baklagiller grubu 

Kırmızı et, tavuk, balık, yumurta, kuru fasulye, nohut, mercimek gibi 

gıdaların oluşturduğu bu gruptaki besinler başlıca protein kaynağıdır ve 

enerji sağlarlar. Bu grup; yağ, B vitaminleri, demir ve çinko içerir. 

Taze sebze ve meyveler  

Bu gruptaki gıdalar vücut için kalsiyum, demir, magnezyum ve diğer bazı 

minerallerin, A, B, C, E, folik asit gibi vitaminlerin kaynağıdır. Her türlü 

sebze ve meyveler bu gruba girer.  

Tahıllar ve tahıllardan yapılan yiyecekler  

İçerdikleri karbonhidratlar enerji kaynağıdır, ayrıca B grubu vitaminleri 

içerir.  Ekmek, makarna, şehriye, pirinç, bulgur, kuskus, börekler, un ve 

irmikten yapılan tatlılar bu gruptandır. Yetişkin bir kişi için her öğünde 1-2 

orta dilim ekmek yeterlidir. Hareketi fazla olan kişiler bunun iki üç katını 

yiyebilirler, oturarak iş yapan kişilerin fazla ekmek tüketmeleri gerekmez. 

Şeker ve şekerli tatlılar vücuda sadece enerji sağladığından bunların fazla 

tüketilmesi şişmanlığa neden olur. Günlük yediğimiz yağların yaklaşık 

yarısı, yiyeceklerimizin bileşiminden gelir. Özellikle etle pişirilen yemeklere 

yağ koymaya gerek yoktur. Katı ve sıvı yağlardan dengeli bir şekilde 

yenmelidir. Günlük bir kişinin alacağı yağ miktarı 20-30 g. (2-3 silme yemek 

kaşığı) kadardır. Bu yağın 1/3’ü bitkisel sıvı yağlar, 1/3’ü zeytinyağı, 1/3’ü 

katı yağ olmalıdır. 

Öğünler ve Önemi 

Yeterli ve dengeli beslenmek için günde en az üç öğün besin tüketilmelidir. 

Vücuda alınan besinlerin sindirilmesi ve vücut tarafından kullanılması 

besinlerin bileşimlerine ve öğünler arasında geçen süreye bağlı olarak 

farklılıklar göstermektedir. Besinlerin karışımı ve miktarı ve veriliş 

aralıklarına göre vücutta hormonal ve enzimatik değişimler olmakta ve 

vücut yaşamını bu koşullara göre sürdürmeye çalışmaktadır. Tek yönlü 
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beslenme, aç kalma ve aşırı beslenme sağlığın olumsuz yönde etkilenmesine 

yol açmaktadır. Yemek kısa aralıklarla yendiğinde; vücutta azot dengesi 

oluşmakta ve vücut proteinleri artmaktadır. Uzun aralıklarla beslenmede ise 

aksine vücutta yağ birikimi artar, bu nedenle kan yağları (kolesterol ve lipit 

düzeyi) düzeyi artarak kalp hastalıkları ve diyabet oluşum riskini artar. 

Yalnız tahıllarla beslenildiğinde, vücut canlılığını kaybetmektedir. Vücudun 

büyüme ve gelişmesinde proteinlerin rolü çok önemlidir. Vücutta 

proteinlerin sentezlenebilmeleri için aminoasitlerin yeterli düzeyde alınması 

gereklidir. Öğünler içerisinde en önemlisi sabah kahvaltısıdır. Kahvaltı 

yapmadan güne başlamak verimi düşürür. Sabah kahvaltısında sebze ve 

meyve yemek çok önemlidir.  

Anne Sütünün Önemi 

Anne sütü ile beslenen bebek D vitamini dışında su dahil hiç bir ek sıvıya, 

ek besine, vitamine  gereksinimi yoktur. Annenin bebeğini emzirmesi ile 

anne bebek ilişkisi güçlenir, annenin bebeğini benimsemesi bebeğin sağlıklı 

bir kişilik kazanması kolaylaşır. Annenin sağlığını korur, göğüs kanseri, 

yumurtalık (over) kanseri ve osteoporoz (kemik kütlesinde azalma ve kemik 

kırılganlığı) riskini azaltır. 

Anne sütünün özellikleri  

Her zaman steril ve bebeğe uygundur, sindirime yardımcı aktif enzimler 

içerir, Hormonlar ve büyüme etmenleri içerir, Çene ve diş gelişiminde rolü 

vardır, Bazı kronik hastalıkların (ne kadar süreceği belli olmayan, sürekli 

devam eden yahut tekrarlayan) oluşma riskini azaltır,Alerjiye karşı 

koruyucudur, Enfeksiyonu önleyen koruyucu maddeler (bağışıklık öğeleri) 

içerir. 

Besinlerin satın alınması, hazırlanması, pişirilmesi ve saklanması 

sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar 

 Sebzeler önce ayıklanmalı bol suda yıkanmalı sonra doğranmalı ve 

yeteri kadar su ile pişirilmelidir. 

 Tencerenin kapağı kapatılarak pişirilmelidir. 

 Salatalara limon veya sirke eklenip bekletilirse A ve C vitamin değeri 

azalır. 

 Meyve ve sebzelerin tüm olarak yenmesi posa tüketimini arttırır. 

 Gıdalar, böcekler, kemirgen ve diğer hayvanlardan korunmalı. 
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 Sağlam, zedelenmemiş, bozuk olmayan besinler seçilmeli ve satın 

alınmalıdır. 

 Şüpheli besinler, özellikle küflenmiş olanlar yenilmemelidir. 

 Zehirli mantarları gözle ayırt etmek mümkün olmadığı için kültür 

mantarları dışında mantar tüketilmemelidir. 

 Hazırlama, saklama ve servis sırasında kullanılan araç, gereçlerde 

mikroorganizmaların çoğalması önlenmelidir.  

 Mutfak ve yemek yenen yerlerin temizliğine özen gösterilmelidir. 

 Sebze ve meyveler toz, toprak ve ilaç kalıntılarından temizlenmesi için 

bir müddet su dolu bir kapta bekletilmeli, bol ve temiz su ile yıkanmalı.  

 Herhangi bir haşere ve mikroorganizma bulaşmasından kuşkulanılırsa, 

taze sebzeler 20 dakika tuzlu veya klorlu suda bekletilmelidir.  

 Besinler pişirildikten sonra sık sık yeniden ısıtılmamalıdır.  

 Et, tavuk, balık, süt, yumurta ve bunlarla hazırlanmış yemekler 16º-50ºC 

arasındaki bırakılmamalıdır. 

 Besinler oda sıcaklığında bütün gece boyunca bırakılmamalıdır. 

 Toz ve haşerelerden korumak için üzeri daima kapalı olarak 

saklanmalıdır. 

 Sıcak yemekler en kısa sürede soğutularak buzdolabına konulmalıdır.  

 Çabuk bozulan et, tavuk, balık, süt, yumurta gibi besinlerin 

dükkanlarda güneşten uzak ve buzdolabında saklanmaları gerekir.  

 Dondurulmuş besinler, buzdolabının alt raflarında bekletilerek 

çözdürülmelidir. 

 Çözülmüş besinler bekletilmeden pişirilmelidir.  

 Etler, birer yemeklik miktarlarda, yassı bir şekilde paketlenmiş olarak 

dondurulmalıdır. 

 Kırık, çatlak ve kirli yumurtalar satın alınmamalıdır. 

 Kıyma ve organ etleri uzun süre saklanamadığından kısa sürede 

tüketilmelidir. 

 Süt ve sütlü besinler, krema, deniz ürünleri, soğuk etler, kanepeler, 

sosis, salam, yumurta ve yumurtalı besinler, kremalı pasta ve tatlılar, 

kıyma kullanılmış besinler, sandviçler devamlı olarak buzdolabında (+ 5 

ºC’nin altında) saklanmalıdır. 
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 Ekmek, çörek, kurabiye yapmak için hamurun mayalandırılması 

besleyici değerini artırır. 

 Ekmek ince dilimlenip kızartılırsa besleyici değeri azalır. 

 Tarhananın besleyici değeri yüksektir. Pişirirken içine pişmiş nohut, 

mercimek, havuç eklenmesi değerini daha da artırır. Tarhana yapılırken 

güneşte kurutulursa, süt ve yoğurt aydınlık yerde bekletilirse vitamin 

B2, vitamin B6 ve folik asit değerleri azalır. 

 Yumurta, süt, yoğurt, peynir ve tahinle yapılan tatlıların besleyici 

değerleri, sadece un, yağ, şeker kullanılarak yapılanlardan daha fazladır. 

Şeker yerine pekmez kullanılması besleyici değerini daha da artırır. 

 Sütlü tatlı yaparken şeker önceden konur ve birlikte pişirilirse veya 

fırında yüksek sıcaklıkta pişirilirse, protein değeri azalır. Pastörize veya 

sterilize uzun ömürlü sütleri kullanın. 

 Kuru fasulye, nohut, mercimek gibi besinler iyi pişirildiğinde sindirimi 

kolaylaşır ve böylelikle protein değeri artar. 

 Yumurta çiğ yenirse ya da sarısının etrafı yeşillenecek kadar hızlı ateşte, 

uzun süre pişirilirse, besleyici değeri azalır. 

 Sebzeler doğrandıktan sonra bekletilirse, haşlama ve pişirme suları 

atılırsa vitamin ve mineralleri azalır. 

 Meyveler kesildikten ya da suyu sıkıldıktan sonra bekletilirse C vitamini 

değeri azalır. Hatta sıkılmış meyve suları buzdolabında bekletilse bile 

vitamin değeri azalır. 

AİLE PLANLAMASI  

Aile planlaması, ailelerin bilinçli ve sorumluluk taşıyarak, istedikleri 

zaman, bakabilecekleri, yetiştirebilecekleri sayıda çocuk sahibi olmaları için 

ailelere verilen hizmetlerin tümüdür. Aile planlaması ailelerdeki kişi sayısını 

sınırlandırma anlamını taşımaz. Amaç; anne ve doğacak çocukların sağlıklı 

olması ve çocuk sahibi olmak istendiğinde gebeliğin oluşmasıdır. Sık 

doğum yapmak annenin sağlığını bozar. Sağlıklı anne için iki doğum 

arasında en az 2-3 yıllık bir süre olmalıdır. Sık doğum; gebeliğin sağlığını 

olumsuz olarak etkiler, annenin vücut sağlığını önemli ölçüde riske atar, 

hatta anne ölümlerine neden olabilir. Ayrıca sık aralıklarla doğan çocukların 

anne karnında gelişmeleri tam olmamakta (doğum ağırlığı düşük bebekler), 
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sakatlık oranı yükselmekte, bakımları güçleşmekte ve bebek ölümleri 

artmaktadır. 

20 yaşından önce ve 35 yaşından sonra yapılan doğumlar, anne ve çocuk 

ölümlerini önemli ölçüde artırmaktadır. Ailedeki çocuk sayısı fazla olmaz 

ise aile, bu çocuklara yeterince zaman ayrılabilir ve maddi manevi 

gereksinimlerini daha iyi karşılayabilir.  

Ülkemizde aile planlaması hizmetleri Sağlık Bakanlığı'na bağlı olan; sağlık 

ocakları, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri, hastaneler yanında 

ssk hastaneleri, üniversite ve diğer kamu kuruluşlarının hastaneleri ve özel 

sağlık merkezlerinde verilmektedir.  

Kamu kuruluşlarında kondom ve doğum kontrol hapları ücretsiz 

dağıtılmakta, rahim içi araç (RİA) ücretsiz ya da çok düşük bir ücret 

karşılığında uygulanmaktadır. 

Akraba Evlilikleri 

Evlenen eşler (karı-koca) arasında kan bağı bulunmasına yani aynı yakın 

atadan gelmelerine akraba evliliği denir. Akraba evliliklerinden doğan 100 

bebekten 9'u özürlü veya hastalıklıdır. Türkiye gibi akraba evliliklerinin 

yoğun olduğu ülkelerde, sakat bebek doğumları çok sık görülmektedir.  
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Akraba evliliklerin görülmesinin sebepleri arasında genellikle; aileye ait mal 

varlığının dağılmaması, aile bireyleri arasındaki sevgi ve saygıyı korumak, 

akrabaların evlilik ve sosyo-ekonomik beklentilerinin aynı olması ve karşı 

cinsle rahat iletişime girememe gibi etkenler sayılabilir. Akrabalar arasında 

yapılan evliliğe endogami denilmektedir. 

Kız mı, Erkek mi? 

İnsan hücresindeki 46 kromozomdan ikisi eşey kromozomudur ve insanın 

eşeyini, yani cinsiyetini belirleyen genler bu kromozomların üzerinde 

bulunur. Erkekteki eşey kromozomları birbirinden farklıdır (XY); birinin 

biçimi X, öbürünün ki Y harfine benzer. Bu yüzden, mayoz bölünme 

sırasında bir tek sperm hücresinden oluşan dört yeni sperm hücresinin 

ikisinde X, ikisinde Y kromozomu bulunacaktır. Kadınlardaki eşey 

kromozomlarının her ikisi de X’tir (XX) ve yumurta hücresinin değişik bir 

eşey kromozomu taşıma olasılığı yoktur. Demek ki doğacak bebeğin hangi 

cinsten olacağını babanın sperm hücresindeki eşey kromozomu belirler. 

Eğer bir annenin yumurta hücresini Y kromozomlu bir sperm döllerse bebek 

erkek, X kromozomlu bir sperm döllerse bebek kız olur.  
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Yarısı X, yarısı Y kromozomu taşıyan milyonlarca sperm arasından 

hangisinin annenin yumurta hücresini dölleyeceği tümüyle şansa bağlıdır. 

Bir ailede hep kız çocuk, bir başkasında sürekli erkek çocuk dünyaya 

gelmesi de büyük ölçüde rastlantıdır.  
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HASTALIKLAR VE ETKENLERİ  

Su ve Gıda ile Bulaşma 

 Mikroorganizma ile kirlenmiş su ve besinlerin yenmesiyle hastalıklar 

oluşur.  

 Bu tip hastalıklar çoğunlukla bir kaynaktan çıkar ve çeşitli yollarla 

birçok kişiye bulaşır.  

 Birkaç gün içinde yüzlerce olgu görülebilir. Olgu sayısı arttıkça kaynağı 

bulmak ve gereken önlemleri almak güçleşir.  

 Bu gruba giren hastalıkların hemen tümünün bildirimi zorunludur. 

Yayılımları çok hızlı olduğundan bildirimin yapılması için kesin tanı 

konması için beklenmemelidir. 

Bu grupta en sık görülen bakteriyel, paraziter ve viral hastalıklardır 

 Tifo,  Paratifo,  Basilli dizanteri,  Kolera   

 Amipli dizanteri, Askariazis, Oksiurazis ,Teniazis, Giardiazis, 

Hidatidozis  
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 Hepatit A, E, Poliovirus (çocuk felci) 
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Hava ile Bulaşma 

 Mevsimsel özellik gösterirler, organizma direncinin düştüğü 

durumlarda daha kolay hastalığa neden olurlar.  

 Tüberküloz, boğmaca, difteri, legionella, meningokok’dur. Stafilokok ve 

Salmonella hava ve tozda bazen olsa da, bu mikroorganizmaların 

gıdalara bulaşması bu yolla olmamaktadır.  

 Üst solunum yolu infeksiyon etkeni viruslardan en çok; kızamık, 

kızamıkçık, suçiçeği, kabakulak, influenzadır. 

Su ile Bulaşma 

 Sudan kaynaklanan hastalıklar; tifo, kolera ve viral hepatit (hepatit A) 

dir.  

 Su yokluğundan kaynaklanan hastalıklar; temizliğin sağlanamaması 

sonucu; uyuz (skabies), göz infeksiyonları (trahom) ve bazı barsak 

hastalıkları görülebilir.  
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Bulaşıcı hastalık çıkmadan önce yapılması gerekli olanlar; 

 Sağlık eğitimi,  

 Bireysel temizlik,  

 Konut temizliği.  

 Çevreye yönelik koruyucu önlemler  

 lumun bireylerine yönelik koruyucu önlemler arasında;  

 Beslenme,  

 Kültürel ve ekonomik yapı,  

 Toplum içinde bilinmeyen olguların belirlenmesi,  

 Kitle incelemeleri,  

 Taşıyıcı aranması, 

 Hasta hayvan aranması,  

 Gıda denetimi,  

 Bağışıklama yer almaktadır.  

Bulaşıcı hastalık çıktıktan sonra yapılması gerekli olanlar 

Enfeksiyon Kaynağına Yönelik İşlemler: 

 Kaynağın tespiti  

 Bildirim  

 Kesin tanı  

 Tedavi  

 Ayırım (izolasyon)  

 Dezenfeksiyon  

 Taşıyıcı aranması  

 Hasta hayvanların iyileştirilmesi  

 Enfeksiyon kaynağına yönelik işlemler  

 Sağlık eğitimi  

Bulaşma Yoluna Yönelik İşlemler 

 Sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik gelişime katkı  

 Çevre koşullarının düzeltilmesi 

 Yiyecek/içecek maddelerinin denetimi 

 Hayvanlara yönelik önlemler  

 Sağlık eğitimi  

Sağlıklı Kişiye Yönelik İşlemler 

 Bağışıklama, 

 Sağlık eğitimi, 
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 Kemoproflaksi, 

 Karantina/gözlem  

Ayırım (izolasyon) ve dezenfeksiyon 

 Hasta kişiler bulaştırmayı önlemek için amacıyla sağlamlardan 

ayrılırlar. 

 Hasta ayrı odaya alınır tüm eşyaları ayrılır ve kaynatılır.   

 Atıkların üzerine kireç kaymağı, yoksa klor iyonu içeren mutfak 

temizleyicileri dökülerek dezenfekte edilir.  

 Odaya giriş çıkışta ellerin antiseptik solüsyonlarla temizlenmesi 

sağlanır. 

Taşıyıcı aranması  

 Kişi hasta olmaz ancak hastalığı yayabilir hatta ömür boyu bu şekilde 

taşıyıcı olabilir. Bu kişiler kaynak oluşturur.  

 Tifo, paratifo, dizanteri ve barsak parazitlerinin taşıyıcılarının aranması 

ve iyileştirilmesi gereklidir.  

Hasta hayvanların yok edilmesi/iyileştirilmesi 

 Şarbon ve bruselloz (malta humması) kaynağı olan hayvanlar mutlaka 

öldürülür.  

 Öldürülen hayvanlar yakılmalı, sonra derin bir çukura gömülerek 

üzerine kireç kaymağı ya da klor solüsyonu dökülmelidir. 

 Hidatidoz kaynağı olan köpekler tedavi edilir. 

Önlemler 

 İçme ve kullanma suları, tuvaletler, çöplük, gübrelikler hijyen şartlarına 

uygun olmalıdır.  

 Vektörlerle savaş da çok önemlidir, mekanik taşıma yapmaları 

önlenmelidir.  

 Yiyecek/içecek maddelerinin denetimi, 

 Hayvanlara yönelik önlemler  

Bağışıklama 

 Aşılama; Dünya Sağlık Örgütü tifo ve kolera da dahil olmak üzere hiçbir 

hastalığa karşı olgu görüldükten sonra aşı uygulanmasını 

önermemektedir.  

 Kızamık aşısı bulaşın ilk 72 saatinde uygulanabilir. 
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 Seroproflaksi (serum tedavisi); Hepatit A ve polio karşılaşma sonra 

immunglobülin uygulaması yapılmaktadır.  

 Bakteriyel hastalıklarda önemlidir.  

 Tifo, paratifo, basilli dizanteri gibi hastalıklarda kimyasal ilaç tedavisi 

(antibiyotik) uygulanır. 

Doğrudan temasla bulaşan İnfeksiyonlar  

 Trahom 

 Lepra 

 Skabies 

 Dermatofitozlar 

 İmpetigo 

 Kandidiazis 

 Pediküloz 

 Tetanoz 

 Kuduz* 

 Şarbon* 

 Leptospiroz* 

 Ruam* 

 Tularemi* 

 (*) Zoonoz (hayvanlardan insanlara gecen hastalıklar) 

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar (CYBH) 

 Günümüzde CYBH için viral etkenlerin yanı sıra, sık görülen bakteriyel 

etkenlerin tedaviye yanıt vermeyecek biçimde antibiyotiklere karşı 

direnç kazandığı bilinmektedir.  

Bulaşma: 

 Bulaşma, genellikle insandan insanadır. Kişisel hijyen ile bağıntılıdırlar.  

 Hastalık çıkmadan önce toplum içindeki bilinmeyen vak’aların 

belirlenmesi ve tedavisi gereklidir.  

Yapılması zorunlu olanlar 

 Hastalık çıkmadan önce eğitim son derecede önemlidir.  

 Hastalık çıktıktan sonra kesin tanı konmalı, bildirimi yapılarak tedaviye 

başlanmalıdır.   

 Kaynağın bulunması ve kaynağa yönelik sorgulama yapılması son 

derece önemlidir.  
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 Hastalığın yayılmasını önlemede  sağlık eğitimi ve özellikle kondom 

kullanımı özellikle önemlidir. 

Zoonozlar 

 Zoonoz hastalıklar hem insanlarda hem hayvanlarda görülen 

hastalıklardır.  

 Temas, solunum veya oral yolla bulaş olur.  

 Etken; dışkı, idrar, salya, burun akıntısı, kan yoluyla doğrudan,  

 Ara konaklar vasıtasıyla dolaylı yoldan taşınabilir. 

Zoonozlardan Korunma Yolları 

 Hastalık kaynağının bilinmesi 

 Bulaşma yollarının bilinmesi 

 Hayvanların aşılanması 

 Risk altındaki insanların aşılanması 

 İlaçlama, iç ve dış parazitler ile mücadele 

 Eğitim  

 Ülkemizde 1991 yılında Türkiye Milli Zoonozlar Komitesi kurulmuştur. 

 Çalışmalarına 1998 yılında başlamıştır.  

 Halk sağlığı konusunda halkı bilgilendirmek üzere toplantılar 

düzenlemektedir.  

Viral Hepatitler  

 Hepatit, bakteriyel bazı hastalıklarda, bazı fizyolojik bozukluklarda, 

bazı ilaç kullanımına bağlı olarak vücutta görülen bir belirtidir. Yani 

hepatit bir semptomdur, belirtidir.  

 Etkeni virus olan hepatitlere, viral hepatitler denir. 

 Hedef organ karaciğerdir. 

 Virüsler vücuda kan ya da ağız yolu ile girerek yerleşip çoğalarak 

karaciğer hücrelerini hasara uğratır ve karaciğerin işlevini bozar.  

 Bugüne kadar hastalık yapan  A, B, C, D, E ve G tipi hepatit virüsları 

saptanmıştır. 

 Viral hepatit A (bulaşıcı hepatit) insan dışkısı ve lağım suları, 

kanalizasyon vs sızmış, bulaşmış yiyecek ve içme suyu ile bulaşır. 

 Viral hepatit B (serum hepatiti) anneden bebeğe, seksüel temasla, hasta 

kan verilmesi ve teması ile ve iğne/enjektörlerle bulaşır. 

 Viral hepatit C; En sık rastlananıdır. Kan verilmesiyle ve bulaşlı 

iğnelerle bulaşabilir.  
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 Viral hepatit D; Kronik ve akut viral hepatit B hastalarında rastlanan 

ciddi bir problemdir. 

 Viral hepatit E; Viral hepatit A ya benzer, temizlik ve hijyen kurallarına 

dikkat edilmeyen fakir ülkelerde sık  rastlanır. Ender olarak da hayati 

tehlike söz konusudur. 

Risk Grupları 

 Sağlık personeli 

 Prezervatif kullanmadan cinsel ilişkide bulunanlar  

 Gizli sarılık mikrobu taşıyan kişilerin aile fertleri  

 Sarılık virüsü taşıyan ya da hamileliğinde gizli sarılık geçiren annelerin 

bebekleri  

 İnsan kanı ve sıvılarıyla temas eden güvenlik personeli ve askerler 

 Diyalize giren böbrek hastaları 

 Sık kan verilen kan hastaları 

 Damar içi uyuşturucu kullananlar 

Genel belirtileri 

 Aşırı halsizlik 

 Çabuk yorulma 

 Bulantı, kusma 

 Çay rengi idrar 

 Belirsiz eklem ve kas ağrıları 

 Karın ağrısı, baş ağrısı 

 Sarılık (Nadiren görülmektedir, bazen göz akları, bazen de tüm vücut) 

 

 

 

 



ÇANKIRI TUZ MAĞARASI İLE KAPLICALARIN SAĞLIK ÜZERİNE 

ETKİLERİ 

  Hanım HALİLOVA 

Son yılların epidemiyoloji araştırmalarına göre dünya nüfusunun % 4-10’u 

bronşit astım hastasıdır. Çocuklar arasında bu hastalık % 10-15’e 

yükselmektedir.   

Nefes yollarının hastalığı mekanizmasının gelişmesi bronşitlerin yüksek 

hissiyatına farklı sigara tütsüsüne, sinirlendiricilere, alerjenlere, yükselmiş 

hava durumunun değişmesine, enfeksiyon uyandırıcılarına bağlıdır. Bu 

reaksiyonların sonunda, bronşitler keskin daralarak, havanın geçmesine 

mani olur ve nefes almayı engeller. Bronşit spazmının dışında, bronşit 

duvarlarında şişler gelişir ve sık balgam fazlalaşır.  

Astım tedavisi olmayan bir hastalıktır, aynı zamanda astım hastalığına karşı 

yapılan profilaksi ve tedavisi hastalara normal yaşam tarzı yaşatır. Bronşial 

astım hastalığının esas profilaksisi speleoterapi (yunan sözünden “spelo” 

mağara) tedavi metodudur.  

Bu tedavi metodu iki bin yıldan fazla süredir bilinmektedir. Bu metot Eski 

Yunanistan’da ve Eski Roma’da kullanılmaktaydı. XX. Yüzyılın 40. 

yıllarında alman bilim adamlarının gayretleri ile speleoterapi metodu ikinci 

defa nefes aldı. 

İkinci Dünya Savasında Almanya’da birçok insan kentlerden 

bombardımandan kaçarak, Klytert mağarasında saklandılar. Bu nedenlere 

göre bilim adamları mağaranın insan sağlığına olumlu etkisini kanıtladılar. 

Sonradan tıp doktoru K. Spannagel tarafından klinik-eksperimental 

araştırmalar yapıldı. Bütün bu araştırmalar sonucu tıpta yeni bilimsel 

desteklenmiş speloklimoterapi yöntemi yaratıldı.  

Türkiye’de birkaç Tuz mağarası vardır. Nevşehir ili Gülşehir ilçesinde 

Tuzköy Kayatuzu mağarası, Kırşehir merkezine bağlı Tepesidelik Kayatuzu 

mağarası ve Çankırı kayatuzu mağarası. Türkiye’de ilk olarak 2006 yılında 

Çankırı Valisi Sayın Ali Haydar ÖNER’in ve Hanım HALİLOVA’ nın 

öncülüğünde Çankırı Kayatuzu mağarasında insan sağlığı yönünde 

değerlendirme amacı ile Çankırı Valiliği, A.Ü. Ziraat Fakültesi ve Maden 

Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından proje yapılmaktadır. Bu proje 

kapsamında yapılan araştırmalara göre Çankırı kayatuzunda Na (%37), Cl 

(%60), MgO (%0.2), Al2O3 (% 0.4), K2O (%0.1), CaO (% 0.5),  Fe2O3 (% 0.2), 

SO4 (% 0.2) analizleri yapılmıştır. Yarı Kantitatif analiz yöntemiyle yapılan 

                                                           
  Doç.Dr. Ankara Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü 
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analiz değerlerinde F,Cr,Co,Ni,Cu,Zn,Sr,Ba,Pb,As,Cd,Se % 0.01 in altında 

bulunmuştur. 

Sonuçlara göre Na ve Cl’un yüksek olduğu görülmekte olup, diğer 

parametreler eser miktarda bulunmaktadır. 

Aynı zamanda tuzda bulunan demir, bakır, mangan, magnezyum, çinko, 

iyot, selenyum, kobalt gibi mikroelementlerin insan sağlığı üzerinde olumlu 

etkileri vardır. 

Çankırı Kayatuzu mağarası Ankara’ya 130 km mesafede olan Çankırı ili 

sınırları içinde ve ilin doğusunda yer alan Balıbağı Köyünde bulunmaktadır. 

Kayatuzu mağarasının bulunduğu kaya birimi, 37-24 milyon yıl yaşında eski 

akarsu ve göl ortamında birikmiş-çökelmiş çakıltaşı, kumtaşı, kiltaşı, marn, 

çamurtaşı, jips kayalarından oluşmaktadır. Kayatuzunun kalınlığı ise 200-

300 m dolayındadır (Eşref Atabey sözlü görüşme). 

Çankırı kayatuzu Hititler zamanından işletildiği bilinmekte olup, bugünkü 

Çankırı kayatuzu Cumhuriyet Döneminden, 1938 yılından işletmeye 

açılmıştır.  

Bu gün dünyanın 15 ülkesinde bu gibi yeraltı mağaralarında tıbbı klinikler 

bulunmaktadır. Avusturya’da Slsbad-Salseman, Azerbaycanda Nahçıvan, 

Ukrayna’da Solotvine ve Artemovsk, Beyaz Rusya’da Soligorsk, 

Almanya’da Magdeburg ve Kırgızistan’da Çon-Tuz. 

Bu şartlarda tuzla tedavi olunan % 70 bronşial astım hastalarda bu hastalık 6 

ay ile 3 yıl arasında gözükmemektedir. 

Kronik bronşite, toz bronşitine, alerjik rinite tutulan hastalar bu tedaviden 

sonra müspet etkilenmektedir. Speleokliniklerde mikroiklimin hastalar 

üzerinde etkisinin araştırılmasından görüldüğü gibi, speleoterapi nefes 

organlarında enfeksiyan-iltihap prosesinin aktifliğini azaltmıştır. İnsana 

birçok olumlu etkilerinin yanısıra, speleoterapinin bir sıra olumsuz etkileri 

de vardır. Bazı insanlar derinlikten korkar, yani latofobi hastalığı nedeni ile 

onlar mağaraya girememektedirler. 

Yaşlı hastalar ve küçük çocuklar mağaralara girmekten çekinmektedirler. Bu 

nedenleri bildikleri için, bilim adamları daha geniş çapta araştırmalar 

yaparak yer altı tuzlu speleoklinik şartlarına yakın olan yeni suni 
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mikroiklim tedavi metodunu bulmuşlardır. İsmini de galoterapi (yunan 

adından “halos-tuz”) koydular. 

1982’de birkaç suni iklim odalarında lokamer yapıları teklif olundu. Galo 

odalarının esas tedavi faktörü yüksek dispersli aerozol tuzun yani 

galoerozolun olmasıdır. 

Galoodalarının duvarları tuzla örtülmektedir. Galoodalarında oluşan 

aerozolların doğal tedavi galoerozollarından farkı, orada aerozolların sürekli 

konsantrasyonu 2-5 mg/m³ deapozonunda olmasıdır. Tedavi merkezlerinde 

aerozolların konsantrasyonu 0,5-11 mg/m³ arasında değişmektedir. Bu 

durumda farklı hastalıklarda ve yaş gruplarında optimal konsantrasyonlar 

seçilebilir. Tuz hisseciklerin ölçüleri çok önemlidir. Tuz ölçüleri 1-5 mkm 

olmalıdır. Araştırmalara göre, bu ölçüde aerozol hissecikleri nefes yolunun 

son kısmına asanlıkla ulaşabilir. 

Galogeneratorların güçlü mekanik etkisinin sonucunda tuzlar küçük 

hisseciklere parçalandığında hissecikler eksi ion ve yüksek yüzey enerjisini 

elde ederek, hava molekülleri ile birleşip onun aeroinizasyonuna sebep 

olurlar. 

Organizmanın terapevtik etkisine ve muhitin temizlenmesinde de onlar 

ilave faktörlerdir. Bu gibi doğal usullerle yapılmış olan aeroinigasyon, daha 

fizyolojik ve daha tehlikesizdir. 

Galoterapinin önemi, aerozolun bronşitlerin duvarlarını etkileyerek onları  

genişleterek balgamın çıkmasına neden olmasıdır. Galoaerozol bakterisi ve 

bakterastatik (bakterileri öldürürler) nefes yollarının mikroflorasını 

etkilemektedir. 

Aerozolun etkisi ile yaranmış olan gipobakterial ve gipoallerjen hava muhiti, 

insanlarda immün sisteminin yeniden kurulmasına ve gelecekte onun 

güçlendirilmesinde tek şarttır. 

Galoodanın psikoterapevtik etkisi de çok önemlidir. Birçok hastalıklar 

sinirden oluşur. Bu nedenle, sinir ve vegetativ sistemlerin stabilize olması 

hastalıkların tedavisinin efektini yükseltir. Bu nedenle tedavi kompleksine 

mutlak sakin klasik müziği, deniz dalgalarının sesini, orman seslerini, 

çocuklar için masalları ve sakin şarkıları dinletmek gerekir. Tedavi zamanı 

hastalar hastalık koltuğunda oturması ve odanın ışığının kısılması gerekir.   
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Hastaların tuz mağaralarında tedavisi 20-30 gün davam etmelidir. Tedavinin 

ilk günlerinde, hastaların önce iki, üç saat kalması uygun görülür. Hastalar 

yeni mikro klima uygunlaştıkça bu müddet tedricen 12 saate arttırılmalıdır. 

İlk günlerde, bazı hastalarda hastalığın ayrı-ayrı simptomlarının artmasına 

rastlanabilinir.  Öyle ki, boğulma ve öksürüğün yoğunluğu yükselir, 

akciğerlerde kuru hırıltılar artar, bronşsal geçiriciliğin göstergeleri aşağı 

düşer. Tedaviden 8-12 gün sonra, hastaların sıhhatinde önemli ilerlemeler 

görülmeye başlar.  

Speleoterapiya iltihap aleyhine, hiposensibilizasiya edici,  mukolitik etki 

göstererek dış teneffüs fonksiyonunu, akciğerlerin ventilyasiyasını, 

oksijenden faydalanma oranını iyileştirir. Sonuçta, dokularda giden 

oksitleşme redüksiyon proseslerini aktifleştirir, böbreküstü bezlerin kabuk 

maddesinin fonksiyonu yükselir ve elektrolit mübadelesi normal seviyeye 

iner. 

Speleoterapiyanın tedavi efektinin esasında, havada minik ölçülü NaCl 

aerozollarının olması, barometrik basıncın sabitliği, aşağı nispi rutubet ve 

optimal sıcaklığın olmasıdır. Bu faktörler direk bronş – akciğer aparatını ve 

neyrohumoral mekanizmalar vasıtası ile hastanın immünoloji statüsünü 

müspet etkiler. Ve bu durumda havada alerjenlerin olmaması da büyük 

önem taşır 

Speleoterapiyaya göstergeleri: Bronşsal astım, kronik bronşitler, rinit, 

sinüzit, pollinozlar, atopik dermatitler, neyrodermit 

Çankırı Bölgesinde Tuz mağarasının dışında insan sağlığına iyi gelen 

Çavundur, Karacaviran, Kös, Ödemiş, Bayındır, Acısu, Kazancı kaplıcaları 

bulunmaktadır. Bu kaplıcaların sularında organik maddelerin az miktarda 

bulunuşu, sülfürleri içermemesi, yüksek adsorpsiyon yetisi ve suda insan 

organizmasına iyi yönde etki eden minerallerin bulunuşu mide, bağırsak, 

cilt, romatizma, eklem hastalıklarına, kadın hastalıkları patolojisinde tedavi 

olarak kullanılmaktadır. Çankırı’ nın bir başka özelliği ise güzelliği ile 

insanlara pozitif enerji veren Ilgaz Dağlarıdır. Ilgaz Dağları Peyzaj 

güzellikleri sunan jeomorfolojik bir yapıya sahiptir. Eteklerinden 

doruklarına doğru değişen ve çekici güzellikte sarıçam, karaçam ve 

köknarların hakim olduğu ağaç türleri ile sık orman örtüsüne sahiptir. 
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Ilgaz Dağları kış sporları açısından ülke düzeyinde önem taşıyan bir kaynak 

niteliğindedir.  

Doğal zenginliklere sahip olan Çankırı’ da tuz mağarasına, şifa kaplıcalarına 

ve turistik güzelliklere yatırımlar yapılırsa Türkiye’ nin kalkınmasına 

Çankırı’ nın büyük destek olacağı inancındayım. 
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YAPRAKLI’NIN KÜLTÜREL KİMLİĞİ 

Ahmet Ali BAYHAN 

Bu bildiride Çankırı’nın küçük, ama şirin ve henüz el değmemiş tarihi ve 

kültürel dokusuyla dikkat çeken Yapraklı’da, 2008 yılı Temmuz ayında 

gerçekleştirilen araştırmada tespit edilen veriler ışığında ilçenin kültürel 

kimliği üzerinde durulacaktır. 

1. Coğrafi Yapısı  

Çankırı’ya bağlı ilçelerden biri olan Yapraklı (Resim 1-2), Orta Kızılırmak 

havzasının kuzeydoğusunda, 40o 45’ 00’’ kuzey enlemi, 33o 46’ 60’’ doğu 

boylamında yer almakta olup, il merkezine 32 km. mesafededir. Rakım 

ortalaması 1000 metrenin üzerinde olan ilçe, kuzeyden Ilgaz ve Tosya 

ilçeleri, batı ve güneyden Çankırı merkez ilçe, doğudan ise Bayat ilçesi ile 

çevrilmiş durumdadır. Çıplak ve meyilli Acı Çay vadisi dışında İlçe arazisi 

genellikle engebeli olup, yükseklikleri 1912–1782 arasında değişen ve yer yer 

ormanlarla kaplı bir yapı sergilemektedir. Kuzeydeki Yapraklı dağları ile 

Güneydoğudaki Erikli, Sarıkaya ve Engine dağları orman alanlarıdır. Yazları 

sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve yağışlı tipik karasal iklimin hüküm 

sürdüğü Yapraklı’da, yazın kuruyan ve sularını Acı Çay’a taşıyan Çakırlar 

çayı, Kullar çayı, Ulu dere, Kızıl çay, Değirmen deresi ve Kızıl dere gibi irili 

ufaklı dereler ile kuzeydoğu-güneybatı yönünde akan Acı Çay ve kuzeybatı-

güneydoğu istikametinde akan Büyükdere adıyla iki akarsu mevcuttur. 785 

km2 yüzölçümüne sahip ilçede, Büyük Yayla, Küçük Yayla (Teknekaya), 

Sarıkaya, Yukarıöz, Aşağıöz ve Sarıçiçek olarak bilinen çok sayıda yayla 

vardır. İlçenin bu coğrafi özellikleri yörenin tarım ve hayvancılığa elverişli 

bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. İlçe merkezi ile akarsu ve dere 

yataklarındaki köylerde daha ziyade meyvecilik ve fidancılık, geniş otlaklar 

halindeki ormanlık olmayan alanlara sahip köylerde de hayvancılık 

yapılmaktadır. 

2. Tarihi Yapısı 

Osmanlı devri kayıtlarında ‘Tuht’ olarak geçen Yapraklı, Çankırı ile paralel 

bir tarihi süreç yaşamıştır. Günümüzden on iki bin yıl öncesini kapsayan 

paleolitik dönemden beri yörenin iskâna uğradığı sanılmaktadır. Kıvçak 

Köyü ve İkizören Beldesi kaya mezarları, Topuzsaray’da bulunan ve Firigler 

devrine tarihlenen çeşitli süs eşyaları, Çevrecik Köyü’nde kaçak kazılar 

esnasında ortaya çıkmış ve Eski Tunç Çağı’na verilen seramik parçaları, Eski 
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Hitit seramik buluntuları ve Roma yerleşim ve Nekropol alanları ilçenin 

zengin tarihi geçmişinin önemli göstergeleridir.  Bu veriler ışığında 

Hititlerden sonra Yapraklı’da Firigler, Kimmerler, Lidyalılar, Persler, 

Makedonyalılar, Paflagonyalılar, Romalılar ve Bizanslıların hüküm 

sürdükleri tahmin edilmektedir.  

1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra Melik Danişment Ahmet Gazi’nin Emiri 

olan Karatekin’e Çankırı ve Kastamonu yöresinin fethi görevi verilmiştir. 

Bunun üzerine Emir Karatekin ilk defa Aydos dağlarında ordugâhını kurup 

fetih hazırlıklarına başladığında Bizans kuvvetlerinin gelmesiyle kuzeye 

doğru çekilmiş ve Yapraklı civarında karargâh kurmuştur. Böylece 

Çankırı’dan da önce Eldivan ve Yapraklı çevresinin fethedildiği 

anlaşılmaktadır. Emir Karatekin’in ölümüne (1106) kadar Türklerin elinde 

kalan bölge, birkaç defa Bizans saldırılarına maruz kalmış ve son olarak 1132 

yılında Bizanslıların eline geçen yöre, 1137 senesinde Anadolu Selçuklu 

Sultanı II. Mesut tarafından yeniden geri alınmıştır.  

1402’de Yıldırım Beyazıt’ın Timur’a yenilmesiyle bu bölge 

Candaroğullarının topraklarına katılmıştır. Candaroğulları Beyi İsfendiyar 

Bey’in karşı çıkmasına rağmen Çelebi Sultan Mehmet’in Tosya, Yapraklı, 

Keskin ve Kalecik’i içine alan yöreyi Kasım Bey’e vermesiyle bölgede küçük 

bir beylik kuruldu. Daha sonra Kasım Bey’in Çelebi Mehmet’in kızlarından 

Sultan Hatun’la, Sultan II Murad’ın da İsfendiyar Bey’in kızı, yani Kasım 

Bey’in kız kardeşi ile evlenmesiyle akrabalık bağlarıyla kuvvetlenen bağ 

sayesinde merkezi Çankırı olan bu beylik, 1416 yılından itibaren Osmanlı 

himayesinde yönetilmeye başlandı, Kasım Bey’in 1464’te ölümüyle de 

çevresiyle birlikte Çankırı, Osmanlı yönetim sisteminde Anadolu eyaletine 

bağlı sancak merkezi oldu. 1870’de kaza merkezi olan Yapraklı, 

Cumhuriyetin ilanından sonra Çankırı’nın il olmasıyla Çankırı’ya bağlı bir 

nahiye haline gelmiştir. 1930’da Belediye Teşkilatı’nın lağvedilmesinden 

sonra, 1955’te Belediye Teşkilatı yeniden kurulan Yapraklı, üç yıl sonra da 

ilçe merkezi olmuştur. 

Bu tarihi geçmiş, özet olarak belirtmek gerekirse Yapraklı çevresinde 

önceleri Hititler, Firigler, Kimmerler, Lidyalılar, Persler, Makedonyalılar, 

Paflagonyalılar, Romalılar ve Bizanslıların, Malazgirt Savaşı’ndan sonra da 

Anadolu Selçuklu, Cardaroğulları Beyliği ve Osmanlı Devleti’nin egemen 
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olduğunu görüyoruz. Günümüzde bile bu dönemlerin izlerini Yapraklı 

ilçesinde belirlemek mümkündür. 

3. Yerleşme / İskân 

Yapraklı’da ilçe merkezi ve köyler olmak üzere iki çeşit yerleşme / iskân 

dikkat çeker. Akyazı, Ayseki, Badiğin, Yukarıöz, Akseki, Belibedir, 

Bayrakseki, Çalırlar, Davutlar, Doğanbey, İğdir, İncik, Kavakköy, Kayacık, 

Kaymaz, Kıvçak, Kirliakça, Ovacık ve Yakadere yörük / yürük, Ayva, 

Buğay, Çiçekköy, Karacaözü, Kırzeyve, Kullar, Tatlıpınar, Yüklü ve 

Zekeriyaköy ise Türkmen yerleşimine sahip köylerdir. Çankırı ve çevresinde 

Kayı, Bayındır, Kınık, Afşar, Alayundlu, Halkaevli, Bayad, Beydilli, Büğdüz, 

Çavundur, Eymür, İğdir, Kargın, Salur, Todurga, Yuva, Yazır Oğuz boyları, 

İnallu, İnanç, Dülüdepe, Aluçlu, Alembeylü, Alibeylü Yörük ve Türkmen 

toplulukları, Kıpçak ve Sarı Kürt gibi Türk boyları yerleşmiştir. Yapraklı 

merkez ve köylerinde de buna paralel yerleşimler söz konusudur. Ayrıca 

Sazcağız Köyü de Şeyh İsmail Zaviyesi’nin etrafında gelişmiştir. Köylerin 

tamamı kırsal yerleşimlerdir. Buna karşılık, ilçe merkezi, bugün mevcut 

olmamakla birlikte bir kale şehir olmalıdır. Günümüzde ilçenin kuzey 

kesiminin ‘Kale Kapı Mahallesi’ olarak adlandırılması bunun en önemli 

göstergesi olmalıdır. Sultan II. Bayezid’in Tokat’ta bulunan Hatuniye 

İmareti’ne vakıf olunan Tuht Köyü, 1579 yılında Cami’-i Atik, Karaşeyh, 

Mescid-i Laklak, Mescid-i Bazar, Cami’-i Cedid, Mescid-i Bevvab, Mescid-i 

Şuca Beğ, Mescid-i Ahmed Fakih ve Zımmıyan adlı dokuz mahalleye 

sahipti. Nüfus ise yaklaşık olarak 1.700 civarındaydı. 1869 salnamesine göre 

Tuht/Toht karyesinde (köy), kilise ve gayri Müslim mektebi vardır ve Aşağı 

Mahalle’deki 18 hanede 57 Rum yaşamaktadır. Ayrıca 207 Rum’un yaşadığı 

bir Rum Mahallesi mevcuttur. 1926 yılı verilerine göre Tuht Nahiyesi, 782 

erkek, 723 kadın nüfusa sahip, 3 mahallesi, 344 hanesi, 2 cami/mescidi, 28 

dükkânı, 5 çeşmesi, 6 sınıflı mektebi ve 49 köyü olan bir nahiye merkezidir. 

Buna göre Yapraklı farklı din ve ırklardan insanların beraber yaşadıkları bir 

Osmanlı yerleşimi olarak dikkat çekmektedir.  

4. Arkeolojik Kalıntılar 

4.1. Çevrecik Köyü Kaya Mezarı 

Halk arasında Samiri veya Samburu olarak bilinen Çevrecik Köyü, tarihi 

geçmişe sahip bir orman köyüdür. Firigler devrinden kaldığı sanılan kaya 

mezarı, doğal kireçtaşı tepenin oyulmasıyla oluşturulmuştur (Resim 3). 
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Batıya bakan ve 0.50 m. genişliğindeki bir açıklıktan genişliği 2.00 – 2.40 m. 

arasında değişen ön odaya ulaşılmaktadır. Kapının iç tarafında 0.30 X 0.70 

m. ölçülerinde birer niş ile sol tarafta bir ölü sediri mevcuttur. Buradan 

geçilen 1.15 X 1.80 m. ölçülerindeki arka odanın kapısı ve tavanı kaçak 

kazıcılar tarafından tahrip edilmiştir. Bunun dışında köyde başka kaya 

mezarlarının bulunduğu halk tarafından rivayet edilmektedir. 

4.2. Maltepe Höyük 

Yapraklı ilçesinin güneydoğusunda Çevrecik Köyü’nün sınırları içerisinde 

ve köyün dört kilometre kadar batısında yer alan Maltepe Höyüğün Neolitik 

dönem yerleşimi olduğu sanılmaktadır. Fakat höyükle ilgili henüz 

teferruatlı bir çalışma yapılmamıştır. 

4.3. İkizören Nekropol Alanı 

İkizören Beldesi’nin kuzey tarafındaki Sivri Tepeler denilen mevkide çok 

sayıda mezar mevcuttur. Halk arasında ‘Gavur evi’ olarak da bilinen 

mezarlar, doğal kayaya oyulmuş iki bölümlü bir yapı sergilerler. Bir 

kapıdan geçilen giriş holü ile ölü sediri (mezar odası) olmak üzere iki odalı 

kaya mezarları, tahrip olduğu ve kaçak kazılarla doldurulduğu için iyi 

durumda değiller. Nekropol alanında bunlardan başka lahit şeklinde 

oyulmuş çok sayıda mezar da bulunmaktadır (Resim 4-5). 

4.4. Kıvçak Köyü Kaya Mezarları 

Yapraklı ilçesine yaklaşık 20 km. mesafede bulunan Kıvçak Köyü’nün 

güneyden girişini oluşturan yolun sağ ve solunda Büyük Kaya isimleriyle 

anılan Kızılyer ve Malkayası’nın üzerinde kaya mezarları bulunmaktadır. Şu 

anda doğal kayaya oyulmuş birer mağara şeklindeki mezarların eskiden 

birkaç odalı bir yapıda oldukları sanılmaktadır (Resim 6). Ama tarihi eser 

arayıcıları muhtemelen bu mezarları da tahrip etmişlerdir. 

4.5. Subaşı Köyü Kaya Mezarı 

Yapraklı ilçesine bağlı ve eski adı Kırzeyve olan Subaşı Köyü’nün 

doğusunda ‘Gavur evi’ olarak anılan Firig veya Roma devrine ait bir 

Nekropol alanı mevcuttur. Doğal kireçtaşı tepenin oyulmasıyla elde edilmiş 

olan kaya mezarları, dikdörtgen şekilli bir açıklıktan ibaret kapıdan geçilen 

bir giriş bölümü ile içerisinde niş ve sedir bulunan mezar odasından 

meydana gelmektedir (Resim 7). Tespit edilen iki mezarın dışında yörede 

yapılacak araştırmalarda başka mezarlar da bulunabilir. 
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5. Mimarlık Eserleri 

5.1. Şuca Bey Külliyesi 

Yapraklı ilçesinin merkezinde, Yukarı Mahalle’de, Kale Kapı mevkiinde 

bulunan külliye, bir cami, bir yaren evi (Muallimhane), tuvaletler ve bir 

çeşmeden meydana gelmektedir (Resim 8). Külliyenin ne zaman ve kim 

tarafından tesis edildiği tam olarak bilinmemektedir. Ancak günümüze 

yenilenmiş olarak gelen çeşmenin üzerindeki kitabeden hareketle külliyenin, 

H. 1117 / M. 1705 tarihinde Şuca Bey tarafından inşa ettirilmiş olmalıdır. 

‘Şuca Bey Camii ve Muallimhanesi Vakfı’ adıyla tesis edilmiş bir vakıf 

olması sebebiyle Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından halen restore 

edilmektedir. 

Külliye, elemanlarının rastgele yerleştirilmesinden oluşur. Kompleksin batı 

kenarında cami yer almaktadır. Caminin güneydoğusundaki girişin doğu 

tarafına çeşme ile abdest muslukları, iki sokağın kesiştiği güneydoğu köşeye 

ise alttaki tuvaletleriyle birlikte bir yaren evi yerleştirilmiştir. Caminin doğu 

yönünde küçük bir bahçe oluşturulmuştur. Bahçenin kuzeydoğu 

bölümünün de tespit edilen mezar kalıntılarından hareketle bir hazire 

olabileceği düşünülmektedir. 

10.42 X 11.58 m. ölçülerinde yaklaşık kare şekilli bir plan şemasına sahip 

olan caminin üzeri düz, çıtalı ahşap kaplama üzerine plastik boyalı tavanla 

örtülmüştür. Tavanın orta kısmı sekizgen şekilli olarak çökertilmiş, ortasına 

da çıtalardan oluşturulmuş zikzak çerçeveli ve yıldız formlu bir geometrik 

süslemeli tavan göbeği yerleştirilmiştir. Tavan açık mavi, beyaz, pembe, 

kahverengi ve sarı olmak üzere çeşitli renklerdeki boyalarla boyanmıştır. 

Yapının iç zemini ahşap döşemelidir. Cami dıştan dört omuzlu, kiremitli bir 

çatı ile kaplanmıştır. 

Geleneksel Anadolu Türk ev mimarisi içerisinde dış sofalı ev tipinde 

değerlendirilebilecek olan yaren evi (Muallimhane), dört yöne meyilli 

kiremit örtülü çatıyla kapatılmış olup, iki katlıdır. Alt katın büyük bir 

bölümü külliyenin, özellikle de camiye ibadete gelenlerin kullanımı için 

tuvalet olarak düzenlenmiştir. 

Çeşme külliyenin güney kenarında cami ile yaren evinin arasındaki 

boşlukta, abdest alma muslukları ile külliye girişinin ortasındaki boşlukta 

bulunmaktadır. Tamamen yenilenmiş olan çeşmedeki tek orijinal malzeme 

kitabesidir. 
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5.2. Hacı Mustafa Efendi Külliyesi 

Yapraklı ilçesinin merkezinde Cami-i Kebir Mahallesi’nde, Havan 

Sokağı’nda bulunan külliye, cami, medrese ve çeşmeden meydana 

gelmektedir (Resim 9). Caminin içerisinde, mihrabın üzerinde yer alan ve 

sadece tarih veren kitabeden hareketle külliye, Osmanlı Devleti’nin son 

zamanlarında Yapraklı’nın yetiştirdiği âlimlerden birisi olan Hacı Mustafa 

Efendi tarafından H. 1323 / M. 1905 tarihinde yaptırılmış olmalıdır. 

Araştırmamız esnasında Vakıflar genel Müdürlüğü’nün restorasyon 

çalışmalarının devam ettiğini müşahede ettik. 

Burada külliye elemanları, iki sokağın kesiştiği bir köşede birbirine 

yaslanmış ya da bitişik olarak yerleştirilmiştir. Merkezdeki caminin batı 

duvarına çeşme yerleştirilirken, medrese caminin doğu tarafına 

bitiştirilmiştir. 

Yaklaşık 9.00 X 9.00 m. ölçülerindeki cami, kare planlı olup, duvarlara ve 

mahfile bitişik, her bir kenarda ikişer olmak üzere toplam sekiz ahşap direk 

tarafından taşınan düz, ahşap çıtalı bir tavanla örtülmüştür. Harimde ahşap 

direklerle sekiz istinatlı bir şema oluşturulmuştur. Bununla birlikte 

köşelerdeki boşluklar da Bursa kemerli olarak orta bölüme açılarak 

bağlanmışlardır. Sekiz ahşap direğin taşıdığı ahşap tavanın orta kısmı 

sekizgen bir çökertme olarak belirlenmiştir. Bitkisel süslemeli daire şekilli 

göbeğin etrafında çıtalarla yıldız formu oluşturulmuştur. Bunların çevresi de 

zikzak şeklinde kuşatılmıştır. Çökertmenin kenarlarında da bitkisel yaprak 

ve dal motifleri işlenmiştir. Köşelerdeki boşlukların üzerini örten üçgen 

şekilli örtülerde orta kısmın tavanındaki süsleme çeyrek biçimde 

tekrarlanmıştır. Direklerin başlık kısmındaki boşluklarda ‘Allah’, 

‘Muhammed’, ‘Ebubekir’, ‘Ömer’, ‘Osman’, ‘Ali’, ‘Hasan’ ve ‘Hüseyin’ 

isimleri lacivert renkli bir daire içinde altın sarısı renkle levha halinde 

yazılmışlardır. Duvarlarda boşlukları doldurmak için vazodan çıkan çiçek 

desenleri, buketler ile pencere alınlıklarında yaprak ve dal motifleri renkli 

boyalarla işlenmiştir. İç yüzeylerde bol miktarda yazı örneklerine 

rastlanmaktadır. 

Caminin doğu duvarına bitişik olarak yerleştirilmiş olan medrese, iki 

katlıdır. Alt katta mescit olarak kullanılan büyük bir mekân ile oraya açılan 

kuzey ve doğu kenarlardaki hücrelerden oluşan bir düzenleme hâkimdir. 
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Üst katta ise farklı büyüklüklerde içerisinde ocaklar bulunan odalar 

mevcuttur. 

Çeşme, caminin batı duvarına yerleştirilmiştir. Hali hazırda devam eden 

restorasyon esnasında, duvarlardaki temizlik çalışmaları sırasında musluk 

yeri ortaya çıkarılmıştır. Kaynaktan gelen ve bu musluğa bağlanan su, 

hemen önüne yerleştirilen yalağa akıtılıyordu. 2002 yılında yalak caminin 

batı kenarındaki boşluğa nakledilmiştir. Çeşmenin dikdörtgen şekilli kütlesi 

görülebilmektedir. Musluğun yerleştirildiği daire şekilli delik ile onun 

altında yalağın yaslandığı yekpare taş da hala yerindedir.  

5.3.  Çayiçi Camii  

Yapraklı ilçesinin merkezinde, Aşağı Mahalle’ye bağlı Çayiçi mevkiindeki 

köprünün başında bulunan cami, kitabesine göre H. 1239 / M. 1823–24 

tarihinde inşa edilmiştir. Taştan örülmüş duvarlar sonradan sıva ile 

kaplanmış durumdadır. Ayrıca kuzey tarafa da sonradan bir son cemaat yeri 

eklenmiştir. Kuzey duvardaki dikdörtgen şekilli kapıdan harime 

girilmektedir. 7.26 X 8.32 m. ölçülerindeki harimin kuzey kanadında mahfil 

uzanmaktadır. 1.67 X 7.06 m. ölçülerindeki mahfil, ikisi serbest dört ahşap 

direğe oturan, altta üç gözlü üstte de beş gözlüdür. Bu özellikleriyle Çayiçi 

Camii, taş duvarlı ve ahşap tavanlı camiler grubunda değerlendirilmektedir 

(Resim 10). 

5.4. Cami-i Kebir 

Yapraklı ilçesinin merkezinde, Cami-i Kebir Mahallesi’ndeki Büyük Cami 

Sokağı’nda yer alan cami, içerisinde asılı olarak bulunan ibadete açılış 

beratına göre H. 1301 / M. 1883–84 tarihinde yaptırılmıştır. Kim tarafından 

yaptırıldığı kesin olarak bilinmeyen camiye 2002 yılında bir şadırvan ile 

kapının önüne bir giriş bölümü eklenmiştir (Resim 11). 

Kareye yakın kıble yönüne göre dikine dikdörtgen planlı olan yapı, 12.25 X 

13.55 m. ölçülerindedir. Harimin kuzey kenarında, dört ahşap direk ve 

duvarlara dayanan kadınlar mahfili yer almaktadır. Mahfil beş Bursa kemeri 

ile harime açılmaktadır. Harimin üzeri içten çıtalı düz ahşap tavanla, dıştan 

ise dört yana eğimli kiremitli bir çatıyla kapatılmıştır. Ahşap tavanın orta 

kısmı sekizgen şekilli olup, burada pembe, açık mavi ve krem renklerde 

çıtalarla geometrik şekillerle süslü bir tavan göbeği yer almaktadır.  

5.5. Tatlıpınar Köyü Camii  



Doç. Dr. Ahmet Ali BAYHAN  

 

100.YILA DOĞRU ÇANKIRI 

 

178 

Yapraklı ilçesinin merkezine yaklaşık 20 km. mesafede bulunan Tatlıpınar 

Köyü’ndeki cami, H. 1301 / M. 1883–84 tarihli eski bir yapıdır. 1991–1995 

yılları arasında kuzey tarafına yeni bir cami yapıldığından terk edilmiş, 

ancak köy imamı tarafından koruma altına alınarak muhafaza edilmektedir 

(Resim 12). 

Dıştan dört yöne meyilli kiremitli bir çatıyla örtülmüş olan yapının üst 

örtüsünde orta kısımda sekizgen kasnak üzerinde yükselen kiremit kaplı 

basık bir ahşap kubbeye yer verilmiştir. Kasnakta her yönde birer 

dikdörtgen şekilli pencere açılmıştır.  

Kuzeydeki kapıdan girildiğinde ulaşılan giriş bölümünün doğu kanadı 

odunluk olarak değerlendirilmiştir. Batı taraftaki bölümde de minare kaidesi 

mevcuttur. 9.58 X 8.97 m. ölçülerinde yaklaşık kare planlı harimin kuzey 

kenarını kadınlar mahfili işgal etmektedir. 9.58 X 1.88 m. boyutlarında ince 

uzun dikdörtgen şekilli mahfil, dört ahşap direk üzerine dayandırılmıştır ve 

kuzeybatı köşedeki merdivenle ulaşılmaktadır. Harimin üzeri tromplarla 

geçilen tek kubbeyle örtülmüştür.  

5.6. Tahirin Camii 

Yapraklı ilçesinin merkezinde, Cami-i Kebir Mahallesi’ndeki Kayabaşı 

Sokağı’nda yer alan cami, içerisinde asılı bulunan ibadete açılış beratındaki 

kayda göre H. 1305 / M. 1887–88 tarihinde inşa olunmuştur.  

Kerpiç ve taş malzemeden örülmüş duvarlara sahip cami, ahşap tavanlı bir 

yapıdır. Kuzey kenarın ortasındaki dikdörtgen şekilli kapıdan harime 

geçilmektedir. Harimin kuzey kanadını kadınlar mahfili işgal etmektedir. 

3.40 X 9.83 m. ölçülerinde yatay dikdörtgen şekilli kadınlar mahfili, ikisi 

serbest dört ahşap direk üzerine oturtulmuştur ve üç gözlüdür. 11.49 X 8.32 

m. ölçülerinde, kıble duvarına dikey dikdörtgen şekilli caminin harim kısmı, 

8.32 X 8.18 m. boyutlarında kare planlı bir yapı ortaya koymaktadır. Yapının 

üzeri içten çıtalı düz ahşap tavanla, dıştan da kiremitli ve dört yöne meyilli 

bir çatıyla örtülmüştür. Harimin üzerini örten düz ahşap tavanda çıtalarla 

baklava dilimleri oluşturulmuştur. Ortasındaki kare şekilli çökertmenin 

ortasına dokuz kenarlı bir tavan göbeği yerleştirilmiştir. Göbekte altı 

yapraklı gülbezekler dikkat çekmektedir. Harimi kuşatan duvarlarda 1977 

yılında yazılmış Esma-i Husna, Asır ve Fatiha sureleri ile Ayete’l-Kürsi ve 

şiir metinleri içeren yazıtlar bulunmaktadır (Resim 13). 
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5.7. Yenice Köyü Eski Cami 

Yapraklı ilçesine bağlı Yenice Köyü’nde bulunan Eski Cami’nin ne zaman ve 

kim tarafından yaptırıldığı kesin olarak bilinmemektedir. Ancak köyün 

yaşlıları caminin yaklaşık 120 yıllık olduğunu ileri sürerler. 

5.8. Divan Camii 

Yapraklı ilçesine bağlı Müsellim Köyü’nde bulunan Divan Camii, Dereli İçi 

denilen bölgenin bütün köylerinin birleşerek Cuma Namazı kıldıkları bir 

yapıdır (Resim 14). İlk olarak ne zaman kurulduğu bilinmeyen cami, 1953 

yılında tamir edilmiştir. 9.90 X 7.87 m. boyutlarında, kıble yönüne göre 

dikey dikdörtgen şekilli yapı, 0.90 m. kalınlığında, üzeri sıvalı moloz taş 

duvarlar üzerine düz ahşap tavanlıdır. Yapının kuzey tarafına sonradan 

yeni bir bölüm eklenmiştir. Ahşap mahfil ve tavan göbeğinde basit 

süslemeler dikkat çeker. Tavan göbeği altıgen çerçeveli olup, altı yapraklı 

gülbezek motifleriyle bezenmiştir. Duvarlar zeminden tavana kadar Kâbe 

(Harem-i Şerif), minber, kürsü, sancak ve kılıç tasvirleri yanı sıra Kur’an-ı 

Kerim’den muhtelif ayetler, isimler ve bitkisel desenlerle süslenmiştir. 

5.9. Şeyh İsmail Rumi Tekkesi 

‘Yeşil Direk Camii’ olarak da bilinen Şeyh İsmail Rumi Tekkesi, Yapraklı 

ilçesine bağlı Sazcığaz Köyü’nde, köyün kuzeybatı tarafında ilçeye giden 

yolun üst tarafında bulunmaktadır. Tekkenin kurucusu Şeyh İsmail Rumi 

olup, yaşadığı dönem ve diğer zaviyeleri dikkate alındığında, muhtemelen 

bu tekke XVII. yüzyılın başlarında inşa edilmiş olmalıdır (Resim 15). 

Doğu cephenin kuzey ucundaki 1.08 m. genişliğinde dikdörtgen şekilli 

kapıdan tekkeye girilmektedir. 9.89 X 11.22 m. ölçülerinde yaklaşık kare 

planlı mekân, ortada serbest duran silindirik ile doğu ve batı duvarlara 

bitişik kare ve çokgen gövdeli üç ahşap direk tarafından taşınan kalın ahşap 

kirişli düz tavanla örtülüdür. Burası kadiri ayinlerinde zikir hane olarak 

kullanılıyor olmalıdır. Yapı dıştan dört yöne meyilli kiremitli bir çatıyla 

örtülmüştür. Mekânın kuzey kenarında dördü serbest, sekizi de kuzey, doğu 

ve batı duvarlara bitişik altışardan iki dizi halinde sıralanmış on iki ahşap 

direk tarafından taşınan bir mahfil yerleştirilmiştir. Doğu uçtaki ahşap 

merdivenle ulaşılan mahfil, camilerde klasik olarak görmeye alıştığımızın 

aksine bir tarikat yapısı olması nedeniyle halvet hücrelerinin yerleştirildiği 

bir yer olarak dikkat çekmektedir. On bir basamaklı ve ‘L’ şekilli merdivenle 

halvetlerin önündeki harime nazır dolanma mekânına çıkılabilmektedir. 
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Dikdörtgen şekilli birer kapıyla bu taraçaya bağlanan hücrelerden birincisi 

1.28 X 1.80, ikincisi 1.28 X 1.00, üçüncüsü 1.28 X 1.05, dördüncüsü 1.28 X 

1.05, beşincisi 1.28 X 1.05, altıncısı 1.28 X 1.35, yedincisi ise 1.28 X 1.05 m. 

ölçülerinde basit mekânlardan ibarettir. 

5.10.Fethiye Türbesi 

Yapraklı ilçesinin merkezinde, Cami-i Kebir Mahallesi’ndeki Büyük Cami 

Sokak No: 10’da bulunan türbenin ne zaman ve kim tarafından, kim adına 

inşa olunduğu kesin olarak bilinmemektedir. Mahalli kaynaklarda, türbenin 

XVII. yüzyılda inşa edilmiş olabileceği belirtilmesine karşılık, plan şeması ve 

mimari tipi yapının Osmanlı Devleti’nin erken devrinde ya da yöreye hâkim 

olan Candaroğulları Beyliği döneminde, muhtemelen XV. veya XVI. 

yüzyılda inşa edilmiş olabileceğini düşündürmektedir. İki katlı yapının 

altında cenazelik, üstte de mescit kısmı mevcuttur. Alt kısım moloz taştan, 

üst kısım ise tuğladan yapılmış olan türbenin hem cenazeliğine, hem de 

mescit kısmına olmak üzere iki farklı kapısı vardır. Alt kat doğu batı 

ekseninde uzanan beşik tonozla örtülü cenazelik, üst kat ise tromplarla 

geçilen bir kubbeyle örtülü mescit bölümünden ibarettir (Resim 16). 

5.11. Amir-Mahir Güney (Ayenlerin) Evi  

Yapraklı İlçesi’nin Cami-i Kebir Mahallesi’ndeki Büyük Yayla Sokağı’nda 

bulunan Amir-Mahir Güney (Ayenlerin) Evi’nin inşa tarihi kesin olarak 

bilinmemektedir. Ancak özellikle yaren odasındaki(başoda) süslemeler 

dolayısıyla XIX. yüzyılda yapılmış olmalıdır (Resim 17).  

Geleneksel Anadolu Türk ev mimarisi içerisinde dış sofalı ev tipinde 

değerlendirilebilecek olan ev, dört yöne meyilli kiremit örtülü çatıyla 

kapatılmış olup, önünde de küçük bir bahçesi bulunmaktadır. İki katlı evin 

alt katında, içinde ocak ve dolap nişlerinin bulunduğu odalar mevcuttur. 

Günümüzde iki kardeş arasında paylaşılmış durumdaki üst katta ise 

yaklaşık 6.00 X 4.00 m. boyutlarındaki yaren odası alçıdan ocağı, ahşap 

dolap ve nişleri, yüklüğü, gusülhanesi yanı sıra ahşap üzerine toprak 

boyalarla yapılan tezyinatı ve alçı oyma süslemeleri ile Yapraklı sivil 

mimarisindeki en dikkat çekici mekândır. 

5.12. Hacı Mustafa Efendi Evi 

Yapraklı İlçesi’nde, Yukarı Mahalle’deki Hacı Mustafa Efendi Sokak No: 5’te 

bulunan Hacı Mustafa Efendi Evi’nin ne zaman inşa edildiği kesin olarak 

bilinmemektedir. Fakat Hacı Mustafa Efendi yörenin yetiştirdiği önemli 
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âlimlerden birisi olup, bugün kendi adıyla anılan küçük bir külliye de 

yaptırmıştır. Buradan hareketle bu evi de Hacı Mustafa Efendi, XIX. yüzyılın 

sonu ya da XX. yüzyılın başlarında yaptırmış olabileceği düşünülmektedir 

(Resim 18).   

Geleneksel Anadolu Türk ev mimarisi içerisinde dış sofalı ev tipinde 

değerlendirilebilecek olan ev, dört yöne meyilli kiremit örtülü çatıyla 

kapatılmış olup, önünde de küçük bir bahçesi bulunmaktadır. 

Ev iki katlı olup, alt kat ahır ve depo amaçlı olarak düzenlenmiştir. Alttan iki 

dönemeçli ahşap bir merdivenle üst kata ulaşılmaktadır. Merdivenden 

doğrudan sofaya geçilir. Sofanın güneyi tamamen dışarıya açık olup, doğu, 

batı ve kuzey tarafını ‘U’ biçiminde evin diğer müştemilatı kuşatmaktadır. 

Sofanın etrafını çevreleyen ve içlerinde ocak, ahşap dolap ve nişlerin 

bulunduğu odalar ve tuvalet haremliği, kuzeybatı köşede yer alan ve evin 

arka tarafındaki sokaktan da bir kapı vasıtasıyla ulaşılabilen bölüm ise 

selamlık olmalıdır. 

5.13. Fadik-Zuhure Baran Evi 

Yapraklı İlçesi’nde, Cami-i Kebir Mahallesi Kayabaşı Sokağı No: 16’da 

bulunan Fadik-Zuhure Baran Evi’nin ne zaman ve kim tarafından 

yaptırıldığı kesin olarak bilinmemektedir. Ancak mimari özellikleri 

dolayısıyla XIX. yüzyılın sonu veya XX. yüzyılın başlarında inşa edilmiş 

olmalıdır.  

Geleneksel Anadolu Türk ev mimarisi içerisinde dış sofalı ev tipinde 

değerlendirilebilecek olan ev, dört yöne meyilli kiremit örtülü çatıyla 

kapatılmış olup, önünde de küçük bir bahçesi bulunmaktadır. Kuzey kenarı 

dışa açılan sofanın doğu, batı ve güney taraflarında ocaklı, ahşap dolap ve 

nişli odalar ile hamam yer almaktadır. Ahşap malzemelerin üzerinde oyma 

tekniğinde süslemeler dikkat çekmektedir (Resim 19). 

5.14. Hatice Kale Evi 

Yapraklı İlçesi’nde meydanda yer alan Hatice Kale Evi, iki katlı olup, alt 

kattaki dükkânlar hala faal durumda, ama üst kattaki ev terk edilmiş 

vaziyettedir. Dolayısıyla orijinal kimliğini de büyük oranda kaybetmiş 

durumdadır. Fakat bir odasındaki ahşap tavan Yapraklı ilçesi için 

karakteristik bir özelliğe sahiptir. Kare şekilli odanın tavanı tamamen 

ahşaptandır. Çerçevedeki bordürler kareler, baklava dilimleri ve çiçek 
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desenleri ile bezenmiştir. Tavan orta kısımda kare şekilli bir çökertmeye 

sahiptir. Çökertmede de çiçekler ve baklava dilimleri ile orta kısmında 

dokuz kenarlı göbek yer almaktadır. Buradaki süslemeler kırmızı, siyah, 

yeşil, mavi, lacivert ve kahverengi renkli boyalarla işlenmiştir. Ev 

sahiplerinin verdiği bilgiler ve süslemeler bu binanın XIX. yüzyılın sonlarına 

doğru yapılmış olabileceğini ortaya koymaktadır. 

5.15. Kamil Çavuş Evi 

Yapraklı İlçesi’ne bağlı İkizören (Babsa) Beldesi’nde bulunan evin 1950’li 

yıllarda İbrahim Usta tarafından yapıldığı belde sakinleri tarafından 

söylenmektedir. Babsa deresinin batısında, kuzey-güney yönünde inşa 

edilmiş olan evin su basmanı taştan yapılmış olup cephesi de doğuya 

bakmaktadır. Geleneksel Türk ev mimarisinde iç sofalı tip olarak tasnif 

edilen tarzda yapılan ev, ortadaki sofa ile onun iki yanına yerleştirilmiş 

odalardan meydana gelmektedir (Resim 20). 

5.16. Yapraklı Bağ Evleri 

Yapraklı ilçesini ikiye bölen Değirmendere’nin her iki yamacında bulunan 

ve meyvecilikle fidancılık yapılan bahçe ve bağların içerisinde bağ evleri 

bulunur. Bunların bazıları hala kullanılır vaziyettedir. Bağ evleri, genellikle 

iki katlıdır ve yörede ‘köşk’ olarak bilinirler. Yaz aylarında aileden bir 

büyük kişi ile çocuklar bu köşklerde ikamet ederler ve bahçeyi beklerler. 

Mevsim sonunda meyveler toplandığında köşkler terk edilir. Köşk, alt 

kattaki taş duvarlar üzerine ahşaptan bir üst kattan ibarettir. Duvarları 

ahşap çatkılı kerpiç dolgulu üst kat, bir ya da iki odalıdır. Bu odaların 

önünde ‘yazlık’ denilen genişçe bir balkon bulunur (Resim 21-22). 

5.17. İkizören Beldesi (Osmanustagil) Köy Odası  

Yapraklı İlçesi’ne bağlı İkizören Beldesi’nin meydanında bulunan köy odası 

1950’li yıllarda Ahmet ULUSOY Usta tarafından yapılmıştır.   Tek katlı 

olarak inşa edilen oda, içerisinde ocak, şinanaylar, sedirler bulunan ve üzeri 

göbekli düz ahşap tavanla örtülü büyük bir mekân ile onun doğusundaki ek 

mekân ve kuzey tarafındaki ahır bölümünden ibarettir (Resim 23). 

5.18. Şehit Faruk Yücel Çeşmesi 

Yapraklı ilçesinin merkezinde, Cami-i Kebir Mahallesi’ndeki Hamam Sokak 

No: 19’da bulunan çeşme bir evin duvarına yerleştirilmiştir. Hali hazırdaki 
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yapısıyla 02.07.1960 tarihinde Şehit Faruk Yücel adına düzenlenmiş olan 

çeşmenin üzerinde eski bir çeşmeye ait kitabe yer almaktadır. 

6.Ticari Yapı 

Anadolu eskiden beri ticari yol güzergâhlarında bulunduğundan dolayı 

küçük büyük hemen pek çok yerleşim yerlerinde bunun akislerini görmek 

mümkündür. Yapraklı’da da buna paralel olarak bir panayırın tertip edildiği 

bilinmektedir. Yapraklı ilçe merkezine yaklaşık 8 km. mesafede, 1780 m. 

yükseklikteki Yapraklı Yaylası’nda kurulan panayırın ilk olarak ne zaman 

tesis edildiği bilinmemektedir. Panayırın kurulduğu yer, etrafı ormanlarla 

çevrili ve muhtelif su kaynaklarından beslenen kırk filkeli panayır çeşmesine 

sahipti. Eski kaynakların ifadesine göre, her yılın Eylül ayında ve ayın 

dolunay olduğu dönemde kurulan panayır, namazgâh denilen yerde 

topluca kılınan Cuma namazından sonra dualarla açılırdı. Dört gün süren 

panayır alanında bugün bile bazı kalıntılar görülebilmektedir. Muhtemelen 

burada kurulan dükkânlara ait moloz taş örgülü duvar kalıntıları panayırın 

yapısıyla ilgili bilgi vermekten oldukça uzaktır. Ancak sayıları 999 kadar 

olduğu rivayet edilen dükkânlarla, Hint, Fas, Mısır, Suriye ve Anadolu’nun 

çeşitli yerlerinden gelen tacirlerin oluşturduğu baharat, kuyumcu, saraç ve 

diğer çarşılar oluşturulurdu. Bazı çarşı isimleri Yapraklı’da kulaktan kulağa 

aktarıla gelmiştir. Manifaturacılar Arastası, Bağdat Çarşısı, Acem Çarşısı ve 

At Panayırı gibi. Suriye ve Hint kumaşları, mercanları, incileri, at takımları, 

tabaka ve ağızlık gibi gümüş takımları, Tokat alacası, yemenisi ve bakırı, 

Gümüşhacıköy’ün gümüşü, Gürün’ün şal dokuması, Kastamonu bezi, 

Uzunova ve Çukurova’nın katır ve hayvanatı bu çarşılarda rağbet gören 

mallar arasındaydı. Başlangıçta ticaretin mal takası şeklinde olduğu 

sanılmaktadır.  

Yapraklı panayırının bir diğer özelliği de ticari alışverişin dışında sanatsal 

ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesidir. Akşam olduğunda davullar ve 

zurnalar eşliğinde saz şairleri, hokkabazlar ve cambazlar kendi beceri ve 

kabiliyetlerini sergilerlerdi. Aynı zamanda muhtelif yarışmalar tertip 

edilirdi.  

Asırlarca büyük bir canlılıkla yaşatılmış olan panayır, XIX. yüzyılın 

sonlarına doğru Endüstri alanındaki gelişmeler ve özellikle de zamanın 

Mutasarrıfı Gözlüklü Hamdi Bey’in çarşıları kendi şahsına temlik etme 
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girişimi yanı sıra büyük kentlerde modern çarşıların kurulması gibi 

etkenlerle dağılmıştır (Resim 24).   

7.Giyim Kuşam 

Yapraklı merkez ve köylerinde yaşayanlar, günlük giyim kuşamların 

dışında geleneksel kıyafetlerini düğün ve nişan gibi özel günlerde halen 

yaşatmaya devam etmektedir. Yöresel olarak ‘çar’ denilen başörtüsü 

hanımların dışarıya çıkarken kullandıkları Yapraklı ilçe merkezine özgü bir 

kıyafettir. Bundan başka ilçe dışına çıkışlarda ‘atkı’ adı verilen yünlü 

dokuma örtü, başörtüsü olarak kullanılır. Ayrıca ‘önlük’ diye isimlendirilen 

ve bele takılan uçkurlu dokuma için kırmızı ve siyah kareli kumaş tercih 

edilir. Geleneksel kıyafetler arasında üç etek, şalvar, fermane, bindallı, 

kaftan, çoraplar sayılabilir. 

Üç etek, arkası tek, önü iki parçalı ve topuklara kadar etek boyu uzanan bir 

elbisedir. Eteklerinde ‘harç’ denilen sırma danteller vardır. Genellikle 

mecidiye (icadiye) olarak isimlendirilen saten kumaştan yapılır. Şalvar, canlı 

renklerden seçilen bir giysi olup, üç eteğin tamamlayıcısıdır. Fermane, üzeri 

sırma ve simlerle işli, genelde mor, bordo ve siyah renklerin tercih edildiği, 

kolları uzun ve önden açık bir giysi çeşididir. Bindallı, tek parça olup, 

belden kesiksiz, yaka biraz açık, kolları bilek kısmında genişleyen bir giysi 

türüdür. Genellikle bordo ve mor renklerin kullanıldığı bindallılar, altın 

renkli sırma ve simlerle süslenirler. Bu giysiyle birlikte bele gümüş veya 

altın kemer takılır. Kaftan, düğün ve nişan gibi özel günlerde giyilen ve 

fermane (salta), şalvar, üç etek, bürme, gümüş kemer ve yüz örtüsünden 

oluşan kıyafetin tamamı olup, satenden çeşitli renk ve desenlerdedir. 

Çoraplar, canlı ve göz alıcı renklerde örülür. Giysileri tamamlayıcı unsur 

olarak da kadınların altın, dikişli küpe veya altın zincire dizilmiş Reşat, 

Cumhuriyet, Gremse Yarımı ya da Çeyreği gibi altın takarlar (Resim 25-26).   

8.El Sanatları 

Yapraklı’da hammaddesi tiftik ve yün ipliğine dayalı nakışlı çorap, eldiven 

ve şal dokuması meşhurdur. Eskiden haftada 400–500 kg kadar iplik üretilir 

ve ilçe merkezinde Cumartesi günleri kurulan ‘İplik Pazarı’nda satılırdı. Bu 

sebeple halkın uzun süre geçim kaynaklarından birisini oluşturan tiftik 

ipliği, öreği denilen ağaçtan yapılan bir araçta bükülür ve pazarda 

Tosyalılara pazarlanırdı. Çünkü ‘Tosya Kuşağı’ bu iplikten dokunur. Ayrıca 
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ilçeye bağlı bazı köylerde geleneksel el dokuma halılara ve çorap, heybe gibi 

ürünlere de rastlanmaktadır (Resim 27).  
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Resim 1- Yapraklı Genel Görünüşü 
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Resim 2- Yapraklı İlçe Meydanı 

 

 

Resim 3- Çevrecik Köyü Kaya Mezarı 
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Resim 4- İkizören Nekropolü’ndeki Lahit Tipi Mezar 

 

 
Resim 5- İkizören Nekropolü’ndeki Kaya Mezarı 
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Resim 6- Kıvçak Köyü’ndeki Kaya Mezarı 

 

 
Resim 7- Subaşı Köyü Kaya Mezarı 
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Resim 8- Suca Bey Külliyesi 

 

 
Resim 9- Hacı Mustafa Efendi Külliyesi 
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Resim 10- Çayiçi Camii 

 

 
Resim 11- Cami-i Kebir 
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Resim 12- Tatlıpınar Köyü Camii 

 

 
Resim 13- Tahirin Camii 
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Resim 14- Divan Camii 

 

 
Resim 15- Şeyh İsmail Rumi Tekkesi 

 



Doç. Dr. Ahmet Ali BAYHAN  

 

100.YILA DOĞRU ÇANKIRI 

 

194 

 
Resim 16- Fethiye Türbesi 

 

 
Resim 17- Amir-Mahir Güney (Ayenler) Evi 
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Resim 18- Hacı Mustafa Efendi Evi 

 

 
Resim 19- Fadik-Zuhure Baran Evi 
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Resim 20- Kamil Çavuş Evi 

 
Resim 21- Ahmet Koç’a Ait Bağ Evi 
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Resim 22- Ali Uslu’ya Ait Bağ Evi 

 

 
Resim 23- İkizören Beldesi (Osmanustagil) Köy Odası 
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Resim 24- Yapraklı Panayırının Kurulduğu Alan 
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Resim 25- Yapraklı’da Kaftan Resim 26- Yapraklı’da Gelinlik 

  

 
Resim 27- Yapraklı’daki El Sanatlarından Örnekler 
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Ergün LAFLI 

Giriş 

Karadeniz’in Anadolu kıyıları, Karadeniz’e kıyısı olan Bulgaristan, 

Romanya, Moldova, Ukrayna, Rusya ve Gürcistan Cumhuriyetleri ile 

karşılaştırıldığında Hellenistik ve Roma dönemleri arkeolojisi en az 

tanınanıdır. Cumhuriyet döneminin başlangıcından sonra yapılan çok az 

sayıdaki araştırma Türkiye’nin Karadeniz kıyısı arkeolojisini bir türlü 

canlandırmaya yetmemiş ve bu bölge diğer Anadolu yöreleri ile 

karşılaştırıldığında hep daha cılız bir araştırma bölgesi izlenimi vermiştir.  

Karabük İli, Eskipazar İlçesi’nde (Resim 1) yoğun miktarda Roma 

İmparatorluk dönemine ait tarihi kalıntılar bulundurmaktadır. Bizim 

tespitlerimize göre Hadrianoupolis’ten-sırası ile-J. M. Kinneir, W. F. 

Ainsworth, E. Boré, C. Ritter, E. Reclus, C. Texier, G. Hirschfeld, R. M. 

Ramsay, V. Cuinet, R. Leonhard, A. D. Mordtmann, Mendel, H. von Gall, G. 

Jacopi, A. Gökoğlu, Wilson, K. Belke, E. Schwertheim, C. Marek ve R. 

Matthews bahsederler. 

Kentin yerini ilk önce Kiepert tespit etmiştir. Kentin yeri hakkında bazı 

şüpheler var ise de genel eğilim Viranşehir’in olduğu yer ve yakınlarında 

olduğudur. Bazı araştırmacılar kenti Çaylı ve Budaklar arasına, Leonhard ve 

Kiepert gibi bazıları ise bu günkü Viranşehir’in olduğu yere 

yerleştirmişlerdir. 1901 yılında Mendel kentin nekropolünü araştırmıştır ve 

bir yazıttan kentin yerinin Viranşehir olduğunu iddaa etmiştir. R. Leonhard 

1915’deki kitabında bir heykelin kaidesinde bulunduğu kitabede ‘Caesar 

Hadrianoupolis’ adını okumuş olduğundan şehrin burada Viranşehir 

bulunduğunu düşünmüştür. 1967 yılında bölge ile ilgili Oxford 

Üniversitesi’nde bir doktora tezi yazan Wilson kentin yerini Viranşehir 

olarak kesinleştirmiş ve belki de 2003 yılı kazılarında keşfedilen mozaikli 

kilisenin yerini belirtmiştir.  

Kent ile ilgili en bilimsel ve kapsamlı çalışma 1993 yılında Chr. Marek 

tarafından yayınlanan kısa bölümdür. Burada Marek kent ile ilgili tüm 

yazıtları toplamıştır. Tek bilimsel arazi çalışması ise 2001 yılında R. 

Matthews tarafından yapılmış olup, bu çalışma da çok kısa soluklu 

olmuştur. 

                                                           
  Doç. Dr. Paphlagonia Hadrianoupolis’i Arkeolojik Kazısı Başkanı / Dokuz Eylül Ü. Fen-Edebiyat 

Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi / Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Arkeolog Üyesi. 
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Daha Önceki Tarihsel ve Arkeolojik Veriler 

Orman alanları ve tatlı su kaynakları yönünden çok zengin olan bu yöre 

bunlara paralel olarak arkeolojik açıdan da çok zengindir. Hadrianoupolis 

kenti ve Eskipazar yöresi Paphlagonia, Galatia ve Bithynia bölgeleri 

sınırında bulunmaktadır, ama Hadrianoupolis bir güneybatı Paphlagonia 

kentidir. 

I. Binde Karabük ve çevresi Phrygler’in etki alanı içinde olmalıydı. Buna 

rağmen bölgede Phrygler’den çok az taşınmaz kalıntı tanınmaktadır.  

I. Seleukos’un İ.Ö. 280’de ölümünden sonra Paphlagonia’da Bithynia 

Krallığı kurulmuş ve bu krallık bölgedeki Hellen uygarlığının temsilcisi 

olmuştur. Bölgedeki Hellenistik krallıklar dönemi kalıntıları Eflani ilçesinde 

yoğunlaşmaktadır. Hellenistik krallıklardan Bithynia krallığı İ.Ö. 70’de 

Romalı’ların Paphlagonia’yı ele geçirmesini önlemek için Eflani’de üs 

oluşturulmuş ve bölgenin savunmasını buradan gerçekleştirmişlerdir. Eflani 

ve çevresi Bithynia Kralı Nikomedes’in oğlu Phylomenes’ten dolayı, 

‘Phylomenes Yurdu’ olarak bilinmektedir. Bithynia Krallığı İ.Ö. 1. yy. da 

Roma İmparatorluğu hâkimiyetine girmiştir.   

Roma İmparatorluğu, İ.Ö. 1. yüzyılda Anadolu’ya girince önem verdiği 

yerlerden birisi de Batı Karadeniz Bölgesi olmuş, bölgenin ormanları ve 

madenlerini emperyalist bir politika izleyerek kendi çıkarları doğrultusunda 

kullanmayı bilmiştir. Romalılar zamanında bölge önce Bithynia (İ.Ö. 74), 

sonra da Bithynia-Pontos (İ.Ö. 64) eyaleti adları ile idare edilmiştir. Roma 

yönetiminin Karabük ili sınırları içinde kurduğu en önemli kentler 

Eskipazar sınırları arasında yer almaktadır. Bunlar, Hadrianoupolis ve 

Kimistene adı ile anılan yerleşme alanlarıdır. Hadrianoupolis kenti İ.Ö. 64 

yılında kurulduğu söylense de kentin Hellenistik dönemde isminin ne 

olduğu ve nasıl bir kent olduğu konusunda hiçbir bilgi yoktur. Yazılı 

kaynaklarda Hadrianoupolis bahsi Roma İmparatoru Hadrianus’un kenti 

onarması ve yeniden imarı ile başlar. Buna göre İ.S. 162-127 yıllarında avı 

çok seven Romalı imparator Hadrianus, Bithynia Dağlarında ava çıkar ve av 

sporunun anısına, sevgilisi Antanios şerefine Bithynia’nın doğusunda 

Hadrianoupolis’ı kurar. Kentle ilgili yazılı kaynaklar Bizans devrinde 

yoğunlaşırlar. Kent yazıtlarında kentin ismi ilk önce ‘Kaisareia’ olarak geçer 

ve daha sonraları ismine bir ek isim gelir. Bu Marek’e göre kentin Chora’sını 

genişletmesi ile ilgilidir.      
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Kent Hierokles’e göre Roma İmparatoru Theodosius döneminde İ.S. 408-450 

yıllarında Hadrianoupolis’in Doğu Roma’nın ‘Honorias’ eyaletine bağlı bir 

idari birim oldu bilinmektedir. Erken Bizans döneminde Hadrianoupolis 

dinsel açıdan  büyük önem kazanarak piskoposluk olmuştur.  

Kimistene hakkında ise hemen hemen hiçbir şey bilinmemektedir. Yalnız 

Kimistine’nin etimolojik durumu bize ismin Hellen öncesi bir uygarlığa ait 

olduğudur. 

Coğrafik ve Topografik Konumu 

“Paphlagonia Hadrianoupolis’i” olarak adlandırılan yer bugün Karabük ili, 

Eskipazar ilçe merkezinin 3 km batısında “Viranşehir” olarak adlandırılan 

mevki ve çevresinde arazi üzerinde dağınık bir şekilde bulunmaktadır. 

Hadrianoupolis kenti ise Budaklar, Büyükyaylalar, Çaylı ve Beytarla 

köylerini kapsamaktadır. Buradaki Budaklar köyü, Hacı Ahmetler 

Mahallesi’nde kentin kalıntıları yoğunlaşmaktadır ve bu mevki Viranşehir 

olarak adlandırılmaktadır. 

Yüzölçümü 4.145 km² olan ve Karadeniz Bölgesi’nin Batı Karadeniz 

Bölümü’nde yer alan Karabük İli, 40° 57' ve 41° 34' Kuzey enlemleriyle 32° 

04' ve 33° 06' Doğu boylamları arasında yer almaktadır. Karabük kuzeyde 

Bartın (80 km.), kuzeydoğu ve doğuda Kastamonu (120 km.), güneydoğuda 

Çankırı (195 km.), güneybatıda Bolu (130 km.), batıda Zonguldak (170 km.) 

illeriyle komşudur. Ankara’ya 230 km., İstanbul’a 400 km. uzaklıktadır. 

Karabük ilinin ilçeleri Eflani, Eskipazar, Ovacık, Safranbolu ve Yenice'dir.   

Uzun yıllar Çankırı ili Çerkeş ilçesinin bucağı olan Eskipazar 1945 yılında 

İlçe olmuş, 1995 yılında Karabük'ün vilayet olması nedeniyle Çankırı'dan 

ayrılarak Karabük'e bağlanmıştır. İl Merkezine uzaklığı 36 km’dir. 5 

mahallesi ve 49 köyü bulunan bu ilçe dağınık bir yerleşim yerine sahiptir.  

Eskipazar, Karadeniz bölgesinin Batı Karadeniz bölümü içerisinde yer alır. 

Doğuda Çankırı iline bağlı olan ilçe İl’in Kuzeybatısında yer alır. İlçenin 

doğusunda Çerkeş, Kuzey Doğusunda Ovacık, Batıda Bolu’nun Mengen, 

Güneyde Gerede, Kuzeyde de Zonguldak’ın Karabük ve Devrek ilçeleri ile 

sınırlıdır.  

Yüzölçümü 657 kilometrekare, denizden yüksekliği 750 m olan Eskipazar'ın 

en önemli akarsuyu Eskipazar Çayı, en önemli yükseltisi de Hodulca Dağı 

(1700 m.)'dır. Karasal iklimin hüküm sürdüğü ilçedeki 18.873 toplam 



Doç.Dr.Ergun LAFLI 

 

100.YILA DOĞRU ÇANKIRI 

 

204 

nüfusun (2000 yılı sayımı), 9937'si merkezde, 8936'sı köylerde yaşamaktadır. 

Karabük'ün toplam alanının 93.020 hektarını tarım toprakları, 271.403 

hektarını ormanlar, kalan kısmını ise mera, yerleşim yeri ve diğer alanlar 

oluşturmaktadır. Bu verilere göre İl'in % 65.48"i ormanlarla kaplıdır.   

Karabük’te III. Jeolojik zamanda oluşan, kalkerli (kireçtaşı) araziler geniş yer 

kaplar. Kireçtaşları arasına killi ve kumlu tabakalar da bulunmaktadır. IV. 

Jeolojik zamanda (Kuvaterner), Ovacık çevresindeki traverten alanı 

oluşmuştur. Vadiler, kuvaternerde akarsuların gelişip, plato yüzeylerini 

yarmasıyla oluşmuştur. Safranbolu ve Eflani çevresindeki kalkerli arazi, 

metamorfizmaya (başkalaşım) zengin mermer yatakları oluşmuştur. 

Eflani’de mermer dışında, çakmak taşı ve kömür yatakları da 

bulunmaktadır. Ovacık’ta bol miktarda alçı taşı bulunmakta, ara ara gnays 

ve bazaltlara da rastlanmaktadır. Yenice’de dolomit ve kuvarsit, Eflani’de 

kuvarsit yatakları bulunmaktadır. Yüzey araştırmamız sırasında bu taş 

cinslerinin Hadrianoupolis’te kullanılanlarını saptamayı amaçlamaktayız.   

Karabük, etrafı yüksek tepelerle çevrili, havza karakteri gösterir. Ortalama, 

250-500 m. yüksekliğe sahiptir. Kuzeyde dağlık alanlardan kaynaklanan tali 

dereler, şehre doğru taşıdıkları maddelerle alüvyal dolgu oluşturulmuştur. 

Doğuda Safranbolu’ya doğru yükselti artarak 600 m.yi bulur. Dağlar, Kuzey 

Anadolu Dağları’nın bir parçası olduğundan kıvrımlı yapıdadır ve 2000 m. 

yüksekliği geçmezler. Kuzeydeki, Sarıçiçek Tepesi (1750 m), güneybatıdaki 

Aladağlar (1040 m.) doğudaki Bürnük Tepesi (1143 m.) başlıca 

yüksekliklerdir. Eflani çevresi, küçük akarsularla parçalanmış plato 

görünümündedir. Ortalama yüksekliği 1130 m. olan Ovacık da vadilerle 

parçalanmış plato ve düzlükler üzerinde bulunur. Yenice çevresinde ise 

düzlük ve ovalık alan bulunmayıp, engebeli ve yüksek bir araziye sahiptir. 

Karabük’te büyük düzlük ve ovalar yoktur. Araç ve Soğanlı Çayları’nın 

kenarında küçük düzlükler yer alır. Başlıcaları, Eskipazar Çayı’nın Soğanlı 

Çayı’na karıştığı alandaki Cemal Ovası, Eskipazar çevresindeki Hamamlı, 

Sadeyaka ovalarıdır. Karabük’te çok sayıda yayla vardır. Karabük, 

Eskipazar, Yenice arasında kalan Sorkun Yaylası (1650 m.) 

başlıcalarındandır.  

İlin, en önemli akarsuyu, Filyos Irmağıdır. Bu ırmağın 2 önemli kolu olan 

Araç ve Soğanlı Çayları il topraklarındaki önemli akarsulardır. Filyos 

Irmağı, kaynaklandığı yerden, denize dökülünceye kadar değişik isimler 
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alır. Kaynaklandığı yerde Ulusu adıyla bilinen akarsu, Gerede yakınlarında 

Gerede Suyu, Eskipazar yakınlarında Soğanlı Çayı, Araç Çayı’yla 

birleştiğinde Yenice Irmağı adını alır. Devrek Çayı’nı da alan akarsu Filyos 

Irmağı adıyla Karadeniz’e dökülür. Irmak 288 km. uzunluğundadır.  

Eskipazar ve Karabük’ün maden kömürü havzasına ve sahile yakınlığı, 

demiryolu güzergâhında bulunuşu ve büyük kentlere yakınlığı projemizi 

kolaylaştıracaktır. 

Daha Önceki Araştırmalar 

Eskipazar ilçesinde yoğun miktarda Roma İmparatorluk dönemine ait tarihi 

kalıntılar bulundurmaktadır. Buna rağmen ilçede ve Hadrianoupolis’te 

arkeolojik çalışmalar son derece azdır. Bizim tespitlerimize göre 

Hadrianoupolis’ten sırası ile J. M. Kinneir, W. F. Ainsworth, E. Boré, C. 

Ritter, E. Reclus, C. Texier, G. Hirschfeld, R. M. Ramsay, V. Cuinet, R. 

Leonhard, A. D. Mordtmann, Mendel, H. von Gall, G. Jacopi, A. Gökoğlu, 

Wilson, K. Belke, E. Schwertheim ve C. Marek bahsederler. 

Kentin yerini ilk önce Kiepert tespit etmiştir. Kentin yeri hakkında bazı 

şüpheler var ise de genel eğilim Viranşehir’in olduğu yer ve yakınlarında 

olduğudur. Bazı araştırmacılar kenti Çaylı ve Budaklar arasına, Leonhard ve 

Kiepert gibi bazıları ise bu günkü Viranşehir’in olduğu yere 

yerleştirmişlerdir. 1901 yılında Mendel kentin nekropolünü araştırmıştır ve 

bir yazıttan kentin yerinin Viranşehir olduğunu iddaa etmiştir. R. Leonhard 

1915’deki kitabında bir heykelin kaidesinde bulunduğu kitabede “Caesar 

Hadrianoupolis” adını okumuş olduğundan şehrin burada Viranşehir 

bulunduğunu düşünmüştür. 1967 yılında bölge ile ilgili Londra’da bir 

doktora tezi yazan Wilson kentin yerini Viranşehir olarak kesinleştirmiş ve 

belki de 2003 yılı kazılarında keşfedilen mozaikli kilisenin yerini belirtmiştir.  

Kent ile ilgili en bilimsel ve kapsamlı çalışma 1993 yılında Marek tarafından 

yayınlanan kısa bölümdür. Burada Marek kent ile ilgili tüm yazıtları 

toplamıştır. Tek bilimsel arazi çalışması ise 2001 yılında R. Matthews 

tarafından yapılmış olup, bu çalışma da çok kısa soluklu olmuştur. R. 

Matthews ile yaptığımız yazışmalarda buradaki çalışmasını 2001 yılında 

tamamlamıştır. Bunun dışında kentten bilinen K. Belke’nin kitabındaki 

“Hadrianoupolis” maddesi ile sınırlıdır. Birçok yayında kentin ismine bile 

rastlanmaz. 
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Bölgede 1980 yılında İsmail Kaygusuz çalışmış olup İstanbul Üniversitesi, 

Edebiyat Fakültesi’nde konu ile doktora yazmıştır.   

Tarihsel ve Arkeolojik Veriler 

Orman alanları ve tatlı su kaynakları yönünden çok zengin olan bu yöre 

bunlara paralel olarak arkeolojik açıdan da çok zengindir. Hadrianoupolis 

kenti ve Eskipazar yöresi Paphlagonia ve Bithynia bölgeleri sınırında 

bulunmaktadır ama Hadrianoupolis bir Paphlagonia kentidir. 

I. binde Karabük ve çevresi Phrygler’in etki alanı içinde olmalıydı. Buna 

rağmen bölgede Phrygler’den çok az kalıntı tanınmaktadır.  

Seleukos’un İ.Ö 280’de ölümünden sonra Paphlagonia’da Bithynia Krallığı 

kurulmuş ve bu krallık bölgedeki Hellen uygarlığının temsilcisi olmuştur. 

Bölgedeki Hellenistik krallıklar dönemi kalıntıları Eflani ilçesinde 

yoğunlaşmaktadır. Hellenistik krallıklardan Bithynia krallığı İ.Ö. 70’de 

Romalı’ların Paphlagonia’yı ele geçirmesini önlemek için Eflani’de üs 

oluşturulmuş ve bölgenin savunmasını buradan gerçekleştirmişlerdir. Eflani 

ve çevresi Bithynia Kralı Nikomedes’in oğlu Phylomenes’ten dolayı, 

“Phylomenes Yurdu” olarak bilinmektedir. Bithynia Krallığı İ.Ö 1. yy. da 

Roma İmparatorluğu hâkimiyetine girmiştir.   

Roma İmparatorluğu, İ.Ö. 1. yüzyılda Anadolu’ya girince önem verdiği 

yerlerden birisi de Batı Karadeniz Bölgesi olmuş, bölgenin ormanları ve 

madenlerini emperyalist bir politika izleyerek kendi çıkarları doğrultusunda 

kullanmayı bilmiştir. Romalılar zamanında bölge önce Bithynia (İ.Ö. 74), 

sonra da Bithynia-Pontos (İ.Ö. 64) eyaleti adları ile idare edilmiştir. Roma 

yönetiminin Karabük ili sınırları içinde kurduğu en önemli kentler 

Eskipazar sınırları arasında yer almaktadır. Bunlar, Hadrianoupolis ve 

Kimistene adı ile anılan yerleşme alanlarıdır. Hadrianoupolis kenti İ.Ö. 64 

yılında kurulduğu söylense de kentin Hellenistik dönemde isminin ne 

olduğu ve nasıl bir kent olduğu konusunda hiçbir bilgi yoktur.  

Yazılı kaynaklarda Hadrianoupolis bahsi Roma İmparatoru Hadrianus’un 

kenti onarması ve yeniden imarı ile başlar. Buna göre İ.S. 162-127 yıllarında 

avı çok seven Romalı imparator Hadrianus Bithynia dağlarında ava çıkar ve 

av sporunun anısına, sevgilisi Antanios şerefine Bithynia’nın doğusunda 

Hadrianoupolis’ı kurar. Kimistene hakkında ise hemen hemen hiçbir şey 

bilinmemektedir. 
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Kentle ilgili yazılı kaynaklar Bizans devrinde yoğunlaşırlar. Kent 

yazıtlarında kentin ismi ilk önce “Kaisareia” olarak geçer ve daha sonraları 

ismine bir ek isim gelir. Bu Marek’e göre kentin Chora’sını genişletmesi ile 

ilgilidir.      

Kent Hierokles’e göre Roma İmparatoru Theodosius döneminde İ.S. 408-450 

yıllarında Hadrianoupolis’in Doğu Roma’nın “Honorias” eyaletine bağlı bir 

idari birim oldu bilinmektedir. Erken Bizans döneminde Hadrianoupolis 

dinsel açıdan  büyük önem kazanarak piskoposluk olmuştur.  

Paphlagonia Hadrianoupolis’i 

Karabük İli, Eskipazar İlçesi’nin yaklaşık 3 km doğusunda bulunan 

Hadrianoupolis antik öreninde 2005 yılında başladığımız arazi çalışmaları 

bize Hadrianoupolis’in Güneybatı Paphlagonia bölgesindeki bu kentte Geç 

Hellenistik, Roma ve Erken Bizans devirlerinde (en azından İ.Ö. 1. yy.’dan 

İ.S. 8. yy.’a değin) yerleşilmiş olduğunu ve kentin diğer Paphlagonia 

yerleşimlerinde olduğu gibi bir “çekirdek” bölgeye ve bu bölge çevresinde 

yoğunlaşan bir “yayılma alanına” (antik çağda “chora”) sahip olduğunu 

göstermiştir. Orman alanları ve tatlı su kaynakları yönünden çok zengin 

olan bu yöre bunlara paralel olarak arkeolojik açıdan da çok zengindir.  

Hadrianoupolis kenti ve Eskipazar yöresi antik Paphlagonia, Galatia ve 

Bithynia bölgeleri sınırında bulunmaktadır ama Hadrianoupolis bir 

güneybatı Paphlagonia kentidir. Hadrianoupolis öreninin “çekirdek 

bölgesi”nin (kent merkezinin) yayılım alanı Eskipazar İlçe merkezinin 3 km 

batısındaki Budaklar Köyü ve bu köye bağlı Hacıahmetler, Çaylı ve Eleler 

Mahalleleri sınırları içerisindeki 10 km’lik doğu-batı doğrultusunda ve 4 

km’lik kuzey-güney hattında, bugünkü Eskipazar-Mengen Karayolu’na 

paralel olarak uzanan mevkidir.  

Bu alanda 2005 yılında yaptığımız arkeolojik yüzey araştırmalarında 24 adet 

dağınık kamu ve diğer tür yapılar tespit edilmişlerdir (Resim 2). Bu kamu 

yapıları arasında “Hamam A” yapısı, ikinci bir hamam yapısı, “A” ve “B” 

olarak adlandırdığımız iki kilise yapısı, bir savunma yapısı, tiyatro 

olduğunu düşündüğümüz bir yapı, bir kemerli yapı, bir nymphaeum ve 

kubbeli bir yapı gibi anıtsal binalar bulunmaktadır. Bu binalardan 2006 

yılında ikisinde, 2007 yılında ise beşinde arkeolojik kazı çalışmaları 

yapılmıştır.  
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Eylül 2007’de Karabük Bölge Koruma Kurulu tarafından Hadrianoupolis 

kentinin yayılmış olduğu alan 1. Dereceli Arkeolojik Sit olarak tescillenmiş 

ve koruma altına alınmıştır. Geç antik çağda (İ.S. 5. ve 7. yy.’lar arası) 

mozaik sanatının eşsiz örnekleri ile ön plana çıkmış olan Hadrianoupolis 

antik kentinde tespit edilmiş 24’e yakın antik yapı kalıntısından yaklaşık 

10’unda mozaik zemine rastlanmış olup, bu durum kentin o dönemlerde ne 

denli zengin ve ileri düzeyde olduğunun göstergesidir. 2008 sezonunda 

süren onarım çalışmalarında bu mozaik panellerin korunmasına yönelik 

olarak konservasyon çalışmaları titizlikle sürdürülmüştür. 

Bu bölge ile ilgili bilimsel çalışmalar henüz yeterli düzeyde olmamakla 

beraber, 2001 yılından itibaren R. Matthews tarafından ilk sistematik arazi 

çalışmaları başlatılmıştır. Kentteki ikinci arkeolojik arazi çalışması 2003 

yılında Karadeniz Ereğli Müzesi'nin Erken Bizans B Kilisesi'nde yaptığı 

kurtarma kazısıdır.  2005 yılından itibaren bölgedeki arkeolojik araştırmalar, 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ergün 

Laflı başkanlığındaki bir ekip tarafından yürütülmektedir. Bu arkeolojik 

araştırma projesinde genel itibariyle şunlar amaçlanmaktadır.  

 Bu az bilinen bölgenin arkeoloji ve mimarlık tarihi yönünden detaylı bir 

şekilde araştırılması, çağdaşı olan kentlerle ilişkilerinin irdelenmesi ve 

gerekli mukayeselerinin yapılması ve böylece Hadrianoupolis kentinin 

antik çağdaki yerinin tespit edilebilmesinin sağlanması.  

 Kentte bulunan mimari kalıntıların ve yerleşim alanlarının belgeleme 

çalışmalarının sistematik bir şekilde yapılıp, bilimsel alanda 

tanıtılmasının sağlanması ve kent ile ilgili gerekli yayınların 

oluşturulması.  

 Belgeleme çalışmaları ışığında ortaya çıkartılan mimari ve arkeolojik 

kalıntılar ile ilgili gerekli koruma çalışmalarını başlatarak, bu öğelerin 

tahrip olmasının engellenmesi.  

 Yapılan koruma faaliyetleri çerçevesinde bölgenin tanıtımının 

yapılması.  

 Gerekli sergileme faaliyetlerinin de gerçekleştirilebileceği alanların 

oluşturularak bölgenin turizme kazandırılmasının sağlanması. 

2005’den beri yapılan çalışmalar aşağıdaki kazı alanlarında yoğunlaşmıştır: 
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Erken Bizans A Kilisesi  

2003 yılında Karadeniz Ereğlisi Müze Müdürlüğü tarafından yapılan 

kurtarma kazılarında ortaya çıkarılan ve tarafımızdan “Erken Bizans B 

Kilisesi” olarak adlandırılan kent merkezindeki kilise dışında, 

Hadrianoupolis’de ikinci bir kilise kalıntısı 2005 yılı yüzey araştırmalarımız 

sırasında kent surlarının dışında tespit edilen ve tarafımızdan “Erken Bizans 

A Kilisesi” olarak adlandırılan yapıdır (Resim 3).  

Burası Hadrianoupolis’in Bizans devri surlarının yaklaşık 2.5 km 

doğusunda, Göksu Deresi vadisinin hemen 500 m kuzeyinde bulunan ve 

“Yerebatan” ismi verilen bir tepe yükseltisinin zirvesinde bulunur. Bina 

plansal ve boyutsal olarak (20.28 x 15.84 m) “Erken Bizans B” kilisesine 

olağanüstü benzemekte, yine onun gibi üç nefli bir basilikal plan 

içermektedir.  

Bu kilisenin tabanı eşsiz mozaiklerle süslenmiştir (Resim 4-10). Bu mozaik 

zemin büyük olasılıkla Paphlagonia’ya dışarıdan gelen ustalar tarafından 

yapılmıştır. Bu ustaların geldikleri yeri kestirmek zor olsa da (Kuzey 

Afrika?), “Erken Bizans B Kilisesi”nin tabanında 2003 yılında keşfedilen 

mozaikler Edessalı ustalar tarafından yapılmış olmalıdır. Bu mozaiklerde 

Nuh’un Gemisi sahnesine ait hayvan tasvirleri bulunmaktadır.  

Erken Bizans B Kilisesi 

2003 yılında Karadeniz Ereğli Müzesi Müdürlüğü tarafından kurtarma 

kazıları sırasında açığa çıkarılan ve Hadrianoupolis yerleşiminin “merkezi” 

olarak tariflediğimiz Erken Bizans A Kilisesi’nin 4 km batısında, topografik 

olarak Göksu Çayı’nın 500 kuzeyindeki bir etekte bulunmaktadır (Resim 

11). 2006 yılındaki incelemelerimiz bu bölgede başka dinsel yapıların da 

varolduğunu göstermektedir. 

Bu kilisenin de tabanında eşsiz mozaikler bulunmakta olup, kilisenin 

naosunda bemanın hemen önündeki ana sahnede İncil nehirleri Geon 

(Resim 12), Phison (Resim 13), Tigris (Resim 14) ve Euphrates (Resim 15) 

belgelenmiştir.  

Her iki kilisede ve hamamda keşfedilen Geç Roma-Erken Bizans mozaikleri 

Hadrianoupolis’in bu konuda bir hayli zengin bir kent olduğunu ve 

gelecekte bu dönem mozaik corpus’unu daha yakından anlamak için bize 

yeni veriler sağlayacağı izlenimini verir (Resim 16).    
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Hamam A 

2006-2008 yıllarında Hadrianuopolis arkeolojik kazısı çerçevesinde “Hamam 

A” yapısı olarak isimlendirilen mimari kalıntılar üzerinde belgeleme 

çalışmaları yapılmıştır (Resim 17). Bu yapı özelinde yapılan çalışmalarda 

şunlar amaçlanmıştır: Yapının karmaşık olan mekansal örgütlenmelerinin 

ortaya çıkartılması; kent içindeki yerinin yani vaziyet planının belirlenmesi 

ve topografik açıdan kent içindeki konumlanışının tespiti; yapıda kullanılan 

malzemelerin ve özelliklerinin belirlenmesi; yapıda kullanılan ve sanatsal 

açıdan değer atfedebileceğimiz mimari öğelerin tespiti ve araştırılması ve 

yapıya ilişkin gerekli koruma çalışmalarının yapılması. Hadrianoupolis’in 

kamu yapıları arasında yer alan “Hamam A” yapısı, 2005 yılındaki yüzey 

araştırmaları sırasında keşfedilmiş,  2006 yılı sezonunda kazılara başlanmış 

ve 2007 yılında çalışmalara devam edilmiştir (Resim 18). 

Binaya ait kalıntılar Bizans devri dini yapıların yoğunlaştığı ve “Erken 

Bizans B Kilisesi”nin de bulunduğu mevkiinin yaklaşık 350 m 

güneybatısında olup, güneyindeki Göksu Deresi'ne bir set oluşturacak 

şekilde oldukça dik doğal bir teras üzerinde inşa edilmiştir. Yapı Geç Antik 

çağda bir doğal teras üzerine oturtulmuş olup, hem kentin güney kısmını, 

hem de Viranşehir Vadisi'ni gözlemleyecek bir noktada 

konumlandırılmıştır. Yapının oturduğu alan bir kaya kütlesi üzerinde eğime 

uygun şekildedir. Ayrıca bu kaya kütlesi tabanında bazı mimari 

uygulamalar görülmektedir.  

2006 yılında yapılan kazılarda toplam 13 farklı mekan ortaya çıkartılmıştır. 

2007 yılında ise geri kalan mekanlar ortaya çıkmıştır. Yapı doğu-batı 

doğrultusunda doğal bir kaya üzerine, iki farklı kota oturacak şekilde 

yerleştirilmiştir. Alt kotta yerleştirilen mekanların hamamın sıcaklık 

bölümüne ilişkin mekanlar olduğu, üst katta yer alan bölümlerin ise 

soğukluk ve ılıklık mekanlarına ait olduğu düşünülmektedir.  

Hamamın inşası büyük olasılıkla İ.S. 5. yy.'ın son çeyreğinde gerçekleşmiş 

olmalıdır. Elimizde bu konuya ilişkin veriler azsa da, hamamın hypocaust 

sistemi bize Geç Roma hamamlarını hatırlatmaktadır. Hamam İ.S. 7. yy. 

sonuna değin kullanımda olduğu düşünülmektedir. Kazılar sırasında 

bulunan 7 adet sikkeden bir kısmı bize hamamın İ.S. 8. yy.'ın başlarında terk 

edildiğini düşündürmektedir. Elimizdeki küçük buluntular daha ziyade İ.S. 

7. yy'ın ilk yarısından yoğunlaşmaktadır. Yalnız 2007 yılı bulguları bize 
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hamamın İ.S. 7. yy.'da başka bir işleve de büründüğü yolunda bir izlenim 

vermektedir. Bu yeni işlevin ne olduğunu şu an için anlamamız mümkün 

değildir. Bu son evrede hamamın kuzeyinde ayrıca şarap işliği de 

yapılmıştır. Mekan 11'in kuzey duvarının dışına tekabül eden bu alanda 

toprağa gömülü olarak pithos ve şarap işliği için bir yer bulunmuştur.    

Hamamdaki mekanların, kullanım süresi boyunca Erken Bizans çağının 

genel özelliğine uygun olarak sürekli yenilendiği ve bu yüzden de farklı 

mimari evrelere sahip olduğu anlaşılmaktadır. 2007 yılındaki çalışmalar 

neticesinde yapının dönemsel olarak dört ana evreden teşekkül ettiği 

sanılmaktadır. İ.S. 475'den başlayarak 50 yıllık kullanım periodları halinde 

yapının, İ.S. 700'lerde işlevini yitirdiği düşünülmektedir. 

Hamamın 11 no'lu mekanın batı duvarındaki üç adet kemer sağlam bir 

şekilde ortaya çıkarılmıştır (Resim 19). 2007 yılındaki kazılarımızda bu 

mekanın “b” kısmında zemin mozaiğinin devamı bulunmuştur (Resim 20).   

Antik dönemde hamamın yakınında büyük olasılıkla bir termal su 

kaynağının olması gereklidir. 2005 yılı yüzey araştırmalarında tespit 

ettiğimiz “Hamam A”nın yaklaşık 400 m güneybatısındaki “Erken Bizans B 

Hamamı”nın varlığı bize Hadrianoupolis'in Erken Bizans döneminde bir 

termal merkez olduğunu düşündürmektedir.  

Hamamda kullanılan mimari malzemeler çeşitlilik gösterebilmektedir. 

Duvarlar genellikle nitelikli moloz taş ile örülmüş olup, bazı mekanlarda üç 

sıra geleneksel tuğla malzeme kullanılmıştır. Bu özelliği ile hamam almaşık 

duvar örgü sisteminin örneklerini de barındırmaktadır. Yapının taşıyıcı 

sistemini oluşturan bu taş malzeme arasında, çamur harçlı geleneksel 

bağlayıcı sıvalar bulunmaktadır.  Aynı zamanda duvarın dış yüzeyinde 

"stucco sıva" bulunmaktadır.         

Bir başka ilginç mimari tespit de hamamın inşasında taş dışında ahşap yapı 

malzemelerine yer veriliyor olmasıdır ki bir hamam yapısında ahşap 

kullanımı son derece ilginç bir durumdur ve Erken Bizans döneminde sık 

rastlanmayan bir öğedir. Hamamın orta kotunda karkas mimari kullanıldığı 

düşünülmektedir. Paphlagonia bölgesi taş ve ahşap malzemenin tüm 

yüzyıllar boyu beraberce kullanıldığı bir bölgedir.  

Binanın içinde gün ışığına çıkardığımız en çarpıcı arkeolojik öğe ise 11 no'lu 

mekanda bulunan geometrik bezemeli mozaikli bir zemindir. Bu mozaik 
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binanın İ.S. 5. yy.'da inşa edilmiş olduğunu teyid eder. Bu taban mozaiği 

dört renkten oluşur.  2007 yılı kazılarında İ.S. 7. yy.'da Mekan 11'in muhdes 

bir duvarla ikiye bölündüğünü ve Mekan 11b'de bu mozaik zeminin devam 

ettiği saptanmıştır. Bu mekanın tavanının tonoz yapı olduğu sanılmaktadır.  

Hamamda ele geçen küçük buluntular sayıca azdır. Mimari öğeler olarak 

kazı alanından çıkartılmış olan çeşitli yapı öğeleri dikkat çekmektedir. Bu 

parçalardan bazıları; 8 no'lu mekanın batı duvarı içinde yer alan ambon 

levhası, hamam kazı alanında bulunan ve tualet taşı olduğu düşünülen bazı 

mimari öğeler, sütun kaidesi ve gövde parçaları, taş kemer parçaları, taş su 

oluğu gibi mimari öğelerdir.  

Bununla birlikte yapı strüktüründe kullanılan bazı öğelerde dikkat çekicidir. 

Yapıdaki zeminlerin çok sayıda farklı malzemeden ve farklı tarzlarda 

işlenmiş olmaları hamam mimarisindeki mimari teknik uygulamalarından 

kaynaklanmaktadır.  

Bu öğeler; 11 No'lu mekan zeminini süsleyen geometrik motifli mozaik 

zemin, 8 No'lu mekanın güneyinde yer alan bir nişin zeminini süsleyen ve 

“opus sectile” ismi verilen döşeme, özellikle 11 No'lu mekanın duvarlarının 

bazı kısımlarında korunagelmiş halde bulunan “stucco” olarak adlandırılan 

sıva türü, yapının sıcaklık bölümü olduğu düşünülen 2 no'lu mekanın 

zeminini oluşturan konglomera zemini ve duvarlarında yalıtımı da sağlayan 

tuğla duvar örgüsü önemli strüktürel öğelerdir. 

Hamam B 

Hacıahmetler Mahallesi’nin doğu girişinin yaklaşık 50 m doğusunda, 

Eskipazar-Hacıahmetler yolunun hemen güneyindeki bu yapı oldukça 

büyük anıtsal bir yapıdır. 2007 yılında başlayan kazılarda yapının henüz 9 

mekanı ortaya çıkarılabilmiştir. Bu mekanlar en az iki ana kanada 

oturtulmuş olup, “Hamam A” gibi yine doğal bir teras üzerine 

yerleştirilmişlerdir.  

Yapının 10 m kuzeybatısında modern asfaltın hemen kuzeyinde sekizgen 

planlı, mozaik zeminli, apsidal bir yapı ortaya çıkarılmıştır. “Hamam B” ile 

bu yapının arasındaki ilişki henüz aydınlatılmamıştır. Her iki komplexin de 

tabanı geometrik motifli mozaiklerle süslenmiştir (Resim 21-23). 2008 

yılında buradaki kazılarımız sürecektir.  
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Geç Roma Villası 

İ.S. 5. yy.’ın sonunda inşa edildiği düşünülen Geç Roma villası, “Erken 

Bizans B Kilisesi”nin yaklaşık 150 m doğusunda bir düzlük üzerinde 

yerleştirilmiştir. 2007 yılında kazısına başlanan bu alanda geniş avlu içine 

yerleştirilmiş olan en az 10 mekandan oluşan bir villa keşfedilmiştir. Villanın 

2 no’lu mekanının tabanında evin sahibinin ve karısının portreleri 

resmedilmiştir (Resim 24). Mekanlardan ikisinin duvarlarında ise freskolar 

mevcuttur. Bu alanın kazısına 2008 yılında da devam edilecektir.  

Theatron 

2007 yılında kazısına başladığımız theatron, tiyatro olarak düşündüğümüz, 

Hacıahmetler Mahallesi’nin doğu girişinin yaklaşık 50 m kuzeydoğusunda, 

doğal bir kaya yüzeyine konuşlandırılmıştır. Oturma sıralarından ibaret bu 

yapının kazısı 2008 yılında sürecektir. 

Roma Anıtsal Kaya Mezarı 

Kentin Roma döneminden kalma en önemli yapısı anıtsal mezar yapısıdır. 

“Hamam A” yapısının hemen 10 m kadar güneyinde, dik bir terasın içine 

oyulan bu kaya mezarı 3 adet klineye sahiptir ve giriş kısmı vurgulanmıştır.   

Roma Kuzeybatı Kaya Mezarı 

2007 yılında kazısını yaptığımız bu mezar tiyatro olduğunu düşündüğümüz 

kayalık bir sırta oyulmuş yapının 5 kadar güneyinde yine kayalık bir yüzeye 

oyulmuştur. Kentte çok sayıda yeralan kaya mezarlarından güzel bir örneği 

teşkil eder.    

Anıtsal Kültik Niş 

Anıtsal kültik niş kentin nekropol alanında, Çay Mahallesi’nin yaklaşık 2 km 

doğusunda ve Göksu’nun kuzeyinde, bir kaya üzerine oyulmuştur. Bu kaya 

nişi 238 cm yükseklikte, 142 cm genişliktedir ve 28 cm genişlikteki iki adet 

sütunun üzerine yerleştirilmiş yarım daire şeklindeki alınlıktan oluşur. 

Nişin her iki yanı da düzeltilmiş ve niş tam ortaya çekilmiştir. Nişin hem 

üstünde, hem de altında ikişer, üçer basamak mevcuttur. Bu basamaklar 

nişin kaya yüzeyine oyulması ve nişin içine bir röliği yerleştirmek içindir. 

Nişte iki adet Korinth düzeninde başlık ve üç adet akroter şematize olarak 

verilmiştir. Yüzey toprağından yaklaşık 1 m yükseklikte bulunan bu nişin 

bir mezar anıtı ya da ostothek koyma anıtı olmadığını, Phrygia, Galatia 

örneklerinde olduğu gibi bir kutsal açık hava tapınım yeri olduğunu ve bu 

niş içine bazı dinsel törenler için bir rölik konulduğunu düşünüyoruz. Bu 
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şekli ile Paphlagonia bölgesinde başka örneklerine rastlanan bu niş Phrygia 

bölgesinde çok yaygın olan dinsel bir açık hava tapınma öğesinin Güneybatı 

Paphlagonia bölgesinde de varolduğunun göstergesidir. Bu nişi tarihlemek 

elimizdeki verilerle çok zorsa da, bölgedeki birkaç örnek ile yapılan tipolojik 

analoji ile nişin İ.S. 2.-3. yy.’a tarihlenmesi yanlış olmayacaktır 

kanaatindeyiz. Bu niş ile ilgili olarak bir başka ilginç durum da nişin 

nekropol alanında mezarlarla aynı bölgede varolmasıdır. Ayrıca çoktan 

unutulmuş bir Phryg dinsel geleneğinin güney Paphlagonia bölgesinde İ.S. 

2.-3. yy.’da hala varolması da ilginç bir durumdur.     

Diğer Yapılar 

Kentimizde daha birçok kalıntılar keşfedilmiş olup, anıtsal bir kemerli yapı, 

sur kalıntıları, mozaik zeminli yapılar, bir savunma yapısı, geniş bir 

mezarlık alanı ile bazı kült alanlarından oluşmaktadır.   

Eskipazar İlçesindeki Diğer Arkeolojik Kalıntılar 

Eskipazar’daki Hadrianoupolis dışındaki ikinci arkeolojik yerleşim 

Kimistene ya da Kimista’dır. Kimistene yerleşimi Eskipazar İlçesi, 

Deresemail köyü, Değirmenbaşı Mahallesi’nin doğusunda yer alan “Asar 

Tepe” isimli dağ silsilesinin üzerinde yer alan dört yükselti üzerindeki antik 

bir örendir. Bu yükseltilerden ortadakine ‘Akropolis’, diğerlerine de “Birinci 

Nekropolis Tepeliği”, “İkinci Nekropolis Tepeliği” ve “Sarnıç” isimleri 

verilmiştir. Kimistene yerleşimi konusunda İ. Kaygusuz’un İstanbul 

Üniversitesi’nde 1980’de hazırladığı doktora çalışması kapsamında 

Kimistene’ye özel önem vermiş olup buradan ve çevresinden 16 adet yazıt 

toplamış ve bunları daha sonra yayınlamıştır. Buna göre bu yerleşimde 

birçok kültler varolmakta, fakat bu yerleşimin “polis” mi (kent) yoksa 

“kome” mi (köy) olduğu konusu aydınlatılamamaktadır.    

Akropolis zirvesinin kuzeyindeki suni bir düzlüğe Roma döneminde bir 

tapınak inşa edilmiştir. Bu tapınak şu anda sadece temel seviyesinde 

korunmuş olup, bulunduğu platform dikdörtgene yakın bir formda 

düzeltilmiş ve bu düzlüğün kenarları büyük boyutlu taşlarla setlenmiştir. 

Tapınak bu düzlüğün tam ortasına yerleştirilmiş olup, bir kutsal bir yol ile 

tapınak platformunun (temenos) doğu yamacında bulunan anıtsal bir giriş 

(propylon) ve merdivene bağlanmaktadır. Bu seneki yüzey çalışmalarında 

bu devasa merdivenin (krepidoma) sadece üç basamağı belgelenmiştir. 

Tapınağın tabanı çok düzgün örgülü taşlarla çevrili olup, kült heykelinin 
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bulunduğu altar kısmı, düz bloklarla belirlenmiştir. Tapınağın altar kısmı 

volkanik kayaçlardan inşa edilmiş, geri kalan kısmı ise yerli beyaz mermer 

ya da kireçtaşındandır. Tapınağa ait mimari bloklar Asar Tepe’nin özellikle 

Akropolis alanında ve yakın çevre köylerde yayılmıştır. 2005 senesinde 

tapınağa ait olabilecek 60’dan fazla profilli blok saptanmıştır. Bu bloklar 

sayesinde tapınağın planı ve dış görünüşü hakkında bilgi sahibi 

olabiliyoruz.  

Elimize geçen çok parçalı başlık parçalarına göre tapınak Korinth ya da 

Kompozit başlık düzenine sahip olmalıdır. Tapınağın taban seviyesindeki 

ölçüleri yaklaşık 29.2 m x 20.0 m olup tapınağın planı, orta boylu bir tapınak 

olmasından dolayı templum-in-antis olmalıdır. Tapınağa ait çok sayıda 

arşitrav bloğu tapınağın arşitrav formu açısından zenginliğini ya da 

tapınağın uzun süreler içinde birkaç kez yenilendiğini gösterir. Tapınak 

genel anlamda Batı Anadolu örnekleri ile karşılaştırıldığında çok süslü 

olmayan ve mütevazi görünümlü bir yapı olmalıdır. Tapınağın bulunduğu 

platformda yer alan ve kaçak kazılar sonucu çok tahrip edilen bir başka öğe 

de çok büyük boyutlu iki adet taş altardır. Bu altarların birincisinin üzerinde 

boukranion betimlemesi, diğerinde ise Tabula ansatae içerisinde bir yazıt ve 

köşelerinde akroter bulunmaktadır. Bu altarların hemen karşısında, tapınak 

avlu tabanının hemen altında kaçakçıların açtıkları 3 m’den derin kazı 

çukurunda kaçakçılar tarafından üç stratigrafik tabaka açığa çıkarılmıştır. Bu 

tabakalardan toplanan pişmiş toprak buluntulara göre buradaki 

tabakalaşmadaki devirlerden en alttakinin Demir Çağına ait olması 

gerekmektedir.  

Buna göre tapınağın bulunduğu platform tapınağın inşa edildiği devirlerden 

daha önceleri de yerleşilen bir yerdi. Yalnız bu yerleşimin karakteristiğini 

anlamak şu an için mümkün olmamıştır. Seramik parçaları üzerinde yapılan 

incelemede bu seramiklerin genelde törensel kaplar olduğunu görülmüştür. 

Bu kaplar genelde gri renkli ve açık formdaki kaplardır ve bu özellikleri ile 

Phryg seramik formlarına çok benzemektedirler.   

Küçük buluntular içinde tapınak alanında hiçbir adak eserinin ele 

geçmemesi ilginçtir. Bu durum tapınağın o zamanın halkı tarafından çok 

fazla ziyaret edilmediğini düşündürür. Zaten tapınak ulaşılması oldukça 

güç bir yere inşa edilmiştir.  
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Tapınağın tarihlendirilmesi ve hangi tanrıya atfedilmiş olduğunun tespiti 

daha da zordur. Tapınakla ilgili olarak 1963 yılında F.K. Dörner tarafından 

bulunan bir kaya yazıtı bu tapınağa ilintilenmiş olup buna göre tapınak İ.S. 

195/196 ya da 196/197 tarihlenmiş ve kült olarak da Demeter ve Kore’ye 

atfedilmiştir. Yalnız bizim 2005 yılında yaptığımız çalışmalarda tapınak 

alanında İ.S. 1. yy.’a ait olması gereken bazı öğeler bulunmuş ve tapınak 

kültü olarak da daha çok Zeus (Kimistenos)’u düşündüren bazı buluntulara 

tesadüf edilmiştir. Bulgularımıza göre tapınağın en az İ.S. 4. yy.’a kadar 

kullanıldığı ve bu yüzyılda bir deprem ile yıkılmış olabileceği 

düşünülmektedir.  

Tapınak üzerine Bizans devrinde herhangi birşey inşa edilmemiştir. Az 

tanınan Paphlagonia bölgesinin az sayıda korunagelmiş bir arkeolojik dini 

mimari kalıntılarından birisi olması nedeniyle bu tapınak önemli bir yapıdır. 

Ayrıca bölgesel niteliği olan ve tapınım alanı geniş olabilecek bu tapınağın 

inşasında bol miktarda ahşap kullanıldığını da düşünmekteyiz. 

Asar Tepe Akropolis’inin dışında “İkinci Nekropolis Tepeliği” bölgesinde 

yaptığımız çalışmalar sırasında bu bölgede kayaya oyulmuş niş ya da mezar 

alınlığı şeklindeki mezarlar ve çok başka farklı formlarda mezarlar ile mezar 

taşları belgelenmişlerdir. Tüm bunların yanında bu bölgede bir kaya 

yüzünde muhtemelen bir Hermes Kerykeios betimlemesi ve bu 

betimlemenin önünde de ilginç bir kutsal alan keşfedilmiştir. Bu alan farklı 

kültsel öğeleri bir arada barındırması sebebiyle Paphlagonia bölgesi 

kültlerini ve antik dinlerini anlamak için çok önemli bir fırsattır.   

Kimistene yerleşimi kutsal nitelikli bir yerleşim olup dağlık bir alanda 

kurulmuş olması bir tesadüf değildir. Bu tür dağlık mahalli kutsal alanlara 

bu bölgede başka yerlerde de rastlanmıştır.   

Sonuçlar 

Paphlagonia Bölgesi Batı ve Güney Anadolu’dan farklı olarak daha dağınık 

bir yerleşim düzeni göstermektedir. Bu yüzden bölgedeki antik çağ “polis” 

kavramını anlamak adına bu bölgedeki yerleşimler ve khora’ları tek tek 

mercek altına alınmalıdır; 

Hellenistik, Roma ve Erken Bizans döneminde bölgenin hinterlandındaki 

Hadrianoupolis gibi yerleşimler, kıyıdaki Sinope, Herakleia Pontika ve 

Amastris gibi şarap ve amphora üreticisi ve pazarlayıcısı kentlere bağcılık 
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yaparak bu kentlerin şarap üretimi ihtiyacını karşılamakta idiler. Bazı 

bulgularımız bu bağcılık ve şarap üretim faaliyetlerinin pagan devirlerde 

“tapınak” ya da Hristiyanlık devrinde de “kilise”nin tekeli altında olan bir 

faaliyet olarak karşımıza çıkabileceğini düşündürmektedir; 

Bölgede Erken Bizans çağı ile beraber bir kiliseleşme hareketi başlamıştır. Bu 

hareketin sebepleri ve etkileri daha derinlemesine araştırılmalıdır; 

Paphlagonia bölgesi “Phryg” adı verilen Demir çağı kültürel akımının etki 

altında kalmış bir bölgedir ya da Galatia bölgesine sınır komşusu olması 

yoğun Phryg-Paphlagonia münasebetine sebebiyet vermiştir. Phryg-

Paphlagonia bağlantısının daha yakından irdelenmesi gerekir.    
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Resimler 

 
Resim 1: Eskipazar’ın Türkiye coğrafyasındaki yeri. 
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Resim 2: Hadrianoupolis’in antik dönem basit yerleşim planı  

(Mimar S.Biçer 2007) 
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Resim 3: Erken Bizans A Kilisesi’nin batıdan, üstten görüntüsü  

(E. Laflı 2006) 

 
Resim 4: Erken Bizans A Kilisesi, orta nefinde bulunan taban 

mozaiğinden ayrıntı, grifon, İ.S. 6. yy.’ın ilk yarısı (E. Laflı 2006) 
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Resim 5: Erken Bizans A Kilisesi, orta nefinde bulunan taban 

mozaiğinden ayrıntı, kaplan, İ.S. 6. yy.’ın ilk yarısı (E. Laflı 2006) 

 
Resim 6: Erken Bizans A Kilisesi, orta nefinde bulunan taban 

mozaiğinden ayrıntı, geyik, İ.S. 6. yy.’ın ilk yarısı (E. Laflı 2006) 
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Resim 7: Erken Bizans A Kilisesi, 3. nefinde bulunan taban mozaiğinden 

ayrıntı, ceylan, İ.S. 6. yy.’ın ilk yarısı (E. Laflı 2006) 

 
Resim 8: Erken Bizans A Kilisesi, 3. nefinde bulunan taban mozaiğinden 

ayrıntı, şahlanmış at, İ.S. 6. yy.’ın ilk yarısı (E. Laflı 2006) 
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Resim 9: Erken Bizans A Kilisesi, 3. nefinde bulunan taban mozaiğinden 

ayrıntı, arslan, İ.S. 6. yy.’ın ilk yarısı (E.Laflı 2006) 

 
Resim 10: Erken Bizans A Kilisesi, 3. nefinde bulunan taban mozaiğinden 

ayrıntı, fil ve tavus kuşu, İ.S. 6. yy.’ın ilk yarısı (E. Laflı 2006) 
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Resim 11: Erken Bizans B Kilisesi’nin batıdan, üstten görüntüsü  

(E. Laflı 2006) 

 
Resim 12: Erken Bizans B Kilisesi, orta nefinde bulunan taban 

mozaiğinden ayrıntı, nehir tanrısı Geon’un personifike edilmiş tasviri, İ.S. 

6. yy.’ın ilk yarısı (E. Laflı 2006) 
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Resim 13: Erken Bizans B Kilisesi, orta nefinde bulunan taban 

mozaiğinden ayrıntı, nehir tanrısı Phison’un personifike edilmiş tasviri, 

İ.S. 6. yy.’ın ilk yarısı (E. Laflı 2006) 

 
Resim 14: Erken Bizans B Kilisesi, orta nefinde bulunan taban 

mozaiğinden ayrıntı, nehir tanrısı Tigris’in personifike edilmiş tasviri, İ.S. 

6. yy.’ın ilk yarısı (E. Laflı 2006) 
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Resim 15: Erken Bizans B Kilisesi, orta nefinde bulunan taban 

mozaiğinden ayrıntı, nehir tanrısı Euphrates’in personifike edilmiş tasviri, 

İ.S. 6. yy.’ın ilk yarısı (E. Laflı 2006) 

 
Resim 16: Erken Bizans B Kilisesi, 3. nefinde bulunan taban mozaiğinden 

ayrıntı, su içerken ırmakta kendi gölgesini gören inek, İ.S. 6. yy.’ın ilk 

yarısı (E. Laflı 2006) 
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Resim 17: Erken Bizans A Hamamı’nın doğudan, üstten görüntüsü  

(E. Laflı 2006) 

 
Resim 18: Erken Bizans A Hamamı’nın kuzeyden, üstten restorasyon 

çalışmaları sırasındaki görüntüsü (E. Laflı 2008) 
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Resim 19: Erken Bizans A Hamamı, Mekan 11’in batıdan görüntüsü  

(E. Laflı 2006) 

 
Resim 20: Erken Bizans A Hamamı, Mekan 11a’daki taban mozaiği, İ.S. 6. 

yy.’ın ilk yarısı (E. Laflı 2007) 
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Resim 21: Erken Bizans Yapısı, Mekan 5’deki taban mozaiği ayrıntısı, İ.S. 

6. yy.’ın ikinci yarısı (E. Laflı 2007) 

 
Resim 22: Erken Bizans Yapısı, Mekan 6’deki taban mozaiği ayrıntısı, İ.S. 

6. yy.’ın ikinci yarısı (E. Laflı 2007) 
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Resim 23: Erken Bizans Yapısı, Mekan 7’deki taban mozaiği, İ.S. 6. yy.’ın 

ikinci yarısı (E. Laflı 2007) 

 
Resim 24: Erken Bizans Villası, Mekan 6’daki taban mozaiği ayrıntısı, İ.S. 

6. yy.’ın ilk yarısı (E. Laflı 2007) 

 



 

 

YARIKURAK BİR ALAN ÖZELLİĞİ GÖSTEREN ÇANKIRI İLİNDE 

UYGULANABİLECEK AĞAÇLANDIRMA TEKNİKLERİ 

Bora İMAL& Nuri ÖNER 

Özet 

İklim koşullarının sınırlayıcı olduğu kurak ve yarı kurak alanlar, üzerinde 

önemle durulması gereken alanların ilk sırasında yer almaktadır. Söz 

konusu alanlarda yetişme ortamı koşulları kısıtlılık göstermekte ve 

yapılacak olan ağaçlandırma çalışmalarını olumsuz etkilemektedir. Bu 

nedenle bu yörelerde yapılacak ağaçlandırma çalışmaları ileri derecede 

teknik bilgi ve beceri gerektirmektedir. Bu çalışmada, Çankırı ili orman 

varlığı ve Çankırı’da yapılan ağaçlandırma çalışmaları hakkında sayısal 

bilgiler verilmiştir. Aynı zamanda Çankırı ilinin Thorntwaite yöntemine 

göre kuraklık bakımından kritiği yapılarak, yörede gerçekleştirilecek 

ağaçlandırma çalışmalarında uygulanabilecek teknikler genel hatlarıyla 

ortaya konularak önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Çankırı, Ağaçlandırma, Kuraklık, Yarıkurak. 

AFFORESTATION TECHNIQUES MAY BE APPLIED IN ÇANKIRI 

WHERE EXHIBITS A SEMIARID AREA PROPERTIES 

Abstract 

Arid and semiarid areas where the climatic conditions are limiting factors 

are the first areas which should be debated on. Habitat conditions in these 

areas are limited and afforestation studies in these areas are adversely 

affected. Thus, afforestation studies in these areas need advanced technical 

information and skills. In this study, quantitative data on afforestation 

studies in Çankırı and forests in Çankırı is given. Furthermore, aridity index 

of Çankırı according to Thorntwaite method have been criticized, techniques 

could be used in afforestation studies in the locality described in general, 

and also suggestions have been made. 

Keywords: Çankırı, Afforestation, Drought, Semiarid. 
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1. Giriş 

Ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik gelişmelerin hızlı olduğu 

günümüzde ormanlar; ağaç topluluklarının bulunduğu mekan olma 

yanında, başta odun hammaddesi olmak üzere çok değişik hammadde ve 

hizmet üreterek topluma fayda sağlamaktadır. Kendi içinde belirgin 

dengeleri olan, canlı, dinamik ve karmaşık yapıdaki, karasal ekosistemler 

içinde en büyük paya sahip olan ormanlar; çok boyutlu bir sistem ve 

yenilenebilir özellikte bir doğal kaynaktır. Devamlılık ve istikrarlılık bu 

sistemin temel özelliğidir. 

Ormanların ülke ekonomisine sağladığı faydalar; odun hammaddesi, orman 

yan ürünleri ve bu ürünlerin doğurduğu istihdam imkanlarıyla büyük 

katma değerler oluşturmaktadır. Ormanların ekonomik değerleri ötesindeki 

en önemli yararları ise ekolojik denge üzerindedir. İklime, yeraltı ve yer üstü 

su rejimine, erozyonun önlenmesine, yaban hayatının korunmasına ve hava 

kirliliğinin azaltılmasına sağladığı faydalar, bu kaynağın önemini daha da 

artırmaktadır. 

Günümüzde doğa ve çevre konusunda varılan evrensel boyutlar 

irdelendiğinde, orman kaynakları ve ormancılığın, doğal çevre kavramıyla 

özdeş ölçülerde değerlendirildiği ve onun en önemli halkasını oluşturduğu 

görülmektedir. Ormanların bu önemli konumu, sosyal çevrenin doğal çevre 

üzerinde egemen olma alışkanlığı ile sınırsız ve özensiz kullanma baskıları 

sonucu, bu varlığın en çok zarar gören doğal kaynakların başında gelmesine 

yol açmıştır (İmal 2007). 

Ülkemiz ormanları da karşı karşıya kaldığı olumsuz koşullar; başta yangın, 

hayvan otlatması, tarla açma, usulsüz kesimler ve yerleşmeler sonucunda 

büyük ölçüde zarar görmüş, alanları daraltılmış, nitelikleri bozulmuş ve 

verimsizleşmiştir. Bunun sonucu olarak, kendisinden beklenen ekonomik, 

sosyo-kültürel yararları istenilen ölçüde sağlayamayacak duruma getirilmiş; 

ayrıca global ısınma, iklim değişikliği, erozyon ve çölleşme gibi çevresel 

tehditlere duyarlı hale gelmiştir. Bu tehditlerin etkisi; ülkemizin kurak ve 

yarıkurak bölgelerinde daha da fazla hissedilmeye başlanmıştır.  

Söz konusu olumsuzlukların en az düzeye indirilmesi için alınması gereken 

önlemlerin başında gelen ağaçlandırma çalışmaları sözü edilen alanlarda 

hayati önem kazanmıştır (Ürgenç ve Çepel 2001). 
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İklim koşularının sınırlayıcı olduğu, kurak ve yarı kurak iklimin hâkim 

olduğu sahalar son yıllarda, üzerinde dikkatle durulması gereken alanlardır. 

Ülkemizde ve dünyada kurak ve yarı kurak alanlar oldukça geniş alanlar 

kaplamaktadır. Birleşmiş Milletler kaynaklarına göre, çölleşme ve kuraklık; 

dünya üzerinde 110 ülkede yaşayan 1,2 milyar nüfusun yaşamını doğrudan 

tehdit etmekte ve dünya topraklarının 1/3’ünü (6,1 milyar ha) 

oluşturmaktadır. Bu sahaların 1 milyar hektarı çok kurak, geri kalan kısmı 

ise kurak, yarıkurak ve kurak-yarı rutubetli sahalardan oluşmaktadır 

(Ürgenç 1998). 

Ormancılık faaliyetleri açısından ülkemiz, yarıkurak iklim şartları nedeniyle 

hassas bir ekosistem kuşağı üzerinde yer almakta olup Karadeniz kıyı 

bölgesi hariç kurak ve yarı kurak bir iklim etkisi altındadır. Özelikle İç, 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri en kurak sahalar olup, bu 

bölgelerde çölleşme tehlikesinden söz edilmektedir (Küçükkaya 2005). 

Kurak ve yarıkurak alanlarda çölleşme, yaşam için gerekli birçok kaynağı 

yok etmektedir. Başlangıçta çölleşme, yeraltı ve yer üstü kaynaklarının 

azalması, toprak tuzluluğu, doğal bitki örtüsünün ortadan kalkması ve 

bunların sonucu olarak erozyonun hızlanması ile kendini göstermektedir. 

Genel bir ifade ile kurak ve yarıkurak bölgelerde aşırı otlatma, yanlış arazi 

kullanımı ve ormanların tahribi çölleşmeyi hızlandırmaktadır. Bunun 

temelinde kırsal fakirliğin olduğu da unutulmamalıdır. 

Bu çalışmada Çankırı’nın kuraklık bakımından kritiği yapılarak, yörede 

yapılmış olan ağaçlandırma çalışmaları genel olarak değerlendirilmiş, kurak 

ve yarıkurak alanlarda yapılması düşünülen ağaçlandırma ve erozyon 

kontrol çalışmalarında yararlanılabilecek bazı önerilerde bulunulmuştur. 

2- Çankırı İlinde Orman Varlığı ve Ağaçlandırma        

Çankırı ili orman varlığı ve ağaçlandırma çalışmalarına geçmeden önce 

konunun önemi bakımından, ülkemiz ve Çankırı’daki orman varlığının 

geçmişi hakkında bilgiler verilmesinde yarar görülmüştür. 

Ülkemiz orman varlığı hakkında çok eskilere giden bilimsel araştırmalar 

bulunmamakla birlikte; milattan 10.000 yıl kadar önce, Trakya'nın tamamına 

yakın bölümüyle Anadolu Yarımadasının % 70’inin orman örtüsüyle kaplı 

olduğu bazı bilimsel verilere dayanılarak tahmin edilmektedir. Bu verilerin 

ışığında, Anadolu'daki bitki örtüsünün binlerce yıldan beri ya iklim 

değişikliği yoluyla, ya da insan eliyle nitelik ve nicelik değiştirdiği 
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görülmektedir (Atalay 2002, Birand 2006). 

Yine Evliya Çelebi Seyahatname’sinde Ankara çevresinin (Çankırı ve 

dolayları da dahil) kesintisiz ormanlarla kaplı olduğu belirtilerek Ankara 

savaşında Timur’un fillerini bu ormanlarda sakladığı bildirilmektedir. 

İlginçtir ki söz konusu alanların çoğunda şu anda bir karıncayı bile 

saklamak imkansız hale gelmiştir. İnanılmaz olan sadece 600 yıl sonra bu 

ormanlardan geriye, içerisinde; çam, meşe, ardıç, alıç ve ahlat türlerinden 

oluşan 160 hektarlık Beyman kalıntı ormanının kalmasıdır. 

Çankırı ilini bünyesinde barındıran Orta Anadolu’nun ekolojik koşulları 

incelendiğinde, son yıllarda bölgenin yer yer çöl ortam şartlarına kaydığı 

açıkça görülmektedir. Var olma ile yok olmanın sınır değerleri arasında 

yaşayan kurak, yarı kurak ormanlar ve bozkırlar, yoğun insan baskısına 

maruz kalarak yok olmuş, bunun sonucunda toprak taşınmış, toprağın su 

tutma kapasitesi en aza inmiş, erozyon şiddetlenmiş, biyolojik çeşitlilik 

azalmış, ekolojik sistem yıkılmış ve insan kökenli olarak ormanlar 

bozkırlaşmış, bozkırlar ise çölleşmeye başlamıştır. Çankırı ve yöresindeki 

ormansız alanlar buna tipik bir örnek teşkil etmektedir. 

Karadeniz iklim kuşağından Orta Anadolu iklim kuşağına geçiş şeridi 

içerisinde yer alan Çankırı’da, kuzeyden güneye doğru inildikçe bitki 

örtüsünde genel bir yoksullaşma görülmektedir. Çankırı İlindeki ormanlar 

başta Ilgaz olmak üzere Bayramören, Şabanözü, Eldivan, Yapraklı ve Çerkeş 

ilçelerinde yoğunlaşmıştır. Yukarıda da söz edildiği gibi bundan 2-3 yüzyıl 

öncesine kadar, il topraklarının (tuzlu yöreler dışında) hemen hemen 

tümünün ormanlarla kaplı olduğu bilinmesine karşın, elverişsiz iklim 

koşulları, orman yangınları, düzensiz kesimler ve otlatma gibi nedenlerle, 

bunların büyük bir bölümü yok olmuş ya da verimsizleşmiştir (Öner 2002). 

Türkiye yüzölçümünün % 27.2’si ormanlarla kaplıdır. Bir başka ifade ile 21.2 

milyon ha orman alanımız vardır (Çizelge 1). Orman varlığımızın % 50’si 

(10.6 milyon hektar) verimli, % 50’si (10.5 milyon hektar) ise verimsiz 

durumundadır. (Anonim 2006a). Ülkemizde kişi başına düşen orman alanı 

0,34 ha iken bu oran Dünyada 0.6 ha’dır.  

Çankırı il genelinde 3 adet (Çankırı, Ilgaz, Çerkeş) Orman İşletme 

Müdürlüğü olup söz konusu müdürlüklere bağlı 13 Orman İşletme Şefliği 

bulunmaktadır. İşletme şefliklerinin 4’ü Çankırı, 5’i Ilgaz ve 4’ü de Çerkeş 
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Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı faaliyet göstermektedir. İlin genel alanı 

750124 ha olup bunun 160310,5 ha’ı ormanlık alandır (Şekil 1, Çizelge 1). 

Yüzölçümü itibariyle il genelinin %21,4’ü ormanlarla kaplıdır. Yörede 

bulunan odunsu türler; Karaçam (Pinus nigra), Sarıçam (Pinus sylvestris), 

Meşe türleri (Quercus sp.), Gürgen (Carpinus betulus), Uludağ göknarı (Abies 

bornmülleriana), Doğu kayını (Fagus orientalis) Kavak (Populus sp.) ve Ardıç 

(Juniperus sp.) türleridir (Anonim 2006a, Öner ve İmal 2007). 
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Şekil 1. Çankırı ili orman varlığı (Anonim 2006a) 

Çizelge 1. Türkiye geneli ve Çankırı ili orman varlığı 

ALANLAR 
TÜRKİYE ÇANKIRI 

Ha % Ha % 

ORMANSIZ ALAN 56.608.353 73,8 589.813,5 78,6 

ORMANLIK ALAN 21.188.747 27,2 160.310,5 21,4 

TOPLAM ALAN 77.797.100 100 750.124,0 100 

Çankırı ili topraklarında 426.659 ha. lık alanda şiddetli, 10.336 ha. alanda ise 

çok şiddetli erozyon bulunmaktadır.  Bu veriler genel sahaya 

oranlandığında Çankırı İlinin %72’si şiddetli ve çok şiddetli erozyon 

tehlikesiyle karşı karşıyadır. Erozyon miktarının şiddetli ve çok şiddetli 

olduğu alanlardaki topraklarda; tuzluluk, jips ve bor oranı bitkilendirme 

çalışmalarını olumsuz etkilemektedir (Anonim 2007a). 

Çankırı ilinde 1959-2006 yılları arasında 41591,9 ha alanda ağaçlandırma ve 

erozyon kontrolü çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalardan erozyon kontrolü 

çalışmaları 1959 yılında başlatılmış olup 2006 yılı sonuna kadar toplam 

14265,4 ha alanda gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Çankırı ilinin potansiyel 

erozyon sahaları içerisinde yer alan Çankırı-Hastane Deresi, Orta-Maruf, 

Bakırlı-Mart, Akyazı, Orta-Yaka, İldivan Dağı, Hisarcıkkayı ve Topuzsaray 

mevkilerinde de önemli çalışmalar yapılmıştır (Anonim, 2007b, Öner ve 

İmal 2007). 

1975-2006 yılları arasında 53 farklı yörede makine ve insan gücü ile toprak 

işlemesi yapılarak toplam 27.326,5 ha alanda ağaçlandırma çalışması 

gerçekleştirilmiştir. Ağaçlandırmalarda kullanılan türler bakımından bir 

değerlendirme yapıldığında; çalışmalarda ibreli türlerden karaçam, sarıçam 

ve sedir, yapraklı türlerden ise meşe, kavak, dişbudak, yalancı akasya, 

akçaağaç, ceviz, ıhlamur vb. kullanılmıştır (Anonim 2007b, Öner ve İmal 

2007). Şekil 2’de 1988-1990 yıllarında karaçamla ağaçlandırılmış İndağ 

ağaçlandırma alanından genel bir görünüm verilmiştir.  

 3- Çankırı İlinin Kuraklık Bakımından Kritiği 

Bilimsel ve uygulamalı çalışmalarda kuraklığa farklı görüş açılarından 

bakıldığından, kuraklığın çeşitli çevrelerce belirtilmiş birçok tanımı 

bulunmaktadır. Yapılan bu tanımlamaların çoğunda yeryüzünün herhangi 

bir yerinde ve belirli zaman süresince yağışın normalin ya da ortalamanın 

altında gerçekleşmesi esas alınmaktadır.  
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Kurak bölgelerin ayrımında kullanılan yöntemler; vejetasyon 

formasyonuna, jeomorfolojik yapı ve arazinin drenaj karakteristiğine ve 

iklim verilenine göre kurak bölgelerin belirlenmesi şeklinde üç grupta 

toplanmaktadır.  

Kuraklık; en kısa anlamı ile su ve yağış yetersizliği olduğuna göre, yağışın 

yıllık miktar ve dağılışı, bir yerin kuraklığı hakkında ilk elden en ayrıntılı 

bilgiyi vermektedir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu (FAO) 

yıllık yağışı 300 mm ve altında olan yerleri “kurak”, yıllık yağışı 300–600 mm 

arasında olan yerleri de “yarıkurak” olarak kabul etmektedir (FAO 1963).  

 

Şekil 2. Çankırı-İndağ ağaçlandırma alanından genel bir görünüm 

(Fotoğraf: İmal 2006) 

Gerçekten de bir bölgeye düşen yağış miktarı ile o bölgenin nemli ve kurak 

olarak ayırt edilemeyeceği açıkça görülmektedir. Yağışın miktarı kadar 

mevsimlere dağılımı da önemlidir. Çünkü bir bölgede doğal bitki örtüsünün 

oluşumunda, tarım ve ormancılık faaliyetlerinde yağış miktarından öte, o 

bölgede yağışın yıl içindeki dağılımı, buharlaşma ve denizden yüksekliği 

gibi faktörler etkili olmaktadır. Bu ise yağış etkenliği ile açıklanabilmektedir. 

Nitekim aynı yağışı alan yerler yeryüzünde bulunduğu konuma göre farklı 
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iklim özellikleri gösterebilmektedir. Örneğin; yıllık yağışın 650-700 mm 

olduğu bir bölgede potansiyel evapotranspirasyonun yüksek olması ile 

kurak bir iklim sürerken;  potansiyel evapotranspirasyonun düşük olduğu 

bir diğer bölgede kuraklık yerine, nemli iklim koşulları görülebilmektedir. 

İşte bu nedenlerdendir ki; yağış etkenliği kavramı, bir sahaya belirli bir 

periyot içerisinde düşen yağış ile o sahadaki sıcaklık koşulları ve yağışın 

mevsimlere dağılımı gibi etkenler altında değişik iklim tipleri görülebilmesi 

olayı ile açıklanmaktadır (Öner 2002).  

Çankırı ilinin kuraklık bakımından kritiğini yapmak amacıyla Thorntwaite, 

yöntemi kullanılmıştır. Thornthwaite yöntemi, yağış müesseriyeti ile birlikte 

toprağın nemlilik derecesi, yüzeysel akış ve su ihtiyacı gibi çok önemli 

hususları ortaya koymaktadır. Yöntemde kullanılan iklim değerleri 751 m 

yükseltide bulunan Çankırı Meteoroloji Müdürlüğünden elde edilmiştir 

(Anonim 2006b). 

Çankırı Meteoroloji İstasyonundan (731 m) alınan verilerine göre; yörede 

yıllık ortalama sıcaklık 11,1 oC’dir. En yüksek sıcaklık 42,4 oC ile temmuz 

ayında, en düşük sıcaklık -23,9 oC ile şubat ayında gerçekleşmiştir.  

Rubner (1949)'in orman vejetasyon periyodu olarak nitelediği 10ºC sınır 

olarak kabul edilerek, yörenin vejetasyon süresinin Nisan ve Ekim ayları 

arasında (7 ay) olduğu belirlenmiştir. Yıllık ortalama yağış miktarı 417,7 mm 

olup vejetasyon süresi içindeki yağış miktarı ise 245.0 mm’dir. Yıllık 

ortalama bağıl nem %67, vejetasyon süresinde ise %62’dir. En hızlı rüzgâr 

yönü SSW olup 21,1 m/sn ile Nisan ayındadır (Anonim, 2006b). 

Sözü edilen meteoroloji gözlem istasyonuna ait son 26 yılın (1980–2006) 

ortalama sıcaklık ve yağış değerlerinden faydalanılarak Thornthwaite 

yöntemine göre hazırlanan su bilânçosu değerleri Çizelge 2’de, bu veriler 

esas alınarak yapılan değerlendirme sonuçları ise Şekil 3’te verilmiştir. 

Çizelge ve şekil birlikte değerlendirildiğinde Thorthwaite yöntemine göre 

Çankırı’nın; D B'1 d b'3 simgeleri ile gösterilen “Kurak - Yarıkurak, 

Mezotermal, Su fazlası yok veya pek az, Okyanussal iklim etkisine yakın” 

bir iklim tipine sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. 
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Çizelge 2. Thornthwaite Yöntemine Göre Çankırı'nın Su Bilançosu 

Bilanço 

Elemanları 

A Y L A R Yıllık 

Ort. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Sıcaklık  (0C) -0,6 0,8 5,0 11,1 15,5 19,5 22,9 22,2 17,7 11,9 5,1 1,6 11,1 

Sıcaklık İndisi 0 0,06 0,03 3,34 5,55 7,85 10,01 9,55 6,78 3,72 1,03 0,18 48,1 

Düzeltilmemiş 

PE (mm) 
0 1,9 15,1 45,1 69,0 90,0 105,0 104,0 80,0 47,0 16,8 4,0  

Düzeltilmiş PE 

(mm) 
0 1,5 15,5 50,0 85,5 112,5 133,4 122,7 83,2 45,1 13,9 3,2 666,8 

Yağış (mm) 36,5 25,5 36,2 50,9 58,8 43,5 26,1 20,5 14,6 30,6 31,7 42,8 417,7 

Depo Değişikliği 

(mm) 
36,5 6,18 0 0 -26,7 -69,9 -4,24 0 0 0 17,8 39,6  

Depolama (mm) 93,8 100 100 100 73,2 4,24 0 0 0 0 17,8 57,3  

Gerçek Ev-

Tr(mm) 
0 1,58 15,55 50,1 85,5 112,4 30,3 20,5 14,6 30,6 13,9 3,2 378,5 

Su Açığı (mm) 0 0 0 0 0 0 103,0 102,2 68,6 14,5 0 0 288,3 

Su Fazlası(mm) 0 17,74 20,65 0,84 0 0 0 0 0 0 0 0 39,23 

Yüzeysel Akış 

(mm) 
0,02 8,84 14,8 7,80 3,90 1,95 0,98 0,49 0,25 0,13 0,07 0,04 39,23 

Nemlilik Oranı 0 15,1 1,33 0,02 -0,31 -0,61 -0,80 -0,83 -0,82 -0,32 1,27 12,2  

 
Şekil 3. Thornthwaite Yöntemine Göre Çankırı’nın Su Bilançosu Grafiği 
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4- Çankırı İlinde Uygulanabilecek Ağaçlandırma Teknikleri 

Çölleşmeyi önlemede, kurak ve yarıkurak alan ağaçlandırma çalışmaları, 

geleneksel ağaçlandırmalardan daha karmaşık ve güç olup dolayısıyla 

maliyeti daha yüksektir. Bu sebeple, söz konusu alanlarda geleneksel 

ağaçlandırma tekniği çalışmaları ile istenilen sonuçlara ulaşmak oldukça zor 

olup yapılacak olan ağaçlandırma çalışmalarının mutlaka bilimsel temellere 

dayalı tekniklerle yapılması gerekmektedir. Zira kurak ve yarıkurak 

alanlarındaki iklim, toprak gibi yetişme ortamı faktörlerinin kısıtlı özellik 

göstermesi, bu alanlarda yapılacak bitkilendirme çalışmalarını 

zorlaştırmaktadır. 

Çankırı; 417,7 mm yıllık ortalama yağışı, 11,1 oC ortalama sıcaklığı ile yarı 

kurak alanlar içerisinde yer almaktadır. Arazi hazırlığı, toprak işleme, dikim 

şekli, tür ve orijin seçimi, zararlılarla mücadele vb. faktörler ağaçlandırma 

çalışmalarda önemli bir problem olarak karşımıza çıkmakta ve dolayısıyla 

bu problemlerin çözümü büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda 

ağaçlandırma çalışmaları uzun vadeli çalışmalar olup ilk yıllarda elde edilen 

başarıların uzun vadede kıymetlendirilmesi gerekmektedir.  

Ekim ve dikim yoluyla yapılan ağaçlandırmalarda ileri düzeyde teknik ve 

uygulamalı bilgilere gereksinim duyulmaktadır. Bu durum, ağaçlandırma 

çalışmaları bakımından ekstrem koşullara sahip olan Çankırı yöresi için 

daha da önem taşımaktadır. Çankırı ilini de kapsayan yarı kurak alanlarda 

yapılacak olan ağaçlandırma çalışmalarına genel hatlarıyla değerlendirilecek olursak; 

Ağaçlandırma çalışmalarının uzun vadeli emek isteyen çalışmalar olması 

nedeniyle başlangıçta elde edilen başarılı çalışmalar bizi yanıltmamalı, uzun 

vadeli çalışmaların sonuçlarına göre karar verilmelidir. Ağaçlandırmaların 

başarıya ulaşmasında ana etkenlerin başında tür ve orijinin doğru seçimi 

gelmektedir. 

Bitkilendirme çalışmalarında tür seçimi; temel kararların en önemlilerinden 

birini oluşturmaktadır. Bitkilendirme çalışmalarında tür seçimiyle, amaca en 

iyi şekilde cevap vermek ve sahanın verim potansiyelini arttırmak 

konusunda önemli bir adım atılmış olur. Uygun bir tür seçiminde isabet 

sağlanamazsa, hangi teknik kullanılırsa kullanılsın bitkilendirme 

çalışmalarında başarılı bir sonuç alınamayacaktır. Bu bağlamda kurak ve 

yarı kurak mıntıkalarda bitki materyali seçimi hayati bir önem taşımaktadır. 
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Kurak ve yarıkurak bölgelerde uygun yerlerin seçimi kadar, bu yerlerde 

kurak ve lokal koşullara karşı binlerce yıl süren tabii seleksiyon sonucu, bu 

yörelere adapte olmuş tür ve orijinlerin, kuraklık ve soğuğa dayanıklılık 

bakımından aynı türlerin orijinlerine oranla daha dayanıklı oldukları 

gözlendiğinden, söz konusu türlere öncelik verilmelidir. İç Anadolu step 

sahalarında, değişik ekolojik koşullara uyum sağlaması bakımından, en 

uygun türün Anadolu karaçamı olduğundan söz konusu alanlarda bu türe 

öncelik verilmelidir.  

Kurak bölgelerde; dişbudak, gladiçya, yalancı akasya gibi ağaç türleri,  

kökleri yardımıyla havanın azotunu toprağa bağlayarak ağaçların azot 

ihtiyacını karşıladığından, söz konusu ağaç türlerine öncelik verilmelidir. 

Ayrıca sözü edilen bölgelerde iyi gelişebildiği bilinen Kokarağaç, İğde, 

Akçaağaç, Karaağaç ve Meşe gibi türlere de yer verilmelidir.  

Kurak ve yarıkurak alanlardaki bitkilendirme çalışmalarında dikkate 

alınması gereken önemli bir etmen de bitkilendirme çalışmasının yapılacağı 

alanda, yetişme ortamı koşullarının (iklim, toprak vb.) belirlenmesidir. Söz 

konusu alanlarda toprak özellikleri, iklim elemanları ve topoğrafik koşullar, 

çok küçük ölçeklerde dahi değişiklik gösterdiğinden dolayı; vejetasyon 

çalışmaları; genelleme yapılarak farklı yerlerdeki büyük alanlarda 

değerlendirilmesinden çok, yapıldığı yetişme ortamı için dikkate alınarak o 

yöre için yapılmalıdır (Gökbulak 1998, Roundy 1999).  

Kurak ve yarı kurak alanlarda toprak işleme çalışmaları yapılırken, su 

kaybının daha fazla olduğu alanlarda derin toprak işlemesi yanında, su 

kayıplarını azaltıcı yüzeysel toprak işlemesi yapılarak, özellikle ibreli 

türlerde, tüplü fidan kullanılmalı ve dikimler, çukur dikim yöntemleri ile 

erken ilkbaharda gerçekleştirilmelidir (Zoralioğlu 1990, İmal ve ark. 2006). 

Fidanlarda, ana işlevi gören ince kökler çevresinde mikroorganizma 

faaliyeti, kuraklık dolayısıyla zarara uğradığından, yarıkurak yörelerde sığ 

köklü ağaç türleri kullanılmamalıdır. 

Kurak alanlarda genellikle karşılaşılan tuzluluk probleminin çözülmesinde 

su büyük önem taşımaktadır. Ağaçlandırma sahalarının yakınlarda su 

kaynağının bulunması veya taban suyundan faydalanılması halinde, drenaj 

hendeklerinin açılıp kök derinliği boyunca sulama ile yıkama yapılmalı; bu 

işlem iklimin soğuk olduğu bölgelerde sonbaharda gerçekleştirilmelidir. 



Bora İMAL& Nuri ÖNER 

 

100.YILA DOĞRU ÇANKIRI 

 

242 

Kurak ve yarıkurak alanlarda ağaçlandırma çalışmalarından sonra en az 3 

yıl tam alanda entansif bakım işlemleri yapılmalıdır. Bu süre, yavaş 

büyüyen türlerde 4–5 yıla çıkarılmalıdır. Bakım çalışmalarında fidan sıraları 

üzerinde yaklaşık 40 cm genişlikte bir şerit, çapa ile kesiksiz olarak 

çapalanmalı ve diri örtü arasındaki fidanlar açılarak görünür hale 

getirilmeli, daha sonra Mayıs ve Temmuz aylarında yılda en az iki kez 

çapalama yapılamalıdır. 

Bilindiği üzere kurak ve yarıkurak mıntıkalarda yetiştirilen ağaçlar, hastalık 

ve zararlılara karşı da oldukça duyarlı bulunduğundan mücadelesi de 

büyük önem taşımaktadır. Yapılacak mücadelelerde başta Silvikültürel 

önlemler olmak üzere diğer mücadele yöntemlerine başvurulabilir. 

Ülkemizde kuraklığa dayanıklı otsu türler (özellikle Graminea ve 

Leguminesoa familyasından türler) kurak alanlarda yetişebilmekte ve 

özellikle erozyon kontrol amaçlı bitkilendirme çalışmalarında 

kullanılmaktadır. Bu türlerden Euphorbia (sütleğen), korunga, buğday otu 

(Aeglilops L), Tilki Kuyruğu (Phleum pratenze), Aloperucus sp., Geven 

(Astragalus sp.), Civan perçemi (Achilea), Kekik, Kuşburnu, Böğürtlen, Çöl 

buğday otu, Taş yoncası, Düğme çiçeği, Bromlar, Yavşan türleri 

(Artemizyalar), Junceus, Festica türleri, Eylmus sp. ve Adaçayı (Salvia sp.) 

başlıcalarıdır. Söz konusu türlerin Çankırı ve yöresinde yapılacak olan 

bitkilendirme çalışmalarda kullanılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Yapılan bilimsel araştırmalar sonucu Çankırı’da tuz, jips ve toksik 

oranlardaki bor varlığı nedeniyle bu tip alanlar ağaçlandırma yönünden 

marjinaldir. Söz konusu alanlarda ağaçlandırma çalışmasına girişilmemesi 

ve bu alanların korumaya alınması suretiyle yörenin tabi vejetasyonundan 

Yabani badem, Meyan, Sumak gibi odunsu bitkiler yanında yukarda 

belirtilen kuraklığa dayanıklı otsu türlerle kaplanması ve böylece sahaların 

erozyondan korunmasına çalışılmalıdır.  

5- Sonuç  

Dünyada yaşam için ormanların önemi ve değeri ortadadır.  En önemli 

doğal varlıkların başında gelen ve yenilenebilir özelliği ile bugün olduğu 

gibi gelecekte de birçok ekonomik, ekolojik ve sosyal hizmet sunacak 

ormanlardan faydalanırken onun doğal dengesini bozmadan devamlılığını 

sağlamak durumundayız. Ormanların korunması, bakımı ve geliştirilmesi, 

devamlılığının (sürekliliği) sağlanabilmesi ve kendisinden beklenen çeşitli 
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işlevleri yapabilecek biçimde işletilmesi; hukuki, idari, sosyal ve teknik 

altlıkları iyi hazırlanmış kararlı temel politikalarla mümkün olacaktır. 

Doğal ortamda çalışmak hem zor hem de çok kolaydır. Yapılacak ilk iş 

doğaya sorular sormaktır. Doğa yalan söylemesini bilmez ancak 

dışlanmaktan da hiç hoşlanmaz. Doğa sevecen olduğu kadar kurallarına 

uymayanlara hırçın davranır ve gerektiğinde cezalandırır.     

Dünya Meteoroloji Teşkilatının 87 ülke arasında yapmış olduğu çalışmalara 

göre Türkiye’nin de arasında bulunduğu 74 ülkenin kuraklıktan etkilendiği 

tespit edilmiştir. Ülkemizin kurak ve nemli bölgelerinin alansal dağılışı 

incelendiğinde kurak ve yarıkurak bölgelerin, nemli bölgelerden daha geniş 

alana sahip olduğu anlaşılmıştır. 

Kuraklık; ormanlarda ağaçların boy büyümesi ve çap artımının azalmasına, 

tarım arazilerinde ürün kayıplarının artmasına ve bununla birlikte orman 

yangın tehlikesinin de artmasına sebep olmaktadır. Özellikle kurak ve yarı 

kurak bölgelerde orman ağaçlarının gelişimi ile yağış miktarı ve toprak nemi 

arasındaki ilişkiler, diğer yetişme ortamı faktörlerine göre daha önemlidir 

(Özkan 2001). 

Kurak ve yarıkurak alanların ağaçlandırılması; ekosistemlerin iyileştirilmesi, 

kullanılabilir su kaynaklarının artırılması, erozyonu önleyerek kırsal alanda 

kalkınmanın hızlandırılması, alternatif geçim kaynakları oluşturulması 

yönünden yaşamsal bir öneme sahip olup, yapılan çalışmalara toplumun 

tüm kesimlerinin sahip çıkması, elinden gelen gayreti sadece sözle değil 

eylem olarak ta göstermesi gerekmektedir. 

Ağaçlandırma ve Erozyon kontrolu faaliyetlerinde başarılı sonuç 

alınabilmesi için tesis çalışmalarının tamamlanmasından sonra sahada 

yapılacak olumsuz müdahalelerin önlenmesine çalışılmalıdır. Bunun için 

sahanın hayvan otlatılması başta olmak üzere bitki örtüsünü tahrip edici 

etkenlere karşı korunması da ihmal edilmemelidir. Esas olan ağaçlandırılmış 

veya erozyon kontrol tedbirleri alınmış sahaların yöre insanı tarafından 

korunmasıdır. Bu nedenle, yapılacak her türlü çalışmaya yöre insanının da 

katkısı sağlanmalı ve sahaların korunmasında da Köy Tüzel Kişiliklerinin 

desteği alınmalıdır.  

Kurak alanlarda bitkilendirme çalışmalarının başarılı olup olmadığı 

hakkındaki değerlendirmeler ilk vejetasyon periyodu sonunda yapıldığında 
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yanıltıcı olmaktadır. Doğru sonuçlar almak için çalışmalar ancak ikinci 

vejetasyon periyodu sonuna doğru değerlendirilmelidir. Çalışmanın başarı 

değerlendirmesi ise uzun süreli gözlemlere dayandırılmalıdır. Çünkü 

başlangıçta başarılı gibi görünen bir çalışma yıllar sonra tümüyle başarısız 

duruma gelebilmektedir (Gökbulak 1998). 

. . . 
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Akın SEVİNÇ  

Ütopyalar, zamanla oynamayı severler. Rahatsızlık duydukları zeminlere 

kurulur, o zeminlere özgü zamanı kurcalayarak ileri sararlar ve hiçbir 

zaman yaşanmayacak zaman dilimleri için hiçbir zaman gerçekleşmeyecek 

(olmayacak, olmadık) hayali projeler ortaya koyarlar. Farklı bir zamanda 

ortaya çıkabilecek olası durumlara dikkat çekmek ve bu durumlardan 

hareketle yepyeni, alışılmadık, dikkat çekici, tuhaf, sarsıcı (hattâ kimi zaman 

da saçma) tasarımlar ortaya koymak ütopyaların doğasından kaynaklanır. 

Başka bir zamana ait bu tasarımların en çarpıcı yanlarından biri, 

kurguladıkları yeni zamanların içine, yaşadığımız dönemlerin sorunlarının 

çözümüne dair ipuçları saklıyor olmalarıdır. Ütopyaların tasarlandıkları 

dönemlerin üstünden geçen zaman, bu ipuçlarını değişime uğratır, yeni 

zeminlere (ve dolayısıyla yeni sorunlara) daha başka çözümler sunmalarını 

sağlar. Bu da ütopyaların zamanla oynadıkları oyunda, zamanın en iyi 

üstesinden geldiği kısımdır. Zaman da sırf bu yüzden durup durup 

ütopyaları oyuna çağırır, onlar olmadan yapamaz.  

Yazıldıkları zamanın koşullarını olabildiğince içeriden/yakından inceleme 

gayretindeki ütopyacı tasarımcılar, benzer bir gayreti bu koşulların 

olabildiğince dışında/uzağında projeler geliştirmekte de göstermeye 

çalışırlar.1 Geçmişte ve yazıldıkları dönemlerde yaşananları hep göz önünde 

bulunduran ütopyaların en belirgin özellikleri sıralandığında şu 

kavramların öne çıktığı görülür: Sil baştanlık, toplumsallık, düzenlilik, kapalılık, 

işlevsellik, buyurganlık ve durağanlık [1]. Ütopya tarihindeki en verimli, en 

coşkulu dönemleri sıraladığımızda ise üç köklü değişim döneminin öne 

çıktığını görürüz: Ortaçağ sonrası Rönesans’ın ilk yılları, Ondokuzuncu Yüzyıl 

Sanayi Devrimi sonrası sanayileşmenin yarattığı huzursuzluğun ilk yılları ve 

İkinci Dünya Savaşı sonrası sanayileşme sürecinin ilk yılları. Dünya tarihinin 

hızlı ve köklü değişim yaşanan bu üç döneminde kentlerde yaşanan hızlı ve 

plansız büyümelerin yarattığı hoşnutsuzluklar, ütopyaların temel 

kavramlarına duyulan özlemi de beraberinde getirmişler ve belki de bu 

yüzden bu dönemlerde ütopyalar coşkuyla karşılanmış, çok tartışılmışlardır. 

                                                           
  Yrd. Doç. Dr.Yeditepe Ü. Mimarlık Bölümü akinsevinc@hotmail.com 
1  Thomas More’un 1516 yılında tasarladığı (aynı zamanda ütopya geleneğine de isim babalığı 

edecek olan) “Utopia”dan bugüne birbiri ardına tasarlanan ütopyalara bugünden hızlıca 

baktığımızda, ütopyaların tasarlandıkları dönemlerin uzağında olma konusunda başarısız 

olduğu düşüncesine kapılabiliriz. Ütopyaları bu konuda daha iyi değerlendirebilmek için, 

ortaya kondukları dönemlerin ruhuyla hizalayarak, o zamanın koşullarını göz önünde 

bulundurarak bakmak gerekli olabilir.  
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Bu dönemlerden günümüze en yakın olanı, İkinci Dünya Savaşı sonrası 

yaşanan ve kentlerde büyük değişimler yaratan endüstrileşme sürecidir. 

Zaman, dünyanın her yerinde makinelerin yardımıyla hızlanmış ve kentler 

hızla genişlemeye başlamıştır2. Bu dönemde tasarlanan ütopyalar, bu 

büyümenin nasıl olması gerektiği konusunda reçeteler geliştirirler. Özellikle 

1960’lı yıllarda, dünya ütopya tarihinin en canlı dönemini yaşanır ve 

ütopyacı anlayış farklı damarlardan farklı alanlara doğru yayılır. Bu dönem, 

alışılmış ütopya ortaya koyma yöntemlerinin ve yaklaşımlarının da 

değişime uğradığı ve bir anlamda kendisiyle ve geçmişiyle hesaplaştığı bir 

dönem olması bakımından da kendinden önceki dönemlerden ayrılır. Bu 

değişim ve hesaplaşma sonucunda, ütopyayı var eden ve olmazsa olmaz 

kavramlar, esnemeye ve yumuşamaya başlamıştır: Önceleri sil baştan ve 

buyurgan bir anlayışla, mevcut kentlerde baş gösteren hoşnutsuzluklara 

sıfırdan, yepyeni öneriler geliştiren ütopyacı yaklaşım, bu dönemde 

mevcut/tarihi kent dokularını yeni olası/hayali projelerin bir parçası olarak 

ele almaya başlar. Ütopya tarihinde görmeye alışık olmadığımız bu 

yaklaşımla, eski kente öncelikli ve önemli bir rol (hattâ bazen başrol) 

verilmeye, tarihi dokuya sahip kent merkezleri yeni ve ideal olarak sunulan 

kentin tam kalbine yerleştirilmeye başlanır. 

Krater Kent3, “eski kente hürmet” kavramına dayalı hayali bir proje. 

Tasarımcısı Chanéac’a göre, geleneksel mimari dokuya sahip (eski) kent 

genişleyebileceği kadar genişlemiştir ve değişen hayat koşullarına ayak 

uydurmaya, yeni ihtiyaçları karşılamaya zorlanmasındansa, mevcut haliyle 

korunması daha doğru olacaktır. Ufak değişikliklerle her kente 

                                                           
2  Bu dönemde üstünde en çok tartışılan konular, kentlerin genişleyip çevrelerinde yer alan 

doğal alanlara zarar vermelerinin doğuracağı sonuçlar üzerinde yoğunlaşıyor. Yunan kent 

planlamacı Constantinos A. Doxiadis çağdaş kentlerin sahip oldukları ulaşım, planlama ve 

iletişim dengelerinin bu dönemde bozulmasından, hızlı nüfus artışının sonucu olarak 

kentlerin kalabalıklaşmasından ve gürültünün giderek artmasından hareketle şu sonuca 

varmaktadır: “Artık, insan yerleşimleri kendi sakinleri için yeterli değildir”. Ayrıca Doxiadis, 

bu durumu “Ecumenopolis” kavramı aracılığıyla ifade eder. Yunanca’da “dünya kent” 

anlamına gelen bu sözcük, kentlerin hızlı genişlemesi sonucu, dünya üstündeki bütün 

kentlerin birbirine bitişeceği ve bir bütün oluşturacağı anlamını taşır [2]. 
3 Krater Kent: Kentlerin eski dokularıyla yeni oluşacak bölümlerinin bir arada var olup 

olamayacağı arayışının bir sonucu olarak, çekirdeğe eski kenti alan, bu kentin etrafına 

yüksek yoğunluklu “siper” kentleri saran ve yapının en dış kısmına da ulaşıma ilişkin 

çözümleri yerleştiren, 1963’te bir araştırma olarak başlayan ve 1968’de son halini alan bir 

proje. (Tasarımcı: Chanéac / 1963 – 1968)  
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uygulanabilecek bir proje olan Krater Kent’in çekirdeğinde mevcut kentler 

yer alır ve kentin yeni ihtiyaçlarını karşılayacak birimler (örümcek 

ağlarından esinlenerek geliştirilen “sanayileşmiş hareketli kokpitler”den 

oluşan) “yerleşim kraterleri” eski kentin etrafını “perde”ler şeklinde sarar. 

Kenti oluşturan ve sonradan eklenen birimler zamanla değişime uğrayacak 

ve yenilecek olsa da, kamusal alanlara dönüştürülmesi öngörülen eski 

dokunun, kentin merkezinde sürekli yer alması düşünülür [3, 4]. 

 
Krater Kent / Chanéac / 1963 – 1968 

Paris bu dönemde, ütopyacı mimarların en çok proje ürettiği kent. Özellikle 

Paris için tasarlanmış olsa da, yoğun kentsel yerleşime sahip her kente 

uygulanabileceği varsayılan Paris Spatial4, Paris’in özellikle İkinci Dünya 

Savaşı sonrası oluşan yeni ihtiyaçlarına ve bu ihtiyaçlar karşılanırken kentin 

mimari kimliğinin en az bozulmasına yönelik farklı ve alışılmadık bir 

çözüm/tasarım arayışı. Çok kaba bir tarifle “kente yeni bir kat çıkma” olarak 

                                                           
4  Paris Spatial: Paris kent merkezinin üstüne, ayaklar yardımıyla yükseltilmiş katmanlar 

eklenmesi ve böylece kentin konut kapasitesinin üç katına çıkartılmasını öneren bir proje. 

(Tasarımcı: Yona Friedman/1959) 
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özetlenebilecek bu fikir, kentin hızlı değişimi sonrası (proje 

detaylandırılırken kent nüfusunun 15-20 yıl içinde %50 artacağına yönelik 

bir hesaplamaya ve bu yönde bir kabule yer veriliyor) ihtiyaç duyacağı 

servis mekânlarını (ulaşım, otopark, depolar, vs.) bünyesinde barındırma 

vaadinde bulunuyor. Projeye, mevcut kentin hayatına, zemin kotunda 

olduğu gibi devam etmesi, yeni ve zorunlu ihtiyaçlarının üst katta 

karşılanması önerisi olarak da bakmak mümkün [5,6]. 

 
Paris Spatial / Yona Friedman / 1959 

Yine Paris için tasarlanmış Seine Nehri’nde Bir Kent Projesi5’de bu sefer kentin 

üstüne değil altına doğru yeni katlar eklenmesi önerilir: Şehrin içinden 

geçen Seine Nehri’nin yatağının altına inşa edilmesi düşünülen bu yeni 

katlar ağırlıklı olarak Paris’te yaşayanların serbest zamanlarını 

değerlendirebilecekleri işlevlere sahip; yürüyüş alanları, sinemalar, yüzme 

havuzları, vb. “Omurga” olarak adlandırılan bu tasarım kentin her türlü 

servis birimini barındırıyor: Paris’te bulunan müze, radyo binası, hastane, 

kütüphane ve adliye benzeri binalara ait olacak ek mekânlar. Ayrıca bu 

                                                           
5  Seine Nehri’nde Bir Kent Projesi: Seine Nehri yatağının oluşturduğu 220 hektarlık alanın 

altında, 60 metre derine inilerek oluşturulacak 12 katmanla ve böylelikle elde edilen 2.600 

hektarlık alanla Paris kenti için yeni bir omurga oluşturma fikrine dayalı bir proje. 

(Tasarımcı: Paul Maymont / 1964)  
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proje, Paris’in otopark problemine 500.000 araçlık bir otoparkla hizmet 

ederken, metrolarla kent merkezine bağlanma fikrine de sahip [7,8]. 

 
Seine Nehri’nde Bir Kent Projesi / Paul Maymont / 1964 

Bu dönemde yine özellikle Paris’in yaşadığı kentsel dönüşümler hesaba 

katılarak tasarlanan Dikey Kent’in6 temel yaklaşımı basit: Kentin yeni 

ihtiyaçlarını karşılayacak yeni birimlerin, kentin üstüne ya da altına değil, 

bu sefer çeperine, yeni ve her an yer değiştirebilecekmiş gibi duran hafif 

elemanlarla tasarlanması. Projenin esin kaynağı olan sirkler ve sirk çadırları, 

projeye hafif ve gerektiğinde sökülebilir bir mimari özellik katıyor. Paris’in 

ihtiyacı olduğu düşünülen yeni sanatsal etkinlik alanları, atölyeler ve yeşil 

alanlar sirk çadırlarını andıran bu yapının zemin katına yayılırken, kentin 

ulaşım sorunlarını hafifleteceği düşünülen ulaşım ağları bu çizgisel yapının 

içine ayrı bir kat olarak saklanıyor [9,10].  

New York ve Tokyo, 1960’larda Paris’ten sonra sorunlarına ütopyacı 

anlayışla ortaya konmuş projelerle çözümler aranan diğer kentler. New York  

                                                           
6  Dikey Kent: Paris yakınlarında kurulması öngörülmüş bu projede, hiperbolik paraboloit çadır 

formu yardımıyla geniş iç hacme sahip olan, 10.000 ile 25.000 kişinin yaşayabileceği 

düşünülmüş. (Tasarımcı: Paul Maymont / 1959) 
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kentinin merkezini olduğu gibi korumak fikrinden yola çıkan Richard 

Buckminster Fuller, Manhattan için 

Jeodezik Kubbe’yi7 tasarlar: Amacı, 

devasa cam kubbenin altında, New 

York’a özgü gündelik hayatı her türlü 

hava koşulunda canlı tutabilmektir. 

İnşaat alanında yaşanan teknik 

gelişmeler sayesinde, hayalini kurduğu 

bu kubbenin yapılabileceğine inanan 

Fuller bu kubbe yardımıyla, New 

York’un kalbi olarak bilinen 

Manhattan’ı her türlü bozulmaya karşı 

koruyacak, kontrollü ve kapalı bir 

büyüme de planlamış olur [11,12].  

New York’un bir diğer bölgesi için 

ortaya konan tasarım, Harlem’deki 

Gecekondu Mahallelerini Ortadan Kaldırıp 

Yeniden İnşa Etme Projesi8 adını taşıyor. 

Projenin esası, kentin kimliğini tehdit 

ettiği düşünülen gecekondu 

bölgelerinin adım adım ortadan 

kaldırılmasına dayanıyor: Harlem’in 

sosyal ve mimari kimliğini değiştirmek 

için önceden yerleri belirlenmiş 

alanlardan birine ilk devasa yapı 

yapılıyor ve bir bölgenin insanları bu yapıya taşınıyorlar. Sonra terk edilen 

bu bölge park ya da farklı kamusal alana dönüştürülüyor. Sonrasında diğer 

yeni yapıya geçiliyor, farklı kamusal alanlar tasarlanıyor [13]. 

                                                           
7   Manhattan için Jeodezik Kubbe: Manhattan adasının bir kısmının yaklaşık 3.5 kilometre çaplı bir 

kubbeyle örtülmesi fikrine dayanan ve kendisinden sonraki birçok hayali tasarıya öncülük 

eden bir proje. (Tasarımcı: Richard Buckminster Fuller /1962)  
8 Harlem’deki Gecekondu Mahallelerini Ortadan Kaldırıp Yeniden İnşa Etme Projesi: Harlem’deki 

yoğun gecekondu mahallelerin yerine dev yapılar yapma fikrinden yola çıkan proje, 

Harlemlilerin yerleşim birimi ve taşıtlar için rampalardan oluşan bu yapılara 

taşınmalarından sonra onların boşalttıkları yerleri yıkıp parklar ve diğer kamusal alanlar 

kurma fikrine dayanıyor. (Tasarımcılar: Richard Buckminster Fuller ve Shoji Sadao / 1965) 

 

 
4. Dikey Kent 
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Manhattan için Jeodezik Kubbe / Richard Buckminster Fuller /1962 

 
Harlem’deki Gecekondu Mahallelerini Ortadan Kaldırıp Yeniden İnşa Etme Projesi / 

Richard Buckminster Fuller ve Shoji Sadao / 1965 
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Krater Kent ve Paris Spatial’le ortak kaygılara ve benzer bir çözüme sahip 

Moskova Kent Merkezi için İyileştirme Projesi9, kent merkezini çevreleyen ve 

ayaklar üstünde havaya kaldırılan kentsel bir ek önerisi. Proje, iki temel 

kentsel sorun üstüne yoğunlaşıyor. Bu sorunlardan ilki, kent merkezinin 

yaşadığı ve kentin hayatını olumsuz etkileyen hızlı işlevsel dönüşüm: 

Projede, “üçüncü üretim” olarak adlandırılan, bankacılık, sigortacılık, 

ulaşım ve ticaret işletmelerinin kent merkezinde yoğunlaşmalarının sonucu 

olarak eskiden kent merkezinde yer alan konaklama birimlerinin kent dışına 

taşınmak zorunda bırakılmaları sorununa, öncelikli olarak çözüm aranıyor.  

 
Moskova Kent Merkezi için İyileştirme Projesi /  

V. Kalinine ile Y. Ivanov, P. Kovaliov, V. Maguidov ve V. Tarassévitch / 1966 

                                                           
9  Moskova Kent Merkezi İyileştirme Projesi: Moskova kent merkezinin iyileştirilmesine dair 

fikirlerin ortaya çıkması için açılan bir yarışmaya katılan bu proje, kent merkezini olduğu 

gibi bırakmak, bu merkezin “A Ringi” adı verilen iki katlı dairesel bir servis yapısıyla 

çevrelemek ve bu yapıdan ışınsal olarak dağılan yüksek katlı yapıları konaklama amaçlı 

kullanarak çalışma ve yerleşim alanlarını yeniden birbirleriyle ilişkilendirmek düşüncesi 

etrafında biçimleniyor. (Tasarımcılar: V. Kalinine ile Y. Ivanov, P. Kovaliov, V. Maguidov ve 

V. Tarassévitch / 1966) 
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Projenin üstünde durduğu diğer sorun ise insanların kent hayatında 

yaşamaya başladıkları kopukluk yüzünden yaşadıkları sıkıntı olarak 

özetlenebilir: Birbirinden gitgide ayrılan konaklama ve çalışma bölgelerini 

birbiriyle yeniden bir araya getirmek ve insanların kenti yeniden bütün 

olarak yaşamalarını sağlamak projenin amaçlarından biri. Önerilen proje, 

hem kent merkezini, olduğu gibi korumaya çalışarak ve hem de farklı 

işlevleri birbirine yakınlaştırarak, bu iki temel soruna çözüm sunuyor [14]. 

 
Tel Aviv İçin Proje /  

Ja Lubicz-Nicz & Carlo Pellicia, Donald P. Reay, William Zuk / 1963 

İkinci Dünya Savaşı sonrası hızla değişime uğrayan ve bu değişim sonucu 

yeni sorunlarla karşılaşan Tel Aviv kentinin gelecekte nasıl olabileceğine 

yönelik çalışmalar yapılmış. Tel Aviv İçin Proje10 bu çalışmalardan biri. 

Mevcut kentin sırtlanamayacağı birimler, eyer şeklindeki büyük yapılar 

aracılığıyla kente yükleniyor. Bu 20 ile 55 arasında değişen katlarda 

uygulanması düşünülen yapıların alt kısımları, ticaret ve mal indirip 

bindirmeye; orta kısımlardaki teraslı alanlar, yerleşim birimlerine ve toplu 

kullanıma açık alanlara; yapının üst tarafları ofisler ve yönetim merkezlerine 

ayrılmış. Bu öneriyle ortaya çıkan büyük yapılarla çevrili alan, yeni bir kent 

merkezi olarak düşünülmüş. Az katlı yapılardan oluşan bu alan, tiyatro, 

                                                           
10 Tel Aviv İçin Proje: Tel Aviv’in yeni trafik düzenlemelerinden esinlenerek ortaya konmuş 

proje, kente yeni bir uzantı oluşturacak ek bir kent tasarısı. (Tasarımcılar: Ja Lubicz-Nicz & 

Carlo Pellicia, Donald P. Reay, William Zuk / 1963)  
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sinema, müze, sergi salonu, kütüphane, sinagog, lokanta, barlar ve 

mağazalardan oluşuyor. Yapıların altı 20.000 araçlık kapasitesi ile kentin 

otopark ihtiyacını karşılıyor. Projeye ek olarak yapay bir ada da 

öngörülmüş. Doğrudan yaya yolu ve dolambaçlı bir karayolu ile kent 

merkezine bağlanan bu adada, dört-beş katlı yapılardan oluşan 3.000 konut, 

1.500 araçlık bir otopark olacağı düşünülmüş. Araçların sokulmadığı bir 

bölge adanın merkezini oluşturuyor ve bu bölgede yürüyen bantlarla ulaşım 

sağlanması planlanmış [15,16]. 

 
Mekân Kenti / Arata Isozaki / 1962 

Dönemin büyüme ve gelişme ivmesinin sonucu “ilerleme hızı” kavramına 

öncelik veren ve kentlerin nasıl büyümeleri gerektiği konusunda öneriler 

sunan Mekân Kenti11 adlı projenin ilham kaynağı, Japon tapınaklarını ve 

Pagodas adı verilen ibadet yapıları. Ütopyanın temel kavramlarına ciddi bir 

sorgulama getiren ve bir anlamda meydan okuyan projenin temel özellikleri, 

                                                           
11 Mekân Kenti : Mevcut kent yerleşimlerinin içi/üstü için düşünülmüş, düşey bir servis 

çekirdeğine saplanan kirişler ve bu kirişlere tutturulan birimlerden oluşan, işlev 

benzerliklerine göre bölümlenen salkım yapılar. (Tasarımcı: Arata Isozaki / 1962) 
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“Esneklik”, “açıklık”, “değiştirilebilirlik”, “çoğaltılabilirlik”. Bu kavramlar, 

önerilen sistemin güncel değişimlere ayak uydurabilmesi için olmazsa 

olmaz olarak ortaya konuyor. Mevcut kentle ilişkisi servisleri ve dolaşımları 

barındıran dev ayaklarla sağlanan proje, kentin yatayda genişleyerek 

kimliğini kaybetmesindense, düşeyde ve mevcut olana en az zararı 

dokunacak şekilde yeni ihtiyaçlara karşılık verebilme kaygısını taşıyor [17]. 

... 

Ütopya tarihinin en canlı dönemini oluşturan 1960’lı yıllarda kentlerde baş 

gösteren ve gelecekte kentler için tehlike oluşturabileceği düşünülen hayati 

sorunlara yönelik (inşa edilmesi o günün imkânlarıyla mümkün olmayan 

ama bugünün yapı teknolojisiyle kolaylıkla altından kalkılabilecek) hayali 

öneriler bunlarla sınırlı değil elbette. Fakat, kentlerin belli başlı 

sıkıntılarından yola çıkarak, kentlerin geleneksel dokularına en az zararı 

verecek şekilde, kentlerin tarihlerini ve kültürlerini korumak konusunda 

titizlenen en belirgin ütopyacı örnekler bunlar. Bir bakıma kentsel tarihi 

dokuyu korumaya yönelik “acil eylem planları” olarak değerlendirilebilecek 

bu projeler dışında, deniz kıyısında kurulmuş kentlerin denize doğru 

uzayarak genişlemesini öneren projelerden de söz edilebilir12. Fakat bu 

                                                           
12 Bu dönemde kentlerin yaşadıkları açmazlara, kentlerin denize doğru genişlemeleri 

önerileriyle çareler aramak ve denizüstü yeni yerleşim alanları öneren hayali projeler 

üretmek, sıkça rastlanan bir yaklaşımdır. Bu projeler, 1960’lardaki kentsel tasarım 

arayışlarında farklı bir yaklaşımı sahiplenirler: Gemi seferlerine uygun şekilde hafif çelik 

yapı elemanlarıyla inşa edilecek şekilde tasarlanmış, içinde 10.000 insanın yaşayabileceği ve 

Tokyo Körfezi’ne inşa edilecek şekilde düşünülmüş deniz üstü yerleşim önerisi Yüzer Kent 

(Tasarımcı: Paul Maymont /1959) [18, 19]; yine İkinci Dünya Savaşı sonrası Tokyo’nun 

gösterdiği gelişmeleri göz önünde bulundurarak kent merkezinden Tokyo körfezine uzanmış 

ve kent merkezine ek olarak düşünülmüş, beş milyon insanın yaşayabileceği deniz üstü kent 

parçası tasarımı olan Tokyo Kentsel Planı İçin Proje (Tasarımcılar: Kenzo Tange, Arata Isozaki, 

Koji Kamiya, Heiki Koh, Noriaki Kurokawa ve Sadao Watanabe / 1960) [20,21]; Tokyo’nun 

seksen mil kuzeyinde, Kasumigaura Gölü üstünde kurulması planlanan Tokyo nüfusunun 

bir kısmına ev sahipliği yapması fikrinden yola çıkan Kasumigaura Gölü Üstüne Kent 

(Tasarımcı: Noriaki Kurokawa /1961) [22]; Kenzo Tange’nin misafir öğretim üyesi olarak 

bulunduğu Massachusetts Institute of Technology’de mimarlık bölümü öğrencileriyle birlikte 

Boston Körfezi için tasarladıkları, deniz üstü bir kent önerisi olan Boston Körfezi’nde 25.000 

Kişilik Kent Tasarısı (Tasarımcılar: Kenzo Tange ve Massachusetts Institute of Technology 

Mimarlık Bölümü öğrencilerinden oluşan bir grup / 1960) [23]; Küçük Monako Prensliği’nin 

ihtiyacı olan yapılaşmayı sağlayacak şeklide planlanmış, adada sürekli yaşayacak 20.000 

insana ek olarak çok sayıda turiste hizmet edecek birimlere sahip olan, deniz üstünde 

kurulacak yapay bir yarımada projesi olan Monako İçin Uydu Kent (Tasarımcı: Manfredi 

Nicoletti /1966) [24, 25]; Amerika’da bulunan ve nüfusu bir milyonun üstündeki kentlerin 
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denizüstü yerleşim öneren bu projelerde, genişleyen kentlerin tarihi 

dokularının korunmasına yönelik doğrudan bir arayış söz konusu değildir. 

Kentlerin geçmişte oluşturdukları zengin kimliğe zarar vermeden, yeni 

ihtiyaçlarının nasıl karşılanabileceğine yönelik projelere şöyle de bakılabilir: 

Değerli olan ve her bir projede olmazsa olmaz (sabit) olarak kabul edilen 

geleneksel doku, yeni eklenen, hemen kaldırılıverecekmiş, yeni ve daha iyi 

bir öneriyle yok edilecekmiş gibi (değişken) bir yaklaşımla korunmaya 

çalışılıyor. İlk bakışta bu örnekler, iddialı ve buyurgan gibi görünseler de, 

kendilerine tasarım kriteri olarak aldıkları ve öncelikli olarak çözüm 

arayışında oldukları mevcut kentleri bekleyen felaketler hesaba katıldığında, 

projelerin esas dertleri daha iyi anlaşılabilir. Bu projelerde geleneksel 

dokuyu ve o dokuyu oluşturan eski kenti korumakla kalınmaz, gelecekte 

onun rahat bir şekilde hayatını devam ettirmesi, kent sakinleri için en 

cazibeli alan olarak kalabilmesi ve bu özelliğinin sürekli koruyabilmesi için 

ayrı bir özen gösterilir: Bu yüzden mevcut kent merkezlerinin, kamusal alan 

olarak, herkesin dilediğince, doya doya kullanabilmesi öncelikli yaklaşım 

olarak karşımıza çıkar. 

Diğer yandan bu projelerde, gelecekte kentleri beklediği varsayılan her türlü 

felaket karşısında bu tarihi ve kültürel doku öncelikli olarak koruma altına 

alınır ve “hafıza”, “miras” ya da “karakutu” olarak muhafaza edilir. Bu 

gelgitte, zaman ileri sarılıp gelecek tasarlanırken, bir taraftan da sık sık 

başa/geri sarılır, temkinli ve hassas tutum elden bırakılmaz: Bu da 

ütopyalarla zaman arasındaki sürekli birbirlerini kollayarak devam eden 

oyuna (zamanın ve ütopyanın neresinde ya da ne kadar uzağında olursak 

olalım) en olmadık zamanlarda katılıvereceğimize ve en olmayacak işlere 

                                                                                                                                        
%80’inin denizle ilişkili kentler olduğu saptamasından hareketle, dört ile altı kat arasında 

değişen katlarda inşa edilecek ve toplamda 15.000 ile 30.000 kişinin yaşayabileceği düşünülen 

üçgen yerleşim planına sahip deniz üstü bir yerleşim yerleşim olan Triton Kenti (Tasarımcılar: 

Richard Buckminster Fuller ve Shoji Sadao /1968) [26]; Biçimini kristalin doğada bulunan 

yapısından esinlenilerek alan, Monako kıyılarından üç mil açıkta kurulması planlanan, eni 

220 metre, yüksekliği 50 metre olan, dinlenme ve eğlence ağırlıklı işlevleri barındıran Monako 

Koyu’nda Yapay Ada (Tasarımcılar: Edouard Albert ve Jacques Cousteau / 1966) [27, 28] ve 

Fransa’nın Le Havre kenti yakınlarında, karadan bir kilometre açıkta yer alması ve kentsel 

hayatın gerektirdiği tüm işlevleri bünyesinde barındırması, 20.000 kişiye barınma, 6000 

kişiye de iş olanağı sağlayacağı varsayılan, deniz üstündeki bir platforma yerleştirilmiş 

basamaklar şeklinde yükselen Hydrobiopolis (Tasarımcılar: L. Hartsuyker - Cuerjel, E. 

Hartsuyker / 1961-1964) [29]. 
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kalkışabileceğimize dair zamansız ve iyimser hava estirir.  
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Societies have been trying to keep the environment under their control; 

meanwhile environment has been affecting the social and economic 

activities of societies in accordance to social and technological 

developments. Agricultural activities are more dependent on the natural 

conditions than industrial activities. So, pure prediction of the next quarter 

production quantities in agricultural sector is impossible.  After 1950s the 

increasing trend of the population has changed drastically. This trend has 
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of the reserve of the irreversible natural resources has placed the sustainable 

development in the center of the local and international activities in the last 

decades. The importance of the inheritance of the pure natural resources to 

the next generation has become an important agenda in the 21st century.  

In this study, it is analyzed that how the responsiveness to the environment 

and the cornerstone studies and activities has developed historically. It is 

clarified that social and technological development has critical negative 

externalities on sustainable development. In the next section it is cleared that 

the decree of the pollution (water and air pollution) has an important impact 

on the human health care and this issue reduce the rational use of the capital 

which can be allocated on the urgent needed services otherwise. In the last 

part of the study it is discussed that the approaches of the ownership of the 

resources whether can overcome these problems or no. In conclusion it is 

evaluated that the importance of the urgent policies which has to be applied 

to the reality to keep under the control of the complete disappearance of the 

natural resources.   

Key Words : Natural Resources, Sustainable Development, Water and 

Air Pollution, Technological Innovation 

JEL Classification Codes : Q34, Q01, Q53, Q55  

Özet 

Sosyal ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle toplumlar hem çevreden 

etkilenmekte hem de çevreyi etkilemeye ve kontrol altında tutmaya 
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çalışmaktadır. Sanayi üretiminden farklı olarak tarımsal faaliyetler doğal 

şartlara bağımlık göstermektedir. Bu sebeple gelecek dönemin üretim 

miktarlarını hatasız öngörebilmek imkânsız haldedir. 1950’li yıllardan sonra 

nüfus artış oranları hızlı yükselme eğilimi göstermesiyle nüfusun doğal 

kaynaklar üzerindeki baskıları artırmıştır. Bu gelişmeler, yenilenemez doğal 

kaynak rezervlerinde kontrol edilemez düşüşler meydana getirmiş, özellikle 

1960’lı yıllardan sonra ulusal ve uluslararası çalışmaların odağına 

sürdürülebilir kalkınmayı yerleştirmiştir. Böylece gelecek kuşaklara doğal 

kaynakların miras değerini koruyarak teslim edilmesi 21.YY’ da önemli 

gündem maddesi haline gelmiştir.  

Bu çalışmada, çevre duyarlılığının gelişme trendi ve gündem yaratmış tarihi 

çalışmalar kronolojik olarak değerlendirilecektir. Sonraki bölümde 

sürdürülebilir kalkınmayı tehdit eden nüfus artış hızını etkileyen sosyal ve 

teknik gelişmeler analiz edilecektir. Daha sonraki bölümde doğal kaynak 

kirlenmesinin (su ve hava kirliliği) insan sağlığını tehdit ederek toplumlara 

yeni maliyetler yüklediği ve bu maliyetlerin alternatif sosyal içerikli 

yatırımları sınırlandırdığı incelenecektir. Son bölümde ise sürdürülebilir 

kalkınma adına geliştirilen doğal kaynakların kullanım mülkiyeti 

yaklaşımları soruna çözüm olup olamayacağı ve doğal kaynakların sıfır yok 

oluşunun kontrol altına alınabilmesi için acil eylem politikaları 

değerlendirilecektir.   

Anahtar Kelimeler: Doğal Kaynaklar, Sürdürülebilir Kalkınma, Su ve Hava 

Kirliliği, Teknolojik Yenilikler 

GİRİŞ 

Tarihi süreç içerisinde toplumsal değişimlerle siyasi ve ekonomik gelişmeler 

birbirlerini karşılıklı olarak etkilemiştir. İnsanların ihtiyaçlarına (gıda, 

barınma, giyinme) ek olarak istekler, zamanla ikincil ve üçüncül ihtiyaçlar 

şeklinde zorunlu hale gelmeye başlamış ve zorunlu ekonomik ihtiyaçlara 

sosyal içerikli ihtiyaçlar da eklenmiştir. Aristo’nun, üretimin isteklere göre 

değil, ihtiyaçlara göre yapılması gerektiği yaklaşımı günümüzde daha da 

önemli hale geldiği görülmektedir. Bu süreçte, doğal kaynaklar üzerindeki 

aşırı kullanım faaliyetleri geriye dönüşsüzlük problemini derinleştirmiştir. 

Dolayısıyla kalkınmanın sürdürülebilir olarak gerçekleşebilmesi öncelikle 

doğal çeşitliliğin korunması duyarlılığı ile gerçekleşeceği önem kazanmaya 

başlamıştır. Bu gerçeğin toplumsal bilinç ve tepki olarak kabullenilmesi ve 
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hatta küresel eylem planı olarak hayata geçirilmesi uzmanları meşgul eder 

hale gelmiştir.   

1. Kirlenme ve Toplumsal Tepkiler 

Tarım, sanayi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, toplumların sosyal ve 

ekonomik yapısını değiştirdiği bilinmektedir. İlk çağ toplumlarında 

toplayıcılık ve avcılıktan yerleşik hayata geçişle başlayan hayvanların 

evcilleştirilmesi ve bitkilerin plantasyonu faaliyetleri, toplumsal yapıda 

ciddi dönüşümler meydana getirmiştir. Sanayi inkılâbı ve şehir 

merkezlerindeki genişlemelerle birlikte, gelişmekte olan ülkelerde kıt olan 

sermaye faktörü yerine göreceli olarak avantajlı bulunan doğal kaynaklar 

üzerinde aşırı baskılar artmıştır. Dolayısıyla bu ülkelerin iktisadi faaliyetleri, 

yeraltı kaynaklarını ilkel metotlarla çıkarma ve birincil kaynak olarak(katma 

değer yaratmadan) ihraç etme merkezli gelişmiştir. Ayrıca bu ülkelerin 

üretim sistemleri modernize olmada geciktiğinden, eski teknoloji tabanlı 

hantal fabrika ve makine parklarının doğaya saldıkları sıvı, gaz ve katı 

atıkların etkisiyle, doğal kaynakların taşıma kapasiteleri zorlanmıştır. 

Sonuçta hava kirlenmesiyle birlikte doğal döngü içerisinde içme suyu 

kaynakları da kirlenmeden hızlı bir şekilde nasibini almıştır.  

Doğal kaynak kirlenmesi Sanayi İnkılâbı sonrası yoğunluk kazansa da 

kirlenmenin 2000 yıl öncesi toplumlarda da görüldüğü yönünde ipuçları 

mevcuttur. Kirlenmenin insanlık tarihi ile başladığı genel kabul görmüş 

yaklaşımlardandır. Fakat doğaldır ki; nüfus artış hızı ve teknolojik 

ilerlemeye bağlı olarak kirlenmenin boyutları da artmıştır. Seneca’nın, 2000 

yıl önce Roma’da hava kirlenmesinden şikâyet ettiği kayıtlarda mevcuttur. 

Daha sonraki dönemlerde hava kirlenmesini kontrol için ilk çevre kanunu 

Kral I. Edward çıkarmıştır. İngiltere’de 1273’lü yıllarda bir kömür çeşidinin 

kullanımı çevre kirliliğine sebep olduğu gerekçesiyle yasaklanmıştır. Hatta 

Orta Çağ’da kömür yakarak kirliliğe neden olduğu gerekçesiyle asılan 

insana rastlamak mümkündür. 1300 yılında Kral III. Richard, kullanm 

oranını düşürmek için kömüre ağır vergile koymuştur. 1800’lerde Shelly 

‘’Cehennem olsa olsa Londra gibi kalabalık ve dumanlı bir yerdir.’’ diye 

yazmıştır. 1911’de yakıt olarak aşırı kömür kullanımı nedeniyle büyük bir 

hava kirlenmesi sonucu 1150 kişinin ölmesi kirlenmenin boyutlarının nasıl 

artış trendine girdiği yönünde önemli ipuçları vermektedir (Savaş, 2007: 

181–190) .  
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Sanayi İnkılâbı sonrası yaşanan çevre kirliliğindeki artışların hızlanmasıyla 

birlikte 19 yy. sonları 20 yy. başlarında araştırmacılar, kirliliğin etkilerinden 

dolayı, fertlerden ziyade organizma gruplarını incelemeye başlamışlardır. 

(Muslu, 2000: 1). Üretim tekniklerindeki gelişmeyle birlikte doğal 

kaynaklara ve elektriğe olan talebin kontrolsüzce arttığı görülmektedir. 

Klasik iktisat öğretisinin öngördüğü refah ekonomisi, mutlak rasyonel 

varsayılan bireylerle gerçekleşmeyince klasik iktisat yaklaşımları dışında 

yeni iktisadi okullar ortaya çıkmıştır. Klasik İktisat’ın temel motiflerinden 

olan ‘’maksimum kar minimum zarar’’ anlayışı büyüme rakamlarını artırmış 

fakat salt rakamların kalkınma anlamına gelmediği zamanla anlaşılır hale 

gelmiştir. Piyasa hataları ve doğal kaynakların aşırı kullanımı sanayileşme 

ile birlikte ivme kazanıp günümüze kadar artış göstermiş, doğal çevre 

dengesi bozulmuş, doğal bitki örtüsü değişmiş, toprakların doğal verimi 

kaybolmuş,  içme su kaynakları kirlenmiş ve biyolojik çeşitlilik dengesi 

bozulmuş ve bu sorunlar özellikle son on yılda araştırmalara sıkça konu 

olmaya başlamıştır. II. Dünya Savaşı sonrası artan tahribat, nükleer kirlilik 

ve 1948 yılında Amerika’da Pennsylvania’da meydana gelen ilk hava 

kirliliğinin ciddi boyutlara ulaşmasıyla kirlenmenin kontrol altına alınması 

gerekliliği ve doğal kaynakların bir gün tükeneceği gerçeği gündeme 

gelmeye başlamıştır.  

Doğal kaynaklardan faydalanırken gelecek kuşakların kullanma haklarını 

ihlal edilmemesi gerektiği bilinen bir gerçektir. Aynı zamanda doğal 

kaynakların etkin kullanılması için gelecek faydalarının günümüz 

faydalarından daha yüksek olması önem arz etmektedir. Zamanla aşırı 

tüketim geri dönüşsüzlük sorunu doğurmaya başlamıştır. Geri dönüşsüzlük 

(irreversibility) sorununa ilaveten etkin(caydırıcı) yaptırımların 

uygulanmaması ve sorumsuz davranılması düşündürücüdür. Sanayileşme 

sürecinde sanayileşmenin temel girdilerini oluşturan doğal kaynakların 

insanlığa ait olmadığı insanlığın doğaya ait olduğu gerçeğinin hesaba 

katılmaması sorunları karmaşık hale getirmiştir.   

Doğal kaynaklar üzerindeki baskıların artan hızla devam etmesi sonucu, 

1960’lı yıllar çevreye karşı duyarlılığın arttığı yıllar olarak kendini 

göstermiştir.  Özellikle ozon tabakasında meydana gelen incelme, artan göl-

nehir-deniz kirlilikleri, evsel ve sanayi atıkları, asit yağmurları,  içme suyu 

kaynaklarının kirlenmesi, çölleşme, artan ağaçsızlaşma ve erozyon gibi çevre 

sorunları, araştırmacı ve planlamacıların öncelikli konuları haline gelmiştir. 
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1960 sonrası hız kazanan çevre kirliliği karşıtı eylemler günümüze kadar 

devam etmiş ve bunların gündem yaratanları kronolojik olarak aşağıda 

belirtilmiştir. 

1. 1960’lı yıllarda öğrenci hareketleriyle başlayan nükleer silâhlara ve atom 

enerjisine karşı tepki, Avrupa’da, nüfus ve kaynak ilişkisinin giderek 

bozulmasının önlenmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi adına barışçı 

akımları doğurmuştur(Blum, 2004). 

2. Rachel Louise Carson, 1962 yılında yayımladığı “Sessiz İlkbahar-Silent 

Spring” çalışması kimyasal atıkların kuşlar-böcekler üzerine etkileri 

alanında ses getirmiştir.  1939 yılından sonra yaygın biçimde 

kullanılmaya başlanan böcek ilacı DDT’lerin balıklar ve kuşlar için 

öldürücü olduğu ve soylarının tükenmesine yol açtığı ortaya 

konulmuştur. Yapılan bu sosyal içerikli çalışmalar neticesinde 1970'li 

yıllarda ABD ve Avrupa'da DDT’ler yasaklanmıştır. Ama işin üzücü 

yönü kullanımı gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere kayarak 

DDT üreticileri için pazar payı devam etmiştir(NEPA, 101a).  

3. 1972 yılında Donella Meadows’un kaleme aldığı “Büyümenin Sınırları-

The Limits to the Growth”  adlı çalışma, dünyadaki nüfus, ekonomi ve 

çevre üçgeninde gezegenimizin taşıma kapasitesini dengelemek için 

ihtiyaçlarımızı gözden geçirmemiz gerektiğini ısrarla vurgulamıştır. 

Çalışmanın günümüze kadar 28 dile çevrilmesi çevre bilincinin 

artmasına önemli katkıları olmuştur (Çoban, 57–3). 

4. Roma Kulübü 1968 yılında bir İtalyan bilim adamı Aurelio Peccei ve bir 

İskoç sanayici Alexander King tarafından kurulmuştur. 1972 yılında 

yayınladıkları rapor’da “Sıfır Büyüme-Zero Growth” önerisi, gelişmekte 

olan ülkelerdeki aşırı nüfus büyümesinin fakirlik ve çevre problemlerini 

artırmakta olduğu, kısa bir süre sonra doğal kaynakların tükeneceği ve 

çare olarak, özellikle zengin ülkelerin, bilinçli bir şekilde sonunda ‘sıfır 

büyüme'ye giden bir ‘sürdürülebilir kalkınma' stratejisi uygulamaları 

gerektiğini söylüyordu. Son dönemlerde Avrupa Birliği, Amerika ve 

Japonya’da büyüme ve nüfus artış hızlarının düşmesi ve hatta eksilerde 

seyretmesi Roma Kulübü’nün yaklaşımlarını hatırlatmaktadır. 

(hürriyet.tr).  
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5. 5–16 Haziran 1972 tarihinde gerçekleştirilen Stockholm Konferansı ile 

birlikte, çevre sorunları uluslararası gündemi meşgul etmeye başlamış 

ve her yıl 5 Haziran günü, bütün dünyada Çevre Günü olarak 

kutlanmaktadır(Larre,1986) 

6.  E. F. Schumacher, 1973 yılında yazdığı “Küçük Güzeldir-Small Is 

Beautiful” adlı eserinde, doğal kaynakların, mevcut ekonomik yapıda 

kullanılan sermayenin aslında büyük bir kısmını oluşturmasına rağmen, 

maliyet hesaplamalarına gereği gibi dahil edilmemesi, üretim 

sorununun çözülmüş olduğu inancı, ihtiyaçların sonsuzluğu varsayımı, 

sınırsız ekonomik büyüme düşüncesi ve bireysel ve toplumsal 

açgözlülük insanlığı büyük bir felakete sürüklemekte olduğunu ifade 

etmiştir (Schumacher, 1995). 

7.  Bu kulüpten Mesaroviç’in 1976 yılında yayımladığı “Mavi Kopya 

Blueprint” karamsar yaklaşımla, küresel bir nüfus stabilizasyonu 

gereğine dikkatleri çekmiştir (Diler, 2008). 

8. 1976 yılında Kanada'nın Vancouver kentinde BM tarafından 

gerçekleştirilen Habitat I Konferansı, kentsel yerleşim planlarının 

sürdürülebilirliği ekseninde değerlendirilmesi önemli bir adımdır. 

Toplantıda özellikle gelişmekte olan ülkelerin karşılaştıkları kentleşme 

ve konut sorunlarının çözümüne katkıda bulunabilmek ve yerleşme 

konularında uluslararası çapta işbirliği ve eşgüdüm sağlayabilmek 

amacıyla Birleşmiş Milletler bünyesinde uzmanlaşacak bir "merkez" 

oluşturulmasına karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda 1978 yılında 

"Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Merkezi-Habitat (United Nations 

Center For Human Settlements-UNCHS)" kurulmuştur (Çamur ve 

Vaizoğlu). 

9.  1981 yılında Ross Howard ve Michael Perley’in kaleme aldığı  “Asit 

Yağmurları- Acid Rain”  çalışmada asit yağmurlarının toprak, bitki ve 

hayvan toplulukları ölümlerine sebep olduğu vurgulanmaktadır. Asit 

yağmurları günümüzün en önemli çevre problemlerinden olduğu ve 

temiz içme suyu kaynaklarını etkilediği gibi içindeki canlı türlerini de 

yok ettiği ısrarla dile getirilmiştir (Ross and Perley, 1981). 

10. 1980 yılında tropikal ormanların tahribinin doğuracağı olumsuz 

sonuçları en iyi analiz eden akademisyenlerden Norman Myers’in 
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kaleme aldığı çalışma “Tropik Yağmur Alan Ormanlarının Tahribi- 

Disturbed Tropical Rainforest” alanında ilklerdendir (tema. org.tr). 

11. 1982 Epstein’in kaleme aldığı “Zararlı Atıklar-Hazardous Waste” 

çalışması sanayileşmenin gezegeni nasıl yaşanmaz hale getirdiğine 

dikkatleri çekmiştir (Bullard, 1987) 

12. 1983 yılında BM tarafından Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu 

kuruluştur(tobb.org.tr.). 

13. 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu yayınladığı  “Ortak 

Geleceğimiz-Our Common Future’’ Brundtland Raporu sürdürülebilir 

kalkınmaya dikkatleri çekmiştir (kocaeli.edu.tr.).  

14. BM Çevre ve Kalkınma Konferansı (UNCED) 1992 yılında Brezilya’nın 

Rio de Janeiro kentinde 178 devletin katılımı ile düzenlenen ve‘’Gündem 

21-Agenda 21’’ başlığını taşıyan küresel eylem planını hayata 

geçirmiştir. Bu konferansta sürdürülebilir insan yerleşimi, dağ 

geliştirme, tarım ve kırsal kalkınmanın teşvik edilmesi, orman gelişimi 

gibi kavram ve konular üzerinde de oldukça ayrıntılı bir biçimde 

durulmuştur (uvt.ulakbim.gov.tr). 

15. Birleşmiş Milletler tarafından Mısır’ın başkenti Kahire’de 1995 yılında 

düzenlenen Nüfus ve Kalkınma Konferansı çevre ve gelişme arasında 

ilişkiye dikkatleri çekmektedir. Konferans’ta özellikle “günümüzde ve 

gelecekte bütün insanların eşit paylaşacakları refahı sağlayacak bir araç 

olan SG, nüfus, kaynaklar, çevre ve gelişme arasındaki karşılıklı 

ilişkilerin tam olarak bilinmesini, uygun şekilde düzenlenmesini ve 

bunlar arasında uyumlu, dinamik bir denge kurulması gerektiği ayrıntılı 

olarak ele alınmıştır(BM, 1995). 

16. BM 1996 yılında ise İstanbul’da toplanarak Habitat II “Kent Zirvesi-

Habitat II City Summit” gerçekleştirmiştir. Habitat II sürecinde, yerel 

yönetimler, hükümet dışı kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, özel sektör, 

parlamenterler, akademisyenler ve sendikaların sürdürülebilir kalkınma 

sürecinde çok önemli fonksiyonları olduğu ilk defa gündeme gelmiştir. 

Bu birimlerin Birleşmiş Milletlerin karar alma mekanizmalarında yer 

almaya başlamaları çevre bilincinin gelişmesi adına önemli bir 

gelişmedir (Bozloğan, 112–128). 



Harun YAKIŞIK 

 

100.YILA DOĞRU ÇANKIRI 

 

270 

17. Birleşmiş Milletler konferanslarının onuncu yıldönümünde “genel 

değerlendirme”  yapılması için Güney Afrika Cumhuriyeti’nin 

Johannesburg kentinde 27 Ağustos- Eylül 2002 tarihinde gerçekleştirilen 

“Dünya Sürdürülebilir Gelişme Konferansı- The World Summit on 

Sustainable Development”  nitelikli bir etkinliktir. Konferansta 1992 

yılında Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirilen Çevre ve 

Kalkınma Konferansı’nda alınan kararların uygulanması sürecinin genel 

bir değerlendirmesi amaçlanmıştır (Bozloğan, 112–128). 

18. Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından Ekim 2007’de (Ortak 

geleceğimiz çalışmasından 20 yıl sonra) yayınlanan ve insanlığın kendi 

sonunu nasıl hazırladığını gösteren GEO–4 Raporu önem arz etmektedir 

(tmmob.org.tr). 

19. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yayınlanan 

“2007/2008 İnsani Gelişme Raporu”nda ‘’İklim değişiklikleri-Climate 

Change’’ nin tehlikeli boyutlara geldiğine dikkat çekilmiştir 

(undp.org.tr).  

20. Doğal kaynakların özellikle su kaynaklarının dünyada tehlikeli 

boyutlara ulaştığına dikkatleri çekmek üzere 5 farklı su forumu 

düzenlendi.  Bunlardan 5. Dünya Su Forumu'na Türkiye 16-22 Mart 

2009 tarihinde ev sahipliği yaptı (dsi.gov.tr).  

Yukarıda kronolojik olarak verilen eylem planları çevre, doğal kaynak ve 

geleceğimiz konularına dikkatleri çekmektedir. Fakat dünyada son 10 yılda 

yayınlanan kitap, dergi ve bildiriler sorunlara daha çok dikkat çeker hale 

geldiği görülmektedir. Radyo ve televizyon yayınları, çevreci 

organizasyonların faaliyetleri, konferanslar ve çalıştaylar yoğunluk 

kazanmaya başladı. Kayda değer çalışmaların yörüngesinde dünya 

milletleri, günümüzde olduğu kadar doğal kaynaklara karşı ilgisiz ve 

sorumsuz kalmadı.  

Konunun ciddiyetine dikkatleri çeken Kızılderili Atasözü’nün ifade ettiği 

süreç anlamlıdır.  “Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son 

balık öldüğünde; beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu 

anlayacak” Salt rakamsal ekonomik büyümeden çok ekonomik hedefin 

sürdürülebilir kalkınma olduğu anlaşılıncaya kadar doğal kaynaklar üzerine 

baskılar devam edeceğe benziyor.  
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2. Aşırı Nüfus Baskısı ve Doğal Kaynaklar 

Ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesine paralel olarak doğal kaynaklar 

üzerinde baskılar ve nüfus artış hızlarında değişmeler gözlenmiştir. 

Ekonomik faaliyetlerdeki çeşitlenmeye paralel olarak nüfus artışlarındaki 

değişmeleri kıtalar bazında 1650 yılı itibariyle aşağıdaki tabloda görmek 

mümkündür. 

 
Tablo.1.Nüfusun Kıtalararası Dağılımı ve Dünya Nüfusuna Oranı (%) (1650) 

Kıtalar 
Nüfus 

(milyon) 

Dünya nüfusunun 

% 

Kuzey 

Amerika 
1 0,2 

Orta Amerika 6 1 

Avrupa 100 18,3 

Asya 330 60,6 

Afrika 100 18,3 

Okyanusya 2 0,4 

Kaynak: Prof. Dr. H. C. İbrahim ATALAY ‘’ Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya’’  4. Baskı, 

Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir, 2005, s.3–6 

Tabloda görüldüğü gibi Afrika’nın nüfusu, Amerika kıtasının keşfinden 

sonra azaldığı görülmektedir. Özellikle yeni oluşturulan plantosyanlarda 

çalıştırılmak üzere esir ticaretinin arttığı ve 20 milyondan fazla Afrikalı 

Amerika kıtasına götürüldüğü bilinmektedir. (Atalay, 2005: 3) 1800’de 6 

milyon olan K.Amerika nüfusu Avrupa’dan gelen göçmenlerle 1850’de 26 

milyona 1900’de 81 milyona ve 1967’de 200 milyon ve nihayet günümüzde 

300 milyonu aşmış durumdadır (Atalay, 2005: 5) 

Tablo 2’de ise sanayileşmeye paralel olarak nüfus artışı hızı artmakta ve 1 

milyar nüfus artışı için geçen yıl sayısı giderek azalmaktadır. Miladi 

Tarih’ten 1850 yılına kadar 1,1 milyar dünya nüfusu için 1850 yıl geçmiştir. 

Fakat toplumsal ve ekonomik yapıdaki değişim hızları neticesinde nüfus 

artışı hızlanmış fakat nüfusu ikiye katlamak için gereken yıl sayısı 

düşmüştür.  
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Tablo.2. Nüfus Artışı ve Zaman 

Zaman 

 

Dünya Nüfusu % 

 

Artış 

 

İkiye Katlama 

Süresi 

M.Ö. 

10.000 Yıl 

86 Milyon   

Milât 250 Milyon %0001 2000 Yıl 

1650 500 Milyon %005 1650 Yıl 

1750 730 Milyon %01 700 Yıl 

1800 900 Milyon %03 400 Yıl 

1850 1.1 Milyar %05 240 Yıl 

1900 1.6 Milyar %010 140 Yıl 

1950 2.5 Milyar %l.l 70 Yıl 

2000 6 Milyar %1.7 41 Yıl 

2009 6.7 Milyar   

Kaynak: Mine, Kışlalıoğlu, Fikret Berkes, (1991), Çevre ve Ekoloji, 

(İstanbul, Remzi Kitabevi),Sh.113. 

Bu tarihsel dönüşümler toplumsal yapıyı hızlı bir şekilde etkilemiştir. 

Rönesans ve Reform hareketleri sonucunda Almanya’da King Martin Luter, 

Fransa’da John Calvin’in çalışmalarıyla Protestanlık geleneği gelişmiş ve 

Avrupa’nın sanayileşmesi ve kalkınmasını hızlandırmıştır.  Protestanlık 

Mezhebi’nin halka, Tanrı’nın hoşnutluğunu kazanma yolunun faydalı 

üretimler yaparak insan ihtiyaçlarının giderilmesi olduğu yönündeki 

telkinlerin etkili olduğu yönündeki yaklaşımlar önemlidir.(Kılıç, 2006: 39–

30). Avrupa’da bu toplumsal değişimlere paralel olarak nüfus, üretim, 

sermaye ve çevre baskılarının da arttığını görmekteyiz.. FAO’nun yaptığı 

araştırmalara göre; 

1. Şehir hayatının sunduğu fırsatlardan yararlanabilme düşüncesiyle kent 

merkezlerine göç neticesinde tarım alanlarındaki nüfus azalmakta, besin 

maddeleri üretimi düşmektedir. 

2. Hayvancılık ve hayvansal gıda üretimi düşmekte ve harcamalar 

artmaktadır.  

3. Nüfus artmakta ve besin maddelerine talep artmaktadır. 

4. Dünya tahıl üretimi azalmaktadır.  
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5. Aşırı ve düzensiz beslenme dikkati çekmektedir. (fao.org) 

Aşırı nüfus artışı sadece gıda maddeleri üzerine baskıları artırmakla 

kalmayıp enerji kaynaklarına erişim ve kaynakları optimal kullanım sorunu 

da yaratmaktadır. Halen 2 milyara yakın nüfusun modern enerji 

hizmetlerine erişim olanakları yoktur. Doğal kaynaklara erişememe 

gerçeğinin yanında birde kaynakların rezerv miktarında nispi azalış ve 

kentli nüfus artış hızı, kısır döngü sarmalında başka sorunları da 

beraberinde getirmektedir. Yine BM tahminleri 2030’lu yıllara doğru 

dünyada kentli nüfusu toplam nüfusun %60’ları seviyesinde olacağı, bu 

oran gelişmiş ülkelerde ise %84, gelişmekte olan ülkelerde %54 olacağı 

yöndedir. 2025 yılına kadar en az beş kentin nüfusu 20 milyonu aşacağı ve 

23 kentin nüfusu ise 10 milyonu aşacağı tahmin edilmektedir (undp.org.tr). 

Çünkü büyük kent merkezlerine baktığımızda yerleşme ve sanayileşme 

düzenleri genelde su kaynakları etrafındadır. New York Atlantik kıyısında 

nehir ağzında kurulmuştur. Paris ise Seine nehrine kavuşan akarsuların 

kenarlarına ve Marne nehrinin birleştiği ada üzerindedir. İstanbul ise 

Haliç’in ve Boğaz’ın iki yakasına yerleşme gerçekleştirmiştir. İzmit ve Gebze 

yerleşik alanı ise İzmit körfezini baskı altına almıştır. Bunun daha geniş 

örnekleri Ege ve Akdeniz sahil boyunda da yaşanmaktadır. (Atalay, 2005: 

60) Önlem alınmadığı takdirde daha çok kentli nüfus daha fazla kirlilik 

demektir. Bu gelişmenin yarattığı sorunları en genel anlamda şu şekilde 

sıralamak mümkündür. 

1. Hızlı yapılaşma  

2. Alt yapı sorunları 

3. Gecekondulaşma 

4. Kanalizasyon sorunları 

Hızlı kentleşmeyle birlikte yukarıda ifade edilen genel sorunların yanı sıra 

köy görünümlü kentler doğmaktadır. Daha sonra bu kentlerin kentsel 

dönüşüm projeleriyle kentlere benzetme çalışmaları merkezi ve yerel 

birimlerin harcama kalemlerini artırmaktadır. Harcamaların sosyal faydası 

daha yüksek olan eğitim ve sağlık gibi alanlara tahsis edilememesi ve hatta 

siyasi partilerin seçim kaygıları sebebiyle popülist yatırımlar daha cazip hale 

gelmektedir.   

3. Doğal Kaynak Kirlenmesi ve Sosyal Maliyet 
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Doğal kaynak kirlenmesinin insan sağlığı üzerindeki etkileri günümüzde 

daha belirgin hale geldiği belirtilmektedir. Özellikle hava kirliliği ve etkileri 

hususundaki araştırmalar 1950’lerden beri gerçekleştirilmekte 1990 hatta 

1980’li yıllarda elde edilen bulgular hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki 

olumsuz etkileri ve sağlık harcamalarını artırdığı yönündeki tahminleri 

doğrulamaktadır. Elde edilen bulgularla ölümler ve periyodik hastane 

başvuru kayıtları incelendiğinde sağlık göstergeleri ile hava kirlilik oranı 

arasında sıkı bir bağ olduğu tespit edilmiştir (saglikvakfi.org.tr). Mevcut 

kaynaklara sahip olmak kadar onların kontrolü ve sürdürülebilirliği insan 

sağlığı açısından daha önemli hale gelmiştir.  

Verimlilik artışı ile sağlıklı yaşam arasında doğrudan ilişkinin olduğu 

bilinen bir gerçektir. BM istatistiklerine göre dünya nüfusunun 1/3–1/2’si ya 

yeterli gıda bulamamakta ya da kötü beslenmektedir. Aynı zamanda dünya 

nüfusunun 3/4’ü mesken bulamamakta ve yeterli sağlıklı içme suyuna 

ulaşamamaktadır (Muslu, 2000: 120). Ama halen temel eğitim 

müfredatından başlayarak su ve hava gibi en hayati kaynakları, doğanın 

sunduğu serbest mal olarak öğretilmesi gözden kaçan ve sorgulanması 

gereken konuların başında gelmektedir.  

Günümüzde su kaynakları kent merkezlerinde ve hatta kırsal kesimlerde 

tükenme noktasına hızla yaklaşmaktadır. Çeşme suları yerine kaynak 

sularının zorunlu ikamesi, aile bütçesi açısından önemli gider kalemi haline 

gelmiştir. Ortalama bir ailenin günlük 10 litre kaynak suyu tükettiğini 

varsayarsak yaklaşık 2,5 TL’den 30 günlük içme suyu maliyeti 75 TL’dir. 

Bazı aileler kaynak sularını gündelik yemeklerinde kullanır hale gelmiştir. 

Yaklaşık 3 çocuklu 20 bin aileden oluşan 60 bin nüfuslu bir kent merkezinin 

toplam aylık içme suyu masrafı 1.500.000 TL olacaktır. Bu kaynak tasarruf 

edilemediğinden alternatif maliyetleri artırmaktadır. Bununla birlikte kent 

merkezlerinde bazı dar gelirli ailelerin bu kaynak sularından 

yararlanamaması ve şebeke sularından tüketmek durumunda kalmaları bazı 

sağlık sorunlarını da beraberinde getirecektir.  

Doğal kaynak kirliliği sadece içme suyu kaynaklarıyla sınırlı 

kalmamaktadır. Daha düne kadar serbest mal olarak değerlendirilen hava 

ve güneşin de su gibi serbest olmaktan çıkıp piyasa fiyatlarına doğrudan 

etki eder hale gelmiştir. Özellikle kent merkezlerinde gayrimenkul ve 

konutların hava ve güneşe göre konumları piyasa fiyatlarını etkilemektedir. 
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Güney cephesi konumlu bir mesken fiyatı ile kuzey cepheli bir meskenin 

fiyatı değişebilmektedir. Buna çarpık kentleşmede eklendiği zaman aşırı kar 

hırsıyla diğer bireylerin en doğal hakkı olan hava ve güneşten yararlanma 

fırsatı da engellenmektedir. Özellikle temiz hava gibi serbest kaynağın 

kirlenmesi ve engellenmesiyle muhtemel hastalıklar ve maliyetleri de ciddi 

sorun oluşturmaktadır. Meydana gelen sağlık sorunları da çalışma barışı ve 

verimi düşürecektir.  

Bireyi doğrudan etkileyen sağlık problemlerini şu şekilde sıralamak 

mümkündür, 

Sinir sistemini etkileyen kurşun ve cıva  

Ciğerleri etkileyen nikel ve berilyum 

Böbreklerin çalışmasını etkileyen kadmiyum 

Kalbe doğrudan etki eden antimuvan miktarındaki artışlardır. 

En belirgin tehlike ise devamlı halktan gizlenmeye çalışılan ve kanser riski 

taşıyan arseniktir. (Muslu, 2000: 178) 

Kentlerimizde yaşanan su kirliliği ve içme suyu şebekesine sızıntı nedeniyle 

tifo salgınları, 2008’da Türkiye’nin değişik illerinde baş gösteren salgın 

hastalıklar neticesinde yaşananlar doğal kaynakların geleceği açısından 

tehlikenin boyutları hakkında ciddi ipuçları vermektedir. (TMMOB, 2008) 

Bu yaşanan olaylar Türkiye’de altyapı eksikliklerini ve işletme-yönetme 

yetersizliklerini ortaya koyan önemli örneklerdir. 

Hava kirliliğine etki eden temel sebeplerden biride artan kurşun miktarıdır. 

Artan özel otomobil sayılarıyla karayolları civarında bulunan ziraat arazisi 

ve meralar üzerine çöken kurşun yiyecekler yoluyla insan bünyesine ve 

hızla kana geçerek insan sağlığını tehdit etmektedir. (Muslu, 2000:  181). 

Sindirim ve solunum yoluyla alınan kurşun çocuğun gelişimini 

yavaşlatmakta hatta zekâ geriliğine sebep olmaktadır. İnsan yemek 

yemeden haftalarca, su içmeden birkaç gün yaşayabilir fakat temiz havasız 

birkaç dakika yaşayamaz. Tarihte birçok toplu ölüm örnekleri mevcut 

olduğu halde ülkelerin halen kirliliğin temel sebebi olan sanayileşme hızını 

kontrol altına almamakta ısrar etmeleri kapitalist sistemin temel motivi olan 

aşırı kar hırsı son yaşanan krizlerle birlikte iktisat ideolojisi eleştirisinin daha 

etkin yapılması konusunda etki yapar hale gelmiştir. 1900’lü yıllarda kalp ve 

damar hastalıkları ölümlerinin sadece %20’sinin sebebi çevre kirliliği iken 
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günümüzde ölümlerin yarıdan çoğu çevre kirliliği hastalıkları sebep 

olmaktadır. (Muslu, 2000: 203- 205) 

4. Doğal Kaynak ve Mülkiyet Sorunu 

Doğal kaynakları bugünkü ihtiyaç veya isteklerimizi karşılamak için 

kullanırken gelecek kuşaklara bırakacağımız miras değerlerini de 

sorumluluklarımız içerisine yerleştirmemiz gerekmektedir. Gelecek 

kuşaklara bırakacağımız doğal kaynak rezervini artırmak için ya bugünkü 

işlenen kaynak miktarını azaltmak ya da yeni stokların bulunmasıyla 

mümkün olabilecektir. Ya da en önemlisi bizim gibi gelişme sürecindeki 

ülkelerde yaygın olan tüketim ve kullanım alışkanlıklarımızı 

değiştirmeliyiz.  

Özellikle su kaynakları için görünen en rasyonel yöntem kaynakların 

verimli kullanılması olacaktır. Çünkü yeni stokların bulunması sosyal 

maliyetleri artıracaktır. Fakat içilebilir su kaynaklarına ikame edilebilecek 

kaynakların bulunması imkânsızdır.  (Başol, 2007: 64) Halen günümüzde 

geri dönüşüm politikasında toplumsal bilince sahip olmayışımız hurda 

değerlendirme sistemimizin de etkin çalışmasını engellemektedir. Hurda 

alım satımı dünyada en eski geri kazanım yöntemidir. Hurda maddeler her 

yıl 18 milyon ton maden cevherinden ve 6 milyon ton kömür madeninden 

tasarruf sağlar. Almanya ham çelik üretiminin 1/3’ünü hurda çelikten 

gerçekleştirmektedir (bcs.gov.tr).  

Yukarıda ifade edildiği gibi kaynaklarımızı verimli kullanmak için bazı 

alışkanlıklarımızı değiştirmek gerekmektedir. Gelişmiş ülkelerde ortalama 

günlük su tüketimi kişi başına 75–125 litre iken bu miktar İstanbul’da 150–

200 litre’ye çıkmaktadır. Bu durumda kültürel ve toplumsal faktörlerin 

toplum olarak daha fazla su tüketmemize sebep olmaktadır anlayışı akılcı 

davranış değildir (cevreorman.gov.tr).   

Gelişmeler Birleşmiş milletlerin gelecekte birçok uluslararası 

anlaşmazlıkların enerji yakıtından çok su kaynaklarının paylaşımı alanında 

olacağı tahminini haklı çıkarır durumdadır.  Halen Afrika kıtasında ve Orta 

Doğu’da en büyük sorunun su kaynaklarına erişebilirlilik alanında olması 

düşündürücüdür. Son zamanlarda Türkiye ile Güney komşuları arasında 

yaşanan su problemleri gerginliklerin gelecekteki boyutu hakkında ışık 

tutmaktadır.  
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Kaynakların sosyal sorumluk anlayışıyla birlikte mülkiyet ve paylaşım 

hakkının özel sektör mülkiyetinde mi yoksa kamu mülkiyetinde mi olması 

gerektiği tartışmaları günümüze kadar devam etmiştir. Ülke yönetiminde 

bulunan politikacıların gelecek adına politika üretmelerinde seçmenlere 

karşı haklı çıkabilmek için popülist politikalara önem verdiği görülmektedir. 

Bu süreçte kaynakların optimal kullanılması bir tarafa kaynakların rant, 

patronaj ilişkileri, partizanlık, negatif dışsallıklar (doğal kaynak kirliliği, 

gürültü ve görüntü kirliliği) artmakta,  bütçe kaynaklarının dağılımında 

coğrafi ve sektörel dengesizlikler, lobicilik, hizmet kayırmacılığı, kamusal 

güç ve yetki dağılımında adaletsizlik ve devlet harcamalarındaki 

savurganlık, kaynakların optimal kullanımı konusunda duyarsızlık ve çevre 

faktörünün ekonomik faaliyetlerin merkezinde olması bilinci azalmaktadır. 

Doğal kaynaklar üzerinde baskıları artıran diğer bir faktör ise doğal 

kaynakların (özellikle su ve havanın) serbest mal olarak düşünülmesi bu 

kaynakların etkin kullanılması gerekliliği politik önceliklere dâhil 

edilmemesi sonucunu doğurmuştur. Doğal kaynakları ortak kullanma 

bilinci hiçbir dönemde etkin olarak gelişmediği görülmektedir. Etkinliğin 

nasıl sağlanacağı konusunda filozofların, sosyal bilimcilerin ve iktisat 

düşünürlerinin ortak mülkiyetten çok özel mülkiyete önem verilmesini 

savunanlar olduğu gibi doğal kaynakların (kamu mallarının) ortak 

kullanılması gerekliliği konusunda da oluşumlar azımsanacak kadar az 

değildir. Hatta en son Amerika’da emlak sektöründe yaşanan krizlerin 

tetiklediği olumsuz gelişmeler tüm dünya da mali ve reel sektörü 

etkilemesiyle mülkiyetin ortak mı yoksa özel paylaşımda mı olması 

gerektiği tartışılır hale gelmiştir. Ulus devletlerin kuruluş aşamalarında özel 

mülkiyete önem veren filozoflardan bazılarının görüşlerini şu şekilde 

sıralamak mümkündür. 

1. ‘’Her birey kendi kişiliğinin ve mülkiyetinin mutlak efendisidir.’’ John 

Locke (1632–1704) 

2. ‘’Özel mülkiyet insan yaşamı için başlıca üç temel nedenden gereklidir: 

a. Bir birey kendi sahip olduğu ve sorumluluğu altında olan şeyler için daha 

fazla çaba sarf eder. Kolektif mülkiyette ve sorumluluğun birçok kimse 

arasında paylaştırıldığı durumlarda her insan daha az çalışır ve 

sorumluluğu başkasına yüklemeye çalışır. 
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b. Eğer bireyin bir işte kendi sorumluluğu olursa bu durumda işler daha iyi 

ve etkin bir şekilde yapılır. 

c. Herkes kendi sahip olduğu şeylerle yetindiği (re sue contestus est) bir 

ortamda insanlar arasında barış daha iyi tesis edilir.’’St. Thomas Aquinas 

(1225–1274) 

3. ‘’İnsan evi kendisi için en emin ve güvenilir yerdir.’’ Sir Edward Coke 

(1552–1274) 

4. ‘’…Mülkiyete bakma sorumluluğu birçok şeylere dağılırsa, bu karşılıklı 

suçlamalara yol açmaz; tersine herkes kendisininkiyle uğraşacağı için 

üretim her yönden artacaktır.’’ Aristo (İ.Ö. 384–322) (Aktan, 1999: 5–6). 

Uygulamada karşılaşılan problemler günümüze kadar sayısız negatif 

dışsallıklar yaratmış ve yeni düzenlemeleri de beraberinde getirmiştir. Anti 

tröst yasaları, çevre-gürültü-görüntü kirliliği maliyetleri, patent ve telif 

hakları düzenlemeleri, ölçek ekonomileri, artan yoksulluk ve gelir dağılımı 

eşitsizlikleri, finansal krizlerle birlikte artan kamusallaştırma faaliyetleri, 

kültürel ve siyasal kirlenmeler bir görünmez el değil de yaptırımlarının 

güçlü ve caydırıcılığını sağlayan görünür paletlerin olması gerektiğini 

tartışılır hale getirmiştir. İster özel mülkiyet isterse kamu mülkiyetinde 

olsun ekonomik faaliyetlerin en temel üretim faktörü olan doğa(yer altı ve 

yerüstü kaynakları)’nın arzının artırılamaması bu kaynakları tüketirken 

sosyal sorumluluk, optimal kullanım ve gelecek kuşakları düşünerek 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Çünkü faaliyetlerimizle doğal kaynakları 

hem girdi hem de çıktı sürecinde baskı altında bulundurmaktayız. Bunun 

önemini ve süreçlerin etkileşimini aşağıdaki şekilde görmekteyiz.  

Şekil. 2. Ekonomik faaliyetlerin doğayı etkileri  

 

 

  

  

  

Gelecek kuşakların kullanacağı miras değerinin sürdürülebilir kalkınma 

açısından bugünkü değerden daha fazla önem arz etmektedir.  Hem girdi 
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hem de çıktı sürecinde doğal kaynakları baskı altında tutmamız, ortak 

kullanıma açık değerlerin önemini daha da artırmaktadır. 

Günümüzde teknolojik ilerlemeler neticesinde yenilenemez fosil yakıtları 

yerine ikamesi olan, çevreyle dost ve daha az maliyetli enerji kaynaklarının 

kullanıma açılması gerekmektedir. Sürdürülebilir kalkınma açısından 

alternatif enerji politikaları ülkelerin en önemli öncelikleri haline gelmiştir. 

Bu enerji kaynaklarından biri rüzgâr enerjisidir. Özellikle Avrupa ülkeleri 

bu hususta ciddi ilerlemeler kaydetmiştir. Çünkü bu ülkelerde rüzgâr 

gücünden elektrik üretimine teşvikler yüksek seviyelerdedir. Bu teşvikleri 

şu şekilde sıralayabiliriz(ruazgarenerjisiisbirligi.org.tr); 

Yatırım teşvikleri (%20-%40, yatırım tutarına katkı) 

Hükümet destekli kredi 

Vergi teşvikleri (vergi muafiyetleri-gümrük muafiyetleri) 

Üretim teşvikleri 

Türkiye’de bu alanda yapılan çalışma ve teşviklerin yok denecek kadar az 

olması düşündürücüdür.  

SONUÇ 

Yaklaşık 40 yıldır uluslararası bilimsel çalışma ve çevre zirveleriyle dünya 

kamuoyunun dikkati çevre kirliliği, sürdürülebilir kalkınma, iklim 

değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin korunması gibi sorunlara çekilmektedir. 

Doğal kaynak kirliliğine duyarlı özel ve kamu organizasyonları tarafından 

ulusal ve uluslararası faaliyetlerde bulunan çok sayıda organizasyon 

kuruldu. Kirlenmeye karşı bilinç artırma ve farkındalık kazandırma 

eylemleri aralıksız devam etti. Fakat etkin bir şekilde hayata geçirilemeyen 

husus çevreye karşı duyarlı davranmayan birey veya organizasyonlara karşı 

yaptırımların işletilememesi noktasındadır. Organizasyonların aldığı sonuç 

bildirileri genelde tavsiye mahiyetinde kalmaktadır. Kirletenlerin kirlettiği 

ölçüde bedel ödeyerek faaliyet gösterdikleri bölgeler bazında bir havuz 

oluşturulup bu birikimlerin kaynakların geri kazanım projelerine tahsis 

edilmesi önem arz etmektedir. Bu uygulama vergilemedeki birlik ve genellik 

ilkesine uymaması ayrıca tartışma konusu olabilir.  Kaynak tahsisinde halka 

güven veren, şeffaf ve hesap verebilme sorumluluğu taşıyan birimlerin 

oluşturulması gerekmektedir. Eğer çevre kirliliğinin olumsuz etkilerine 

rağmen bireysel ve toplumsal bilincin oluşmaması, hem iktisat ideolojisinin 
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eleştirilmesi hem de kaybedilen güvenin yeniden kazanılması gerekliliğini 

gündeme getirmektedir.  

 

Elbette ki bireysel kirleticilerin etkileri yadsınamaz. Ama dikkatlerin bireysel 

atıklara çevrilmesi, ağır sanayi kirleticilerinin korunması noktasında 

şüpheler uyandırmaktadır. Merkez ülkeler tarafından gelişmekte olan 

ülkelerin çevre ülkeler olarak değerlendirilmesi, uygulama noktasında baskı 

altında tutulmaları ve karar noktasında bir etkinliklerinin bulunmaması 

düşündürücüdür. Merkez ülkeleri, ekonomi ve çevre politikalarının 

oluşturulmasında dominant olmalarından çevre ülkelerine, kalkınma ve 

çevre kirliliği tercihlerini alternatifsiz kalkınma modeli olarak göstermeye 

çalışmaktadır. Gelişmiş ülkeler yönetim ve eylemleriyle organize ettikleri 

insani yardım kuruluşlarının faaliyetlerini sadece insani yardımlarla 

sınırlandırıp gelişmekte olan ülkeleri bağımlı hale getirmektedir. Özellikle 

insani yardım tedarikinde bulunan kuruluşlar, kendi çıkarlarını sürdürme 

ve belli alanlarda etkinliğini artırmak için gelişmekte olan ülkelerin doğal 

kaynaklarını baskı altında tutmaktadır. 

Kirliliğin azaltılması ve sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşebilmesi için 

aşağıda sıralanan acil eylem planı önem arz etmektedir, bunlar; 

Atık miktarının azaltılması, atık maddelerin tekrar kullanıma 

dönüştürülmesi, fosil yakıtları yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının 

ikame edilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması, su kaynakları için arıtma 

tesislerinin kurulması ve kurulu olanların kapasitelerinin artırılması, plansız 

iç göç baskılarının durdurulması, su kirliliği ve etkin tüketilmesi 

konularında halkın bilinçlendirilmesi ivedilikle gerçekleştirilmesi gereken 

konulardır.  

Türkiye’nin siyasi ve ekonomik konjonktüre bağlı olarak doğal kaynak 

kirlenmesine sessiz kalınması durumunda, üç tarafının sularla çevrili olması 

avantajını değerlendirmemesi kaçınılmaz olacaktır.  Turizm beklentisi adına 

kontrolsüz sahil boyu kentleşmeleri hem doğallığı bozan görüntü kirliliği 

hem de sıvı ve katı atıklarla canlı türleri dengesi yok edilmektedir. 

Günümüzde doğallığı koruyarak turizmde marka haline gelebilmek önem 

kazanmaktadır. Kısaca bir yandan en az çevre sorunları yaratan optimum 

bir büyüme hızı gerçekleştirirken diğer taraftan gelecek kuşakların 

kaynaklarını korumamız temel politikamız olmalıdır.  
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ÇANKIRI İLİ YAPRAKLI İLÇESİ GELİN KIYAFETİ 

Saadet BEDÜK&Mücella ÖZKAN 

A. Giriş 

Eski adı Tuht olan Yapraklı’nın, kuruluş tarihi kesin olarak bilinmektedir. 

Tuht isminin nereden geldiği konusunda rivayetler vardır. “Tuht” Farsça 

“tude” ve “but” kelimelerinden gelmektedir. Bu sözcükler Farsça da 

yığınak, toplanma yeri anlamındadır (Anonim,1996). 

Yapraklı 1958 yılında ilçe hüviyetini kazanmış ve bu tarihten itibaren 

Yapraklı, dağı ve tarihi Yapraklı panayırından dolayı şu anki adına 

kavuşmuştur (Anonim; s.3). 

Yapraklı ilçesi coğrafi konum olarak Orta Anadolu’nun kuzeyi ile Batı 

Karadeniz’in kesiştiği noktada bulunmaktadır. Doğusunda Çorum ili Bayat 

ilçesi, kuzeyinde Kastamonu ili Tosya ilçesi bulunmaktadır. Çankırı il 

merkezine 28 km uzaklıkta olup rakım 1250m dir. Yüzölçümü 785 km2 olan 

Yapraklı kendi adını taşıyan dağın güney eteğinde kurulmuştur 

(Ayhan,1988). 

Daha önceki yıllarda ilçe merkezinde hayvan pazarı, buğday pazarı ve tiftik 

pazarı şeklinde birçok ticari faaliyet süre gelmiştir. Fakat sanayi ve 

ekonomik hayattaki yeni teknolojik gelişmeler ticari faaliyetleri de etkilemiş 

ve günümüzde bu pazarlar kurulmaz hale gelmiştir( Anonim,1967). 

Yapraklı insanı, günlük giyim kuşamlarının dışında geleneksel kıyafetlerini 

düğün, nişan gibi özel günlerde halen yaşatmaktadır. Ayrıca yöresel olarak 

“çar” adı verilen başörtüsü hanımların dışarı çıkarken kullandıkları Yapraklı 

ilçe merkezine özgü bir kıyafettir. Bu kıyafet dışında ilçe dışına çıkarken 

“atılcı” adı verilen ve bele takılan uçkurlu dokuma için kırmızı ve siyah 

kareli kumaş kullanılır ( Anonim,1996). 

Bunların dışında geleneksel kıyafet olarak bilinen, ancak yalnızca özel 

günlerde giyilen kıyafetler bulunmaktadır. Bu kıyafetler üç etek, bindallı, 

şalvar, fermane, nakışlı çoraplar ve kaftandan oluşmaktadır.  

Bu araştırmamızda incelediğimiz kıyafetin tümüne “kaftan takımı” adı 

verilmektedir. Kaftan, nişan ve düğünlerde giyilen ipekli satenden muhtelif 
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renk ve desenlerden yapılan ve salta (fermane), şalvar, üç etek, bürme, 

gümüş kemer ve tepelikten oluşan kıyafetin tamamına verilen isimdir. 

B.Konunun Seçimi ve Önemi: 

Çankırı ili yapraklı ilçesi kültürel yönden zengin yörelerimizden biridir. Köy 

ve kasabalarında bütün özellikleriyle Türk milli kültürünün izlerini görmek 

mümkündür. Yörede giyim kuşam halen geleneksel özellik taşımakta düğün 

nişan gibi özel günlerde bu kıyafetler giyilerek yaşatılmaktadır. 

Yapraklı ilçesi geleneksel kıyafetlerimiz bakımından çok zengin olmasına 

rağmen giyim kuşam yönünden bu bölgede çok az sayıda araştırma 

yapılmıştır. Yapılan bu araştırmaların çoğunun bilgi düzeyinde kaldığı, 

teknik bilgi ve çizimlerden oluşan geniş boyutlu araştırmaların yapılmadığı 

gözlemlenmiştir. Bu doğrultuda eksikliklerin giderilebilmesi için bu bölgede 

araştırma yapılmıştır. 

C.Konunun Sınırı: 

Bu araştırma, Çankırı ili Yapraklı ilçesi evlerinde bulunan bir düğün kıyafeti 

ile sınırlandırılmıştır. Eskiden her gelin kız’a alınması zorunlu olan bu 

kıyafetler günümüzde de düğün ve nişan gibi özel günlerde giyilerek 

kültürel geçmişimiz yansıtılmaktadır. 

Bu gelin kıyafetinin günümüze ulaşması kayınvalideden geline miras 

kalması sonucu olmuştur.  

Gelin kıyafeti  

Emine ÇELEN’ den alınmış 1 adet Şalvar 

Emine ÇELEN’ den alınmış 1 adet Üç etek entari 

Emine ÇELEN’ den alınmış 1 adet Cepken 

Emine ÇELEN’ den alınmış 1 adet Gümüş kemer 

Emine ÇELEN’ den alınmış 1 adet Tepelik ‘ten oluşmaktadır. 

D.Araştırmanın Amacı: 

1. Yöresel bir giyim çeşidi olan kıyafetleri fotoğraflarla belgelemek. 

2. Gözlem  fişleri oluşturarak kıyafetlerle ile ilgili gerekli bütün bilgileri 

(model öz., kumaş öz., süsleme öz...) belgelemek. 

3. Kıyafetlerin model özellikleri göz önünde bulundurularak kalıplarını 

çıkarmak, varsa süsleme detaylarını belirleyip desen çizimlerini 

hazırlamak. 
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4. Bu ilçedeki yöresel kıyafetleri unutulmaktan kurtararak canlandırmak 

ve gelecek nesillere bir kaynak oluşturmak. 

5. İl ve İlçe ile ilgili yapılacak diğer araştırmalara bir kaynak olabilmek.  

Çankırı İli Yapraklı İlçesi Gelin Kıyafetinin Sınıflandırılması  

A. İçe Giyilenler 

a. Şalvar: “Şalvar üst kısmı geniş büzgülü, paçaları ayrı ve geniş dikilmiş 

giyim eşyasıdır” (Günay, 1986). 

Şalvar kadınlarda ve erkeklerde ortak giyim eşyası olarak kullanılan 

bölgelere göre kesim ve model özelliğinde değişiklik gösteren bir giysisidir. 

B. Üste Giyilenler 

a. Üç Etek Entari: Peşli entari, peşsiz entari ve dört peşli olmak üzere 3 

gruba ayrılmaktadır. Peşli entarilerin ön ve yan dikişleri arasına kendi 

kumaşından üçgen şeklinde peş denilen parça geçirilmiştir. Peşsiz 

entarilerin omuzları dikişsiz olup vücudu sarmaktadır. Etekleri yandan dize 

kadar yırtmaçlıdır. Ön ve arka eteklere bele kadar süsleme ve işlemelerin 

yapıldığı görülmektedir. Dört peşli entariler ise şalvarsız giyilmektedir. Ön 

ve arkası iki parça olarak kesilir ve yanlar dikişle birbirine tutturulur 

(Komsuoğlu, 1996). 

Üç etek entari arkası tek önü iki parçalı olan, geleneksel Türk giyiminde 

şalvarın üzerine giyilen bir tür kadın giysisidir. 

b. Cepken: Şalvarla beraber kullanılan içlik üzerinde giyilen kollu veya 

kolsuz önler düz veya yuvarlak olan işlemeli bir giyim eşyasıdır( Özel,1992). 

Cepken dikiminde en çok kadife çuha, sevai, atlas mantin ve kalın bez 

kumaşlar kullanılmaktadır. Şalvar ve üç etek kumaşlarından yapılarak 

takım oluşturulmaktadır. Bele kumaş tokalar ve sırmalı kumaşlar takılır 

(Önder, 1962).  

C. Başa Giyilenler 

a. Tepelik: “Tepelik, Anadolu köylü kadınlarının kullandıkları, çevresine ve 

alın kısmına altın ve gümüş paralar dizilen, paraların üzerine Seylan taşı, 

gök zümrüt ve mercan oturtulan başlık tipidir. Bu başlık tek başına 

kullanılmaz altlarından veya üstlerinden oyalı krepler, yemeniler ve benzeri 

baş örtüleri veya baş kuşakları ile tamamlanırdı”(Günay,1986). 
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D. Ayağa Giyilenler 

a. Çorap: İlçede yazlık çoraplar tiftikten, kışlık çoraplar yünden 

örülmektedir. Bunlar çeşitli renk ve desenlerde bulunmaktadır. Bu çorapları 

her kadın kendisi yapar ve en güzelini nişanlılar giymektedir. 

b. Ayakkabı: Yemeni adı verilen topuksuz ayakkabı giyilmekte ve 

Yemeninin altı, ince köseleden yapılmaktadır. 

E. Aksesuarlar 

a.Kemer: Türk giyiminde kemer çeşitli kaynaklarda şöyle tanımlanmıştır. 

“Bir şerit şeklinde yapılan ve giyilen giysiyi belden sıkıp tutmak için veya 

sadece süs olarak kullanılan ve bele yalnız bir defa dolanarak önden bir toka 

ile tutturulan şey”(Koçu,1967). 

“Kemer bele bir defa sarılıp tokalanan veya uçlarındaki iplerle bağlanan deri 

veya kumaştan yapılan giyim tamamlayıcısıdır. Kemerlerin özel olarak 

dokunanlarının yanında, kıymetli madenlerden olanları da vardır” (Günay, 

1986). 

b. Takılar 

Boyuna bilek denilen 25-30 sıra ince beşi birlik, kadife kurdela veya zincire 

dizilmiş “kremise” denilen altınlar takılır. Fes için “yaylı dal” adı verilen 

elmas iğneler kullanılır. Omuzdan kalçaya çapraz takılan yan altın ve 

dizilerden oluşur. 

Bu bölümde tanımlarını verdiğimiz kıyafetlerin tamamına bu bölgede 

“kaftan takımı” adı verilmektedir. Bu takım nişan, düğün gibi özel günlerde 

giyilen telli sevai veya ipekli satenden, muhtelif renk ve desenlerden yapılan 

ve kenarları harçlarla süslenmiş üç etek entari ile şalvar gümüş kemer, 

cepken (fermane), tepelik, ayakkabı ve takılardan oluşan kıyafetin tamamına 

verilen addır. 
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ÖRNEKLER 

Örnek No   : 1 

Fotoğraf No   : 1 A 

Çizim No  : 1 

İnceleme Tarihi  : 25.10.2008 

İlgili Koleksiyon  : Emine Çelen 

Koleksiyonun açık adresi : Yukarı Mah. Hacı Mustafa Efendi Sok. 

No:1 Yapraklı/Çankırı 

Envanter No:  : --- 

Koleksiyona Geliş Tarihi : 1934 

Koleksiyona Geliş Biçimi : Emine Çelen’e düğününde satın 

alınmıştır. 

Koleksiyondaki Yeri : Sandık içinde bohçada saklanmaktadır. 

Tarihlendirme   : 20. yy 

Onarım Durumu : Onarım görmemiştir 

Bugünkü Durumu  : Giyside belirgin bir yıpranma yoktur. 

Cinsi    : Şalvar 

 

Çizim No: 1 
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Giyside Kullanılan Malzeme ve Renkleri: Mavi renkte saten, mavi renkte 

ince keten lastik, mavi renkte koton iplik kullanılmıştır. 

Giysinin Kesimi ve Modeli İle İlgili Bilgiler: Şalvarın boyu ayak 

bileklerine kadardır. Belde 5 cm genişliğinde uçkurluk çalışılmış olup yan 

dikişte lastiğin uçkurluğa geçmesi sağlanmıştır. Ağ kısmına 11cm-10cm 

ölçülerinde kuş parçası yerleştirilmiştir. 

Giysinin Dikiş Tekniği İle İlgili Bilgiler: Şalvarın belinde, kuş parçasının 

birleştirilmesinde, paçasında ve yan dikişlerde makine dikiş tekniği 

kullanılmıştır.  

Giysinin Astarı ve Astarlanması İle İlgili Bilgiler: Şalvar paçanın alt 

kısmındaki ek parçasına kadar aynı kalıp ile astarlanmıştır. Astarlama 

işleminde Amerikan bezi kullanılmıştır. Bel astar ile beraber dikişle 

temizlenmiş, belden 5 cm aşağı uçkurluk çalışılmıştır.  

Süsleme Özellikleri: Şalvara herhangi bir süsleme yapılmamıştır.  

Eserin yayınlanıp yayınlanmadığı: Giysi yayınlanmamıştır.  

Eserin sergilenip sergilenmediği: Giysi halen düğünlerde giyilmektedir. 

 
Fotoğraf No:1 1/A Şalvarın Ön Görünümü 
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Örnek No   : 2 

Fotoğraf No   : 2A, 2B  

Çizim No  : 2 

İnceleme Tarihi  : 25.10.2008 

İlgili Koleksiyon  : Emine Çelen 

Koleksiyonun açık adresi : Yukarı Mah. Hacı Mustafa Efendi Sok. 

No:1 Yapraklı/Çankırı 

Envanter No:  : --- 

Koleksiyona Geliş Tarihi : 1934 

Koleksiyona Geliş Biçimi : Emine Çelen’e düğününde satın 

alınmıştır. 

Koleksiyondaki Yeri : Sandık içinde bohçada saklanmaktadır. 

Tarihlendirme   : 20. yy 

Onarım Görüp Görmediği : Onarım görmemiştir 

Bugünkü Durumu  : Yaka ve kol kenarları yıpranmış, kenar 

süslemeleri bazı yerleri dökülmüştür. 

Belde 4 cm bir pili yapılarak giysinin boyu 

kısaltılmıştır 

Cinsi    : Üç etek Entari 

 

Çizim No: 2 
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Giyside Kullanılan Malzeme ve Renkler: Kırmızı zemin üzerine gümüş 

teller ile dokunmuş “Telli Seavi” kumaşı, hazır sim harç, Amerikan bezi 

kullanılmıştır.  

Giysinin Kesimi ve Modeli İle İlgili Bilgiler: Üç etek entari “V” yakalıdır. 

Bu “V” yaka üzerine ince bir hakim yaka çalışılmıştır. Giysinin ön ortası ve 

yan dikişlerinde etek ucuna genişlik vermek amacı ile üçgen biçiminde 

biten(peş) parçası yerleştirilmiştir Bedene rahatlık vermek amacı ile kol 

altına üçgen kuş parçaları yerleştirilerek kol bedene düz kare kol olarak 

takılmıştır. Kol ağzında 8 tane pili ve kol alt dikişinde 10 cm’lik bir yırtmaç 

bulunmaktadır..  

Giysinin Dikiş Tekniği İle İlgili Bilgiler: Giysinin yan dikişleri, kol 

dikişleri ve kuş parçaları oyulgama dikiş tekniği ile birleştirilmiştir. Giysinin 

yakası pervaz ile çevrilmiş oyulgama dikişi ile dikilmiştir. Önde kapanmayı 

sağlayan düğmeler üst üste sıkı dokuma şeklinde yapılmış, biritler zincir 

çekilerek hazırlanmıştır. Biritler, üzerine 2 cm’lik ayrı bir kumaş ile 

kenarlarından baskı dikişi yapılarak temizlenmiştir. Kol ağzında kumaş 10 

cm içe katlanarak astar ile eklenmiştir. Bu işlem yapıldıktan sonra kol 

ağzındaki pililer çalışılmıştır.  

Giysinin Astarı ve Astarlanması İle İlgili Bilgiler: Giyside Amerikan bezi 

astarlık kumaş olarak kullanılmıştır. Astar bedene, kola ve omuzlara, etek 

ucuna baskı dikiş tekniği ile tutturulmuştur. Astar içe dönen kumaşın 

üzerine 8 ml’den baskı dikişi ile temizlenmiştir.  

Süsleme Özellikleri: Giyside “telli sevai” kumaşı kullanılmıştır. Giysinin 

bütün açık kenarlarına hazır sim harç tutturulmuştur.  Hazır sim harç 

üzerindeki bitkisel bezemede konu olarak seçilmiştir.  

Ürün Hakkında Genel Bilgi : Kemer Hasır dokuma tekniği ile 

örülmüştür. Malzeme olarak gümüş kullanılmıştır. Şekil itibariyle 

düzdür.Belirli mesafelerde bel yerini ayarlamak için delikler bırakılmıştır. 

Kurdela şeklinin üzerine papatya, dal,yaprak ve küçük tohumlar 

yerleştirilmiştir. Kurdela şeklinin altından halkalardan sarkan püsküller 

bulunmaktadır. 
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Fotoğraf No: 2 2/A Üç Etek Entarinin 

Önden Görünüşü 

Fotoğraf No: 2 2/B Üç Etek Entarinin 

Arkadan Görünüşü 

Örnek No : 3 

Fotoğraf No : 3A 

İnceleme Tarihi : 25.10.2008 

İlgili Koleksiyon : Emine Çelen 

Koleksiyonun açık adresi : Yukarı Mah. Hacı Mustafa Efendi Sok. 

No:1 Yapraklı/Çankırı 

Koleksiyona Geliş Tarihi : 1934 

Koleksiyona Geliş Biçimi : Emine Çelen’e düğününde satın 

alınmıştır. 

Koleksiyondaki Yeri : Şekline göre dikilmiş kılıf içerisinde 

bohçada saklanmaktadır. 

Tarihlendirme : 20. yy 

Onarım Durumu : Onarım görmemiştir 

Bugünkü Durumu : Sağlamdır 

Cinsi : Kemer 

Boyutları : Eni 6 cm, Boy 90 cm 

Kullanılan Malzeme : Gümüş 
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Kullanılan Teknik : Hasır Dokuma Tekniği 

 

Fotoğraf No: 3 3/A Kemerin Önden Görünüşü 

Örnek No   : 4 

Fotoğraf No   : 4A, 4/B, 4/C, 4/D  

Çizim No : 4 

İnceleme Tarihi  : 25.10.2008 

İlgili Koleksiyon  : Emine Çelen 

Koleksiyonun açık adresi : Yukarı Mah. Hacı Mustafa Efendi Sok. 

No:1 Yapraklı/Çankırı 

Koleksiyona Geliş Tarihi : 1934 

Koleksiyona Geliş Biçimi : Emine Çelen’e düğününde satın 

alınmıştır. 

Koleksiyondaki Yeri : Şekline göre dikilmiş kılıf içerisinde 

bohçada saklanmaktadır. 

Tarihlendirme   : 20. yy 

Onarım Görüp Görmediği : Giysi onarım görmemiştir 

Bugünkü Durumu  : Yaka ve kol kenarları eskimiş, Kenar 

işlemeleri ve kadifelerinde yer yer 

dökülmeler olmuştur. 
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Cinsi    : Cepken (Fermane) 

Çizim No:4 

Giyside Kullanılan Malzeme ve Renkleri: Giyside Siyah kadife kumaş, 

gümüş rengi sim kordon ve yeşil renkte astarlık keten kumaş kullanılmıştır. 

Motiflerde ise kırmızı, mor, mavi ve yeşil renkte aplike için kadife kumaş, 

koton ip kullanılmıştır.  

Giysinin Kesimi ve Modeli İle İlgili Bilgiler: Giysi düz bir beden üzerine 

hâkim yakalı olup düz takma kollu çalışılmış, takma kol altına rahatlık 

vermek amacıyla üçgen kuş parçası çalışılmıştır.  

Giysinin Dikiş Tekniği İle İlgili Bilgiler: Giysi oyulgama dikiş tekniği ile 

dikilmiştir. Astarın bedene tutturulması baskı dikiş tekniği kullanılarak 

yapılmıştır.  

Giysinin Astarı ve Astarlanması İle İlgili Bilgiler: Giysi yeşil renkte keten 

kumaşla astarlanmıştır. Astar giysinin kalıbı ile aynı şekilde hazırlanmıştır. 

Astarın Omuz, yan dikiş, kuş parçaları ve kol takım yerleri oyulgama dikiş 

tekniği ile tutturulmuştur. Kenarlarında kadife 0,5 cm içte kalmak üzere 
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baskı dikiş tekniği ile dikilmiştir. Giysinin üzerindeki işlemeler yapıldıktan 

sonra astarlama işlemi yapılmıştır.  

Süsleme Teknikleri:  

A) Teknik: Gümüş rengi sim kordonlar, desenin şekline göre kordon 

tutturma tekniği, aplike tekniğine göre tutturulmuştur. Desenin çeşitli 

yerlerinde metal pullar kullanılmıştır. 

B) Konu: Bitkisel, geometrik ve nesneli bezeme konu olarak seçilmiştir. 

Bitkisel motifler, mineler, rozet çiçekleri, papatyalar, stilize edilmiş dallar ve 

yapraklar kullanılmıştır. Geometrik bezemede, baklava dilimleri, kırık 

çizgiler, kenar bordürleri, nesneli bezemede ise fiyonklar ve madalyon şekli 

konu olarak seçilmiştir.  

C) Kompozisyon: Giysinin yaka, ön ortası, kol ve etek uçlarında gümüş 

rengi sim ile hazırlanmış hazır şerit ile beraber ters “S” kıvrımlı bir kenar 

bordürü bulunmaktadır. Yaka stilize edilmiş, kıvrım dal ve yapraklar ile 

süslenmiştir.  

Ön bedende rozet çiçekleri ve stilize edilmiş, kıvrım dallar ve yapraklar yan 

yana bağlantılı olarak, yakanın altından yan dikişe kadar sıralı bir şekilde 

yerleştirilmiştir. “S” yan dikişe kadar sıralı bir şekilde yerleştirilmiştir. “S” 

kıvrımlı dal, uçlarında uzanan dal ve yapraklarla zenginleştirilmiştir. “S” 

kıvrımlı dalın ortasındaki fiyonklar ile dal uçlarından aşağı ve yukarı doğru 

sarkan papatyalar, kenardaki rozet çiçekleri, kordon tutturma tekniği ile 

aplike edilmiştir. Desenin çeşitli yerlerine, metal pullar serpme olarak 

dikilmiştir.  

Arka bedende madalyona benzeyen büyük bir papatya motifinin alt ve üst 

kısmındaki baklava diliminin kenarlarına, elma motifleri, dal ve yaprakları 

yerleştirilmiştir. Önden gelen kenar bordürleri ve rozet çiçekleri ile stilize 

edilmiş kıvrım dal ve yapraklar yan yana bağlantılı olarak arkada da devam 

etmiştir.  

Ortada bulunan madalyonun sağ ve sol tarafında “S” kıvrımlı dalların 

uçlarından aşağı ve yukarı doğru sarkan kıvrım dalları ile papatya motifleri 

uzanmaktadır. Papatyalar, fiyonklar, baklava dilimleri, rozet çiçekleri çeşitli 

renklerdeki kadife kumaşlardan aplike edilmiştir. Kolda yine stilize edilmiş 

kıvrım dal ve yaprakların uçlarından aplike edilmiş papatya motifleri 

bulunmaktadır.  
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Fotoğraf No:4 4/A Cepkenin Önden Görünüşü 

 

Fotoğraf No:4 4/B Cepkenin Arkadan Görünüşü 
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Fotoğraf No:4 4/C Cepkenin Yandan Görünüşü 

 
Fotoğraf No:4 4/D Cepkenin Yandan Görünüşü 
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Örnek No   : 5 

Fotoğraf No   : 5A 

İnceleme Tarihi  : 25.10.2008 

İlgili Koleksiyon  : Emine Çelen 

Koleksiyonun açık adresi : Yukarı Mah. Hacı Mustafa Efendi Sok. 

No:1 Yapraklı/Çankırı 

Koleksiyona Geliş Tarihi : 1934 

Koleksiyona Geliş Biçimi : Emine Çelen’e düğününde satın 

alınmıştır. 

Koleksiyondaki Yeri : Bir bohça içerisinde sandıkta 

saklanmaktadır. 

Tarihlendirme   : 20. yy 

Onarım Durumu : Onarım görmemiştir. 

Bugünkü Durumu  : Sağlamdır. Yalnız üzerindeki paralarda 

kararma olmuştur. 

Cinsi    : Tepelik 

Boyutları   : Yükseklik 10 cm baş çevresi 58 cm 

Kullanılan Malzeme : Kendinden desenli mavi renkte 

Mecidiye kumaş ve bronz paralar 

kullanılmıştır. 

Kullanılan Renkler : Mavi, Sarı renkler kullanılmıştır. 

Geometrik Bezeme : Paralar kullanılmıştır. 

Bitkisel Bezeme : Boncuk ile çiçek deseni verilmiştir. 

Biçimlendirme  : Geometrik biçimler naturalist bir 

yaklaşımla oluşturulmuştur. 

Ürün Hakkında Genel Bilgi: Mavi renkte desenli mecidiye kumaştan 

yapılan tepeliğin tepe kısmına, merkezden çevreye doğru paralar, iç içe 

yerleştirilmiştir. Tepeliğin ortasında, mavi boncuklar ile paraların kenarları 

süslenmiştir. Tepeliğin ortasında, mavi boncuklar ile paraların kenarları 

süslenmiştir. Tepeliğin ön ortasında, kırmızı renkli boncukları ile çiçek 

deseni oluşturulmuştur. Tepeliğin kenarları ortada olduğu gibi iç içe 

geçirilmiş şekilde yerleştirilen paralarla süslenmiştir. Tepeliğin içi pamuklu 

bir kumaş ile astarlanmıştır.  
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Fotoğraf No: 5 5/A 

KAYNAK KİŞİ KÜNYESİ 

Adı Soyadı:  : Emine Çelen 

Doğum Yeri ve Yılı : Yapraklı 1916 

Öğrenimi  : Yok 

Mesleği : Ev hanımı 

Açık adresi:  : Yukarı Mah. Hacı Mustafa Efendi Sok. No: 1 

Yapraklı/Çankırı 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

İlçede günlük giyimde kullanılan üç etek, şalvar, cepken düğün 

kıyafetlerinde de tercih edilmiştir. Fakat günlük olarak kullandıkları bu 

kıyafetlerin kumaşları, süslemeleri düğün kıyafetlerinden oldukça farklıdır. 

Düğün kıyafetlerinde yani kaftan takımlarında daha süslemeler ön plana 

çıkmıştır. Her giysinin üzerinde kullanılan süsleme tekniği elde çalışılmıştır. 

İncelenen bu giysiler bugün hala mevcut fakat bundan sonraki nesillerinde 

bu nadide eseri görebilmesi için gün yüzüne çıkarılması gerekmektedir. 

Bunun için hepimize önemli görevler düşmektedir. Bunlardan kısaca şu 

şekilde bahsedebiliriz.  

Yapılan bilimsel çalışmalar yoluyla, kitle iletişim araçlarının kullanımı ile 

halkın bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır. İnceleme imkânı bulduğumuz bu 

düğün kıyafetinin dışında sandıklarda bulunan kıyafetlerinde teşhiri ve 
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envantere geçirilmeleri sağlanmalıdır. Türk giyim tarihi dersinde tarihi 

giyimlerimizin araştırılması ve tasarım derslerinde de bu yöresel giyimlerde 

kullanılan kumaş, kesim, desen özellikleri kullanılarak günümüz modasına 

uygun olarak özgün modellerden oluşan bir koleksiyon 

oluşturulabilmelidir.  

Bu sanat eserlerinin çalınması ya da teşhirleri sırasında kaybolmalarına, 

çalınmalarına karşı ve herhangi bir doğal afetin olasılığı göz önünde 

bulundurularak bu eserlerin reprodüksiyon çalışmaları yapılmalıdır. Milli 

Eğitim Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürütülmeli, seminerler ve kurslar 

düzenlenebilmelidir. Kız Meslek Liselerinde, Halk Eğitim Merkezlerinde ve 

olgunlaşma enstitülerinde yapılan modernizasyon çalışmalarında, özünü 

bozmadan gerekli işlemler yapılmalıdır. Türk kültürü ve Türk sanat eserleri 

ile yurt dışına açılabilmeli, gerek oradaki yeni yetişen nesillere gerekse 

Türkiye deki genç kuşaklara kültürümüzü ve miraslarımızı en iyi şekilde 

tanıtabilmeliyiz. 
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ÇANKIRI YÖRESİ GELENEKSEL KADIN KIYAFETLERİ 

Şerife MIZRAK 

 E.Elhan ÖZUS 

ÖZET  

Çankırı İlinin geçmişten günümüze kadar tarihsel, ekonomik, coğrafik, 

kültür, gelenek ve görenek açısından tanıtılmasına katkıda bulunmak 

amacıyla hazırladığımız bu çalışmada, Çankırı yöresi giyim- kuşam 

kültürünü ele aldık. 

Kıyafet bir topluluğun, bir dönemin, bir mesleğin kendine özgü giyinme 

biçimidir. Kıyafette modadan ziyade bir sosyal statü ve farklılık esası vardır. 

Bu bağlamda toplum kendi, örf, adet, gelenek, görenek ve sosyal yapısı 

doğrultusunda bir giyim tarzı oluşturmuştur. Toplumları birbirinden ayıran 

kültürel farklılıklarını ve sosyal sınıflarını belirten özelliklerden biriside 

giyim tarzıdır. 

Bilindiği üzere Türk toplumunun özelliklerini yaşayışını yansıtan geleneksel 

Türk giysileri geçmişten günümüze gelen en güzel miraslarımızdandır. Bu 

miraslar arasında kadın giysilerinden günümüze oldukça çeşitli örnekler 

gelmiştir. Bu örnekler incelendiğinde geçmişin zevkini sanat anlayışını, 

yaşam tarzını görmek mümkündür. Bu giysiler ayrıca, Türk insanın zevkini, 

inceliğini, ortaya koyan bir belge niteliğindedir.  

Biz de bu nedenle Çankırı müzesinde bulunan ve Çankırı evlerinden elde 

edilen Çankırı yöresi geleneksel kadın kıyafetlerini inceleyip, 

belgelendirerek yaşatmak istedik.   

Çankırı yöresi kadın kıyafetleri; üste giyilenler; üç etek, entari, içe giyilenler; 

şalvar, başa takılanlar;  fes pullu bez, ayağa giyilenler; çorap, ayakkabı ve 

çarıkdır. Bu kıyafetlerde kumaş olarak kadife kumaş, desenli sıklemen 

kumaş, ipekli saten kumaşlar ve çeşitli süsleme teknikleri kullanılmıştır.  

Bu çalışmada kültürümüzün korunması ve gelecek nesillere kaynak 

oluşturulması, Milli kültür değerlerimizi geçmişten alıp günümüze taşımak 

ve gençlere teslim etmek amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelime:  Çankırı, Geleneksel giyim, üç etek, bindallı, şalvar 
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1.GİRİŞ 

Giyim insanın var oluşuyla, öncelikle doğa koşullarından korunmak 

amacıyla ortaya çıkmış bir olgudur. Geçmişten günümüze çeşitli doğal, 

toplumsal, etik değerlerin etkisiyle biçim değişiklikleri göstererek bugüne 

kadar ulaşmıştır. Ancak zamanla biçim farklılıkları gözlenmiştir. (Anonim, 

http://www.cankirikulturturizm.gov.tr 2008) 

Giyim her çağın, her milletin ekonomik, kültürel, siyasal şartlarından 

etkilenerek biçimlenmektedir. Bu nedenle her ulusun yaşam biçimi ve doğa 

şartlarından etkilenerek giyim birbirinden farklı özellikler gösterir ve her 

milletin kendine özgü gelenekleri, kültürleri ve geleneksel giyimleri vardır 

(Bedük ve Diğerleri, 2005: 1131). Geleneksel öğeler içeren bir giyim-kuşam 

örneği bize, ait olduğu toplulukla ilgili pek çok bilgi sunabilir. Toplumların 

yerleşik ya da konar-göçer olup olmadıkları, hangi tarihi olayları yaşadıkları 

ve etnolojik kökenleri konusunda bilgi verirler. Örneğin bir Türkmen ya da 

Yörük köyüne gidildiğinde kimin sözlü, kimin nişanlı, kimin dul olduğu 

başlığından, giydiği renklerden anlaşılır.  

(Anonim,  http://www.cankirikulturturizm.gov.tr 2008) 

Orta Anadolu'nun kuzeyinde, Kızılırmak ile Batı Karadeniz ana havzaları 

arasında yer alan Çankırı, 40° 30' ve 41º kuzey enlemleri ile 32° 30' ve 34º 

doğu boylamları arasında yer almaktadır. İlin komşuları batıda Bolu, 

kuzeybatıda Karabük, kuzeyde Kastamonu, doğuda Çorum ve güneyde 

Ankara ile Kırıkkale'dir. Denizden yüksekliği 723 metre olup, ülke 

topraklarının %o 94'lük bölümünü oluşturan toplam 7 388 Km²'lik bir alana 

sahiptir.(Anonim, http://www.devletonline.com/turkiye/cankiri/2008) 

Çankırı’nın tarihî Hititlere dayanır. Şehri “Çangra” isimli bir Hitit beyi 

kurduğu için bu isimle anılmıştır. Bölgeye gelen Oğuz Türkleri bu ismi 

kendi dil ve lehçelerine uydurarak “Kengiri” dediler. Cumhuriyetin 

ilanından sonra ilin ismi Çankırı olarak değiştirilmiştir(Anonim,1982:1989). 

2. ARAŞTIRMA BULGULARI 

Bu araştırmada Çankırı müzesinde ve evlerinde bulunan Türk giyim kuşamı 

içinde yer alan kadın dış giyimlerinden; bindallı üçetek, şalvar, önlük ve 

çorabın kullanılan malzeme, kesim ve süsleme teknikleri incelenerek 

dökümantasyonu yapılmıştır. Bu dökümler için gözlem fişleri geliştirilmiş 

ve örnekleri tüm özellikleri ile belirlenmeye çalışılmıştır.  

Çankırı değişen şartlara rağmen bazı örf ve adetlerini günümüzde de 

http://www.devletonline.com/turkiye/cankiri/


ÇANKIRI YÖRESİ  

GELENEKSEL KADIN KIYAFETLERİ 

 

IV. ÇANKIRI KÜLTÜRÜ BİLGİ ŞÖLENİ BİLDİRİLERİ 

 

303 

koruyabilen yerlerden biridir. Kıyafetleri çok değişik ve ahenklidir. Kadınlar 

başlarına fes, taç, giyerler yemeni ve çevre örterler. Fes genellikle kırmızı 

renklidir. Arkasından bele kadar inen püskül sarkar. Saçlar uzun ve tek 

örgülüdür. İç çamaşırları da dış süsler kadar güzeldir. Günlük kıyafetler 

basittir. Düğünlerde kaftan, bindallı ve üçetek giyilir. Kadınlar bindallı ve 

üçetek onları tamamlayan şalvar, çorap, yemeni veya rugan koloş giyerler. 

Giysiler özel günler için hazırlandığından genel olarak çok gösterişli ve 

işleme yönünden çok zengindirler. Renkler çok canlı ve göz alıcıdır.  

Çankırı yöresinde halen kullanılan kadın giyimleri arasında Bindallılar, 

şalvarlar, üç etek ya da iki etek denilen entariler sayılabilir. Hemen her 

yörede kullanılan bu giyimler kumaş ileme, dikiş teknikleri yönünden 

farklılıklar taşıyabilmektedir. Giysilerin atlas, canfes ve kadifeden dikildiği 

görülmektedir.  

Bu günde kullanılan bu giysiler hala o günlerdeki güzelliklerini bizlere 

yansıtmaktadır. Bizlerin hayranlıkla seyrettiği bu giysiler onu giyen, 

hazırlayan kişinin duygularını sevinçlerini gösteren bir tablo gibidirler. İşte 

bütün bu güzelliklerin yok olmasını önlemek onların araştırılması sonucuna 

bağlıdır. 

Çankırı Kadın giyimlerini gruplandırırsak; 

Başa Giyilenler; Yemeni/ çember, fes, taç,  

Üste Giyilenler; Harmani, salta, çuha, hırka, fermane, üç etek, bindallı 

Alta Giyilenler;  Şalvar, don 

Ayağa Giyilenler; Sarı pabuç, çedik yemeni, çarık, mest, çorap 

Aksesuarlar; Kemer, iğne, kremise, küpe, yüzük, bilezik, beşibirlik. 

2.1. Başa Giyilenler: 

2.1.1.Fes: Fes genelde kırmızı renkli, ön taraf bütün alının hizasına gelecek 

şekilde altın ile kaplı. Üstüne oyalı yemeni veya çevre örtülür. Fesin püskülü 

bele kadar iner, fesin alt bölümünün olduğu gibi ön üst bölümündü altınla 

çevrilidir. Üst ile alt ön boşluk kısımda takı vardır.  

2.1.2.Yazma: Püsküllü, pullu fes üstüne örtülür. 

2.1.3.Yemeni/Çember/Çevre-Etrafı oyalı, siyah renkli genelde gençlerin 

beyaz, yaşlıların siyah renkte kullandığı kenarları işlenmiş baş örtüsü, altına 

fes giyilir.  
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2.1.4.Taç/Tavus kuşu biçimli kartondan kesilir. Düğünlerde kaftan ve 

bindallı ile birlikte giyilir. Ortasına elmas veya mücevher dikilir.  

2.2.Üste Giyilenler 

2.2.1.Salta/Fermane: Siyah, bordro, mor renklerden oluşan kadife ve 

çuhadan dikilir. Üç etek üzerine belden yukarı giyilir. Sırma ve simle işlenir, 

motifler oldukça albenilidir. Kollar uzun, yaka ise diktir (Anonim, 

http://www.cankirikulturturizm.gov.tr,2008). 

2.2.2.Bindallı: Bindallı, çoğunlukla baştan geçirilmek suretiyle giyilir. Ön 

tarafından bele kadar olan kısmı ve bazılarında hem ön hem yan tarafı 

açıktır. Kol kapakları ve yanları değişiktir. Beden kısmında o kadar 

değişiklik yoktur. Peşli entarilere nazaran daha sade olan bu elbisede 

formdan ziyade baştan ayağa kadar ön ve arka taraflarının işlemelerle kaplı 

olmasına önem verilir. Mor veya bordo kumaştan yapılmış üstü altın renkte 

sim veya sırma ile işlenmiştir. Gümüş ve altın kemer aksesuarını oluşturur. 

Yaka kısmı biraz açık ve kollar bilek kısmında genişler (Özbel, 1991:5).  

2.2.3.Telli: Entari türü giysilerdendir. Kendinden simli, desenli ve ipek 

kumaştan yapılmıştır. Gümüş veya altın kemer aksesuarı tamamlar.  

2.2.4.Gömlek: Hakim yakalı, sol omuzlar düğmeli, önde yaka altında dört 

adet düğme ve düğme çevresi ile kollar kurşuni işlemeli, patiskadan olup 

kolları düğmesizdir. 

2.2.5. İçlik: İpekli veya pamuktan yapılan iç giysi.  

2.2.6.Kuşak: Günlük kıyafette bele sarılır, uçlarında bağlamaya yarayan 

bağcıklar bulunur. 

2.2.7.Önlük: Kuşak üzerine bağlanır, genelde koyu renkli ve üst uçlarında 

bağcıkları vardır. 

2.2.8.Don: Genelde basmadan ve renklidir. Üç eteğin altına giyilir. Paça 

kısmı dar diğer kısımlar geniştir. Bele uçkurla tutturulur 

(http://www.cankirikulturturizm.gov.tr,2008). 

2.2.9.Üçetek: Türk kadının en karakteristik boy giysilerinin önü açıktır. Bu 

bir orta Asya özelliğidir. Kaftan ve üç etek entari bu türün en çarpıcı 

özelliklerini oluşturur. Eski minyatürlerde halk üzerinde görülmesine 

rağmen 18 yy’dan sonra kaftan yerini entari ve üç eteğe terk etmiştir. Önde 

iki, arkada bir peşi olan üçetek entari, Türk insanın keşfettiği en ideal ve 
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fonksiyonel giysisidir. Zira her türlü işte ve her konumda kullanım rahatlığı 

verir. İstenirse belden itabaren ayrık olan ön etekler kaldırılıp kemere 

sokulabilir. (Türkoğlu,1991:50) Üç etek entariler önden açıktır.  Belden aşağı 

kısmı üç parçalıdır. Üçetekler kadife atlas, bindallı gibi işlemeli kadifeler 

yanında çizgili kumaşlardan da dikilmiş etekleri sırma ile işlenmiştir.(Özel, 

1950:258)   

2.2.10.Şalvar: Renkler canlı, canfes denilen ağır ve sade ipekli kumaştan 

yapılır. Üzeri işlemelidir. Uçkurla bele ve bağcıklarla bacağa tutturulur. 

Fistanın altına giyilir. Paçaları büzgülü ağı çok geniş değildir. Şalvarın 

model özelliği ve kumaşı kullanıldığı yere göre ve kişinin yaşına göre 

değişir. Genç kızlarınki ipekli kumaşlardan ve süslü yapılır. Yaşlı 

kadınlarınki ise pamuklu kumaşlardan süslemesi az veya hiç yoktur. (Bedük 

ve diğerleri 2005,1133)  

2.3 Ayağa Giyilenler 

2.3.1.Çoraplar: Yazlık olanlar tiftikten, kışlık olanlar ise yünden örülür. 

Beyaz yünden örülenler genelde uzun boyludur.  

2.3.2.Ayakkabılar-Yemeni:  Altı ince kösele topuksuz ayakkabı  

2.4.Aksesuarlar 

Takılar kadife kurdele yada zincire dizilmiş 25-30 sıra inci. 

Beşibirlik/Kremise ve bilek adını boyuna takılır. 

2.4.1.Bilek: 25-30 sıradan oluşur, inci veya beşi birlikten oluşan takı  

2.4.2.Elmas İğneler: Yaylı dal adı verilir fese takılır.  

2.4.3.Hamayıl: Gerdanlıkları incili, göğüsleri altın kaplama göğüslüklü ve 

sıra altınlı. Ancak bir büyük veya erkek yanına gelindiğinde baş örtme 

ihtiyacı hissedilir. 

2.4.4.Kemer: Altın veya gümüş sırmadan yapılır. Genelde üç etek, okkalık 

giyildiğinde bele takılır. 

2.4.5.Kremise: Kadife kurdele veya zincire dizilmiş altınlardan oluşur. 

2.4.6.Yaylı Dal- Fese takılan altın iğneye denir. 

(http://www.cankirikulturturizm.gov.tr,2008). 
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3.ÇANKIRI YÖRESİ GELENEKSEL KADIN KIYAFETLERİ 

3.1.Fes 

 
Fotoğraf No. 1 Fes’in Görünümü. 

İncelenen örnekteki fes, sıklemen kumaş üzerine, hazır metal harç ve sim 

kordon kullanılarak yapılmıştır. Üzerine taştan hilal ve çiçek motifleri 

işlenmiştir. Tepe kısmı lacivert renkli başka bir kumaştan yapılmış ve üzeri 

sim kordonla işlenmiştir. Fesin uç kısmı pullarla süslenmiştir.  

3.2.Üçetek 

  
Fotoğraf No.2 Üçetek  

Önden Görünümü 

Fotoğraf No.3 Üçetek  

Arkadan Görünümü 
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İncelenen örnekte kendinden desenli, desenleri simli, sıklemen kumaş, 

beyaz astar, hazır metal harç ve sim kordon kullanılmıştır. Giysi hakim 

yakalı, önden bele kadar açık iki düğme ile tutturulmuştur. Üç etek uzun 

olarak hazırlanmıştır. Etek yanlarına genişlik vermek için peş çalışılmış ve 

ön ortası, yanları, kol yırtmacı, kol ağzı, dilimlidir. Takma kollu, kol altına 

kuş çalışılmıştır. Giysinin tamamı elde oyulgama dikişi ile dikilmiştir. Astar 

olarak pamuklu beyaz kumaş elde birleştirilerek çırpma dikişi ile 

tutturulmuş astarda ve kumaşta kuş parçası çalışılmıştır. Hazır metal harçlar 

kullanılmış şekle göre dikilmiştir. Dilim kenarları harçla süslenmiştir.  

3.3.Şalvar 

 
Fotoğraf No.4 Şalvar’ın Önden Görünümü.                   
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İncelenen örnekte dokuma sıklemen zemin üzerine sarıçiçek desenli kumaş 

beyaz astar, sim sutaşı kullanılmıştır. Şalvarın; bol, bileğe kadar uzanan 

uçkurlu, bileğe oturmayan dikdörtgen şeklinde bir kesimi vardır. Ön ve arka 

dörder parçadan olmak üzere sekiz parçadan oluşur şalvarın ağ kısmına 

verev parça geçirilmiş, yanlara dikişten açılan cep çalışılmıştır. Ön ve arka 

ağ ve uçkur parçaları makinede dikilmiştir. Astar olarak beyaz pamuklu 

kumaş kullanılmıştır.  

Süsleme teknikleri olarak sim sutaşı kullanılmıştır. Elde çırpma dikişi ile 

tutturulmuştur. Cep ağızları sim kaytanla süslüdür. Harçlar düz olarak 

geçirilip şekle göre biçimlendirilmiştir. 

3.4.Salta- Fermane  

 
Fotoğraf No.5 Salta’nın Önden Görünümü.      

 
Fotoğraf No.6 Salta’nın Arkadan Görünümü. 
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Fotoğraf No.7 Salta’nın Detay Görünümü. 

 
Fotoğraf No.8 Salta’nın Yaka Detay Görünümü. 

İncelenen örnekte; mor kadife, sarı sim kordon ve balıksırtı şerit, beyaz astar 

kullanılmıştır.  Uzun kollu, içi beyaz pamuklu kumaş astarla temizlenmiştir. 

Giysinin tamamında el dikişi kullanılmış, giysinin omuzları da dikişli olarak 

çalışılmıştır. Giysinin astarı ön kısımlarında çift parça çalışılmış ön ortasında 

8cm renkli kendinden desenli kumaşla astarlanmış devamı beyaz pamuklu 

kumaşla temizlenmiştir. Astar elde çırpma dikişi ile giysiye tutturulmuştur.  

Giysinin yaklaşık 150 -200 yıllık olduğu bilinmektedir. Giysi birçok yeri 

tamir görmüştür. Üzerinde şu anda da sökükler bulunmaktadır. Kaynak 

kişiden alınan bilgiye göre yörede hem salta hem de fermane adıyla 

anılmaktadır. Daha çok salta olarak bilinmektedir. Üç eteğin üzerine giyilir.   
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Konu olarak, giyside bitkisel, geometrik bezeme seçilmiştir. Bitkisel 

bezemede; stilize yaprak, çiçek motifleri, kıvrım dalları ve tomurcuklar 

kullanılmıştır. Geometrik bezemede; düz hatlar ve daireler kullanılmış.  

Seçilen süsleme konusuna göre desen oluşturulmuş ve desenlerin üzerine 

sim kordonlar ve yaka ile etek ucu kenarlarına balıksırtı şeritler elde çırpma 

dikişi ile tutturulmuştur.  

3.5.Bindallı 

  
Fotoğraf No.9 Bindallı  

Önden Görünümü 

Fotoğraf No.10 Bindallı  

Arkadan Görünümü 

İncelen giyside kırmızı kadife kumaş, hazır sarı lase sim şerit, kırmızı 

pamuklu astar kullanılmıştır. Giysi sıfır yakalı olup, ön ortasından aşağıya 

18 cm açıklık verilerek yaka pervazla temizlenmiştir. Etek ucu yan 

dikişlerden peşlerle genişletilmiştir. Takma kol çalışılmış, önde yaka 

açıklığından sonrası dikişli ve giysi uzun olarak hazırlanmıştır.  
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Dikiş tekniği olarak kıyafetin her yeri makine dikişi ile dikilmiştir. Yakada 

pervaz çalışması yapılmış ve ön ortasında yırtmaç açıklığı olan kısımda 

pervazla temizlenmiştir. Yaka, kol ağzı ve etek ucu kapalı baskı ile 

bastırılmıştır.  

Astar, kırmızı pamuklu kumaştan giysi ölçülerinde kesilmiş olup makine 

dikişi ile birleştirilmiştir. Giysiye elde kapalı baskı tekniğiyle tutturulan 

astarda süsleme olarak kadife üzerine, sarı balıksırtı şerit, şekle göre makine 

dikişi ile dikilmiştir. Bitkisel ve geometrik bezeme konu olarak seçilmiş; 

bitkisel bezemede; stilize yaprak, çicek ve tomurcuk motifleri ile kıvrım 

dallar, geometrik bezemede; yarım daireler ve düz motifler kullanılmıştır. 

Giysinin ön bedeninde birbirine simetrik geometrik bezeme ile belirlenen 

motif yerleştirilmiştir. Bel kısmı boş bırakılmış, sonra stilize yaprak ve 

dalları ile çeşitli kıvrımlardan oluşan diğer desenler oluşturulmuştur. Bu 

büyük desenin her iki tarafına yine stilize yaprak ve onun tamamlayan 

stilize çiçek ile kıvrım dallardan oluşan başka bir motif yerleştirilmiştir. 

Aynı desenin kol üzerinde uygulandığı gözlenmektedir. Giysinin arka 

kısmında da aynı motif ve desenler uygulanmıştır. Arka yaka altındaki 

küçük desen birkaç kıvrımla daha da zenginleştirilmiştir. 

3.6.Önlük 

 
Fotoğraf No 11 Önlük Görünümü. 

İncelenen örnekteki önlük, kuşak üzerine bağlanır, Dikdörtgen, kendinden 

çizgili ipekli kumaştan yapılmış ve üst uçlarında bağcıkları vardır. 
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3.7.Çorap  

 
Fotoğraf No.11 Yün Çorap’ın Görünümü 

İncelenen örnekteki çorap renkli yün ipliklerinden desenli olarak elde 

dokunmuştur. Sarı, pembe, kırmızı, siyah, renkler kullanılmıştır. Çoraba 

aşağı düşmesini engelleyici üste ipi ve püskülleri bulunan bir büzgü bağı 

yapılmıştır. 

3.8.Yemeni- Çarık 

 

Fotoğraf No. 12 Çarık’ın Görünümü 

İncelenen örnekteki çarık deriden yapılmıştır. 
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER   

Nesiller boyunca kuşaktan kuşağa aktarılan bazı kültürel değerlerimiz 

arasında yöresel giysilerin elbette önemi çok fazladır. Kıyafetler bize 

yaşadıkları devri hiçbir şey kaybetmeden anlatmakta ve bazı sırları da gün 

ışığına çıkartmaktadır. Geleneksel giysilerimiz kimi yörelerimizde kendine 

has özellikleri ile karşımıza çıkarken bazı bölgelerimizde ise yakın 

çevrelerden etkileşimlerin izlerine rastlanmaktadır. Yöresel kıyafetlerimiz 

den olan bindallı ve üçetekler bugünde halen folklor oyunlarında 

kullanılmaktadır. Üstelik bazı yörelerde de düğün ve nişan kıyafetleri olarak 

kullanılmaktadır. Bu nedenle bu çalışma kaybolan ve gizli kalan çalışmaları 

ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. 

Çankırı yöresi gelenek ve göreneklerini özünden hiçbir şey kaybetmeden 

uygulayan nadir bölgeler arasında yer alır. Normal günde giyilmese bile 

bugün halen geleneksel kıyafetleri özel günlerde düğün ve nişanlarda 

karşımıza çıkmaktadır.   

Sonuç olarak araştırma kapsamına alınan Çankırı yöresi kıyafetlerinin 

güzelliği ve özellikleri ile günümüzde var olması bizler açısından önemlidir. 

Bu giysilerin günümüze ve geleceğe kazandırılması için; 

 Geleneksel giysilerin korunması ile araştırmalar yapılmalı,  

 Giysilerin korunması ile ilgili halk bilinçlendirmeli, 

 Geleneksel giysilerimizi kesim dikim ve süsleme özelliği yönünden 

inceleyerek belgelendirmek ve gelecek nesillere kaynak oluşturmak,  

 Geleneksel giysilerimizin asıllarına sadık kalınarak röprodüksiyonlarını 

hazırlamak, 

 Müzelerimizde ve evlerimizde bulunan sanatsal değeri olan giysilerin 

en iyi şekilde korunmasını sağlamak gerekmektedir.  
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ANADOLU'DA PALEOLİTİK DÖNEMDEN HİTİTLERE KADAR 

TANRI TANRIÇA FİGÜRLERİNİN GELİŞİMİ VE  

İNANDIK VAZOSUNUN FİGÜR ANALİZİ 

Berna KAYA OKAN  

İnsanın biyolojik evrimini tamamladığı Homo Sapiens evresinden itibaren, 

doğadaki birtakım insanüstü güçler kadın ve erkek ile özdeşleştirilmiştir. 

Bu, üst paleolitik ten beri süregelen evrensel bir düşünce ve inanış biçimidir. 

Özellikle Ana Tanrıça inanç biçiminin olgunlaşıp, Neolitik dönemde en üst 

düzeye ulaşması Anadolu topraklarında gerçekleşmiştir. Çatalhöyük te 

görülen buluntular bize bunu göstermektedir. Tunç Çağındaki kadın 

betimlemeli güneş kurslarını da Neolitik dönem figürlerinin bir devamı 

olarak sayılır. Bu ardıllık Anadolu da İslamiyet'in doğuşuna kadar tüm 

medeniyetlerde kendini gösterir. İslamiyet'le birlikte inanç sistemindeki 

kadın imgesinin rolü değişmiştir. O zamana kadar kadın imgesinin yanında 

ikincil bir konumda olan erkek imgesi İslamiyet'le birlikte daha baskın bir 

konuma gelmiştir. Tanrı kavramı'nın başkahramanı artık erkek'tir. 

İslamiyet'te imgelere dayanan bir dini ikonografya söz konusu 

olmadığından, kadın, tanrıça, tanrı annesi ve diğer tüm kutsal kimliklerini 

geride bırakmıştır. 

İnsanoğlu Paleolitik dönemde (M.Ö.8000) üreme olgusu ve Neolitik 

dönemde tarımın bereketi ile ana kucağına sığınırken, sonraki çağlarda 

devlet ve askeri devlet kavramlarının ortaya çıkması ile ona sırt çevirmiştir. 

Eski toplumlarda üretkenliğe dayanan kültler, bir noktadan sonra 

ataerkilliğin etkisi altına girmiştir. 

Üst Paleolitik dönemde toprağın verimliliğini, bereketini ve kadının 

doğurganlığını simgeleyen kadın heykelcikleri görülür. Aralarında nadiren 

erkek tasvirlerinin de bulunduğu bu heykelcikler, stilize olmaları nedeniyle 

“Figürin” olarak adlandırılırlar. Uygarlık tarihindeki en önemli olaylardan 

biri, insanın doğa ile ilişkilerini kendi lehine çevirmeyi başarıp, yerleşik 

üretici düzeni kurabilmesidir. İnsan topluluklarının avcı, toplayıcı, tüketici 

yaşam düzeninden, yerleşik üretici düzene geçtikleri Neolitik Dönemde 

(M.Ö.8000-5500) bitkilerin topraktan doğuşu, insanlara toprak anadan 

doğuşu gibi görünmüştür. Tarım dünyasının her aşamasında yer alan 

kadınlar, bitkilerin yetiştirilmesinden, öğütme, pişirme aşamalarına kadar o 
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dönemin en önemli toplumsal işlevini yaparak hem insanları hem de 

bitkileri üreten varlık haline gelmiştir. 

Anadolu'daki en önemli Neolitik yerleşim bölgesi, Konya yakınlarındaki 

Çatalhöyük’tür. Çatalhöyük aynı zamanda bugüne kadar bulunmuş belki de 

en büyük ve en eski kentsel neolitik merkezdir. Çatalhöyük'te, dinsel açıdan 

erkek figürü ile özdeşleştirilen boğa kültü ve ana tanrıça motifi çok 

yaygındır. İnsanların tapınma gereksinimleri sonucu ortaya çıkan 

mabetlerde özellikle kadın figürleri ele geçirilmiştir. Erkek figürleri ise 

genellikle tanrıçanın oğlu sıfatı ile ikincil bir rolde tanrıçanın yanında yer 

alır. Tanrıçanın hayvan figürleri ile tasvir edilmesi de onun bütün tabiatın 

hâkimi olduğu fikrini pekiştirir. “Boğa Kültü”nü ise Çatalhöyük neolitik 

yerleşimlerinde ele geçen boğa ve koçbaşları ile bazen sıralar halinde 

düzenlenmiş boğa kafatasları “Bukranion”lar temsil ederler. Bu dönemde 

yalnızca Ana Tanrıça insan biçiminde betimlenmiştir. Tanrı ise boğa ve 

koçbaşı biçiminde betimlenmiştir.  

Neolitik dönem sonrası, taşın ve bakırın kullanıldığı Kalkolitik Dönem de 

(M.Ö.5500-3000) köylerin büyüyerek, küçük kentleri oluşturmasıyla ile 

toprak sınırı savaşları başlamıştır. Erkek, bu savaşlarda fiziksel gücü ile 

toplumdaki önemini arttırır. Ancak kadın figürü inanç dünyasındaki yerini 

korumaktadır. Bu dönemde Burdur yakınlarındaki Hacılar da özellikle 

bereket inancına dayalı boya bezekli yiyecek ve içecek kaplarında süsleme 

olarak kadını simgeleyen geometrik biçimler kullanılmıştır.  

Kalay ve bakırın karışımından oluşan Tunç çağı (M.Ö.3000-1200) Anadolu 

da Kalkolitik Dönem sonunda görülür. Maden yatakları bakımından çok 

zengin olan Anadolu da bu dönemde madencilik gelişir. Madenciliğin 

gelişmesi, uzmanlık isteyen meslek gurupları iş bölümüne dayalı 

kentleşmenin ortaya çıkmasına neden olur. Sosyo-ekonomik ve siyasal 

değişim sonucu erkek toplumda ve ailede lider konuma gelir. Ancak 

verimliliğin simgesi yine kadındır.  

Çivi yazısının kullanımı ile 2.binyılda tarih çağına giren Anadolu da yazılı 

tabletler ve mühürler tanrı ve tanrıça adlarını belirler. Bu belgeler Anadolu 

kadınının bu dönemdeki statüsüne ışık tutar. Küçük krallık ve beyliklere 

bölünmüş Anadolu, yerel krallar ve eşleri tarafından yönetilir. Kraliçelerin 

yönetimde ve ticaret hayatında söz sahibi oldukları anlaşılır. Yönetici 
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sınıfının dışında kalan kadınların da meslek sahibi olabildikleri, ayrıca bu 

dönemde tek eşli evliliğin hükme bağlandığı ve boşanmada da kadın erkek 

eşitliği ile Anaerkil aile yapısının sürekliliği kanıtlanmıştır. 

Bu dönemde insanoğlu, daha önce topraktan ya da taştan yontarak 

şekillendirdiği tanrı ve tanrıça motiflerinin madeni örneklerini de yapmaya 

başlamıştır. Eski Tunç Çağında, Ana tanrıça güneşle özleştirilmiştir. 

Genellikle başında güneşi ifade eden kurs başlıkla betimlenen tanrıça, 

özünde Çatalhöyük'ten bu yana izlediğimiz tanrıçanın ta kendisidir. Orta 

Tunç Çağında ise kadın ve erkek çifti genellikle beraber betimlenmiştir. 

M.Ö. II. binin başlarında (M.Ö.1950-1750), Asurlu tüccarların ticaret yapmak 

amacıyla Anadolu ya gelmeleri ve ticaret kolonileri kurarak, Anadolu halkı 

ile iç içe yaşamaları sonucu; Anadolu da büyük bir kültür değişimi 

olmuştur. Bu dönemde Asurlu tüccarların Anadolu'ya gelirken yanlarında 

yazıyı getirmeleri sayesinde Anadolu insanı yazıyı tanımış ve Anadolu da 

yazılı tarih başlamıştır. İlk kez bu dönemde Anadolu ve Mezopotamya'nın 

ilişkileri genişlemiş ve bu ilişkiler Anadolu sanatını da büyük ölçüde 

etkilemiştir. Yazı ile birlikte Asurlu tüccarların silindir mühürlerini de 

Anadolu'ya getirmeleriyle Anadolu insanı, bu mühürler üzerinde yer alan 

tanrı ve tanrıça motifleriyle zengin Mezopotamya panteonunun tanrı ve 

tanrıçalarını tanımış, kendi tanrıları ile birlikte bu tanrıları da kabul ederek, 

din inanışlarında yer alan bu değişimi sanatlarına da yansıtmışlardır. 

Koloni çağının en önemli merkezleri Kültepe, Kaniş, Acem höyük, Ali şar, 

Boğazköy gibi merkezlerdir. Bütün bu merkezlerde kurşun figürünler 

bulunmuştur. Bu figürünler çeşitli tanrı ve tanrıçaların betimlemelerini 

sunmaktadır bize. Bunların başlıcaları;  

1-Hayvanlar Hakimesi (Potnia Theron), 

2-Hayvanlar Hâkimi (Potnias Theron),  

3-Tanrı Üçlüsü (Anne, Baba, Çocuk),  

4-Kılıçlı Tanrı, 

5-Tanrıça heykelcikleridir. 

Asur Ticaret Kolonileri sonrası Hitit döneminin Erken ve Orta Hitit dönemi 

(M.Ö. 1750-1400) ve Hitit İmparatorluk çağında (M.Ö. 1400-1200) 'kadın'ın 

etkili konumunu korumaya devam ettiğini görmekteyiz. Hitit Panteonunun 



Y.Doç.Dr.Berna KAYA OKAN 

 

100.YILA DOĞRU ÇANKIRI 

 

318 

başında bir kadın tanrı bulunması şaşırtıcı bir durum değildir. Özellikle 

Hititlerdeki kraliçelik statüsü çağının kraliçelerinden ayrılan bir statüye 

sahiptir. Mısır ve Mezopotamya da kraliçeler, birtakım dini görevler dışında, 

resmen politik yetkisi, ülkesi hakkında ve buyrukları üzerinde hükmetme 

nüfuzu olmayan, kralın eşleridir. Bütün Önasya kraliçeleri, hükümdarlık 

saltanat yetkisine sahip oldukları halde eşleri kralla da hiçbir zaman eşit 

tutulmamışlardır. Oysa Hititlerin kraliçelerinin başında bulunan büyük 

Kraliçe Tavanna Hitit kralına eşit, ülkesinde hükmetme yetkisine sahip olan, 

dış politikaya bizzat karışan, devletlerarası hukukta söz sahibi, krallığın 

bağımsız bir temsilcisidir.  

Hititlerde kaya anıtları, kabartmalı çanak, çömlek ve mühürlerdeki kadın 

figürleri, daha çok tanrısal bir karakteri yansıtmakta ve kraliçeleri 

betimlemektedir. Onların dini işler ve kült görevleri olduğu belgelerden ve 

sanat eserlerinden anlaşılmaktadır Kraliçe, Yazılıkaya da bir panterin 

üzerinde oturur. Hitit döneminde aslanlarıyla beraber yerini Güneş 

Tanrıçası 'Kubaba'ya bırakır. Kubaba, genellikle elinde tuttuğu ayna ve nar 

ile simgeleştirilmiştir. Ayna, onun kehanet gücünü, nar ise bereketini temsil 

etmektedir. Hitit taş rölyeflerinde görülen tanrıça betimlerinin uzun 

giysileri, konik ve silindirik başlıkları dikkat çekmektedir. Yazılıkaya da 

görülen örneklerinde tanrıçaların ayakkabıları, erkek tanrılar da olduğu gibi 

ucu kalkık ve sivridir. Tanrıçaların başlarından aşağı bir örtü inmektedir. 

Kral ve Kraliçe halka küpe taşımaktadır. 

Hititlerde altın ve bronzdan yapılmış tanrıça heykelcikleri de görmekteyiz. 

Bu figürler genellikle tahtta oturan, hale biçimli, diskur başlığı olan Güneş 

Tanrıçalardır. En güzel örneğinin Alacahöyük'te bulunduğu tanrıça, kaba 

işlenmiş bir yüze sahiptir. İri gözleri vardır. Kucağında oğlu oturmaktadır. 

Eski Hitit Çağının bir döneminde Boğazköy, Eski yapar, Alacahöyük ve 

İnandık Tepe birbirini tamamlayan merkezler olmuşlardır. Bunlardan 

konumuzun belkemiğini oluşturacak olan İnandık Tepe, Ankara-Çankırı 

yolu üzerinde İnandık köyünün yanında ve Tüney köyünün 2 km. 

kuzeyinde Çankırı’nın 22 km. güneyindedir. İnandık Tepe birbirinden ayrı 

iki yerleşim yerinden oluşmuştur: a-asıl höyük yani terme höyük b-

höyük'ün karşısındaki tepenin üzerindeki mabet. I.Hattusili zamanına ait 

olan İnandık tepe mabedi, Hitit mabetlerinin en eski olanıdır. Büyük 

tahribata rağmen, mabet, teraslara oturuşu, odaların-depoların tertibi, 
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merkezi avlu, kanalı, kült objelerinin, adak eşyalarının dağılışı, 13.yüzyılın 

2.yarısında anıtsal Hitit mabetlerinde görülen özelliklerin en azından 300 

sene önce uygulanmaya başladığını göstermektedir. Orta Anadolu'da bu 

ölçüde daha eski bir mabedi henüz tanımıyoruz. Bu mabetler kültler 

hakkında sınırlı da olsa bilgi kazanmamızı sağlarlar. Bilindiği gibi, büyük 

Hitit mabedi devlet kültünün icra edildiği ve aynı zamanda ekonomik ve 

sosyal bir merkezdir. Mabet, tanrının yeryüzündeki ikametgâhıdır; heykeli 

de oradadır. Mabette günlük kültü yürütmekle görevli rahip ve rahibelerin 

yanında birçok görevli personel de vardır. Asıl höyük (Terme Höyük) daha 

kapalı bir yerde, nehirle yüksek sırtlar arsındaki dar alana sıkışmış 

durumdadır. Höyük, hem küçük hem de etrafında geniş bir alana sahip 

olmadığından mabedin inşasına uygun bir yer bulunamamıştır. Onun için 

mabet, İnandık tepe'ye inşa edilmiştir. 

1966 yılında İnandık tepe'de bulunan en önemli sanat ve kültür eseri, 

İnandık tepe Vazosu'dur. İnandık Vazosu, uzun içbükey silindir boyunlu, 

oval gövdeli, dibi yuvarlak bir biçime sahiptir. Ağız kenarı dışarıya doğru 

geniş bir satıh halinde taşkın 2 cm. kalınlığındaki 4 simetrik şerit kulp, 

boynun gövdeye bağlandığı omuz kısmında yer almaktadır. Gövde, 

birbirine paralel kırmızı astarlı, kaim kabartma şeritlerle altı frize 

bölünmüştür. Frizlerin genişliği değişiktir.. 

Vazonun dışarı taşan geniş ağız kenarının ortasını, kesiti yuvarlak, dışa 

şişkin, içi boş bir boru çevirmektedir. Borunun iki ucu ağız kenarı üstüne 

yapılmış dikdörtgen bir tekneye -havuza açılmıştır. Tekneye koyulan kutsal 

içecek, borunun iki ucundan, boruya bağlanmış boğa başlarına ve onların 

ağızlarından da vazonun içine akmaktadır. Boğa başlarının üçü sağlam ve 

yerindedir. Ancak biri kayıptır. 

Kabartma tasvirler, ayrı olarak yapılmış soma vazoya yapıştırılmıştır. Daha 

sonra vazo ile beraber astarlanıp, perdahlanmıştır. Dört kulplu yüksek 

vazolar dini törenlerin tasviri için en uygun, gösterişli vazo şekillerinden 

biridir. Orta Anadolu da daha sonraki çağda vazoların bu şekildeki resim ve 

kabartmalarla süslendiğini gösteren örnek yoktur. Vazo, dördü kabartma 

tasvirli ve geniş, ikisi geometrik nakışlı ve dar olmak üzere altı frize 

bölünmüştür.4 kulp, ikinci frizi dört ayrı bölüme ayırmıştır. Figürlerin 

hepsinin ortak özelliği, yüzleri, elleri, bacaklarının kırmızı olmasını, enseleri 
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örten ve sırtlarından aşağı inen siyah saçlarıdır. Figürlerin bir kısmının 

ayakkabıları kırmızı, bir kısmının krem renklidir. Kaideleri üstünde duran 

vazolar kırmızı renklidir. Küçük lirler, sazlar kırmızıdır. Erkekler kısa ve 

uzun elbiseler giyerler. Kadınlar ise daima uzun elbise giyerler. 

4.Friz: Sağ dizi üzerine çökmüş, sol ayağını öne uzatmış, sol eli ile bir alet 

tutan erkek figür, tören için çanak çömlek hazırlamaktadır. 

Karşı karşıya oturan iki figürden ilki önlerindeki sunağa doğru uzattığı 

elinde bir kadeh tutmaktadır. İkinci figür, üçayaklı, yuvarlak bir taburede 

oturmakta ve elinde tuttuğu kadehi vazoya boşaltmak için kolunu öne 

doğru uzatmaktadır. Ellerinde kadehleri tutan bu iki figür tanrıları temsil 

etmektedir. 

Lir çalan figürler, genellikle erkektir. Lir çalan figürlerden soma friz, kadın 

kabartması ile tamamlanmıştır. Kadın, iki eli ile tuttuğu yayığın içinde 

törene yağ ve ayran hazırlamaktadır.  

3.Friz: Kaidesi üzerinde duran boğa heykeli ve sunağın önünde yere diz 

çöktürülmüş kurbanlık boğayı hançerleyen bir figürle başlar. Fırtına 

Tanrısını temsil eden kaidesi üstündeki boğa heykelinin hemen önünde, 

boğa kurban edilmektedir. Bu iki bakımdan çok önemlidir. A-Fırtına 

Tanrısının kutsal izdivaç törenindeki önemini gösteriyor. B-İnandık tepe'yi 

Fırtına Tanrısının kült şehri olarak tanıtıyor. 

Kulağı küpeli erkek sağ elinde boğa kanı sunduğu kadehini tutmaktadır. Sol 

kolunu da dua edercesine kaldırmıştır. 

Bir diğer sahneyi dört figür oluşturmaktadır. İlk figür dua etmektedir. Diğer 

figürlerin ellerinde tuttukları objeler belli değildir. 

Üç erkek tasvirden oluşan bir diğer sahne de figürler elleri ile boyunlarından 

tuttukları sunakları boğa heykeline doğru götürmektedirler. Bu sahneyi 

takip eden yüksek taburesinde oturan uzun boylu Tanrı sol elini kaldırmış, 

ileri doğru uzattığı elinde kadeh tutmaktadır. Diğer figürde bir kolunu dua 

edercesine kaldırmış diğer eliyle de tanrının elinde tuttuğu kadehe 

uzanmaktadır. 

2.Friz: Frizi, yatakları üzerinde oturan iki tanrıya doğru ilerleyen alay 

oluşturur. Yatağın yivli, kırmızı ayakları boğa biçiminde tanımlanabilir. Bu 

yatağın özenle hazırlandığı bellidir. Yatak üzerinde oturan bir kadın figür 



ANADOLU'DA PALEOLİTİK DÖNEMDEN HİTİTLERE KADAR  

TANRI TANRIÇA FİGÜRLERİNİN GELİŞİMİ VE İNANDIK VAZOSUNUN FİGÜR ANALİZİ 

 

IV. ÇANKIRI KÜLTÜRÜ BİLGİ ŞÖLENİ BİLDİRİLERİ 

 

321 

vardır. Karşısında oturan erkek tanrı kadının duvağını açmak üzere 

uzatmıştır. Mabet ve yatak merkezi sahneyi oluşturmaktadır. Törenlere 

katılanların bu sahnedekilere ibadet ettikleri anlaşılmaktadır. Çünkü 

tanrıların kutsal evlenme töreni bu sahnede gerçekleşmekte ve törenin 

bütün safhaları da bu sahne etrafında dönmektedir. Bina tasvirinin üzerinde 

üç insan ayakta durmaktadır. Binanın karşısında, yukarı doğru kaldırdıkları 

ellerinde birer kılıç tutan iki erkek tanrı ve onları takip eden alay, mabede 

doğru ilerlemektedir. Bu tanrıların meç tanrısı oldukları düşünülmektedir. 

Lir çalan figürleri yukarı doğru kaldırdığı elleri üzerine hediyeler konulmuş 

bir tabla taşıyan figürler takip eder. Aynı şekilde giyinmiş olan iki figürden 

öndeki sağ elinde, sağ omzuna dayadığı baston şeklinde kavisli objeyi -

sembolü tutmaktadır. Bu figür tüm fiziksel ve sembolik özellikleri ile Hitit 

krallarını çağrıştırmaktadır. 

1. Friz: Frizin başında erkek ve kadın erotik bir sahnede tasvir edilmiştir. 

Diğer figürler çalpara çalan kadın ve diğer sahneyi de gösteri halinde iki 

akrobat temsil etmektedir. Sonuncu sahneyi de çalpara ve lir çalan figürler 

oluşturmaktadır. 

Vazoda dini bir törenin, kutsal izdivaç ritüeli'nin safhaları, başlangıcından 

sonuna kadar çeşitli sahneler halinde tasvir edilmiştir. Bütün bu figürlerden, 

yani tanrı-tanrıçalar, rahip-rahibeler, içki sunanlar, çalgı çalanlar, çanak-

çömlek, içki hazırlayanlardan oluşan bu alay, bir kutsal izdivaç ritüel'ini 

temsil etmektedir. Vazoya tasvir edilmiş olan törenin dini karakterini 

figürler ve sahneler göstermektedir. Figürlerde atribüt yoktur. Ancak 

vazodaki bazı figürlerin ellerinde tuttukları objeler, bir elin dua jestindeki 

durumu, içki sunma sahneleri figürün teşhisini mümkün kılmaktadır. 

Vazoda erkek ve kadın tanrılar, rahipler, insanlar, mabet ve sunaklar tasvir 

edilmiştir. Kral ve kraliçe Fırtına Tanrısının kutsal hayvanı boğa heykelinin 

önünde ibadet etmektedir. Aynı şekilde vazoda kürsü üzerinde duran boğa 

heykeli Fırtına Tanrısının kutsal hayvanıdır ve tanrının kendisidir. 

Sonuç olarak, İnandık tepe, döneminin önemli idari merkezlerindendir. 

Aynı zamanda Fırtına Tanrısının kült yeri ve şehridir. Bağış belgelerinin 

yazıldığı bir şehirdir. Orta Hitit Devleti zamanında burada kralın bir 

ikametgâhı bulunduğu da ispatlanmıştır. Bazı kaynaklara göre, askeri 

anlamda da stratejik bir önem taşıyan merkez, Kaska'lılara karşı yapılan 
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savaşlarda bir hareket üssü görevi görüyordu. Eski Hitit çağında önemli bir 

merkez olan İnandık tepe, varlığını imparatorluk çağında da korumuştur. 
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İrfan MISIRLI 

 

Sayın Valime beni bu etkinliğe davet ettiği için teşekkür ediyorum. 

Öncelikle ben bir Çankırılıyım. Uzmanlık alanıma baktığımızda turizm, 

kırsal kalkınma, mesleki eğitim, Avrupa birliği proje danışmanlığıdır.   

Çankırı ve Girişimcilik Potansiyelini ele aldığım sunumumda görüşlerimi 

çok kısa ve net olarak aktarmaya çalışacağım. 

Çankırı’nın avantajları ve dezavantajları nelerdir? Fotoğrafını çekmek 

gerekirse önce olumsuzlardan başladım.  

Mevcut Durum 

 Çankırı yüzölçümünün %61’ i dağlık 

 Akarsuları %2,5 meyilli 

 Toprak yapısı %20-30 arasında meyilli, organik yönden fakir 

 İşlenen arazinin %10,3 sulanabilmekte 

 Ormanlık alan: 62.954 hektar, yarısı bozuk koru ormanı 

 Nüfusun %73,6’sı tarım kesiminde çalışıyor 

 Şehirleşme oranı % 47 Türkiye Ortalaması : %65 

 Hayvancılık uygun değil, yem bitkisi üretimi yetersiz 

 Büyük boyutta tarım ve hayvancılık projeleri için uygun değil 

 Denize kıyısı, limanı yok 

 Tarımsal üretimde Türkiye hasılasının %0.4’ünü üretmekte 

 Deniz Seviyesinden 1000 m yüksekte 

 Kışın soğuk, yazın serin 

 Madencilik, Bentonit, Kaya Tuzu, Linyit, Çimento Ham Maddesi, 

Asbest, Bakır, Kil, Manganez, Manyezit, Mermer, Perlit 

 Kaya tuzu dışındaki madenlerin rezervleri az 

Olumlu yönlerine bakacak olursak 

 Gelişmiş büyük şehirlere yakın 

 Demiryolu taşımacılığı var 

 Hava ulaşımı (Ankara 131 km) 

 E 80 Yolu il sınırları içinde 

 Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 

 İlköğretim    :  22       Türkiye Ortalaması:30 

 Ortaöğretim : 10        Türkiye Ortalaması: 14 

 OkumaYazma Oranı: %79,90 Türkiye Ortalaması:%80,46 

                                                           
  Dr. Eğitim ve Yönetim Bilim Uzmanı Dünya Bankası Proje Danışmanı imisirli@sisma.com.tr 
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Jeotermal ve Maden Suyu Kaynakları 

 Çavundur Termal Kaynağı 

 Kurşunlu Hacı Musa Köyü, Acı Su, Hışıldayık İçmesi, Melan İçmesi 

 Korgun Şıhlar Köyü 

 Ilgaz Bozan Hamamı, Kazancı Maden Suyu 

 Atkaracalar, Kükürt Köyü Kaynağı 

Sanayi 

Üç tane organize sanayi bölgemiz vardır. Bunlar: 

 OSB: Korgun, Çerkeş, Şabanözü 

 KSS: Merkez, Çerkeş, Ilgaz, Eldivan 

 Sanayi Yatırımları(Büyük ölçekli işletmeler) 

o Aytaç Entegre Et Tesisleri 

o Çansaş Silah Fab. 

o TCDD Makas Fab. 

İller Arası Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması: 53. Sırada 

Yerel Potansiyel 

 Potansiyel: Bilinen (ya da bilindiği varsayılan) bir kavramdır. 

 Ekonomik artı değer doğmasına neden olabilecek herhangi bir şeydir. 

 Beş kişiye Çankırı’nın yerel potansiyeli nedir? diye sorulduğunda 

herkes farklı cevap verir. 

 Yerel Potansiyel, her yerde bol miktarda bulunan şey olmamalıdır. 

Nadir bir şey olmalıdır. Bir markamız olmalıdır. 

 Yörenin kalkınmasında en önemli kural “yöreler değil o yöredeki 

insanlar kalkınabilir” kuralıdır. 

 Yatırımlarda öncelik yörelere değil, o yörenin insanlarına ait olmalıdır. 

 Türkiye’de yörede yaşayanlar; sağduyuları, kültürleri, benzer 

yörelerdeki benzetim yoluyla edindikleri tecrübelerle bir potansiyel 

belirlerler. Yerel politikacılardan başlayan talep, teknokratlara kadar 

ulaşan süreç içerisinde “somut hedef” haline gelir. 
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 Bir maden rezervi, bir akarsu, verimli toprak, bir kıyı şeridi, tarihi 

kalıntılar kalkınma planlarının ana temasını oluşturur. 

Girişimcilik Nedir? 

Yöreyi değil o yöredeki kişileri kalkındırırsak (bu eğitimle, ekonomik 

gelişmişlik düzeyde olur). Bunu sağlamak için de girişimciliği biz o yöredeki 

kişilere aşılamalıyız. 

Girişimcilik Nedir? 

 Herkesin gözü önünde olan, ancak fark edilmeyen ihtiyaçları görebilme 

becerisidir. Sadece yeni iş kuranların işi değildir. 

 Girişimcilik “risk alınarak ve yaratıcılık kullanılarak ortaya 

çıkarılabilecek daha ileri durumlara varma yöntemidir”. 

 Günümüzde, sanatçılar, bürokratlar, askerler, şirketler girişimci olan ve 

olmayan olarak tanımlanmaya başlamıştır. 

 Günümüzde,  risk alma, yenilikleri yakalama, fırsatları değerlendirme 

ve tüm bunların hayata geçirilme süreci olarak tanımlanmaktadır. 

 Girişimci  kar amacı ile riski göze alarak bir işi/işletmeyi organize 

eden ve yöneten kişi (Webster’s Dictionary) 

 Yenilikçi  fikirleri hayal eden dahi değil, ama buluşları toplumu 

değiştiren kitlesel piyasa ürünlerine dönüştüren”  (Harold Evans, They 

Made America) 

 1969: Intel is a tiny start-up company in Santa Clara, headed by Noyce 

and Moore.  Ted Hoff joins as its 12th employee  

Tamamen girişimcilerin tesadüfen bulduğu üretimlere örnek verirsek : 

 Post-it, iyi yapışmayan bir yapıştırıcı bulunduğu için, 

 Mikrodalga Fırın bir araştırma laboratuarında cebindeki çikolataların 

erimesini fark eden bir bilim adamı tarafından bulunmuştur. 

Girişimciliğin Önemi 

 Girişimci sağlıklı bir ekonomiye hayat veren kandır: Yeni iş, aş, refah, 

fırsat yaratır. 

 II. Dünya Savaşı’ndan günümüze icatların % 67’si ve büyük 

yeniliklerin % 95’i küçük girişimciler tarafından yapılmıştır.  
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Teknolojideki dönüşümler 

Dönem 1700-1900 1900-2000 2000 

Ekonomi Tarım İmalat Enformasyon 

Teknoloji Saban Makine Bilgisayar 

Çıktı Gıda Mal Enformasyon 

Kaynak Toprak Sermaye Bilgi 

Birim Aile Şirket Networks 

Enerji Kas Fosil Yakıtlar Akıl 

Rekabet Lokal Ulusal Global 

Eğitim 

Demands 

Focus 

Hands-on 

Minimal 

“Ne?” 

Prosedürler 

Fark edilir derecede 

“Nasıl?” 

Düşünme 

Süreklilik 

“Neden?” 

 

Araştırma geliştirmeye en fazla kaynak ayıran ülke İsveç örnekleri   

 Tetra Pak 1951-R.Rausing E.Wallenberg -Tetra Pak-1954  

 SAAB-TURBO - SAAB -1976  

 Diyaliz1965 -H.Crafoord -Gambro -1967  

 Dinamit1864 -A.Nobel -Nytroglycerin -1864  

 Fırın1922  -G.Dalén -AGA -1930  

 Buzdolabı 1923 -B.C. von Platen -C.G. Munters -Electrolux -1930  

Girişimciler Yörede Ne Arar? 

 Yaşam şartları nedir? 

 Okul, sağlık hizmetleri ne durumdadır? 

 Alt yapı durumu nedir? 

 Karatekin Üniversitesi Kuruldu 

o Öğrencilerin beklentileri nelerdir? 

o Araştırma yapılıp Çankırılı girişimciler ne yaptılar ? 

Şimdi size birkaç tane fotoğraf göstereceğim. Bu fotoğraflara dikkatlice 

bakmanızı rica ediyorum. 
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Bu son derece lüks 5 yıldızlı otelin değişik bölümlerinden çekilmiş 

fotoğraflar. Tavan ve duvarlara dikkat ediyormusunuz? Evet burası bir tuz 

otel. Bakın buradaki sandalye ve masalar tuzdan yapılmış. Otelin 
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koridorları, Burası Polonya’nın Krakov şehrinde bulunan Tuz Oteli. O 

yöreye yılda 1 milyon turist gidiyor. 

Burası da Çankırı Kaya Tuzu İşletmeleri sahamızdan, daha doğru bir tabirle 

Tuz Mağarası’ndan bir kaç fotoğraf. Buraları Sayın Valimizin özel izniyle iki 

yıl önce gezmiş, fotoğrafları da o zaman çekmiştim. İçinden demir yolu 

geçiyor.  
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Sizin tuz heykellerin fotoğrafı da var. Valimizin girişimleriyle tuzdan 

heykeller yapılmış. Tabii daha sonra konserler yapıldı. Gitmeyenler 

görmeyenler varsa kamyonla girilebiliyor. Tabii birçok galeriler var. Bunu 

mühendislerimiz bilecektir  konaklama işletmesi mi,  yoksa sağlık 

merkezimi olarak değerlendirileceğini.  

 

Bu fotoğrafı da kaleden çektim. Çankırı’nın en beğendiğim sokağı. Neden 

derseniz? Çünkü arkada gözüken koca koca binalar her yerde var. Ama şu 

evlerin aynı boyutta, aynı renkte, aynı benzerini hiçbir yerde bulamazsınız. 

İnsanlar hep farklı olan şeyin peşindedirler.  

Çok olan şey güzel olmaz. Güzel olan çok nadir olandır. Düşününüz ki her 

yer altın ile  kaplı, çok az bir bir alüminyum  madeni bulunmuş, beyaz renkli  

daha hafif diye çok daha değerli bir maden olabilir. O nedenle özgün, 

yöreye özgü, başka yerde olmayan, rakibi olmayan.  Peki,  Çankırı Tuz 

Mağaramızın rakibi var mı?  Yok, işte  bunun üzerinde oynamalıyız. Bizim 

kozumuz bu olmalı. 

Kırsal Turizm (Ilgaz, Bayramören, Yapraklı) 
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 Yamaç paraşütü (Bayramören) 

 Köylerde ev pansiyonculuğu 

 Kızılırmak Vadisi Organik Tarım 750 bin dönüm  
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Avrupa’da 2000,  Türkiye’de 10.000 bitki türü var.  Bunun 2/3 Ilgaz 

Dağlarındadır.  

Sorunlar iş fikri için ilham kaynağıdır 

 Taksi arabası yapmak 

 Çorum kaloriferi 

 Deprem sığınağı 

 Bunları yapabilir misiniz sergileri 

 2,5 milyon ortopedik özürlü vatandaşımız  mevcut 

o %10 için motorlu elektrikli sandalye yapılamaz mı? 

Bir hamburger firmasına ödenen imtiyaz bedeli  tüm ihracatımız kadar 

 Kızarmış tavuk firması (sıradan bir yiyecek) 

 Türkiye’de yüzlerce çeşit özgün yemek var. 

Türkiye’de Girişimcilik 

12 Yaş ve Altı, 

 16 milyon kişi 12 yaş ve altındadır ve çalışma hayatının teorik olarak 

dışındadır. 

İşgücüne Dahil Olmayanlar 

 23 milyon kişi işgücüne dahil değildir: 

o 12 milyon ev kadını 

o 5.5 milyon öğrenci 

o 2.5 milyon emekli 

o 3.0 milyon özürlü ya da yaşlı  



Dr.İrfan MISIRLI 

 

100.YILA DOĞRU ÇANKIRI 

 

332 

Uluslararası Girişimcilik Endeksi 

100 Yetişkin içinde iş kuranların oranları 

 Türkiye:  % 4,6         Çankırı: 4.1 

 Meksika: %18,7 

 İrlanda :  %12 

 ABD  :  %11,7  

İrlanda kalkınmasını girişimciliğe borçlu. İş ve iş geliştirme merkezleri var. 

Onların nüfusu dört buçuk milyon 40 tane iş ve iş geliştirme merkezi var. İş 

geliştirme merkezlerinden bir tanesini de Çankırı’ya açmak için sayın 

valimiz 2006 yılında öncülük etmiştir.  Bende o projenin danışmanlığını 

yapıyorum hala. Proje Haziran 2009 da maalesef sona erecek. Bir iş 

geliştirme merkezi kurulması için buraya yaklaşık 1 trilyon o proje 

kaynağından aktarılabilirdi. İş geliştirme merkezinde ne olacaktı? Bir iş 

kurma okulu olacaktı. Kendi işini kurmak isteyen kişilere bir fiziki mekan 

verecektik. Oraya bir profesyonel yönetim oluşturacaktık. İş planlamaları 

yapacaklardı. Ortak planlama, ortak sekretarya, ortak web sayfaları olacaktı. 

Türkiye de 12 tane açıldı. Çankırı’ya en yakın Yozgat’ta var. Samsun, 

Diyarbakır, Tarsus/Mersin, Adana ve Elazığ’da var. Açtığımız iş geliştirme 

merkezlerinden en başarılısı Van’da. Önceki toplantıdan sonra bana sadece 

teşekkür ettiler. İnşallah bu toplantıdan sonunda da böyle olmaz. Bir 

girişimcilik ruhu çıkmadı Çankırı’dan. Bunları şunun için söylüyorum. Belki 

bunlar ters etki yapar da bir kıvılcım başlar. Çünkü şunu unutmamak lazım. 

Bir trenin hareket edebilmesi için en çok gücü ilk hareketi zamanında harcar. 

Ondan sonra daha az enerjiyle gider. O nedenle ah bu Çankırı’nın tekerini 

bir döndürebilsek. Sonrası gelecek ama. Ben o yüzden bu iğneleyici 

sözlerimi söylüyorum.  

Türkiye’de Girişimcilik 

Toplam Nüfus 72 Milyon 168  Bin Kişi 

15+ Nüfus 49 Milyon 946 Bin  Kişi 

İşgücü 25 Milyon 152 Kişi 

İstihdam 21 Milyon 261 Kişi 

İşsiz 3.891 Milyon Kişi 

İşsizlik Oranı %12.3 

Kaynak: TÜİK Ekim 2008 
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İşsiz sayısı:2237000+1654000=3891000 Kişi 

İşgücüne Dahil Olanlar 

 21.6 milyon kişi aktif olarak işgücü durumundadır. 

o Tarım’da 10.6 milyon kişi  

o Sanayi’de 4.5 milyon kişi  

o Hizmetlerde 6.5 milyon kişi 

Çalışan nüfusun gelir yapısı 

 7 milyon kişi maaşlı çalışmakta,  

 2 milyon kişi mevsimlik işçi,  

 1.2 milyon kişi işveren,  

 5.2 milyon kişi kendi hesabına çalışmakta,  

 6.2 milyon kişi ise ailede ücretsiz işçi. 

GİRİŞİMCİLİK VE KOBİ’ LER 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler 

• Toplam işletme içindeki oranı % 99.5  

• Toplam istihdam oranı  % 59  

• Toplam yatırım oranı          % 30-40  

• Toplam ihracat oranı          % 25  

Yeni Kurulan  İşlerin Başarı Oranları 

 Dünya’da yeni kurulan işyerlerinin ilk 5 yıl içinde ayakta kalma oranı % 

20 ile % 40 arasında gerçekleşmektedir.  

 Ülkemizde de  DİE tarafından imalat sanayinde 10 kişiden fazla 

istihdamı olan işyerleri bazında yapılan bir araştırmanın sonuçlarına 

göre ilk 5 yıl sonunda ayakta kalma oranı % 40 civarındadır.  

 İşyerlerinin ölçeği küçüldükçe kapanma oranları Dünya’da da 

ülkemizde de artmaktadır. 

KOBİ’ler desteklenmeli ve sayıları artmalıdır çünkü; 

 En kolay istihdam yaratma yoludur. 

 Kriz dönemlerine en dayanıklı sektördür. 

 Dinamiktirler, ekonomiye canlılık kazandırırlar. 
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 Değişen pazara hemen uyum gösterirler. 

KOBİ’lerin Avantajları 

 Gelişen ekonomilerde, pazardaki küçük gelişme adımları ancak 

KOBİ’ler tarafından verimli değerlendirilir. 

 Esnektirler ve talep değişimine çok hızlı uyum gösterirler. 

 Gider kalemlerinin sabit kısmı küçüktür ve bu nedenle dayanıklıdırlar. 

 İşletme içi bürokrasi azdır, kararlar hızlı alınır. 

Girişimcilik ve Özgüven 

Girişimci yenilikçinin özellikleri 

 Yaptığı iş konusunda sabırlı ve kendisini adamış 
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 Değerleri ve amaçları olan 

 Kendine güvenen, bağımsız karar veren, cesaretlendirici 

 Israrcı ve çalışkan 

 Esnek çalışabilen 

 Öğrenmeye açık, istekli ve  meraklı 

 Yaratıcı, sorun çözücü 

 İcraatçı 

 Başkaları ile birlikte fikirleri araştıran, iş yapabilen 

 Hesapladığı riskleri üstlenmekten ve hata yapmaktan korkmayan 

“Hayal gücü en az bilgi kadar önemlidir. Bilgi sınırlıdır.  

Hayal gücü dünyayı dolaşır..” Albert Einstein 1879 - 1955 

 Kalkınma önceliklerini belirlemek 

 İş çevrelerine, yatırımcılara tanıtım yapmak 

 Yatırım Promosyon Ajansı 

Dünya’da 160 ulusal, 250’nin üzerinde de bölgesel kalkınma veya 

promosyon ajansı var.   

 “İrlanda, 1.200 dolar olan kişi başına milli gelirini 22 bin dolara çıkardı. 
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 SABEK Örneği  

 Eylem olmadan vizyon rüyadır… 

 Fakat vizyon olmadan eylem kabustur… 

Japon atasözü - anonim 

“Dünyada değişiklik yapmakta başarılı olanlar, değişiklik yapmaya 

kendilerinden başlayanlardır.” B. Shaw 

 Tren en büyük gücü ilk hareketinde harcar. 

 Bu bitmeyen bir süreçtir asla pes etmemek gerekir. 

 

Teşekkürler 

 

 



ÇANKIRI İLİ JEOLOJİK UNSURLARI VE HALK SAĞLIĞI 

Eşref ATABEY 

ÖZ 

Asbest adı altında, amfibol grubu minerallerinden krokidolit, tremolit, 

amozit, antofillit ve aktinolit lif ve tozları ile serpantin grubu minerallerden 

krizotil mineralinin lif ve tozlarının sağlığımız üzerinde olumsuz etkileri 

bulunmaktadır. Amfibol ve serpantin grubuna dahil bu mineraller ısıya, 

basınca ve asitlere dayanımlı olduklarından ticari adı asbest olarak 

anılmaktadır. Asbest lif ve tozlarının akciğer kanserine yol açtığı 

bilinmektedir. Bu özelliğiyle asbestin çıkarılması, üretimi, ithalat ve ihracatı, 

kullanımı yasayla yasaklanmıştır. Ülkemizin değişik yerlerinde zamanla 

asbest çıkartılmış olup, şu anda ocaklar terkedilmiştir. Ancak bazı yerleşim 

yerlerinde doğal olarak sağlık riski devam etmektedir. 

Ülkemizde asbest riski altında olan yerlerin başında Çankırı ili içinde kalan 

alanlardadır. Bunun dışında jeotermal etki, asit maden drenaj etkisi, jeofaji 

olayı önemli unsurlardandır. 

GİRİŞ 

Tıpkı vücudumuzu oluşturan hücreler gibi yerkabuğunu oluşturan kayalar 

da çeşitli minerallerden oluşmuştur. Yaşamları süresince insanlar bu 

minerallerle doğrudan ya da dolaylı olarak ilişki içindedir. İçtiğimiz suda, 

yenilen gıdalarda ve solunan havada çeşitli element ve mineraller 

bulunmaktadır.  

Zehirli olarak bilinen elementlerden alüminyum, arsenik, kadmiyum, 

kurşun ve civanın aşırı düzeyde bulunmaları vücut hücrelerindeki element 

dengesini bozmaktadır. Alüminyumun bunama (alzheimer), mide, kemik ve 

beyin dokuları; arseniğin hücre metabolizması; kadmiyumun böbrek renal 

korteksi, kalp, beyne giden kan damarları, iştah ve koku alma merkezi; 

kurşunun kemik, karaciğer, böbrek, pankreas, kalp, beyin ve sinir sistemi, 

civanın sinir sistemi; hücre zarları ve bağışıklık sistemi üzerine olumsuz 

etkileri olduğu bilinmektedir (Atabey, 2005, 2006, Barlas ve Demirsoy, 2006, 

Düzgören Aydın, 2006, Halilova, 2006, Helvacı, 2006). 

1493–1541 yılları arasında yaşamış olan Paracelsus; “Tüm maddeler zehirdir; 
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zehir olmayan hiçbir şey yoktur. Doğru doz zehri ve devayı (ilacı) ayrı 

kılar” demiştir. 

Bazı mineral tozlarının da sağlığımız üzerinde olumsuz etkileri 

bulunmaktadır. Bunlar arasında asbest minerallerinden krizotil, krokidolit, 

tremolit, amozit, antofillit ve aktinolit: akciğer, plevra, periton, ovaryum, 

mide, pankreas, böbrek, üst sindirim yolu ve solunum yolu kanserleri, 

hyalanize kalsifiye plevral plaklar, pulmoner fibrozise; zeolit 

minerallerinden eriyonit: plevra ve periton kanserleri, plevra kalınlaşması, 

kalsifiye plevral plaklara nedeni olduğu belirtilmektedir (Barış, 1987, 2006). 

Ülkemizin değişik yörelerinde asbest, eriyonitten tozlarından etkilenme, 

içme suyunda flor ve arsenik düzeylerinin limitin üzerinde olmasından 

kaynaklanan sağlık sorunları yaşanmaktadır. 

Tıbbi Jeoloji 

Tıbbi Jeoloji; doğal jeolojik etmenler ile insan ve hayvan sağlığı arasındaki 

ilişkileri ve bu tür sağlık sorunlarının coğrafi dağılımını ortaya koyan bir 

bilim dalıdır. Tıbbi Jeoloji, başta Jeoloji Mühendisleri, Tabipler, 

Epidemiologlar, Toksikologlar, Diş Hekimleri, Patologlar, Veteriner 

Hekimler, Ziraatçılar, Biyologlar, Hidrojeologlar, Mineraloglar, Kimyacılar, 

Jeokimyacılar, Biyojeokimyacıları vd. meslek dallarını ilgilendirmektedir.  

Jeoloji ile sağlık arasındaki bağlantıyı ilk kez 1270’lerde Çin’e giden Marco 

Polo anlatmaktadır. ‘Çin’de Su-chau iline varmak için bir vadiyi geçmek 

zorunda olan gezginler ülkenin bu bölümünü hiçbir şekilde yabancı bir 

hayvanla geçmeye cesaret edemez, çünkü burada yetişen zehirli bir ot ile 

beslenen hayvanlar ayaklarını kaybederler, bölgede doğup büyüyen 

hayvanlar bu otu tanır ve ondan sakınırlar’ (Latham, 1958). Marco Polo’nun 

gözlediği belli bitkileri yiyen atlarda görülene benzer durumun bugün 

selenyumun birikmiş olduğu bitkilerin tüketilmesinden kaynaklandığını 

biliyoruz ve bu gezginin öyküsü selenyum zehirlenmesinin ilk kanıtı 

sayılabilir. (Fuge, 2004). 

Sağlığa etki eden jeolojik etmenlerin öneminin farkına varılmasıyla 1992 

yılında Uluslararası Jeoloji Bilimleri Birliğinin (IUGS), Çevre Planlaması 

Amaçlı Jeoloji Bilimleri Komisyonu; Uluslararsı Tıbbi Jeoloji Çalışma Grubu 

oluşturmuştur. 2000 yılında ise UNESCO, 454 nolu Tıbbi Jeoloji projesi 

adıyla yeni bir Uluslar arası Jeolojik Korelâsyon Programına (IGCP) öncülük 
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etmiştir. Ülkemizde ise ilk defa 2003 yılında Sağlık Bakanlığı, Ulusal Kanser 

Danışma Kurulu altında Tıbbi Jeoloji Alt Kurulu oluşturulmuştur. 

Jeolojik unsurlar ve halk sağlığı 

İnsan vücudu bir takım elementlerden oluşmaktadır. 70 kg insan 

vücudunda 1000 g kalsiyum, 700 g fosfor, 20-28 g magnezyum, 1.3 g 

sodyum, 110-150 g potasyum, 2-2.5 g çinko, 120 g bakır ve 20 g selenyum 

bulunduğu belirtilmektedir. Bu elementler topraklardan ve öncesinde de 

toprakların geldiği ana malzeme olan kayalardan gelmektedir (Combs, Jr., 

2004). 

Besinleri sağlayan toprağın temelini kayaçlar oluşturur.  

Kayaç gruplarındaki element dağılımı (Garrett, 2004) göre şöyledir. 

Pütonik kayaçlar : Si-Al-Fe-Mg-Ca-Na-K-Ti-Mn-Cr-V-

Zr-Hf-REEs-Th-U-Sr-Ba-P-B-Be-Li-

Sn-Ga-Nb-Ta-W-tuzlar 

Felsik magmatik kayaçlar : Si-K-Na 

Alkali magmatik kayaçlar : 

Al-Na-Zr-Ti-Nb-Ta-F-P-Ba-Sr-

REE’ler 

Mafik magmatik kayaçlar : Fe-Mg-Ti-V 

Ultramafik magmatik kayaçlar : Mg-Fe-Cr-Ni-Co 

Bazı pegmatitler : Li-Be-B-Rb-Cs-REE’ler-Nb-Ta-U-

Th 

Bazı dokanak metasomatizma 

yatakları : Mo-W-Sn 

Potasyum feldspatları : K-Rb-Ba-Pb 

Diğer potasyumca zengin 

mineraller : K-Na-Rb-Cs-Tl 

Ferromagnezyum mineralleri : Fe-Mg-Mn-Ni-Co-Cu-Zn 

Fe-oksitce zengin çökel kayalar : Fe-As-Co-Ni-Se 

Mn-oksitce zengin çökel kayalar : Mn-As-Ba-Co-Mo-Ni-V-Zn 

Fosfatlı kireçtaşlar : P-F-U-Cd-Ag-Pb-Mo 

Siyah şeyller : 

Al-As-Sb-Se-Mo-Zn-Cd-Ag-U-Au-

Ni-V 

Combs, Jr., (2004)’e göre sağlığı korumak için 16 mineral öğesinin gerekli 

olduğu saptanmış olup, bunların başlıca beş genel fizyolojik rolü 
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bulunmaktadır. Kemik ve zar yapısı için; kalsiyum, fosfor ve magnezyum, 

florür, su ve elektrolit dengesi için; sodyum, potasyum ve klorür, metabolik 

kataliz görevi için; çinko, bakır, selenyum, magnezyum ve molibden, oksijen 

bağlanması için; demir, hormon etkileri için de iyot ve krom gereklidir. 

Çevre kirlenmesiyle sonuçlanan insan etkinlikleri  

 Maden çıkarılması ve işlenmesi, maden cevherleri ile filizlerinin 

dökümü ve arıtılması 

 Enerji üretimi: Fosil yakıt, nükleer, jeotermal ve hidroelektrik enerjiler 

 Diğer sanayi ve imalat etkinlikleri: Metalürji ve kimya sanayileri, tuğla 

ve boru imalatı, çimento imalatı, seramik ve cam sanayisi, plastik ve 

boya imalatı ile gübre imalatı 

 Atık boşaltma: Evsel atıklar, uçuşan küller, lağım, nükleer ve atıkların 

açık olarak yakılması 

 Tarımsal uygulamalar: Mineral kaynaklı gübreler, gübre ve sulu lağım 

çamurunun birlikte uygulanması, zararlı öldürücü (pestisit) ve ot 

öldürücülerin (herbisit) uygulanması. 

 Taşınma: Motorlu taşıtların yarattığı kirlilik; bu kirlilik özellikle kentsel 

ortamlarda yaygındır (Fuge, 2004) 

Asit maden drenajından etkilenen nehirler, göller ve haliçlerde kirleticiler, 

biyosfere aşırı hasar verebilirler. Bu hasar kadmiyum, bakır, çinko ve 

alüminyum gibi metaller ile arsenik gibi metalsiler ile zenginleşen okrun 

çökelmesi ile şiddetlenir. Okr, çoğunlukla ince olduğundan balıklarca 

sindirilir.  

Kömür gibi fosil yakıtların yakılması suretiyle insan sağlığına zararlı birçok 

element açığa çıkmaktadır. Fosil yakıtlarda birçok eser elemente 

rastlanmıştır. Elementlerin konsantrasyonları değişebilir olup yakıt 

kaynağına bağlı olarak değişir. Avrupa’da petrol ve kömür yanmasının 

atmosferde belirgin ölçüde arsenik, kadmiyum, krom, bakır, nikel ve 

vanadyum birikmesine yol açtığı görülmüştür. 

Bor minerallerine oluşumu itibariyle arsenik eşlik etmektedir. İnsanlar, hava 

ve sudaki bor mineralleriyle, bor yatakları bakımından zengin havzalardaki 

yeraltı ve yerüstü sularını içerek ve kullanarak, bor yoğunlukları yüksek 

yiyecek ve/veya içecekleri alarak, ocak veya fabrikalarda çalışarak, sabun, 

deterjan gibi temizleyici ve beyazlatıcılarla güzellik malzemesi ve benzeri 
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maddeleri yapan yerlerde çalışarak temas halinde olabilmektedirler (Şaylı, 

2000).  

MİNERAL TOZLARI VE PNÖMOKONYOZLAR 

İnsanlar tüm tarih boyunca mineral tozlarıyla birlikte yaşamışlardır. Hava 

akımları topraktaki mineral taneciklerini süpürerek çok uzak bölgelere 

kadar taşıyabilir. Havada belli süre asılı kalan mineral tozlarını solunum 

yoluyla akciğerlerine alan insanlar belli süre sonra hasta olma riskiyle baş 

başa kalırlar. 

Ülkemizdeki mineral tozlarından etkilenme; iklimsel koşullar, bitki örtüsü, 

erozyon etkileri, çeşitli insan aktiviteleri, inşaat, tarım, sıva, boya, badana, ev 

içi etkilenme, madencilik faaliyetleri, hayvancılık,  toprak yollardan, sanayi, 

yok edilen orman alanları, kuruyan göller, ormandan arındırılmış kıyı 

alanlarından kaynaklanmaktadır. 

Mineral tozlarının, solunum yoluyla uzun süre alınması sonucunda 

akciğerde birikmesiyle pnömokonyozlar oluşmaktadır. Bunlar içinde 

karbon, demir, silikat, asbest, eriyonit, berilyum, mangan ve talk 

bulunmaktadır. Etki altında kalış süresi, mineral tozu ya da lif miktarı, lif 

uzunluğu, toz boyutu, tozun çeşitliliği, mineral parçacıklarının havada asılı 

kalma özelliği, ağırlığı ve yoğunluğu etken olmaktadır. Tozlu ortamda uzun 

süre bulunmak her zaman pnömokonyoza nedeni olmayabilir. Genel olarak 

10 mikron altındaki tozlar havada asılı kalarak gırtlağa girebilir, çapı 5 

mikrondan küçük olanlar ise bronşlara ulaşabilir. Daha büyük parçacıklar 

çoğu soluk borusu-bronş ağacının mukuslu kirpiksi uzantı sistemince 

durdurulur ve yutağa geri getirilir. Akciğere gelen toz miktarı fazla ise 

pnömokonyoz ortaya çıkabilmektedir (Barış, 1987). 

Asbestosis: Asbest, lifsi kristal yapısına sahip magnezyum silikat, kalsiyum-

magnezyum silikat, demir-magnezyum silikat veya kompleks sodyum-

demir silikat bileşimindeki mineral grubuna verilen isimdir. Asbest 

mineralleri bazik ve ultrabazik kayaçlar içinde damarlar veya bazen 

tabakalar halinde, çoğu zaman ise kayacı ağ şeklinde sarar bir durumda 

bulunmaktadır. Serpantin ve amfibol asbestler olmak üzere iki grupta 

toplanan başlıca asbest mineralleri krizotil ve lizardit serpantin grubunda; 

krokidolit, ribekit, amozit, antofillit, tremolit ve aktinolit ise amfibol 

grubunda yer almaktadır (Atabey, 2005). 
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Asbest mineralleri lifsi kristal yapısında olduğu için ateşe ve ısıya karşı son 

derece dayanıklı olması nedeniyle yüzyıllardan beri endüstride, yapı 

malzemesi olarak ve birçok tüketici ürününde kullanılmıştır.  

Asbest liflerinin solunum yoluyla alınması (asbestosis) sonucunda gelişen 

hastalıkların başında mezotelyomalar gelmektedir. Mezotelyoma akciğerler 

ve karın organlarını örten zarların kanseridir. Ölümcül bir hastalık olup 

akciğer veya karında su toplanmasıyla karakterizedir. Nadiren kan şekerini 

düşüren insülin benzeri hormon salınmasına yol açar. Semptomları kısa 

soluk alıp verme, halsizlik, kilo kaybı, iştahsızlık, göğüs ağrıları, sürekli 

öksürük ve yutkunma zorluğudur.  Bu belirtilerin sebebi göğüs duvarı ile 

akciğerler arasında sıvı birikmesidir (Barış, 1987, 2003, 2006).  

Asbeste bağlı hastalıklar açısından; asbest işçileri (asbestin çıkarılması, 

ticareti yasaklanmıştır), araba tamircileri, demirci ve nalbantlar, buhar 

kazanı yapımcıları, tuğla duvarı ustaları, kalıpçılar, marangozlar, 

kimyagerler, elbise ütüleyicileri, kozmetik işiyle uğraşanlar, itfaiyeciler, gaz 

istasyonunda çalışanlar, makinistler, asbest maden işçileri, yağ rafinerisinde 

çalışanlar, elektrik santralinde çalışanlar, demiryolu işçileri, gemi 

yapımcıları, metal tabaka üreticileri, tekstil işçisi, boru tamircileri, boyacılar, 

heykeltıraşlar, tenekeciler, cam fabrikası işçileri, yer döşemecileri, inşaat 

mühendisleri, dokumacılar ve asbestli alanlarda çalışan jeoloji mühendisleri 

tehlike altında bulunan meslek gruplarıdr. 

Eriyonitosiz: Zeolit minerallerinden kristal yapısı lifsel olan eriyonitin 

epidemiyolojik olarak kanserojen olduğu saptanmıştır. Eriyonit 

iğneciklerinin birkaç mikron boyutunda olanlar havada asılı kalabilmekte ve 

bu sayede solunum yoluyla alınmaktadır. Toz halinde havayla taşınma 

özelliğinden dolayı pnömokonyozlar içine dahil edilebilir (Atabey, 2006).  

Eriyonit minerali iğneciklerinin solunum yollarına kolayca girip, derinliklere 

kadar gidebilmesi, orada hiç değişmeden kalabilmesi ve kimyasal yapıları 

nedeniyle akciğer ve karın zarında mezotelyoma denilen kanser türünü 

yaptığı belirtilmektedir (Barış, 1987, 2003). 

Silikozis: Silikozis solunum yoluyla pnömokonyoz yapabilecek miktarda 

silikat parçacığı alınmasıyla oluşur. Silikozise; serbest silikat, silisyum 

dioksit (SiO2) neden olmaktadır. En tehlikeli olanları çaplar 0.3-3 mikron 

olan kristal yapılı kuvars, tridimit, kristobalit parçacıklarıdır. Kuvarslı 

kayaların bulunduğu madenler, kuvars taşı işçiliği, gnays ve granit işçiliği, 
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seramik ve porselen işçiliği, silikat tıraşlanması, kum işleri, çelik ergime 

fırınlarının eritilmesi vb. silikozise yakalanma riski taşımaktadır. 

Siderozis: Demir tozları ya da bunların oksitlerinin solunum yoluyla 

vücuda girmesiyle oluşur. Demir en çok silikat tozlarıyla alınmaktadır. Tel 

lehimciliği, demir ve çelik levhacılığı, gümüş temizleyiciliği işlerinde 

rastlanılmaktadır.  

Antrakozis: Solunum yoluyla alınan kömür taneciklerinin akciğere destek 

dokusunda depolanmasıyla oluşur. Solunum yollarında tahrişe, siyah 

balgamla birlikte, kronik bronşite neden olmaktadır.  

Baritozis: Baryum sülfat (barit) kullanıldığı alanlarda; macun hazırlanması, 

boyama, pudra yapımı, deri tabaklanması, lastik sanayi, amyant, çimento, 

seramik yapımı gibi işlerde çalışanlarda görülebilir.  

Berilyozis: Berilyum tozlarının solunum yoluyla alınmasıyla oluşur. En 

tehlikeli bileşen berilyum oksittir. Akciğerde bağ dokusu artışına ve bağ 

doku tepkimesine yol açtığı belirtilmektedir.  

Manganeztozis: Akciğerlerden aşırı manganez tozu alımı beyinde 

birikmeye neden olmakta, manganaez dioksit tozu almış madencilerde 

beyin hasarına yol açtığı bildirilmiştir. Parkinson hastalığına benzer geri 

çevrilemez bir beyin hasarı gelişebilmektedir.  

Talkozis: Talk tozunun etkisinde kalanlarda olabilmektedir. 

ÇANKIRI İLİ JEOLOJİK UNSURLARI VE HALK SAĞLIĞI 

Çankırı ili kapsamında halk sağlığı için en önemli doğal jeolojik unsur 

asbesttir. Ülkemizde krizotil asbestin yaygın olduğu yörelerin başında 

Çankırı ili gelmektedir. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün bir 

proje kapsamında 2006 yılından bu yana yürütmekte olduğu ön 

araştırmalara göre Çankırı ilinin Şabanözü, Eldivan, Korgun, Yapraklı ilçe 

sınırları dahilinde kalan bazı köylerin yerleşim yerlerinde krizotil asbest 

tesbit edilmiştir. Yapılan örneklemeler ve analizleri sonucunda; Eldivan yolu 

üzeri Yukarıyanlar, Aşağıyanlar köyleri, Eldivan batısı Bakırlı, Karakoçaş, 

Çapar köyleri, Şabanözü ilçesi Gürpınar, Gümerdiğin beldeleri çevresi, 

Çandır yöresi, Yapraklı ilçesi Ahlat köyü güneyi, Karatekin, Eskişıhlar köyü 

çevresi, Ilgaz ilçesi Hacıhasan, Ilısılık Gümüşdüven, Alpsarı ve köyleri ve 

çevresinde krizotil asbest oluşumları bulunmaktadır. 
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Bu gibi asbestli alanlarda, serpantinli, asbestli kayaların bulunduğu alanlar 

içinde;  

1. Her türlü yapıda, evlerinin inşasında, sıvasında, damlarında kullanmak 

amacıyla, toprak, kayaç alınmaması konusunda uyarılmalıdır. 

2. Köy yollarına, okul bahçelerine sermek için serpantinli, asbestli kayalar 

ve bunlardan türeyen toprak, mıcır, kum, çakıl vd. malzeme 

kullanılmamalıdır.  

3. Karayolları Genel Müdürlüğünce sık sık yol kenarlarından, yol 

yapımında yol altı malzeme ve mıcır amacıyla kullanmak için malzeme 

alınmaktadır. Kesinlikle asbestli, serpantinli kayalar, serpantin 

kayalarından, asbest minerali bulundurabilecek kayalardan ve 

bunlardan türeyen çakıl, kum, kil, toprak malzemesi kullanılmamalıdır. 

4. Asbest içerebilecek kayalar ve bunlardan türeyen malzemeler; Kamu 

Kurumları (MTA Genel Müdürlüğü gibi), uzman Jeoloji Mühendisleri 

tarafından mutlaka belirlenmelidir. 

5. Asbest minerali tesbit edilen alanlar yeşillendirilmelidir. 

Yukarıda asbest minerali belirlenen alan içinde yaşayan halk için mutlak 

surette tehlike riski vardır denilemez.  Sayılan yerlerden bazılarında asbest 

etkisi dolayısıyla akciğer kanserine yakalanan hastaların varlığı Hacettepe 

Ü. Tıp Fakültesi araştırmalarında ortaya konulmuştur.  

Asbest minerali saptanan alan dahilinde, kayaç, mıcır malzemesi, ev yapımı 

için açılan yarmalar, belediyelerin malzeme ve inşaat yapımı sırasında ön 

tedbir olarak, aynen depreme dayanıklı yapı yapımında uyulması gereken 

şartlarda olduğu gibi, zeminde asbest olup olmadığı konusunda ilgili 

kurumdan rapor alınması gerekmektedir. 

Çankırı ili dahilinde asbestten başka kaplıca tedavisi amaçlı kullanılan 

jeoltermal kaynakların olduğu yerlere dikkat edilmeli. Bu kaynaklarda 

radon ve karbondioksit ölçümü yapılarak tedbirler alınmalı. 

Kömürlü olabilen havzalarda bulunan ve içme suyu temin edilen kuyu 

suları mutlaka arsenik vd. ağır metaller ve PAH yönünden dikkate 

alınmalıdır. 

Kırsal kesimde kendi cazibesiyle akan ve halkın şifalı su, göz suyu, ilaçlı su 

diye nitelendirdiği kaynak suları analiz edilerek, sonuca göre halkı 
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bilgilendirmek suretiyle yararlanmaları sağlanmalı. 

Metalik maden işletilen ya da terk edilmiş alanların çevresinden beslenen 

içme ve kullanma amaçlı yeraltı suyu mutlaka analiz edilmelidir. 

Milyonlarca yıl öncesi mevcut göl ortamında oluşmuş olan kaya tuzu ve 

bunun işletilmesiyle şekillenen tuz mağarası önemli bir jeolojik unsurdur. 

Bu oluşum insan sağlığı ve turizm açısından değerlendirildiğinde Çankırı ili 

için potansiyel bir kaynaktır. 
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KÜLTÜREL MİRASIMIZ OLAN KONUTLARIN TURİZMDE BUGÜNE 

YANSIMASI OLARAK KULLANIMINA MİSAFİR EVİ ÖNERİSİ 

“ÇANKIRI EVLERİ” 

Olcay ÇETİNER 

Ayşegül ÇETİNER GÖKYILMAZ 

 “Yeri anlamak sadece topografyayı anlamak değildir. Kokusuna, 

tınısına, hatıralarına da kulak verilmelidir. Bu tek taraflı olarak 

belirlenen bir ilişki değildir… mimarlık “yer” ilişkisi karşılıklı bir 

dönüştürme, “ortaya çıkarma-poiesis” ilişkisidir. Yer mimarlığa kök 

salacak bir zemin sunar, mimarlık da onun güzel niteliklerini 

görünür kılar. Bu ilişki tek taraflı inşa etme süreci olursa eğer “yerin 

ruhu-genius loci” artık orada barınamaz.”   Tadao ANDO 

 

Özet 

Tarihi yapıların korunması ve yeniden kullanımının sağlanması, geleceğe 

aktarılmasında önemli rol oynamaktadır. Geçmişte korumanın amacı yapıyı 

ayakta tutmak, yıkılan kısımları yeniden yaparak biçimsel bütünlüğü 

korumak, değişen isteklere göre yeni eklerle işlerliğini sağlamaktır. 

Günümüzde ise, anıtlar ve tarihi çevre belirli bir dönemin kentsel ve mimari 

düzenini, yapım tekniklerini, sosyal yaşamını açıklayan bir belge olarak da 

değerlendirilmektedir. İnşa edildikleri dönemlerin sosyo-kültürel ve 

ekonomik yaşamlarını yansıtan tarihi yapıların günümüzde korunarak 

mevcut işlevinden farklı bir işlev kazandırılarak kullanılmaktadır. 

Özgün işlevini yitiren geleneksel konutların çağdaş kullanımlara 

uyarlanmaları ve yeniden kullanılmaları söz konusu olmaktadır. Yapıların 

yeni işlevleri yoğun kullanıma yönelik olarak belirlenmekte ve geleneksel 

konutların da yaşatılması sağlanmaktadır (Haştemoğlu ve Sezgin). 

Geçmişten günümüze ulaşabilen kültür değerlerimizin, gelecek nesillere 

aktarılması ve var olan kaynakların yeniden kullanımlarının sağlanması ile 

topluma; kültürel, ekonomik ve sosyal açıdan fayda sağlanabilmektedir 

(Eyüce, 2005).  

Bildiride, Çankırı ilinde bulunan kültürel miras içinde yer alan konut 

yapılarının turizmde konaklama amaçlı yeniden kullanımı incelenmektedir. 

Çankırı Evi’nin  “misafir evi” olarak kullanımı önerilmektedir.  

                                                           
  Dr .Mimar, Y.T.U. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Barbaros Bulvarı, Beşiktaş- İstanbul, 

cetinero@yahoo.co.uk- cetiner@yildiz.edu.tr – 0212 383 25 92 Faks-0 212 261 05 49 
  Mimar, AB Mimarlık, İstanbul. abmimarlik2005@gmail.com 
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Anahtar kelimeler: Turizm, Kültürel Miras, Mimari, Mikro Girişimler/Çok 

Küçük İşletmeler, Misafir Evi/Ev Pansiyonları, Çankırı Evleri. 

1.Giriş 

Anadolu’da anıtsal mimarinin ana malzemeleri, doğal çevre etkisinden çok, 

amaç, teknik ve beğeniye bağlı olarak kullanılmıştır. Taş temeller üzerinde 

yükselen beden duvarlarının taş/tuğla ile oluşturulması, hem estetik hem de 

statik açısından bilinçli olarak yapılmış uygulamalardandır.  Orijinal 

malzemeler, kültürel ve simgesel yapılarının inşa edildiği dönemin tasarım, 

mimari ve teknoloji anlayışı ile yapım tekniği, geçirdiği dönemlere ait 

verileri kendinden sonraki nesillere aktarabildiği için belge1 niteliğindedir. 

Kültürel mirasa ve doğal değerlere sahip alanlarda, turizm, mimarlığı 

aktarma aracı olarak değerlendirilmelidir. Turizmde, insanların ilgisini 

çeken en önemli iki görsel özellik, çevre özellikleri ve kültürel mirasa ait 

konaklama yapılarının mimari özellikleri olduğu dikkati çekmektedir. 

Korunması gerekli kültürel ve sanatsal açıdan değerli tarihi kent dokularının 

yaşayan mekânlar haline dönüştürülmesi kültürel ve ekonomik kazanç 

sağlayabilecektir.   

Misafir evleri/ev pansiyonları, mikro girişimler/çok küçük ölçekli işletmeler 

olarak genellikle aile tarafından sahip olunan ve işletilen işletmelerdir. 

Önerilerin uygulamaya geçilmesi ile yerel halka ekonomik katkı sağlanması, 

misafirler için farklı konaklama imkânın sağlanması ve yerel kültürü, 

mimari mirası yaşayabilecekleri bir ortam oluşturulabilinecektir. 

2. Çankırı Evleri   

Yapı malzemesi, iklim ve gelenekleri ile Çankırı Evleri, taşıdığı kültür 

değerleri nedeniyle korunması gereken tarihi yapılardır. Geleneksel 

dokunun günümüz koşullarına uygun şekilde sağlıklaştırılması ve 

fonksiyon verilmesi, sosyal, ekonomik ve kültürel kalitesine olduğu kadar, 

gelecek nesillere bilgi aktarmada da önemli kültürel ve tarihsel bir gerekçe 

olmaktadır.  

                                                           
1 Mayıs 1964 tarihinde Venedik’te toplanan 2. Uluslararası Tarihi Anıtlar Mimar ve 

Teknisyenleri Kongresinde oluşturulan Venedik Tüzüğü öncelikle “tarihi anıt” kavramını 

açıklayarak başlar.  Tüzüğe göre tarihi anıt tek başına değil çevresiyle birlikte ele alınmalı ve 

korunmalıdır ve sadece büyük sanat eserlerini değil belge niteliği taşıyan daha basit eserleri 

de kapsar (Arabacıoğlu, Aydemir, 2007). 
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Kent merkezinde Çankırı Kalesinin eteklerinde bulunan ve Kentsel Sit Alanı 

adı ile korumaya alınan tarihi dokuda yoğun olarak bulunmaktadır 

(Resim1). Dar sokaklara sıra sıra dizili bulunan Çankırı Evleri ahşap, kerpiç 

ve bağdadi tekniği ile genellikle iki katlı inşa edilmiştir. Bazı sokaklardaki 

sıra sıra evler bir bütün olarak ele alındığında ve üzerinde çalışıldığında 

görsel güzellik sağlanmaktadır (2). Eski Çankırı evleri çok az farklılıklarla 

Türk Evi'nin bütün özelliklerini göstermektedir (Tablo 1). Çankırı'da 

geleneksel evler iki katlıdır. Birinci kat kışlık olarak kullanılmaktadır. 

Günlük hayatın geçtiği bu kısım sade ve kullanışlı olarak planlanmıştır. 

Yemek yapmak ve yemek, oturma ve yatma ortamı için düşünülmüştür. 

İkinci katlar ise manzaralı ve gösterişlidir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çankırı İli 

Merkezi 

 

Çankırı  

Kalesi 

 

 

 

 

Kentsel 

Sit Alanı 

 Resim 1. Çankırı İli Kentsel Sit Alanı  

Misafir ağırlamak ve yazın kullanılmak üzere yapılmıştır. Genel olarak 

kesme taş su basmanı üzerinde ahşap çatkı arası kerpiç dolgu kullanılmak 

suretiyle yapılmış olan evlerde, toplumun ekonomik ve bölgenin jeolojik 

yapısının etkili olduğu görülmektedir. Bitişik nizamlı evler, küçük 

aralıklarda çıkmaz sokaklar meydana getirmiştir. Sokaklar dar ve Arnavut 

kaldırımı denilen moloz taşlarla kaplıdır.  

Çankırı'da evler genelde arsanın şekline göre biçimlenmiştir. Cepheler 

güneye bakmakta olup kuzey yönleri sağırdır. Yamaçlara doğru sıralanan 
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evler birbirlerinin manzarasını kapatmamaktadır. Her evin avlusunda ağaç 

bulunduğu için tabiatla içice bir yaşam vardır. Evlerin en eski örnekleri açık 

sofalıdır. Daha sonraları orta sofalı yapılmaya başlanmış, özellikle birinci 

katta olan orta sofaların güney cepheleri kapatılarak kapalı sofalar meydana 

getirilmiştir. Odalar günlük işlerde kullanılmak üzere planlanmış, üst kata 

göre daha az pencere bırakılmıştır.  

İkinci katlar ise manzaralı ve gösterişlidir. Bu katlar daha çok yazın ve 

misafir için kullanılmaktadır. İkinci katlarda her evin bir "Başoda"sı vardır. 

Bu odalar diğerlerine göre daha geniş ve ahşap işleme tekniğinin güzel 

örneklerini sergiler. Başodalarda şahniş adı verilen yükseltiler bulunmakta 

olup bunlar, birinci katın üzerine çıkma yapılarak oluşturulmuştur. 

Başodaların tavanları göbekli ve çoğunlukla kök boya kullanılarak 

bezenmiştir. Odalarda oturmak için sedirler veya makat denilen tahta 

sedirler yapılmıştır. Her odada yüklük adı verilen tahta dolaplar vardır. Bu 

dolaplardan bir tanesi gusülhane olarak kullanılmaktadır. Odanın en önemli 

yeri ocaklığıdır. Ocaklıklar, yörede çokça bulunan alçıdan yapılmıştır. 

Kenarlarında lamba veya mum koymak için şinanay adı verilen yerler 

yapılmıştır. Dolapların kenarlarında ise terece denilen ahşaptan küçük 

gözler bulunmaktadır. 

Evlerin su basmanı ekseriya kesme taştandır. Duvarlar ise ahşap çatkı arası 

kerpiç dolgu olarak yapılmıştır. Duvarların yüzeyi alçı, kireç ve toprak 

karışımı bir harç ile sıvanmıştır. Döşeme ve tavan ahşaptır. İkinci katlar 

sokağa ya da avluya çıkma yapılarak genişletilmiştir.  

İnşaatlarda çevre köylerden getirilen ahşap malzemeler belli oranlarda 

kullanılmış, mahalli ustalar veya bizzat ev sahibi tarafından inşa edilen 

evler; Çankırı'nın jeolojik konumundan kaynaklanan arsa sıkıntısı sebebiyle 

adeta birbirine kenetlenmiştir. Birinci derecede deprem kuşağı olması, bu 

tür bir zorunluluk getirmiştir. Çok sayıda pencere açmaktan çekinilmiştir. 

Bunun sebebi ise yörede uzun ve sert geçen kışlar olmalıdır. Ahşap çatının 

üzeri alaturka oluklu kiremit ile örtülmüştür. Avlu kapıları çift kanatlı olup 

çatal kapı olarak isimlendirilir. Kapı tokmakları kendine özgü ve yerli 

ustalarca imal edilmiştir. Ev sahibinin mesleğine göre farklılıklar arz 

etmektedir. Kapıların arkasında bulunan küçük çanlar, kapıların açılmasıyla 

birlikte çalarak ev sakinlerini haberdar etmektedir. Oda kapısı ağaç kakma 

tekniği ile yapılmış ve ahşap bir alınlık konulmuştur. 
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Tablo 1. Çankırı Evlerinden Örnek Görüntüler 
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3. Misafir Evi Önerisi 

Taşıdıkları tarihsel ve mimari özellikleri ile kültür mirasımız içinde önemli 

değeri olan yapılar, uzun süre işlevsiz kalması, bakımsızlık, doğal 

koşulların olumsuz etkilerinden dolayı tahribata uğramaktadır. Mekânsal 

düzende özgünlüğünü ve bütünlüğünü koruyan yapıda bozulmalar ve 

değişimler olmaktadır. Yapıya yeni girecek malzemenin özgün malzemeye 

zarar vermeyecek ve onunla uyumlu olacak şekilde seçilmesine dikkat 

edilmesi gerekir. Özgün taş ve dokuya olabildiğince sadık kalınmalı, 

sökülen taşlar mutlaka kullanılmalıdır. Ahşap malzemelerdeki hasarlar 

fazla ise yaşatılabilmesi amacıyla sağlamlaştırma ilkesi gereği yeni ahşap 

malzemeler kullanılmalıdır. Yenileme çalışmalarında yapının çevresiyle 

bütünlüğü, mekânsal özellikleri ve şemaları korunmalıdır (Tapan, 2007). 

Özgün yapım sistemi ve malzemeler dikkate alınarak gerekli görülen 

yerlerde özgün ve çağdaş malzemeler kullanılmalıdır. Sağlamlaştırma 

işlemi sırasında yapılan tamamlamaların genel dokuya uyumu esas 

alınmalıdır. Tümüyle harap olmuş ve onarılamayacak durumdaki 

bölümlerde yeni imalatlar yapılabilir. 

 
Zemin Kat 
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Üst Kat 

Şekil 1. Misafir Evi Örneği 

Misafir Evi Örneğinde (Şekil 1) ; Zemin katta, orta sofada kapaklı dolaplı, 

hamamlıklı(gusulhane) ve şömineli bir oda (1) yer alır. Odanın yanında yine 

kapaklı dolaplı, şömineli ve hamamlıklı olan oda (2), iki bölmeli, banyo 

eklenebilir. Diğer yöndeki oda (3) ise, gömme dolaplar ve şömine 

kaldırılarak yerinin eviyeye dönüştürülmesiyle mutfak olarak kullanılabilir. 

Odanın duvarında kapaklı gömme dolaplar orijinalinde olduğu gibi 

korunabilir. Bu odanın hemen yanındaki oda (4) ise yine kapaklı gömme 

dolaplı, hamamlıklı ve şöminelidir.  

Üst katta dört adet oda bulunmaktadır. Oda (5) kapaklı dolaplı, hamamlıklı 

ve şöminesizdir. Odaya çift kanatlı kapı ile girilir. Bu odanın yanında 

kapaklı gömme dolaplı ve şömineli bir oda (6) yer alır. Oda dışa doğru 

yaklaşık 50 cm. çıkma yapar. Bu iki odanın arasında gömme dolaplar 

kaldırılarak yerine dar bir koridorla duş+wc ye dönüştürülmüş bir mekân 

(7) oluşturulabilinmektedir. Bu odaların karşısında çift kanatlı kapılı, 
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gömme dolaplı, hamamlıklı, fakat şöminesiz bir oda (8) yer alır. Yanındaki 

oda (9) ise kapaklı gömme dolaplı ve hamamlıklıdır. Bu oda da 

simetrisindeki oda gibi yaklaşık 50 cm. çıkma yapmaktadır (Tuluk,Ö.İ.). 

Tablo 2. Misafir Evi Öneri : Sofa, Başoda ve Yatma Birimleri 
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Çalışmada, ilk kullanımı konut olan yapıya turizm sektöründe “misafir evi” 

olarak yeni işlev önerilmektedir.  Misafir evi planı, giriş katta misafir kabul 

alanı, mutfak, oturma ortak alan olarak, birinci ve ikinci katta ise odalar 

konuk odaları olarak önerilmektedir. Odalar Yatak odası ve ortak mekânlar 

olarak iki farklı mekânla öngörülmüştür. Odalar uyuma, rahatlama ve 

giyinme fonksiyonları ile tanımlanabilmektedir. Ortak alanlar misafir kabul 

alanı etrafında ve odalarla ilişkisi iyi olacak şekilde yerleştirilmelidir. 

Çankırı Evi özelliklerine göre Misafir Evi’nde bu alanlar zemin katta yer 

almaktadır. İç donanım yeniden düzenlenerek konut odaları misafir odaları 

şeklinde düzenlenebilmektedir (Tablo 2). 

Sonuç 

Yerel malzemenin kullanıldığı, yöresel mimariyi yansıtan mimari ve 

mevcut yapı stokunun kullanılmasına öncelik verilmelidir. Tarihi yapılar 

gerek tarihsel ve mimari yönden ve gerekse malzeme ve taşıyıcı sistemi 

açısından incelenmelidir. 

Halkın bilgilendirilmesi ve ekonomik açıdan desteklenmesiyle bu yapıların 

korunmasının ve eski veya yeni işlevleri doğrultusunda kullanım 

olanaklarının oluşturulması gerekmektedir. Tarihi ve kültürel miras koruma 

girişimlerinde yerel halkın bilinçlendirilmesi ve katılım programları 

yapılmalıdır (Ustaoğlu, 2008). Önerilerin uygulamaya geçilmesi ile yerel 

halka ekonomik katkı sağlanması, misafirler için farklı konaklama imkânın 

sağlanması ve yerel kültürü, mimari mirası yaşayabilecekleri bir ortam 

oluşturulabilinecektir.  
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ÇANKIRI MERKEZ ULU / SULTAN SÜLEYMAN / KURŞUNLU/ BÜYÜK 

CAMİİ 

Nihan Semen UZAR 

GİRİŞ 

Osmanlı İmparatorluğu yükselme devrinin son hükümdarı olan Kanuni 

Sultan Süleyman döneminde pek çok sanat eseri üretilmiştir. Bu dönemde 

yapılan eserlerin büyük çoğunluğu dünya çapında dahi bir sanatkâr olan 

Mimar Sinan ve onun yetiştirdiği usta mimarlara aittir. İşte bu parlak 

döneme ait eserlerden biri olması bakımından önem taşıyan Çankırı İli 

Merkez Ulu / Kurşunlu / Sultan Süleyman / Büyük / Camii’nin kitabesinde 

de belirtildiği üzere Mimar Sinan’ın kalfalarından biri olan Mustafa Ağa 

tarafından 966 H./1558 M. tarihinde yapımı tamamlanmıştır (G.A,1984,2275), 

(Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi Dosya No: 180001-001), (Resim 1,2,3).  

 
Resim 1: Çankırı Merkez Ulu/ Sultan Süleyman/ Kurşunlu/ Büyük Camii 

Seyahatnamesinde belirttiği üzere 1640 yılında Çankırı’ya uğrayan Evliya 

Çelebi, şehirdeki mimari yapılar hakkında bilgi verirken sadece Sultan 

Süleyman Han  Camii’nden bahsetmektedir (T.A.,1975,373). Caminin 

bulunduğu mahallenin ismi “Cami-i Kebir Mahallesi” olarak geçmektedir. 

Ancak daha eski kayıtlar araştırıldığında, yani caminin inşasından önceki 

dönemlerdeki kayıtlara bakıldığında aynı yerin “Cami Mahallesi” olarak 

kaydedildiği görülmektedir. Bu bilgiye dayanarak caminin inşasından önce 
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aynı yerde bir başka caminin var olması ihtimali yüksektir (Elibol, 1995, 45). 

Hatta bazı belgelerde caminin güney kısmındaki duvarda bulunan kitabenin 

bu eski camiye ait olduğu da söylenmektedir (Ayhan, 1998, 157), (Resim 4). 

 

 
Resim 2-3 : Çankırı Merkez Ulu/Sultan Süleyman/Kurşunlu/Büyük Camii 

Seyahatnamesinde belirttiği üzere 1640 yılında Çankırı’ya uğrayan Evliya 

Çelebi, şehirdeki mimari yapılar hakkında bilgi verirken sadece Sultan 
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Süleyman Han  Camii’nden bahsetmektedir (T.A., 1975,373). Caminin 

bulunduğu mahallenin ismi “Cami-i Kebir Mahallesi” olarak geçmektedir. 

Ancak daha eski kayıtlar araştırıldığında, yani caminin inşasından önceki 

dönemlerdeki kayıtlara bakıldığında aynı yerin “Cami Mahallesi” olarak 

kaydedildiği görülmektedir. Bu bilgiye dayanarak caminin inşasından önce 

aynı yerde bir başka caminin var olması ihtimali yüksektir (Elibol, 1995, 45). 

Hatta bazı belgelerde caminin güney kısmındaki duvarda bulunan kitabenin 

bu eski camiye ait olduğu da söylenmektedir (Ayhan, 1998, 157), (Resim 4).  

 
Resim 4: Çankırı Ulu Camii güney duvarı 

Çankırı Ulu Camii, Mimar Sinan’ın erken dönem eserlerinden Üsküdar 

Mihrimah Sultan Camii’ni andırmaktadır. Yapının onarım kitabesine göre 

1302H. / 1884M. tarihinde büyük bir ihtimalle rekonstrüksiyon esaslarına 

dayandırılarak yapılan onarımı sonucunda bazı değişikliklere maruz kalmış 

ve kapalı bir son cemaat yerine sahip olmuştur. 1935-1945 yılları arasında ve 

1967,1990,1994,2002 yıllarında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce yapılan çeşitli 

onarımlar sonucu bugünkü halini almıştır.  

İnceleme Tarihi: Temmuz 2008 

Yapının Yeri ve Tanımı: Çankırı Merkez, Cami-i Kebir Mahallesi, bugünkü 

adı ile Mimar Sinan Mahallesinde bulunmaktadır. 

Tarihlendirme:  İnşaa kitabesinde 966H./ 1558 M. yılında bitirildiği anlaşılan 
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caminin inşaasına 1522 yılında başlanılmıştır (Dündar,2005,247). Caminin 

mimarı Mimar Sinan’ın kalfalarından Mustafa Ağa’dır (Y.A.,1982,1998). 

Vakıflar Genel Müdürlüğü arşiv kayıtlarında bulunan camiye ait inşa ve 

tamir kitabeleri hakkında (Resim 5 - 6): 

İnşa kitabesinin mevzu olduğu mahal  : Son cemaatten cami harimine girişte 

İnşa kitabesinin yazıldığı sathın cinsi    : Taş 

İnşa kitabesinin yazı cinsi                       : Sülüs 

İnşa kitabesinin satır adedi                    : 2 satır 

İnşa kitabesinin ebadı                              : 0,50 x 1,50 m. 

İnşa Kitabesinde;  

“Buyurdu yapmağa inşa yılında  

Bunu Sultan Süleyman tali- ulhayır, 

Münadı görecek hayretle hatmin 

Dedi tarihi ya Cami-ul Hayır ” 

yazılıdır. 

 
Resim 5: Çankırı Ulu Camii İnşaa kitabesi 

 

Tamir kitabesinin mevzu olduğu mahal : Son cemaate giriş 

Tamir kitabesinin yazıldığı sathın cinsi : Taş 

Tamir kitabesinin yazı cinsi : Sülüs 
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Tamir kitabesinin satır adedi : 4 satır 

 
Resim 6: Çankırı Ulu Camii tamir kitabesi 

Tamir Kitabesinde;  

1 Barekellah ne zeki mabed-i ulya bu makam  

Ne seadet bunu ihyaya kim etti ikdam 

2 Sad hezar aferin ey Kangırı’nın  hayır ehli 

Ne  şeref oldu müyesser  size bu hayr-ı  ızam,  

3 Ruh-i kudsiye ağah olucak bu hayre 

Linye-i pakin  hediye etti  o hayrı enam , 

4 Cevher tarihi kıldı iane-i  mecbur 

Etti bin üçyüz ikide kim ol tamiri tamam”  

yazılıdır.  

Ayrıca caminin doğu kapısında 11 abdest musluğu bulunan çeşmeninde 

kitabesi bulunmaktadır (Ayhan, 1998, 156-157). Vakıflar Genel 

Müdürlüğü’nün Eski eser kitabe fişlerinde belirtildiği üzere (Resim 7):  

Kitabenin mevzu olduğu mahal: Doğu kapısı karşısındaki çeşmenin üzeri 

Kitabenin yazıldığı sathın cinsi : Taş 

Kitabesinin yazı cinsi  : Rik’a 
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Kitabenin  ebadı   : 0,30 x 0,60 m. 

 
Resim 7: Çankırı Ulu Camii doğu kapısının karşısında bulunan 11 abdest 

alma musluğu bulunan çeşmenin üzerindeki kitabe 

Çeşme Kitabesinde; 

“Ey yühennas bu çeşmeden al vuzu’ durma heman 

Kıldı itmam himmeti .Şahi rebiyyül mürselin 

Hamdiya gel-iş bu beytin cevherinden al tarih 

Gafil olma can bulursun oku daimi ya mümin”  

yazılıdır.  

GEÇİRDİĞİ ONARIMLAR 

Kitabesinden 1558 tarihinde, Kanuni Sultan Süleyman Devri’nde bitirildiği 

anlaşılan Ulu Camii’nin inşasına 1522 yılında başlanılmıştır (Kemal,1930,22). 

Sultan Süleyman veya Büyük / Kurşunlu Camii diye anılan yapı, depremden 

ötürü hasar görmüş ve 1884 tarihinde onarılmıştır. Bu onarım, muhtemelen 

rekonstrüksiyon esaslarına dayandırılmış olup bu esnada; kapalı bir son 

cemaat mahali yaratılmış; doğu, batı ve güney cepheye destekler ilave 

edilmiş ve minare yenilenmiştir. 

1945’de çekilen onarım fotoğraflarında da görülmekte olan küçültülmüş 

pencereler; batı ve doğu cephelerinde bulunan pencerelerin küçültülmesinin 

1884 onarımı sırasında gerçekleştirilmiş olabileceğini düşündürtmektedir 

(VGMA D.no:180001-001) 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1935 – 45 yılları arasında yeniden 

onarılan yapıda, bu onarım esnasında; dış cephelerin sıvaları raspa edilmiş, 

meydana çıkan orijinal taş kaplamanın basit onarımları yapılmıştır ve 

kurşun örtüsü yenilenmiştir. Ayrıca alçı pencere içlikleri ve beton dışlıkları 

yaptırılan yerlerine konulmuştur ve elektrik tesisatı elden geçirilerek, batı 

cephesinde giriş kapısının yanında bulunan üst pencere kapatılarak 

yuvarlak pencereye dönüştürülmüştür, 

1967’de Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce belirlenen yapılan işler şöyle 

sıralanmaktadır: Cami iç kubbelerinde eski zelzelerin meydana getirdiği yer 

yer çatlama ve yarılmalar dikiş suretiyle giderilerek, bozulmuş kalem işi 

tezyinat mevcuduna uygun olarak yenilenmiş ve boya, badana, sıva gibi 

basit tamirleri yapılarak ve röleve projesi hazırlanmasına dair karar 

alınmıştır ve bu kararlar uygulanmıştır (VGM Arşivi Belge No: 18000100-

OF002). 

1990’da kurşun örtüsünde bozuk olan kısımların tamiri yapılmış; yerden 

gelen rutubet kesilerek, elektrik tesisatı elden geçirilerek gereken işlemler 

yapılmıştır. 

Mevcut kalemişi tezyinatın orijinallerinin bulunabilmesi amacı ile 1991’de 

yapılan badana ve sıva altı raspa çalışmaları sonucunda: 

a. Orta kubbede yapılan raspa çalışmalarında mevcut tezyinatın aynen 

uygulandığı sadece renklerin, pastel tonları ile değiştirildiği görülmüştür. 

b. Küçük kubbeler, kemerler, mahvel kuzey duvarı, sol yan kubbede yapılan 

raspaların neticesinde orijinal süslemeler bulunmuş ve orijinaller korunarak 

boşluklar mevcutlara uygun  biçimde yenilenmişlerdir (Resim 8), ( V.G.M.A. 

Belge No: 180001001-KR001, RP002, RP003).  

1994’te cami bahçesi için hazırlanan çevre tanzim projesine göre tabii ve 

imitasyon taş döşeme yapılarak, bahçe duvarları kesme taş malzeme ile 

projedeki ölçüye göre yeniden yapılmıştır. Bahçede yapılacak olan taş 

kaplamanın caminin beden duvarının rengine uygun bir renkte ve tek renk 

olarak yapılması kararı da yine 1994 yılında alınmış ve uygulanmıştır.  

2002’de camiye tabandan (döşemeden) ısıtma sistemi yapılmasına ve 

bahçeye kazan dairesi yapılmasına karar verilmiştir. Ayrıca caminin 

deformasyona uğrayan ve bozulan kurşun kaplamalarının yenilenmesinde, 
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ana kubbe kasnağında ve alt bölümlerinde deformasyon sonucu oluşan 

çatlakların onarılmasında özgün malzeme ve teknik kullanılmasına, yapı 

içerisinde gözlemlenen kılcal çatlaklar ile tabandan gelen nemin 

araştırılmasının uygun olduğuna karar verilerek bu doğrultuda onarımlar 

gerçekleştirilmiştir. 

 
Resim 8: Çankırı Merkez Ulu/Sultan Süleyman/Kurşunlu/ Büyük Camii 

Bugünkü Durumu: Çankırı Merkez Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan 

Sultan Süleyman (Büyük / Ulu / Kurşunlu isimleri ile de anılan) Camii 

günümüzde faal ve ibadete açık durumdadır. 

Mimari  Özellikler ve Süsleme : Çankırı Merkez Ulu Camii, XVI. yy. 

mimarisinde benzerlerini gördüğümüz dört büyük paye üzerine oturan bir 

ana kubbe ve ön, sağ, sol taraftan üç yarım kubbenin birbirine bağlanması 

ile oluşan, köşelerde ise küçük kubbelerle örtülerek kare planlı bir yapı 

olarak inşa edilmiştir (Resim 9). 

Kubbe ve yarım kubbeler paye ve duvarlar arasındaki kemerlere 

oturmaktadır. Kesme taştan yapılmış olan duvarlar dıştan payandalar ile 

desteklenmektedir. Kubbelerin üzeri kurşunla örtülmüştür. Kare planlı 

orijinal yapıya XIX yy.’da yapılan onarım sırasında üç kubbeli bir son 

cemaat mahali eklenmiştir. Üç kubbe ile örtülü son cemaat mahali dört 

sütuna dayanmaktadır (T.T.D.,2007,790). Son cemaate giriş ve son cemaatten 
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salona giriş geometrik motiflerle süslü olan ahşap bir kapı ile 

sağlanmaktadır. Bu ahşap kapıdan girilen ana ibadet mekanının kare planlı 

olduğu gözlemlenmektedir. Caminin doğu ve batı cephelerinde de birer 

giriş kapısı bulunmaktadır. Ayrıca ana giriş kapısının her iki tarafına, son 

cemaatin simetrisi ile bütünleşen birer mihrabın ilave edilmiş olduğu 

görülmektedir (Resim 10).  

 
Resim 9: Çankırı Merkez Ulu/Sultan Süleyman/Kurşunlu/Büyük Camii 

Son cemaat mahalli üç kubbeli olan ulu camide bu kısım kesme taştan inşaa 

edilmiştir. Diğer beden duvarlarına oranla daha düzgün derzli ve itinalı 

işlenmiş olan son cemaat cephelerinde taşıyıcılar, duvar hizasından çıkıntı 

teşkil etmektedir. Diğer cephelerde lokma olan pencere demirleri de, bu 

kısımda süslüdür. İnşaat tekniği, mimari ve işçilik açısından diğer 

cephelerden farklılık gösteren son cemaat mahalinin girişinin üstü yan 

girişler gibi örtülüdür.  

Kemerli ana giriş kapısına sahip olan caminin söveleri mermerdir. Kapının 

her iki yanında bulunan ikişer kolondaki silmeler, bütün son cemaat cephesi 

boyunca devam etmektedir. Giriş kapısının üstünde (1302 H.) tarihli tamir 

kitabesi bulunmaktadır (Resim 11). Cephe tanzimi olarak birbirinden ayrılan 

son cemaat mahali ile ana mekan, üst yapı olarak, ortada büyük kubbe, 

köşelerde birer küçük kubbe ve bu kubbelerin arasında birer yarım kubbe ile 
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bir bütünlük sağlamaktadır. Sivri, kemerlerin üzerinde yükselen yarım 

kubbeler de sivridir. Taşıyıcı sistem, ana mekandaki ayaklara ilave edilen  

  
Resim 10: Çankırı Büyük Camii Resim 11: Çankırı Büyük Camii 

üçer kolona oturan kemerlerle; mihrap önüne doğru takviye edilmiştir 

(Resim 11). Yapının ana mekanında kullanıldığı görülen fil ayaklar ve 

duvardan çıkıntı yapan taşıyıcılar üzerinde yükselen kemerlerin üzerine 

oturmaktadır (Resim 15,16).  
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Resim 12: Çankırı Merkez Ulu/Sultan Süleyman/Kurşunlu/Büyük Camii 

 
Resim 13: Çankırı Merkez Büyük Camii 

Caminin içi, XIX. yy. ait rokoko üslubunda kalemişleri  ile süslenmiş ve 

bitkisel motiflerle bezenmiştir; bunların arasına da yer yer Kuran’dan alınan 

yazılar yerleştirilmiştir (Resim 12,13), (T.T.D,2007,790). Örgü ,yılan ve ejder 

motifleri ile birlikte kullanıldığı görülen özellikle Selçuklu mimarisinde 

sıkça rastladığımız yıldız motiflerinin uygulanmış olması da ayrıca dikkat 

çekmektedir. Ancak, kalem işlerinden bir kısmı, hem tavandan hem de 

tabandan gelen nem sorunu nedeni ile bozulmuştur. Yerden gelen nemin 

verdiği görüntüyü kapatabilmek amacı ile camiye 1990 yılında yerden 
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yaklaşık bir metre yüksekliğe kadar pencere sövelerini açıkta bırakan şekilde 

lambri kaplama yapılmış olduğu görülmektedir.  

 
Resim 14: Çankırı Merkez Büyük Camii 

 
Resim 15: Çankırı Merkez Ulu/Sultan Süleyman/Kurşunlu/ Büyük Camii 

Mihrap beşgen niş şeklinde olup mukarnaslıdır. Sonradan ilave edilen ahşap 

mahfile, doğu ve batı giriş kapılarının yanındaki merdivenlerden 

çıkılmaktadır. Mahfil, yağlı boya ile boyanmıştır.  
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Minber, blok taştan yapılmıştır 

(Resim 14). Hem mihrap hem de 

mimber yağlı boya ile boyanmıştır. 

Bu gün son cemaat mahali içerisinde 

kalmış olan minarenin giriş kapısı 

kapatılmış, minare girişinin önüne 

ahşap imam odası ilave edilmiştir. 

Minare çıkışı mahfilden 

sağlanmaktadır. Kesme taştan olan 

minarenin kürsüsünün köşeli , 

gövdesinin  yuvarlak olduğu 

görülmektedir (T.T.D.,2007,790), 

(Çizim No: 1).  

DEĞERLENDİRME: 

Bir Osmanlı cami formu 

denildiğinde; bir kare prizma ile 

üstünde kubbenin bulunduğu, kare 

prizmanın önünde yer alan ve üstü 

kubbelerle örtülü son cemaat yerine  

 
Resim 17: Çankırı Merkez Ulu/ Sultan Süleyman/ Kurşunlu/ Büyük Camii 

sahip mimari yapılar aklımıza gelmektedir. İşte bu formu hem Mimar Sinan 

hem de Sinan’dan sonra pek çok Osmanlı mimarı camiler için esas form 

olarak belirlemişlerdir (Turani,1992,409). Bu bilgiden yola çıkarak 

 
Resim 16: Çankırı Merkez Ulu 

Camii 
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araştırmamıza konu olan yapı,  XVI. yy.’da  (1522- 1558) Mimar Sinan’ın 

geliştirdiği Klasik Osmanlı Dönemi cami plan tipi olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Meriç, 1965; Kuran,1986, 155-166).  Plan ve mimari özellikleri 

bakımından yine aynı dönemde Mimar Sinan’ın yaptığı, İstanbul’daki 

Üsküdar Mihrimah Sultan Camii’sine  (1548) benzemektedir (Plan 1-2), 

(Kuban,2004,627).  

  
Plan 1 Çankırı Merkez Ulu Camii Plan 2 Üsküdar Mihrimah Sultan 

Camii (Plan 2: Kuban,2004,627) 

Merkezi kubbeyi üç yönden destekleyen yarım kubbelerden oluşan ana 

mekanı bulunan ve buna bitişik, beş kubbeli son cemaat yeri ile tamamlanan 

Üsküdar Mihrimah Sultan Camii Mimar Sinan’ın geliştirdiği bir forma 

sahiptir (Kuban, 1994, 456). Çankırı Merkez Ulu Camii de  bir ana kubbe ve 

onu üç yönden destekleyen yarım kubbelere sahiptir (Resim 17), ancak son 

cemaat yerinin üç kubbeli olması bakımından Üsküdar Mihrimah Sultan 

Camii’nden ayrılmaktadır. 

Çankırı Merkez Ulu Camii bugün geçirdiği onarımlarla her ne kadar bazı 

özelliklerini yitirmiş olsa da, yapıldığı dönemin plan ve mimari özelliklerini 

günümüze taşıyabilmiş anıtsal bir yapı olması bakımından büyük önem 

taşımaktadır. Geçmiş tarihimizi, kültürümüzü gelecek nesillere 

aktarabilmemizi sağlayan bütün tarihi eserlerimiz gibi Çankırı ili Merkez 

Ulu Camii de özelliklerini yitirmeden korunması gereken yapılarımızdandır. 
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ÇANKIRI İLİNİN YERBİLİMSEL ÖZELLİKLERİ VE ARAZİ KULLANIM 

POTANSİYELİ 

 

Şerafettin ATEŞ 

   Adem ÖZATA* 

    Göksel MUTLU* 

 O.Cem ÖZERK* 

  Refahat OSMANÇELEBİOĞLU* 

 Ferdane KARAKAYA GÜLMEZ* 

  Levent YELESER*  

     

Amaç 

Projenin amacı; Çankırı İlinin bölgesel-kentsel arazi kullanım 

planlamalarında gerekli yerbilim verilerinin ve doğal afet özelliklerinin 

araştırılmasıdır.   

Yapılan araştırmalar ve konularıyla ilgili üretilen haritalar, nitelikleri ve 

ölçekleri bakımından bölgesel planlamalara, çevre düzeni planlarının 

hazırlanmasına katkı ve veri sağlayacak özelliklerdedir.  

Araştırma Konuları  

• Jeoloji 

• Hidrojeoloji 

• Doğal afet kaynakları 

• Mühendislik jeolojisi 

• Jeomorfoloji 

Eğim analizleri  

Proje çalışmaları, 1/100 000 ve 1/25 000  olmak üzere iki farklı ölçek de 

yapılmıştır  

İl Genelinde Yapılan Araştırmalar   (1/100 000 ölçekli)  

1. Jeoloji 

2. Hidrojeoloji  

3. Doğal afet kaynakları 

İl-İlçe Merkezlerinde Yapılan Araştırmalar  (1/25000 ölçekli)  

1. Mühendislik jeolojisi 

2. Jeomorfoloji 

                                                           
 Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi, 06520, Ankara 2008 
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3. Eğim analizleri 
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İl Genelinin Yerbilimsel Özellikleri 

 (1/100 000 ölçekli) 

1. Jeoloji 

Jeolojik araştırmalar, Çankırı İlini kayatürü özellikleri, kayaçların dağılımları 

ile yapısal özellikleri açısından genel olarak tanıtmak amacıyla yapılmış. 

Jeoloji haritalarının oluşturulmasında Akyürek ve ve diğerleri (1988), 

Hakyemez ve diğerleri (1986), Pehlivan ve diğerleri (1987), Türkecan ve 

diğerleri (1991), Birgili ve diğerleri (1975) tarafından yapılan çalışmalar ile 

MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi Jeoloji Veri Bankası 

verilerinden yararlanılmıştır. 
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KIZILIRMAK

ŞA BANÖZÜ

ELDİVAN

CANKIRIORT A

KORGUN
YA PRAKLI

ATKARACALARÇERKES
KURSUNLU

ILGA Z
BA YRAM OREN

Yer bulduru haritası

K

ÇANKIRI İLİ JEOLOJİ HARİTASI

Alüvyon: Tutturulmamış çakıl, kum, silt ve kil.

Eski Alüvyon: Tutturulmamış, bazen gevşek tutturulmuş çakıl, blok, kum ve kil.

Alüvyon Yelpazesi:Tutturulmamış köşeli blok, çakıl, kum ve kil.

Traverten:

Yamaç Molozu: Tutturulmamış köşeli blok, çakıl ve az kum.

Özlü Volkaniti: Andezit ve bazaltik lav.

Ilgaz Formasyonu: Kiltaşı ara seviyeli çakıltaşı, kumtaşı, çamurtaşı.

Değim Formasyonu: Çakıltaşı, çamurtaşı ve kumtaşı.

Morendere Formasyonu: Çakıltaşı, çamurtaşı ve kumtaşı.

Tekke Formasyonu: Andezit, bazalt, dasitik tüf ve az aglomera.

Bozkır Formasyonu: Çamurtaşı, kiltaşı, kumtaşı, tüf,jips ardalanması.

Kızılırmak Formasyonu: Çakıltaşı, kumtaşı ara seviyeli çamurtaşı.

Bayındır Formasyonu:Çamurtaşı, kiltaşı, kumtaşı, tuz ara seviyeli jips.

İncik Formasyonu: Çakıltaşı-kumtaşı.

Hüyükköy Formasyonu: Tüf-tüfit, kireçtaşı ile çört, çakı ltaşı, kumtaşı, silttaşı ve marn.

Bakacaktepe Volkaniti: Aglomera, andezit, dasitik lav ve tüf.

Deveören Volkaniti: Dasit- andezitik lav ile tüf ve aglomera.

Ilıcadere Formasyonu: Bazaltik -andezitik lav ve aglomera.

Kirazdağ Volkaniti: Andezit ve piroklastikler.

Karasivri Volkaniti: Dasit, riyolit ve tüf.

Hırka Formasyonu: Kumtaşı, kiltaşı, şeyl, tüfit ve çakıltaşı.

Uludere Volkaniti: Andezitik-dasitik tüf, breş, aglomera, az lav.

Kışlaköy Formasyonu: Çakıltaşı, marn, kumtaşı, kireçtaşı ve kiltaşı.

Doğanlar Volkanit Üyesi: Andezitik-dasitik lav ile az tüf ve aglomera.

Yoncalı Formasyonu:Kumtaşı ara tabakalı marn ve silttaşı.

Granodiyorit:

Hacet Formasyonu:Kireçtaşı, kumlu kireçtaşı ve killi kireçtaşı.

Ödemiş Formasyonu:Kireçtaşı, marn, kumtaşı, ile tüf ve lav.

Yapraklı Formasyonu: Kumtaşı, marn, ve killi kireçtaşı.

Malboğazı Formasyonu: Kumtaşı, kumlu kireçtaşı.

Kavak Formasyonu:Volkanit, kumtaşı, çakıltaşı, kırıntılı kireçtaşı, çamurtaşı.

Abant Formasyonu:Marn, kireçtaşı, kumtaşı ardalanması.

Ulus Formasyonu: Kumtaşı, marn, plajik kireçtaşı.

Karadağ Formasyonu: Kumtaşı, şeyl, killi-kırıntılı kireçtaşı.

Kurşunludüz Üyesi: Killi kireçtaşı-kırıntılı kireçtaşı.

Göbene Formasyonu: Bazalt, spilit, lav ile az tüf-tüfit, volkanik kumtaşı ve killi kireçtaşı.

Yerkuyu Formasyonu: Kırıntılı kireçtaşı, tüf.

Hacıhasan Formasyonu: Kumtaşı-şeyl ardalanması.

Yenipazar Formasyonu:Volkanitli, bloklu, kumtaşı-şeyl ardalanması.

Soğukçam Formasyonu:Kiltaşı ara tabakalı, çörtlü kireçtaşı.

Susuz Formasyonu: Kumtaşı, silttaşı, kumlu kireçtaşı, killi kireçtaşı, ve mikritik kireçtaşı.

Kızıleller Üyesi: Kumlu kireçtaşı, kumtaşı.

Killi kireçtaşı, kalkşist, kumtaşı, şist, kumlu kireçtaşı, 

meta silttaşı, metavolkanit ve dayk.

Yaylacık Formasyonu:

Boyalı Formasyonu: Andezit, traki andezit, bazalt, tüf, diyabaz, spilit ve diyorit-diyabaz.

Emirler Üyesi:Çakıltaşı ile az kumtaşı, kireçtaşı.

Elmadağ Formasyonu: Metaçakıltaşı, metakumtaşı, kumlu kireçtaşı, kumtaşı, metavolkanit, meta tüf.

Kireçtaşı-Mermer Blokları: Değişik bloklar (çakıltaşı, kumtaşı, kireçtaşı).

Emir Formasyonu: Şist, metaultramafit, metavolkanit, meta kumtaşı ve kristalize kireçtaşı.

Çaltepe Üyesi: Kristalize Kireçtaşı

Tm d
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Mamak Formasyonu: Aglomera, tüf ile andezit, dasit ve bazaltik lav.

Hançili Formasyonu: Kumtaşı, kiltaşı, marn, killi kireçtaşı, tüfit.

Qal

Qea

Qay

Qym

Tp lö

Tp lı

Tp ld

Tm m o

Tm t

Tm m

Tm bo
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Tm h
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Tm hü

Tm ba

Qtr

Karakocaş Formasyonu: Çakıltaşı, kumtaşı ve kiltaşı.Tm kar

Bayat Formasyonu: Kumtaşı , çakıltaşı, silttaşı ve marn ardalanması.Te b

Eldivan Ofiyolit Kompleksi:

Çörtlü Kireçtaşı:Çörtlü kireçtaşı.

Radyolarit, Çamurtaşı: Radyolarit-çamurtaşı.

Spilit:Spilit.

Gabro-Diyabaz: Gabro-diyabaz.

Peridodit-Piroksenit: Peridodit, piroksenit, ve serpantinit.

JKe

JKeç

JKer

JKes

JKeg

Peridodit, serpantinit, gabro-diyabaz, spilit, radyolarit, 

çamurtaşı, çörtlü kireçtaşı ve değişik yaşta bloklar.

Tm hı

Tm i

KThe

Treç
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JKesp
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Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye Jeoloji Veri Bankasında üretilen sayısal verilerden yararlanılarak
Şerafettin ATEŞ, Adem ÖZATA, Ferdane KARAKAYA GÜLMEZ, Göksel MUTLU, Refahat OSMANÇELEBİOĞLU,

Orhan Cem ÖZERK, Levent YELESER tarafından hazırlanmıştır.
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Hidrojeoloji 

a. Kayaçların hidrolik geçirimlilikleri,  

b. Su kaynakları potansiyeli,  

c. Yer altı ve yüzey sularının hidrokimyasal özellikleri,   

d. Sanayi ve kentsel atık sular ile kayaçlardan kaynaklanan kirlilik 

düzeylerinin belirlenmesine yönelik araştırmalar yapılmış, İlin 1/100 000 

ölçekli hidrojeoloji haritası oluşturulmuştur. 



Şerafettin ATEŞ ve Arkadaşları 

 

100.YILA DOĞRU ÇANKIRI 
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TepeZ

Belde veya köyS

Yerleşim (İl ve ilçe merkezi)

Kuru dere

Sulu dere

Gölet veya baraj

Demiryolu

Karayolu

Devrik senklinal ekseni

Devrik antiklinal ekseni

Senklinal ekseni ve dalımı

Antiklinal ekseni ve dalımı

Fay (Bindirme veya ters fay).

Doğrultu atımlı fay, yeri yaklaşık 

doğrultu atıml ı fay

Bindirme veya ters fay.(((( ( (

Aktif fay.

Tanımlanmamış fay, 

yeri yaklaşık tanımlanmamış fay.

Dokanak.

İŞARETLER

Í

Ñ

ó

Ò

Düşey atımlı normal fay, 

yeri yaklaşık düşey atımlı normal fay.
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AN K AR A , 20 08

W

W
W

WW

W
W

WW
W

WW

F29 F30 F31 F32

G29 G30 G31 G32
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KIZILIRMAK

ŞA BANÖZÜ

ELDİVAN

CANKIRIORT A

KORGUN
YA PRAKLI

ATKARACALARÇERKES
KURSUNLU

ILGA Z
BA YRAM OREN

Yer bulduru haritası

K

ÇANKIRI İLİ HİDROJEOLOJİ HARİTASI

Alüvyon: Tutturulmamış çakıl, kum, silt ve kil.

Eski Alüvyon: Tutturulmamış, bazen gevşek tutturulmuş çakıl, blok, kum ve kil.

Alüvyon Yelpazesi:Tutturulmamış köşeli blok, çakıl, kum ve kil.

Traverten:

Yamaç Molozu: Tutturulmamış köşeli blok, çakıl ve az kum.

Özlü Volkaniti: Andezit ve bazaltik lav.

Ilgaz Formasyonu: Kiltaşı ara seviyeli çakıltaşı, kumtaşı, çamurtaşı.

Değim Formasyonu: Çakıltaşı, çamurtaşı ve kumtaşı.

Morendere Formasyonu: Çakıltaşı, çamurtaşı ve kumtaşı.

Tekke Formasyonu: Andezit, bazalt, dasitik tüf ve az aglomera.

Bozkır Formasyonu: Çamurtaşı, kiltaşı, kumtaşı, tüf,jips ardalanması.

Kızılırmak Formasyonu: Çakıltaşı, kumtaşı ara seviyeli çamurtaşı.

Bayındır Formasyonu:Çamurtaşı, kiltaşı, kumtaşı, tuz ara seviyeli jips.

İncik Formasyonu: Çakıltaşı-kumtaşı.

Hüyükköy Formasyonu: Tüf-tüfit, kireçtaşı ile çört, çakı ltaşı, kumtaşı, silttaşı ve marn.

Bakacaktepe Volkaniti: Aglomera, andezit, dasitik lav ve tüf.

Deveören Volkaniti: Dasit- andezitik lav ile tüf ve aglomera.

Ilıcadere Formasyonu: Bazaltik -andezitik lav ve aglomera.

Kirazdağ Volkaniti: Andezit ve piroklastikler.

Karasivri Volkaniti: Dasit, riyolit ve tüf.

Hırka Formasyonu: Kumtaşı, kiltaşı, şeyl, tüfit ve çakıltaşı.

Uludere Volkaniti: Andezitik-dasitik tüf, breş, aglomera, az lav.

Kışlaköy Formasyonu: Çakıltaşı, marn, kumtaşı, kireçtaşı ve kiltaşı.

Doğanlar Volkanit Üyesi: Andezitik-dasitik lav ile az tüf ve aglomera.

Yoncalı Formasyonu:Kumtaşı ara tabakalı marn ve silttaşı.

Granodiyorit:

Hacet Formasyonu:Kireçtaşı, kumlu kireçtaşı ve killi kireçtaşı.

Ödemiş Formasyonu:Kireçtaşı, marn, kumtaşı, ile tüf ve lav.

Yapraklı Formasyonu: Kumtaşı, marn, ve killi kireçtaşı.

Malboğazı Formasyonu: Kumtaşı, kumlu kireçtaşı.

Kavak Formasyonu:Volkanit, kumtaşı, çakıltaşı, kırıntılı kireçtaşı, çamurtaşı.

Abant Formasyonu:Marn, kireçtaşı, kumtaşı ardalanması.

Ulus Formasyonu: Kumtaşı, marn, plajik kireçtaşı.

Karadağ Formasyonu: Kumtaşı, şeyl, killi-kırıntılı kireçtaşı.

Kurşunludüz Üyesi: Killi kireçtaşı-kırıntılı kireçtaşı.

Göbene Formasyonu: Bazalt, spilit, lav ile az tüf-tüfit, volkanik kumtaşı ve killi kireçtaşı.

Yerkuyu Formasyonu:Kırıntılı kireçtaşı, tüf.

Hacıhasan Formasyonu: Kumtaşı-şeyl ardalanması.

Yenipazar Formasyonu:Volkanitli, bloklu, kumtaşı-şeyl ardalanması.

Soğukçam Formasyonu:Kiltaşı ara tabakalı, çörtlü kireçtaşı.

Susuz Formasyonu: Kumtaşı, silttaşı, kumlu kireçtaşı, killi kireçtaşı, ve mikritik kireçtaşı.

Kızıleller Üyesi: Kumlu kireçtaşı, kumtaşı.

Killi kireçtaşı, kalkşist, kumtaşı, şist, kumlu kireçtaşı, 

meta silttaşı, metavolkanit ve dayk.

Yaylacık Formasyonu:

Boyalı Formasyonu: Andezit, traki andezit, bazalt, tüf, diyabaz, spilit ve diyorit-diyabaz.

Emirler Üyesi:Çakıltaşı ile az kumtaşı, kireçtaşı.

Elmadağ Formasyonu: Metaçakıltaşı, metakumtaşı, kumlu kireçtaşı, kumtaşı, metavolkanit, meta tüf.

Kireçtaşı-Mermer Blokları:Değişik bloklar (çakıltaşı, kumtaşı, kireçtaşı).

Emir Formasyonu: Şist, metaultramafit, metavolkanit, meta kumtaşı ve kristalize kireçtaşı.

Çaltepe Üyesi:Kristalize Kireçtaşı

Tm d

Tm ıl

Tm ki

Tm ka

Tm u

Te k

Te kd

Te y

Tg r

KTh

Kö

Ky

Km

Kk

KTab

Ku

Kka

Kkak

Kg

Kyer

Kh

Kye

Jks

JKsu

JKsuk

JKy

JKb

Trelk

Mamak Formasyonu: Aglomera, tüf ile andezit, dasit ve bazaltik lav.

Hançili Formasyonu: Kumtaşı, kiltaşı, marn, killi kireçtaşı, tüfit.

Qal

Qea

Qay

Qym

Tp lö

Tp lı

Tp ld

Tm m o

Tm t

Tm m

Tm bo

Tm k

Tm h

Tm b

Tm hü

Tm ba

Qtr

Karakocaş Formasyonu: Çakıltaşı, kumtaşı ve kiltaşı.Tm kar

Bayat Formasyonu: Kumtaşı , çakıltaşı, silttaşı ve marn ardalanması.Te b

Eldivan Ofiyolit Kompleksi:

Çörtlü Kireçtaşı:Çörtlü kireçtaşı.

Radyolarit, Çamurtaşı: Radyolarit-çamurtaşı.

Spilit:Spilit.

Gabro-Diyabaz: Gabro-diyabaz.

Peridodit-Piroksenit:Peridodit, piroksenit, ve serpantinit.

JKe

JKer

JKes

JKeg

Peridodit, serpantinit, gabro-diyabaz, spilit, radyolarit, 

çamurtaşı, çörtlü kireçtaşı ve değişik yaşta bloklar.

Tm hı

Tm i

KThe

Treç

Tre

Trel

JKesp

JKeç
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3. Doğal Afet Kaynakları 

Diri faylar-depremsellik ve kütle hareketleri (heyelanlar) gibi doğal afet 

süreçleri, doğal afet kaynakları olarak araştırılmıştır.  

 

Çankırı İli ve çevresindeki diri faylar ve 1900-2008 yılları arasında olan 

depremlerin episantır dağılımları haritası 
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Diri faylar ve depremsellik: Depremsellikle ilgili çalışmalarda, Çankırı ve 

çevresinde deprem üretme potansiyeli taşıdığı bilinen fayların dışındaki 

aktif faylar araştırılmış ve bu fayların lokasyonu, türü, boyutları, hangi 

büyüklükte ve sıklıkta deprem ürettikleri konularında araştırmalar 

yapılmıştır. İli deprem tehlikesi açısından değerlendirmek amacıyla, 

tarihsel-aletsel dönemlere ait depremlerin episantır dağılımları ve 

depremlere kaynaklık eden fayları gösteren, deprem fay ilişkisini ortaya 

koyan haritalar hazırlanmıştır.    



Şerafettin ATEŞ ve Arkadaşları 

 

100.YILA DOĞRU ÇANKIRI 
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Kütle Hareketleri (Heyelanlar): Kütle hareketlerinin haritalanmasında,  

hava fotoğraflarından yararlanılmıştır. Hava fotoğraflarından çizilen kütle 

hareketleri topoğrafya haritalarına aktarılmış, arazide denetlenerek, 

aktiviteleri, alansal dağılımlarına göre de sınıflandırılmıştır. 
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AÇIKLAMALAR

KÜTLE HAREKETLERİ

TİP AKTİVİTE

Kayma Aktif

Aktif olmayanKayma

Alansal Akma Aktif olmayan

Çamur-moloz akması

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye Jeoloji Veri Bankasında üretilen sayısal verilerden yararlanılarak
Şerafettin ATEŞ, Adem ÖZATA, Ferdane KARAKAYA GÜLMEZ, Göksel MUTLU, Refahat OSMANÇELEBİOĞLU,

Orhan Cem ÖZERK, Levent YELESER tarafından hazırlanmıştır.

TepeZ

Belde veya köyS

Yerleşim (İl ve ilçe merkezi)

Kuru dere

Sulu dere

Gölet veya baraj

Demiryolu

Karayolu

Devrik senklinal ekseni

Devrik antiklinal ekseni

Senklinal ekseni ve dalımı

Antiklinal ekseni ve dalımı

Fay (Bindirme veya ters fay).

Doğrultu atımlı fay, yeri yaklaşık 
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  Yenice Köyü Kuzeydoğusu Acıçay vadisinin batı yamaçları 

  

  

  

  

Çankırı doğusu Alaçat Köyü Kuzeyinde gelişen aktif heyelanlar. 
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Güldürcek Barajı güneyinde gelişen aktif heyelan 
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İl-İlçe Merkezleri ve Çevresinde Yapılan Araştırmalar  (1/25  000 ölçekli)  

Mühendislik Jeolojisi: Kayaçların ve güncel çökellerin litolojik ve 

gözlemsel mühendislik özelliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar 

yapılmıştır.  

Jeomorfoloji: İç ve dış dinamik süreçlerin etkinliğinde oluşan jeomorfolojik 

üniteler, yapısal şekiller, vadi ve akarsu sistemleri ile bu sistemlerin 

birbirleriyle olan ilişkileri araştırılmıştır.  

Eğim Analizleri: Kentsel yerleşim alanları ve çevresinin eğim analizlerini 

yapabilmek amacıyla, topoğrafyanın eğimi hakkında veri sunan eğim 

haritaları yapılmıştır.  

Çankırı İl Merkezi ve çevresinin mühendislik jeolojisi haritası 

 



ÇANKIRI İLİNİN YERBİLİMSEL ÖZELLİKLERİ  

VE ARAZİ KULLANIM POTANSİYEL 

 

IV. ÇANKIRI KÜLTÜRÜ BİLGİ ŞÖLENİ BİLDİRİLERİ 

 

387  

  

  
a 

 

  

Çankırı güneyi, Acıçay’ın batı yamaçlarında gelişen aktif heyelan 
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Çankırı-Esentepe yolunun Doğusunda gelişen aktif heyelan 
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Çankırı kuzeyi, Kastamonu yolu Doğusunda gelişen aktif heyelan 
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Kenbağı Mevkii Güneyi Kastamonu yolu Doğusundaki aktif heyelan 
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Çankırı İl Merkezi ve çevresinin eğim haritası 
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XIX. YÜZYILDA ÇANKIRI SOSYO-EKONOMİK HAYATINA GENEL 

BİR BAKIŞ  

Yüksel ARSLAN 

Özet: 

Osmanlı tarihi araştırıcıları açısından Osmanlı arşiv kaynaklarının değeri 

yadsınamaz. Arşiv kaynakları içerisinde “defter” olarak anılan ve tasnif 

olunanlar ise farklı bir öneme sahiptir, zira çok değişik isimlerle anılan ve 

muhtevaları da o derece çeşitli olan bu defterlerden Osmanlı Devleti’nin 

idari, sosyal ve iktisadi hayatının yanı sıra yerel (mahalli) tarihe katkı 

sağlayacak çok önemli veriler elde edilebilmektedir. Defter başlığı altında 

yer alan ve XIX. yüzyılda tutulmaya başlanan bu defterlerin bir türü de 

temettuat defterleridir. Bu defterler, klasik dönem tahrir defterlerinden 

farklı olmakla birlikte tutuluş maksadı bakımından onun bir devamı gibi 

görülebilir ve ele alınabilir. Temettuat defterleri, devletin sahip olduğu 

gerek nüfus gerekse taşınır ve taşınmaz malların tespiti, bunların değerleri 

ve bunlar üzerinden alınacak vergileri ortaya koyan bir hususiyete sahiptir. 

Bu itibarla temettuat defterleri, Osmanlı Devleti tarafından ağırlıklı olarak 

vergi tahsili için tutulan, hane hane tüm emlak, arazi ve hayvanat cinsi 

değer ifade eden malların kayıtlarının, değerlerinin ve bunlar üzerinden 

alınan vergi miktarlarının yazıldığı defterler olarak düşünülmelidir. Bu 

çalışmada Çankırı merkeze (nefse) ait temettuat defterine genel bir bakış 

yapılacak, dönemiyle ilgili olarak Çankırı ölçeğinde bazı değerlendirmelerde 

bulunulacak ve Çankırı esnaf teşkilatı ile Çankırı sosyo-ekonomik hayatı 

hakkında bilgiler verilmeye çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Çankırı, temettuat, esnaf. 

Osmanlı dönemi genel ve yerel tarih araştırmaları açısından tahrir 

defterlerinin çok büyük bir değeri ve önemi vardır. Bu anlamda özellikle 

klasik döneme ait tapu tahrir defterleri, evkaf defterleri, şeriye sicilleri ve 

daha sonraki süreçte de temettuat defterleri birer hazine niteliği 

taşımaktadırlar. Temettuat defterleri, ait olduğu döneme ve bölgeye ilişkin 

kapsadığı zengin malumat ile bölgenin mikro ve makro düzeyde sosyo-

ekonomik kompozisyonunu çıkaracak özellikleri bünyesinde taşımaktadır.1 

Bu çalışmaya esas olan Çankırı temettuat defteri de Çankırı yerel tarihi 

açısından çok önemli bilgiler içermektedir. Özellikle Çankırı ilinin geçmiş 

sosyo-ekonomik yapısını, şehrin ticari faaliyetlerini ve halkın ekonomik 

düzeyini ortaya koymada çok önemli bilgiler ihtiva etmektedir. Bu bilgiler 

                                                           
  Çankırı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, Çankırı Belediyesi Dr.Rıfkı Kamil Urga 

Çankırı Araştırmaları Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı yksl18@hotmail.com 
1  Ahmet Akgündüz-Said Öztürk, Darende Temettuat Defterleri, Ankara-2005, s. 29 

mailto:yksl18@hotmail.com
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Çankırı ilinin geçmişten günümüze ticari ve sosyal hayatında geçirdiği 

süreci ortaya koyarak bir altyapı desteği sağlamış olacaktır. Nasıl ki 

milletlerin kendilerine ait bir takım karakteristik özellikleri varsa şehirlerin 

ve o şehirde yaşayan halkında kendilerine ait bir takım birikim, deneyim ve 

ekonomik anlamda da olsa kültürleri vardır. Bu çalışma Çankırı ilinde 

yaşayan halkın bu anlamda var olan ekonomik kültür ve birikimleri ile 

sosyal tecrübelerini de ortaya koyacak ve geleceğe ışık tutacaktır. Bu çalışma 

Çankırı merkez Temettuat Defteri esas alınarak hazırlanmıştır. 

Temettu kelimesi kâr etme, kazanma temettuat kelimesi de kârlar, faydalar, 

kazançlar anlamına gelmektedir.2 Temettuat vergisi de tüccar, esnaf ve 

halkın senelik kazançları üzerinden alınan vergiye denmiş ve daha sonra 

kazanç vergisi3  olarak isimlendirilmiştir. Bu kazanç ve vergilerin idari bir 

taksimat içerisinde alfabetik olarak kayıtlarının tutulduğu defterlere de 

temettuat defterleri denmektedir. Bu defterler H.1256-1261/M.1844-1845 

tarihleri arasında olup toplam 17.747 adettir.4 Ancak döneminde tutulmuş 

olan temettuat defterlerinin tamamının Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde 

olmadığına (bu çok az bir yekun tutabilir) ilişkin kuşkular mevcuttur. Zira 

bu çalışmaya konu olan Çankırı (nefsi) temettuat defterinin Osmanlı 

Arşivi’nde bulunmaması5 bizi bu düşünceye sevk etmiştir. Halen taşrada, 

şahıslar elinde olan ve resmi makamlarca bilinmeyen defterlerin var 

olabileceği ihtimali de göz önünde bulundurulduğunda bu sayının artması 

kaçınılmazdır.  

Temettuat defterlerinin tutulmasında bazı farklılıkların olduğu da kendini 

göstermektedir. Bu anlamda kayıtlarda takip edilecek en son usul ve 

yöntem6 Tanzimat Fermanı (3 Kasım 1839) kapsamında yeni düzenlenen 

mali ıslahatlar çerçevesinde Meclis-i Vâlâ’ca belirlenmiştir.7   Örneğin, bu 

düzenleme öncesinde hane olarak yapılan kayıtlar daha sonra 

                                                           
2  Ferit Devellioğlu, Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara-2005 s. 1073. 
3  Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, İstanbul-2000 , s. 254. 
4  Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, İstanbul-2000  s. 254. 
5  Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde Çankırı ilçe ve köylerine ait temettuat defterlerinin bir kısmı 

bulunmasına rağmen Çankırı merkeze ait temettuat defteri yoktur.  
6  Temettuat kayıtlarını tutmakla görevli ve ayrıca Tanzimat reformunu halka açıklama ve 

tanıtmada görevlendirilen muhassıllardan yeteri verim alınamamış, bu sebeple birçoğunun 

görev yeri değiştirilmiş veya azledilmiştir. 
7  Kâtiplerin tahrir kayıtlarına ve bölgeye vâkıf olmamalarından kaynaklanan bir tutumla halka 

“gadr” etmemesi edîbâne ve müstakimâne hareket etmeleri istenmiştir. 
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numaralandırılarak yapılmıştır. Yine bu düzenlemeden önce hane reisi 

‘rençber’ veya ‘erbâb-ı ziraatten’ ifadeleri ile tanımlanırken sonradan hane 

reisinin fiziki yapısı gündeme getirilmiş ve kendisi ‘orta boylu, kır sakallı’  gibi 

ifadelerle tanımlanmıştır. 

Temettuat defterleri üzerine şu ana kadar ciddi çalışmalar yapılmasına 

rağmen bu çalışmaların yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. 

Çünkü bu defterlerin sadece belli bir disipline ilişkin bir bakış açısı ile 

incelenmesi ve değerlendirilmesi yeterli değildir. Defterlerin çok farklı 

sonuçlar ortaya koyabilecek verilere sahip olmasından ötürü farklı ilmi 

disiplinlerin bakış açıları ile daha zengin bilgi ve değerlendirmeleri ortaya 

koyacağı da açıktır. Yine temettuat defterleri ile ilgili yapılan çalışmalardaki 

bazı eksikliklerinin giderilmesi ve bu anlamda bazı kavram ve 

değerlendirmelerin netleşmesi gerektiği de aşikârdır.  

Temettuat defterlerinde yer alan bazı kayıtların değerlendirilmesi esnasında 

bazı problemlerin ortaya çıktığı görülmekte, ancak bu problemler 

araştırıcıların bir kısmında genel ifadeler kullanılarak geçiştirilmektedir. 

Örneğin; Temettuat kavramının bir vergiyi mi ifade ettiği, hanenin sahip 

olduğu mal varlıklarının toplam değerini mi ifade ettiği veya Tenmettuatın 

hanede yıllık elde edilen hasılat mı? olduğu konusunda bile bazı çelişkiler 

mevcuttur. Defterlerdeki eksiklikler ve temettuatlar arasındaki dengesiz 

farklılıklar belirtilen problemlerin başlıca sebepleri arasında sayılabilir. 

Temettuat defterleri şahsi8 tutulan mali kayıtlar olarak nitelendirilmesine 

rağmen bu defterlerden hem tarihi açıdan hem de pek çok konuda önemli 

bilgiler elde edilebilmektedir. Bu sebeple bu defterlerin sadece iktisat 

tarihçiliği açısından değil, sosyal tarih açısından da büyük bir öneme haiz 

olduğu anlaşılmaktadır. Bu defterlerin incelenmesi sonucunda; köy, ilçe ve 

şehirlerin nüfus ve etnik yapıları, iktisat tarihi açısından vergi çeşitleri ve 

vergi tahsil yöntemleri, o bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetleri, mesleki 

ve ticari hayat, menkul ve gayrimenkul malların değerleri gibi önemli 

bilgiler ortaya çıkmaktadır. Bunun yanı sıra temettuat defterleri yerel 

anlamda şehir ve aile tarihçiliği açısından da vazgeçilmez bir kaynak 

durumundadır. 

                                                           
8  Zaman zaman kayıtlarda ilgili şahsın biraderi, kaynı veya üvey oğlu “ale’l-iştirâk” 

tanımlaması ile de deftere kaydedilmiştir. 
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Çankırı Merkeze ait temettuat defteri9; 19,5 X 64 cm ebadında ve ebru 

kapaklı olup toplam 194 sayfadan oluşmaktadır. Defterin 1, 2 ve 3. sayfaları 

ile 193 ve 194. sayfaları boş olup buralarda herhangi bir kayıt tutulmamıştır. 

Defter içerisinde tarih bulunmamasına rağmen düzenleme şekli açısından 

bakıldığında 1840 tarihine ait olabileceği varsayılmaktadır. Defterin başında 

yer alan “bu def’a tanzîmât-ı hayriye usûlünce müceddeden tahîirlerine irâde-i 

seniyye-i şâhâne ta’alluk buyrulan kazâlardan nefs-i Kengırı kazâsında vâki’ 

mahallât ve kurâ ahâlîlerinin emlâk ve arâzî mikdâr ve kıymet-i hakikiyyelerini 

mübeyyin defterdir ki beyân olunur” ifadeleri de bu ihtimali 

kuvvetlendirmektedir. Defter içerisinde toplam 19 mahalle kayıtlı olup bu 

mahalleler şunlardır:  

Tablo 1 

Sıra 

No 
Mahalle İsmi 

Hane  

Sayısı 

1  Alacamescid Mahallesi 150 

2  Taşmescid Mahallesi 43 

3  Hoca İbrahim Mahallesi 53 

4  Hoca Elvan Mahallesi 62 

5  Karataş Mahallesi 160 

6  Halil Ağa Mahallesi 112 

7  Kayserbey Mahallesi 203 

8  Debbağhane Mahallesi 125 

9  Cami-i Kebir Mahallesi 22 

10  Hoca Bahşayış Mahallesi 173 

11  Mirahor Mahallesi 113 

12  Çukur Mahallesi 95 

13  Perdedar Mahallesi 62 

14  İmaret Mahallesi 103 

15  Kale Mahallesi 19 

16  Yoğurtçu Mahallesi 61 

17  Çetince Mahallesi 65 

18  Yapar Mahallesi 76 

19  Şeyh Osman Mahallesi  29 

 Toplam Hane sayısı 1480 

                                                           
9  Defter, Çankırı Tapu Müdürlüğü Arşivi’nde kayıtlıdır. 
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Ayrıca defterin son bölümünde Çankırı’nın çeşitli mahallelerinde yaşayan 

Kıptî, Pûşiyân/Poşiyân, Rum ve Ermeni nüfusun da temettu kayıtları yer 

almaktadır. Bu mahallelerin büyük bir kısmının ismi değişmiş olup maalesef 

günümüze kadar gelmemiştir. 1521 tapu tahrirlerinde 2410 olan mahalle 

sayısı zaman içerisinde azalmış veya çoğalmıştır. Mahalle isimlerine 

bakıldığı zaman bu isimlerin mescitler etrafında oluşan klasik şehir 

yapılaşmasını yansıttığı, yine mahallelerin çoğunun isimlerini 

kurucularından aldığı görülmektedir. Örneğin Hoca Bahşayış ve Halil Ağa 

Mahallesi gibi.  Mevcut 19 mahalledeki toplam hane sayısının 1480 

olduğunu görülmektedir. 

Tablo 2 

Pûşiyân/Poşiyân (Yapar Mahallesinde) 13 Hane 

Kıpti (Kayserbey Mahallesinde) 25 Hane 

Millet-i Rumiyân 44 Hane 

Millet-i Ermeniyân 23 Hane 

TOPLAM 105 Hane 

Bu hanelere defterdeki çeşitli mahallelerde yaşayan Pûşiyân/Poşiyân, Kıptî, 

Rum ve Ermeni 105 hane de eklendiğinde toplam hane sayısı 1585 

olmaktadır. Hane sayılarına evin zevcesi, yani eşi ile ortalama üç çocuk 

eklendiğinde Çankırı nüfusu tahmini olarak 7925’e ulaşacaktır.  

Defter incelendiğinde Kıptî ve Poşiyan hanelerin tek bir mahallede; Rum 

halkının 32 hanesinin Kayserbey, 4 hanesinin Yoğurtçu,  4 hanesinin İmaret, 

3 hanesinin Hoca Bahşayış, 1 hanesinin de Debbağhane Mahallesinde 

mütemekkin oldukları görülmektedir. Yine aynı şekilde Ermeni milletinden 

olan hanelerin 6 hanesinin İmaret, 4 hanesinin Yoğurtçu, 10 hanesinin 

Çukur, 3 hanesinin Hoca Bahşayış Mahallesinde mütemekkin oldukları 

anlaşılmaktadır. Bu verilerden Çankırı merkezinde en küçük mahallenin 22 

hane ile Cami-i Kebir ve en büyük mahallelerin de 203 hane ile Kayserbey11, 

173 hane ile Hoca Bahşayış ve 160 hane ile Karataş Mahalleleri olduğu 

anlaşılmaktadır. Gayrimüslim tebaa içerisinde Rum nüfusunun Ermeni 
                                                           
10 Ahmet Kankal, Tapu-Tahrir Defterlerine Göre 16. Yüzyılda Çankırı Sancağı, Ankara 1993 

(A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi). 
11  1521 ve 1579 tapu tahrirlerinde de en büyük mahallenin yine Kayserbey Mahallesi olduğu 

gözlemlenmektedir. 1521 tahririnde hane sayısı 35, 1579 tahririnde ise 36’dır. 
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nüfusundan oldukça fazla olduğu anlaşılmaktadır. Yukarıda 

ifadelendirildiği şekilde tahmini bir nüfus ortaya koymak gerekirse, Rum 

nüfusunun 220, Ermeni nüfusunun ise 115 civarında olduğu ortaya 

çıkmakta olup toplam Gayrimüslim sayısı 315’dir. Yine defter 

incelendiğinde Kıptî halkın çeribaşılığını Hacı Mehmet’in, Poşiyan halkın 

çeribaşılığını da Hacı Hüseyin’in yaptığı anlaşılmaktadır. 

Çankırı temettuat defterinin 4. sayfasında ‘nefs-i kasaba- kaza-i mezbur’ ifadesi 

ile kayda başlanmış olup önceki temettuat defterlerinden farklı olarak 

numara verilerek başlanmıştır. Hane reislerinin “orta boylu kara sakallı, orta 

boylu kır sakallı” gibi ifadelerle tanımlanmasından sonra sahip olunan emlak, 

arazi ve hayvanat cinsi malların miktarı ve kıymetleri verilmektedir. Ayrıca 

hane kaydının sol köşesinde de hane reisinin “salyâne tevzî’âtı mûcibince bir 

senede verdiği tekâlif” yer almaktadır. Örneğin Alacamescid Mahallesi bir 

numaralı hanede ikamet eden Ahmet Efendinin temettuat kaydı şu 

şekildedir. 

Numara:1 

Orta boylu kır sakallı Ahmed Efendinin emlaki12 

Arıkovanı 10 sepet / kıymeti 10  / toplam kıymeti 100 kuruş 

Merkeb 1 baş / kıymeti 80 kuruş  

Hayvanat kıymeti 180 kuruş 

Temettuatı 150 kuruş 

Yekûn 330 kuruş / 38 kuruş 10 para 

Defter içerisindeki mahallelerin son kayıtlarında, Çukur Mahallesinden 

Tellioğlu Mustafa kızı Emine Hatun13 örneğinde olduğu gibi tahrirlerde pek 

rastlanılmayan bir şekilde hanımların da kaydedildiği görülmekte, yine 

defter incelendiğinde Debbağhane Mahallesinde İmam Molla Ahmed14, 

Yoğurtçu Mahallesinden Müderris Halil Efendi15, Debbağhane 

Mahallesinden Muallim-i Sıbyan Ahmed Efendi16, Kayserbey Mahallesinden 

Meclis Azası Mehmed Said Efendi17, Mirahor Mahallesinden muhtar-ı evvel 

                                                           
12  Çankırı Temettuat Defteri, s. 4. 
13  Çankırı Temettuat Defteri, s. 137. 
14  Çankırı Temettuat Defteri, s. 93. 
15  Çankırı Temettuat Defteri, s. 156. 
16  Çankırı Temettuat Defteri, s. 86. 
17  Çankırı Temettuat Defteri, s. 63. 
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Abdullah Efendi18 örneklerinde olduğu gibi Çankırı’nın dini, ilmi ve idari 

hayatını şekillendiren şahsiyetleri de tanıma fırsatı ortaya çıkmaktadır.  

Tablo 3 

Kayserbey Mahallesi Numara 1: Uzun Boylu Siyah Sakallı A’za-yı 

Meclis Mehmed Saîd Efendinin Emlaki 

Cinsi Adedi 
Kıymeti 

(Kuruş) 

Bir Adedinin 

Kıymeti (Kuruş) 

Tarla 50 Dönüm 1500 Dönümü 25 

Bağ 4 1650 Dönümü 41219 

Asyâb (Değirmen) 3 Göz 3000 Bir Göz 1000 

Camus 2 Çift 1000 500 

Camus İneği 3 Baş 600 200 

Malağı 2 Baş 150 75 

Sağmal İnek 6 Baş 300 50 

Dana 6 Baş 180 30 

Kısrak 2 Baş 300 150 

Esb (Beygir) 3 Baş 85020 263 

Merkeb 3 Baş 250 83 

Arı Kovanı 15 Sepet 150 10 

Koyun 50 1000 20 

Keçi 40 720 18 

Tay 2 Baş 100 50 

Çankırı iktisadi hayatı açısından da önemli bilgiler sunmakta olan defterden 

1840’lı yıllarda ildeki emlak, arazi ve hayvan fiyatlarını öğrenmek rahatlıkla 

mümkün olmakta ve dönem içerisinde Çankırı insanın ekonomik gücünü 

tespit edebilmede önemli açılımlar sağlamaktadır.21 3 numaralı tabloda 

                                                           
18  Çankırı Temettuat Defteri, s. 114. 
19  Bağın toplam değeri 1648 kuruş olması gerekirken 2 kuruş fazla olarak 1650 yazılmıştır. 
20 Toplam 789 kuruş olması gerekirken burada da fazlalık görülmektedir. 
21  Ancak hane reislerinin kayıt altına alınan mal varlıklarının net olmadığı düşünülmektedir. 

Halkın bu dönemde aşırı vergi yükünden ötürü zor durumda olması sebebi ile sahip 

oldukları mallarını tam olarak kaydettirmedikleri anlaşılmaktadır. Bu durum dönemin 

iktisadi hayatı üzerinde yapılan çalışmalarda açıkça görülmekte ve temettuat kayıtlarını 

tutmakla görevli memurlara İstanbul Hükümetince halkın vergi yükünden muzdarip 

olmaları sebebi ile tepki çekmeden kayıtların yapılması gerektiği konusunda uyarılar 

yapılmaktadır. 
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Kayserbey Mahallesinden meclis azası Mehmed Said Efendinin sahip 

olduğu menkul ve gayrimenkul malların dökümü ve değeri görülmektedir.22 

Bu tablo canlı hayvan fiyatları açısından Çankırı Şeriye sicillerindeki tereke 

kayıtları ile karşılaştırıldığında 1830 yılında bir koyunun fiyatı 15, keçinin 

fiyatı 18, camızın 186 kuruş olduğu görülmektedir.23 Bu anlamda fiyatlarda 

bir tutarlılık tespit edilebilmektedir. Fiyatlarda hanelere göre bazı fiyat 

farkları gözlemlenmekte olup bu durum da normal karşılanmalıdır. Zira 

tarlanın verimi, sulak olması ve hayvan cinsinin de sağlıklı ve bakımlı 

olması doğal olarak fiyat farkı oluşturacaktır.  

Tablo 4 

Mahallesi 
İsmi ve 

Mesleği 

Toplam Mal 

Varlığı 

(Kuruş) 

Yıllık 

Temettuatı 

(Kuruş) 

Alacamescid Beşe Oğlu Ömer Efendi/Çiftçi  7970 1500 

Hoca İbrahim Süleyman / Terzi 180 250 

Hoca Elvan Hüseyin/ Dikici 990 250 

Halil Ağa Hüseyin/ Irgat --- 200 

Hoca Bahşayış İbrahim/ Tuzcu 105 150 

Çetince Hüseyin/ Muhtar-ı evvel/Bakkal 1593 300 

Kale  Mehmed/ Nalbant 1070 200 

Çukur  Mustafa/ İmam 260 150 

Kale  Dizdar oğlu Ahmed Ağa 7972.5 1500 

Çukur Seyyid Hasan Efendi ve kaynı 18970 1200 

Perdedar  Mehmed/ Dülger 585 200 

Mirahor  Abdullah/ Babuccu 230 230 

Rum  Dimit/ Kuyumcu 1450 500 

Ermeni Agop/ Bezzaz 200 250 

Kıpti Çeribaşı Hacı Ali 525 300 

Poşiyan Hacı Ali 995 400 

Defterde yer alan temettuatlara bakıldığında kişisel gelirlerin sahip olduğu 

emlak, arazi ve hayvanat cinsi malların sayısına göre değiştiğini görmek 

mümkündür. Bu açıdan bakıldığında Çankırı ilinde yaşayan insanların 

ekonomik güçleri ortaya konabilmekte ve halk arasındaki gelir farkları tespit 

edilebilmektedir. Çankırı ziraat ve hayvancılığı hakkında çok geniş bilgilerin 

                                                           
22  Çankırı Temettuat Defteri, s.63. 
23  Ahmet Elibol, 19. Yüzyıl Başlarında Çankırı, Çankırı-2008, s .210. 
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yer aldığı defterde dikkati çeken unsurlardan biri de günümüzde kırsal 

kesimde varlığını sürdürme mücadelesi veren arıcılığın çok yaygın 

olmasıdır. Arılar sepet (kovan) olarak kaydedilmiştir.  Örneğin İmaret 

Mahallesinde kayıtlı arı sepeti (kovanı) sayısı24 443’tür. Bu kovan sayısı 

mahalle dikkate alındığında hiç de azımsanamayacak bir rakama işaret 

etmektedir.   

Tablo 5 

İMARET MAHALLESİ 

Emlak, Arazi ve Hayvanat 

Cinsi Malların İsimleri 

Toplam 

Adedi 

Kişi Başına 

Düşen Pay 

Malağı (Camus) 2 0,01 

Öküz (çift) 4 0,03 

Tay  8 0,07 

Bahçe  9 0,08 

Ceviz Ağacı  18 0,1 

Dana  19 0,1 

Dükkân (Bab) 11 0,1 

Kısrak  31 0,3 

Merkeb  31 0,3 

Ceviz Hissesi  57 0,5 

Sağmal İnek  62 0,6 

Bağ (Dönüm) 81 0,7 

Camus İneği  102 0,9 

Keçi  308 2,9 

Koyun  339 3,2 

Tarla (Mezru-dönüm) 335,5 3,2 

Arı Kovanı  443 Sepet 4,3 

Emlak Kıymeti 

30,272  

(64 Hanenin 

Yazılmamış) 

293,9 

Hayvanat Kıymeti 

14,724 

(67 Hanenin 

Yazılmamış) 

142,9 

Temettuat 

15,249  

(39 Hanenin 

Yazılmamış) 

148 

                                                           
24  Çankırı Temettuat Defteri, s. 145-146. 
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İmaret Mahallesi örnek olarak incelendiğinde (Tablo 5) mahallenin sosyo-

ekonomik yapısı hakkında şu bilgiler ortaya çıkmaktadır.  

Mahallede toplam olarak 103 hane kaydı tutulmuş olup ancak 19 hanesine 

herhangi bir emlak, arazi ve hayvanat kaydı yapılmamıştır. Emlak, arazi ve 

hayvanat kaydı yapılan hane sayısı 84’tür. Bu mahallede % 18,4 oranında 

herhangi bir mala sahip olmayan kesimin olduğu da ortaya çıkmaktadır.  

Tabloya bakıldığında İmaret Mahallesi halkının toprağa ve hayvancılığa 

dayalı bir gelire bağlı olduğu gözlemlenmektedir. Ayrıca daha önce de işaret 

edildiği gibi arıcılık birinci sırada yer almaktadır. İmaret Mahallesinde 

meyveciliğin az olmasının sebebi ise bu mahallenin Çankırı şehir 

merkezinde yer almasından kaynaklanmaktadır. Bu anlamda mahallede 

toplam 52 hanenin çeşitli iş kollarına ait faaliyet yürüttüğü anlaşılmaktadır.  

Tablo 6 

İsim 
Kullanım 

Adedi 
İsim 

Kullanım 

Adedi 

Mehmed 44 Salih 2 

Ali 30 Abdulkadir 2 

Ahmed 25 Bekir 1 

Osman 24 Alaaddin 1 

Mustafa 21 İpek 1 

Hasan 20 Kadir 1 

Hüseyin 19 Tahir 1 

İbrahim 15 İsa 1 

İsmail 12 Ali Neşet 1 

Ömer 6 Receb 1 

Abdurrahman 3 
Mehmed 

Emin 
1 

Abdullah 3 Sadık 1 

Süleyman 2 Emin 1 

Mahmud 2 Fatma 1 

Halil 2   

Kısacası bu mahallede toprak, hayvan ve ticarete dayalı bir ekonomik yapı 

sergilenmektedir. Mezru tarlada kişi başına düşen oranın diğer bölgelere 
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göre yüksek olmasının sebebi bu mahallede çiftçi olarak gösterilen İsmail 

Efendi ve üvey oğlu Arif Efendi ve Ahmed Ağanın “ale’l-iştirâk” 112 dönüm 

mezru tarlaya sahip olmasıdır. İsmail Efendiye ait 112 dönüm tarla ayrı 

tutulacak olursa mahallede toplam 223,5 dönüm tarlanın bulunduğu ve kişi 

başına düşen tarlanın da 2,1 dönüm olduğu görülecektir. Örneğin Darende 

temettuatlarında Darende merkezinde bu oran 0,03’tür.25  

Temettuat defteri incelendiğinde Açıkgözoğlu, Diktabanoğlu, Kapçıoğlu, 

Kavlakoğlu ve Kayıncıoğlu gibi yerel tarih açısından önemli ipuçları verecek 

olan Çankırı yöresi aile lakapları da öğrenilebilmektedir.  

Hane reislerinin isimleri konusunda Alacamescid, Taşmescid ve Hoca 

İbrahim Mahallelerinde bir istatistik yapıldığında ortaya çıkan tabloya göre  

en çok kullanılan isimler arasında Mehmed, Ali, Ahmed, Osman, Mustafa, 

Hasan, Hüseyin, İbrahim ve İsmail bulunmakta, İpek, Kadir, Tahir, İsa, Ali 

Neşet, Receb, Mehmed Emin, Sadık, Emin ve Fatma ismlerinin ise az 

kullanıldığı tespit edilebilmektedir. 

İsim dağılımı 6 numaralı tabloda görülmektedir. 

Çankırı’da Faaliyet Gösteren Esnaf Teşekkülleri ve İş Kolları  

Temettuat defteri kayıtları incelendiğinde Çankırı merkezde ahilik 

geleneğine bağlı olarak faaliyet gösteren esnaf ve tüccar hakkında da ciddi 

bilgiler ortaya çıkmaktadır. Klasik dönemde ipek yolu ile önemli ticaret 

yollarının uğrak noktası olan Çankırı ve Tosya’da ticaret oldukça canlı iken 

XIX. yüzyılın ilk yarısı için bunu söylemek zordur.26 Zira İpek yolu eski 

canlılığını kaybetmiş, bu durum doğal olarak Çankırı ticaret ve esnaf 

teşkilatını da olumsuz etkilemiştir. Fakat bu olumsuzluklara rağmen iç 

pazar ihtiyacını gidermek için faaliyet gösteren ve ayakta kalmaya çalışan 

Çankırı esnafı şehrin ekonomik potansiyelini yine elinde bulunduran en 

önemli unsur olmuştur. Bu durum temettuat defterinde de açıkça kendisini 

gösterecektir. Ek-1’deki tabloya bakıldığında Müslim ve Gayrimüslim olmak 

üzere toplam 1585 hane nüfus bulunan Çankırı’da 990 hane doğrudan veya 

dolaylı olarak ticaret ve esnaflıkla uğraşmakta, bu yolla geçimini 

sağlamaktadır. Toplam hane sayısına göre ortaya  % 62 gibi bir oran 

çıkmaktadır ki bu Çankırı ekonomik hayatı açısından önemli bir rakamdır. 

                                                           
25  Ahmet Akgündüz-Said Öztürk, Darende Temettuat Defterleri, Ankara-2005, s.167. 
26  Ahmet Elibol, 19. Yüzyıl Başlarında Çankırı, s. 216. 
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Bir başka açıdan bakıldığında tahmini toplam nüfusu 7925 olan Çankırı da 

yine tahmini 4950 (990 x 5) kişi bu şekilde geçimini sağlamaktadır. Çankırı 

da ticaret ve esnaf faaliyetleri ile meşgul olanların mahallelere göre dağımı 

ise şöyledir.  

Tablo 7 

Sıra 

no 
Mahalle İsmi 

Hane 

Sayısı 

Esnaf 

Sayısı 
% 

1 Millet-i Rumiyan-Millet-i Ermeniyan 67 56 83,5 

2 Yapar/Yipar Mahallesi 76 58 76 

3 Cami-i Kebir Mahallesi 22 16 72,7 

4 Yoğurtçu Mahallesi 61 43 70 

5 Hoca İbrahim Mahallesi 53 37 69,8 

6 Debbağhane Mahallesi 125 86 68,8 

7 Alaca Mescid Mahallesi 150 100 66,6 

8 Çetince Mahallesi 65 42 64,6 

9 Taşmescid Mahallesi 43 27 62,7 

10 Şeyh Osman Mahallesi  29 18 62 

11 Halil Ağa Mahallesi 112 69 61 

12 Karataş Mahallesi 160 95 59 

13 Hoca Elvan Mahallesi 62 36 58 

14 İmaret Mahallesi 103 52 50 

15 Hoca Bahşayış Mahallesi 173 77 44,5 

16 Kayserbey Mahallesi 203 87 42 

17 Kale Mahallesi 19 7 36,8 

18 Çukur Mahallesi 95 30 31,5 

19 Mirahor Mahallesi 113 36 31,8 

20 Perdedar Mahallesi 62 18 29 

21 Poşiyân-Kıptî 38 ---- ---- 

 TOPLAM 1585 990  

Çankırı mahallelerinde ikamet etmekte olan tebaanın % 62’sinin işgücü ve 

ticari faaliyetlere dayalı alanlarda bulunması Çankırı ekonomik hayatının 

temellerini göstermesi açısından önemli bir veridir. Mahalle bazında verilen 

tabloya bakıldığında bu faaliyetlerin en yoğun olduğu mahalle % 83,5’lik 

oranla Rum ve Ermeni milletinin mütemekkin olduğu mahallelerdir. Bu 

durum aslında toprağa dayalı ekonomik uğraşısı olan Müslüman Anadolu 

insanı ile XIX. yüzyılda ekonomik inisiyatifi elinde bulunduran 

Gayrimüslim ahalinin durumunu ortaya koyan somut bir göstergedir. 
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Herhangi bir esnaf teşekkülüne dahil olan mahalleler sırasıyla Yapar/Yipar 

Mahallesi, Cami-i Kebir Mahallesi, Yoğurtçu Mahallesi, Hoca İbrahim 

Mahallesi, Debbağhane Mahallesi, Alacamescid Mahallesi, Çetince 

Mahallesi, Taşmescid Mahallesi, Şeyh Osman Mahallesi ve Halil Ağa 

Mahalleleridir. Diğer mahallelerdeki herhangi bir mesleğe dayalı faaliyet 

oranı % 60’ın altındadır. Poşiyân ve Kıptî mahallesindeki oranlama ise sıfır 

durumundadır. Bu durum Poşiyân ve Kıptî ahalinin yerleşik hayata yatkın 

yaşama biçiminden uzak bir yapıya sahip olmalarından kaynaklanabileceği 

gibi ayrıca araştırılması gereken bir konudur.  

Tablo 8 

M
es

le
k

 

A
d

et
 

M
es

le
k

 

A
d

et
 

M
es

le
k

 

A
d

et
 

M
es

le
k

 

A
d

et
 

M
es

le
k

 

A
d

et
 

Bağ bekçisi 1 
Kahve 

Bayii 
2 Saatçi  3 Tüccar 7 Etmekçi 22 

Baytar  1 Kaltakçı 2 Tacir 3 Arabacı 9 Babuçcu 23 

Hallaç 1 Kazaz 2 Saka  4 Atar 10 Saraç 23 

Hamamcı  1 Kiremitçi 2 Çizmeci 4 Berber 12 Derzî? 26 

Han 

bekçisi 
1 Lüleci 2 Kasap 4 Çerçi 12 Bezci 27 

Hararcı  1 Mumcu 2 Kireççi 4 Nalbant 13 Manav 27 

Hattat 1 Mücellid  2 Köşker 4 Natır 13 
Dürger 

(Dülger) 
30 

Kebabcı 1 
Nalcı-

Nalçacı 
2 Müstecir  4 Değirmenci 14 Hizmetkâr 31 

Körükçü  1 Oduncu 2 Rençber 4 Semerci 14 Bostancı 35 

Rakkasi 1 Palancı 2 Bahçeci 5 Kalaycı 15 
Timurcu 

(Demirci) 
37 

Tahmis 1 Sucu 2 Boyacı 5 Debbağ 16 Çiftçi 50 

Usta 1 Surcu? 2 Çilingir 5 Duhancı 16 Terzi 66 

Aşcı 2 Taşcı 2 Çoban 5 Eskici 16 Irgat 89 

Destici 2 Bakkal 3 
Kazgancı 

(Kazancı)  
5 Kuyumcu  17 Dikici 93 

İpekci  2 Dellal 3 Katırcı 5 Keçeci 18 TOPLAM 990 

İplikçi 2 Hoşabcı 3 Mestçi 5 Tuzcu 18   

İsci? 2 İşçi 3 Helvacı 7 Çulha 20   

Kabcı  2 Neccar 3 Kahveci 7 Bezzaz 21   
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Çankırı temettuat defterindeki 990 hanenin sahip olduğu mesleki ve işgücü 

alanları üzerinde bir çalışma yapıldığında (Ek-1), Çankırı esnafının ve 

işgücü potansiyelinin hangi alanlarda yoğunlaştığı ve Çankırı ekonomik 

hayatını temellendiren meslek guruplarının hangileri olduğu çok açık bir 

şekilde kendini gösterecektir. 990 hane içerisinde toplam 86 (Tablo 8.) çeşit iş 

gücü ve meslek kolu bulunmaktadır. XIX. yüzyıl Çankırı Şeriye Sicillerinde 

yer alan tereke kayıtlarında meslek kolu sayısı 78’dir.27  

Çankırı ekonomik hayatını şekillendiren iş kollarına bakarak bir takım reel 

sonuçlar elde etmek mümkündür. Ancak bu iş kollarını genel bazı başlıklar 

altında toplamak daha net sonuçların ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Bu 

bağlamda Çankırı da mevcut iş kolları şu başlıklar altında sıralanabilir. 

1. Hizmet Sektörü   % 20.0 

2. Tekstil ve Dokuma Sektörü % 18.7 

3. Deri Sektörü    % 18.5 

4. Ticaret Sektörü    % 15.4 

5. Tarım Sektörü    % 12.0 

6. Gıda Sektörü    %   7.9 

7. Ağaç ve Ahşap Sektörü    %   3.5 

8. Taşıma ve Ulaşım Sektörü   %   2.6 

9. Diğerleri    

Hizmet Sektörü: Çankırı insanına çeşitli alanlarda hizmet etmekte olan Bağ 

bekçisi, Baytar, Hamamcı, Han bekçisi, Usta, Aşcı28, Sucu, Berber, Dellal, Hattat, 

Rakkas, Çilingir, Değirmenci, Kalaycı,  Kaltakcı , Taşcı,  Lüleci, Müstecir, Mumcu, 

Mücellid, Çoban, İşçi, İsci, Irgat ve Hizmetkâr zümresini birlikte 

düşündüğümüzde diğer meslek dallarına göre dağılım oranı 206 gibi bir 

rakam ortaya çıkmaktadır ki bunun da genel karşısındaki oranı % 20’dir. Bu 

sektörün içerisinde en yoğun kesimi Irgat (89), Hizmetkâr (31), Kalaycı (15) 

ve Değirmenci (14)  oluşturmaktadır. 

Tekstil ve Dokuma Sektörü: Yoğun bir dilimi oluşturan bu kesimde Hallaç, 

Derzî, Hararcı, İpekci, İplikçi, Kazzaz, Keçeci, Çulha, Bezzaz, Bezci ve Terzi yer 

almakta olup toplam sayıları 186’dır ve % 18,7’lik bir dilimi 

oluşturmaktadırlar. Bu alanda Terzi (66), Bezci (27), Derzî (26), Bezzaz (21), 

                                                           
27  Ahmet Elibol, 19. Yüzyıl Başlarında Çankırı, Çankırı-2008, s. 217. 
28  Bu sınıf aslında gıda alanında değerlendirilebileceği gibi gıda üretim ve sunum aşamasında 

aktif olduklarından dolayı bu sektör içerisinde yer verilmiştir. 
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Çulha (20) ve Keçeci (18) gibi esnaf ön sıralarda yer almaktadır. 

Deri Sektörü: Bu alanda faaliyet gösteren esnaf gurupları Palancı, Çizmeci, 

Köşker, Mestci, Semerci, Debbağ, Babuccu, Saraç ve Dikici’lerdir. 184 esnaftan 

oluşan bu kesim % 18,5’lik bir dilim oluşturmaktadır. Bu gurubun içerisinde 

Dikici (93), Saraç (23), Pabuççu (23), Debbağ (16) ve Semerci (14) esnafı 

ağırlıktadır. 

Ticaret Sektörü: Bu sektör içerisinde Bakkal, Saatçi, Surcu?, Destici, Körükçü, 

Kabcı, Boyacı, Eskici, Duhancı, Tüccar, Kiremitçi, Kireçci,  Tacir, Kuyumcu, Nalcı, 

Natır, Nalbant, Kazgancı-Kazancı ve Timurcu-Demirci esnafı yer almakta olup 

toplam 153 esnaf bulunmaktadır ve % 15,4’lük bir dilime sahiptir. Bu dilim 

içerisinde en fazla öne çıkan esnaf teşekkülü Timurcu-Demirci (37), 

Kuyumcu (17), Eskici (16), Duhancı (16), Nalbant (13) ve Natır (13) gibi 

meslek guruplarıdır. 

Bu sektörün içerisinde Kuyumculuk, Demircilik ve Kazancılık iş kolu metal 

sektörü diyebileceğimiz bir alan içerisinde değerlendirildiğinde 59 kişi ile % 

5.9’luk bir dilimi temsil etmektedir ve Çankırı da etkili bir iş kolu 

durumundadır.  

Tarım Sektörü: Bu gurupta yer alan kesim ise ahalinin sebze ve meyve 

ihtiyacını karşılayan Manav, Bahçeci, Bostancı, Rençber ve Çiftçiden 

oluşmaktadır. Bunlar 121 kişi olup % 12’lik bir kesimi teşkil etmektedir. 

Gıda Sektörü: Kebabcı, Attar, Tahmis, Kahveci, Kahve Bayii, Helvacı, Saka, 

Hoşabcı, Kasap, Tuzcu ve Etmekçi esnaftan oluşan bu sektörde 79 kişi 

çalışmakta ve % 7,9’luk bir kesimi oluşturmaktadır. Bu alanda Etmekçi-

Ekmekçi (22), Tuzcu (18) ve Attar (10) ön plana çıkan meslek gurupları 

arasında yer almaktadır. 

Ağaç ve Ahşap Sektörü: Oduncu, Neccar ve Dürger-Dülger esnafından oluşan 

bu kesimde yer alanların sayısı 35 olup bu da toplam içinde % 3,5’lik bir 

orana karşılık gelmektedir. Bu alanda Dürger-Dülger (30) esnafı ön plana 

çıkan meslek teşekkülüdür. 

Taşıma ve Ulaşım Sektörü: Katırcı, Arabacı ve Çerçilik29 birlikte düşünülecek 

olursa toplam sayı 26 olup % 2,6’lık bir yekûn teşkil etmektedir. Seyyar 

satıcılık diyebileceğimiz Çerçilik (12) burada öne çıkan kesimdir. 

                                                           
29 Sürekli hayvanlarla seyyar satıcılık ile meşgul olduklarından ve yolculuk halinde 

bulunduklarından dolayı bu sektör içerisinde yer almıştır. 
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Diğerleri: Bütün bu sektörlerin içerisinde buraya alınmayan ama bu 

dönemde bir şekilde Çankırıya Hizmet etmiş veya hizmet etmekte olan 

İmamlar, Müftüler, Muallimler, Müderrisler, Dizdarlar30 ve Sipahileri de31 

bir iş kolu teşekkülü olarak düşünmek mümkün olabilir. 

Genel olarak hizmet sektöründe yer alan meslek guruplarının yoğunluk 

kazandığı Çankırı’da tekstil, dokuma, dericilik ve buna bağlı olarak çalışan 

mesleki guruplar ön plana çıkmaktadır. Bu meslek dallarını toprağa bağlı 

Anadolu insanının duyduğu gereksinim ve ihtiyaçlar ortaya çıkartmaktadır. 

Bu bağlamda Tablo 8 incelendiğinde Çankırı’da; 93 gibi bir rakamla Dikici 

esnafı ön plana çıkmaktadır. Bu sayı genel esnaf yapısı içerisinde % 9,3’lük 

bir oran teşkil etmektedir. Dikiciliği besleyen unsurlardan olan 

Tabakhane/Debbağ esnafı da defterde 16 kişi olarak belirlenmiştir. 

Çankırı’da Debbağhane ismiyle bir mahallenin bulunması da bu ilişkiyi 

destekler mahiyettedir. Hizmet sektöründeki çokluğa rağmen tekstil ve deri 

alanındaki yoğunluk aslında Çankırı’daki ana mesleki teşekkülleri 

oluşturmaktadır. Bu teşekküllerin oluşmasında ve uzun süre devam 

etmesinde ahilik geleneğinin bir yansıması olan Yaran geleneğinin de 

etkileri azımsanamayacak boyuttadır. Tekstil alanında ipek dokumacılığının 

izlerini görmek de mümkündür.  İpekçi ve Kazzaz esnafı olarak 4 hanenin 

kaydedilmesi bunun bir göstergesidir. Yörede ipek böcekçiliği desteklenmiş, 

hatta 1909 tarihinde bu amaçla yüz bin (100 000) dut fidanının Çankırı’ya 

gönderilmesi32 gibi bir uygulama da yapılmıştır. Yine bu yapılanma 

içerisinde Kuyumculuk mesleğinin tamamen Gayrimüslim ahali tarafından 

yapılması dikkati çeken bir diğer husustur.  

XIX. yüzyılda Çankırı ekonomisinin temelini oluşturan bu meslek gurupları 

modern dünyadaki sanayileşme ve endüstrileşme alanında meydana gelen 

gelişmeler ve ilerlemeler karşısında tutunamamış ve Demircilik, Tuzculuk 

gibi birkaç meslek dalı dışında bu meslek dalları bugün tamamen yok olma 

durumuna gelmiştir. Yok oluşa giden sürece dur deme ve çare arama sesleri 

1870 yılında Çerkeş ilçesinden gelmiş ve debbağlık sanatını öğretmek için 

talepte bulunulmuştur.33 Yok olanlar sadece meslekler olmayıp mesleklerin 

icra edildiği hanlar, bedestenler ve arastalar da büyük bir tehdit altındadır. 

                                                           
30   Özellikle Kale Mahallesinde. 
31  Eşkinci Sipahiler ve Sipahi Tekaüdleri gibi. 
32  Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, DH.MUİ,32-1/60. 
33  B.O.A, ŞD,1639/36. 
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Sonuç 

Bu çalışma ile XIX. yüzyıl Çankırı merkeze ilişkin temettuat defterinin 

tanıtımı ve içerisinde hangi tür bilgilerin bulunduğu konusu genel olarak ele 

alınmıştır. Böylelikle Çankırı merkezinin sosyo-ekonomik yapısı ile ilgili 

veriler değerlendirilmiş ve Çankırı’nın geride bırakmış olduğumuz 

yüzyıldaki ekonomik durumu aydınlatılmaya çalışılmıştır. Yine bu anlamda 

Çankırı ekonomisinin baş aktörleri olan esnaf teşekkülleri hakkında bilgi 

verilmiştir. Ayrıca bu dönemde şahsa ait menkul ve gayrimenkuller ile 

bunların yıllık hâsılatından örnekler verilmiş ve kişi başı ortalama kazanç 

durumuna ilişkin rakamlar ortaya konmuştur. Çalışmada dönemin fiyat 

politikası yansıtılmaya çalışılmış; bu anlamda bazı mal, hayvan ve arazi 

kıymet bedellerinden örnekler verilmiştir.  

Yerel anlamda yapılan bu tür çalışmalar genel tarihin yazılmasında ve 

değerlendirilmesinde bütünü kavrama noktasında çok önemli olup, bu 

çalışmaların desteklenmesi gerekmektedir. Şehir tarihçiliği de denilebilecek 

bir alanın temellerini oluşturan bu türden çalışmalar son dönemde yaygınlık 

kazanmıştır. Ancak bu çalışmaların daha verimli ve ilmi bir disiplin içerinde 

yapılabilmesi için üniversitelerin ilgili bölümlerinin daha aktif olması 

gerekmektedir.  Muhtemelen bu çalışmalar, üniversitelerde şehir tarihçiliği 

adı altında yeni bir alanın başlangıcına da temel oluşturacaktır. 
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ÇANKIRI’NIN İNANÇ TURİZMİ AÇISINDAN POTANSİYELİ 

İbrahim AKYOL 

Dünyada bugün turizm kavramı “deniz, güneş ve kum” üçgeninden 

uzaklaşmış kendine yeni tanımlar arayışı içerisine girmiştir. Turizmi 

canlandıracak farklı sektörel gelişmeler ülkelerin turizm politikası açısından 

önem taşımaktadır.  

Kültür ve Turizm Bakanlığı turizmi:  

a. Sağlık ve termal turizmi  

b. Kış turizmi 

c. Yayla turizmi 

d. Mağara turizmi 

e. Av turizmi 

f. Kongre turizmi 

g. Golf turizmi 

h. Gençlik turizmi 

i. Yat turizmi 

j. Botanik turizmi 

k. İnanç turizmi 

l. Akarsu-rafting turizmi1  

diye sınıflandırmaktadır. 

İnanç turizmi; en genel tanımıyla, dini mekânlara yönelik ziyaretleri konu 

edinen bir kavramdır. Bir diğer ifadeyle; “insanların devamlı ikamet 

ettikleri, çalıştıkları ve her zamanki olağan ihtiyaçlarını karşıladıkları 

yerlerin dışına dini inançlarını gerçekleştirmek ve inanç çekim merkezlerini 

görmek amacıyla yaptıkları turistik amaçlı gezilerdir.2 “Dini gereklerden biri 

olan hac görevini yerine getirmek, bir adağı yerine getirmek, şükran 

sunmak, günahlardan arınmak ve dilek bildirmek, sosyal ve manevi 

yönlerden üstün bir konuma ulaşmak, belirli dini olayları kutlamak ve 

anmak, aynı dinden olanlarla ilişkide olmak ve bağlantı kurmak, 

konferanslar ve dini toplantılar düzenlemek, inanç turizminin taşıdığı 

özellikler çerçevesinde inanç kaynaklı turistik hareketlere yönlendiren 

başlıca nedenler arasında gösterilmektedir.”3 İnanç turizm merkezleri, 

                                                           
 Çankırı Belediyesi, Dr. Rıfkı Kamil Urga Çankırı Araştırmaları Merkezi Yönetim Kurulu 

Üyesi, Çankırı Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni 
1  www.kultur.gov.tr 
2  Hüseyin Kanıbir, Mehmet Kaşlı, “İnanç Turizmi” Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde 

Etmede Turizm Sektörü, İstanbul–2007, s.154 
3  S. Karaman, K.Usta, “İznik’in İnanç Turizmi Açısından Değerlendirilmesi” 2. Balıkesir Ulusal 

Turizm Sempozyumu, Balıkesir-2006, s.474 
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yukarda yer alan sebeplerle devamlı turist çekebilecek özelliklere sahip 

merkezlerdir. Buralarda inanca uygun merkezlerin ve hizmetlerin turizm 

faaliyetinin sürdürülebilirliliği açısından önemi oldukça büyüktür. Çünkü 

insanları, inanca dayalı turistik faaliyete yönlendiren duygular, her zaman 

var olmaya devam edecektir. İnanç turizminin ruhsal tatmin arayışlarının 

bir sonucu olarak ortaya çıkması onu diğer turistik faaliyetlere göre daha 

özellikli ve hassas kılmaktadır.  

Ruhsal tatmin arayışı söz konusu olduğunda turizm faaliyetine katılma 

noktasındaki çeşitli zorluklar ve mali külfetler önemsiz bir hale 

gelebilmektedir.4 Bu noktada ülkelerin ve şehirlerin inanç turizminin 

imkânlarından daha aktif olarak yararlanabilmesi için bu turizm faaliyetinin 

kendine has özellikleri ile hizmet sunmaları esas olmaktadır. İnanç turizmi 

çerçevesinde oluşan turistik hareketlilik, doğrudan dinsel görev amaçlı 

olabileceği gibi farklı bir amaçla bir destinasyonda bulunulmasına rağmen 

kutsal mekânları ziyareti de kapsayabilir.  Bu bağlamda inanç odaklı turizm 

hareketlerini, aktif inanç turizmi ve pasif inanç turizmi biçiminde 

değerlendirmek gerekir. 

Türkiye’nin dünya ölçeğinde inanç turizminden yeteri kadar pay aldığını 

söylemek mümkün değildir. Ancak Türkiye inanç ağırlıklı turizmden son 

yıllarda elindeki imkânları kullanarak önemli pazarlar oluşturmaya 

başlamıştır. Özellikle ülkemizin Hatay/Antakya, İstanbul, Antalya, Konya, 

Trabzon, Denizli, Şanlıurfa ve Mardin illeri, Tarsus ve İznik ilçeleri, Efes, 

Kapadokya, Yalvaç ve Ağrı Dağı bölgeleri inanç turizminden en çok 

yararlanan yerlerdir. Türkiye’de üç büyük semavi dine ait kutsal yerlerin 

bulunması, ülkemiz için değerlendirilmesi gereken bir avantajdır.  

2001 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre; dini amaçlı olarak 

seyahat gerçekleştiren yabancı turist sayısı 30.962’dir. Bu rakama yerli turist 

sayısı dâhil değildir. Böyle bir pazar ortamında Çankırı’nın konumu nedir? 

Çankırı’nın bu noktada inanç turizmi açısından potansiyeli nedir? 

Çankırı’nın inanç turizmi açısından kıymet ifade eden değerlerini iki 

kategoride incelemek gerekir:  

a. Aktif inanç turizm merkezleri  

b. Pasif inanç turizm merkezleri  

                                                           
4  H. Kanıbir, M. Kaşlı a.g,e, s.157 
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Ancak bu sınıflandırmaları da net olarak ayırmanın mümkün olmadığını 

belirtmek isteriz.   

A) AKTİF İNANÇ TURİZM MERKEZLERİ 

1. Çankırı Büyük Camii (Sultan Süleyman Camii) 

Mimar Sinan zamanına ait yapılardan olup “üç yarım kubbeli camiler” 

planındadır. Kanuni Sultan Süleyman’ın İran seferine giderken uğradığı 

Çankırı’da, böyle bir caminin inşasını emrettiği, 1522 yılında inşaatına 

başlanıp 1558’de ancak tamamlanabildiği kaydedilmektedir. Mimar Sinan’ın 

kalfalarından bir rivayete göre Sadık Kalfa, bir rivayete göre Mustafa Kalfa 

tarafından yapılmıştır.5 Büyük Caminin kuzey kapısında bulunan kitabe 

tamir kitabesi olup Mecbur Efendi tarafından yazılmıştır. Bu kitabedeki 

manzume şöyledir:  

Bârekallâh ne zihî mâbed-i ulyâ bu makâm 

Ne saâdet bunu ihyâ kim ide ikdâm 

Sad-hezâr âferîn ey Kengırı’nın hayr ehli 

Ne şeref oldu müyesser size bu hayr-ı ‘ızâm 

Rûh-ı kudsiyyesi âgâh olıcak bu hayre 

Lihye-i pâki hediye ide o hayr-ı enâm 

Cevher-i târihi kıldı lane-i Mecbûr 

Etti bin üçyüz ikide kim ol ta’miri tamam (1302) 

Bu kitabeye göre Büyük Cami Hicri 1302/Miladi 1887’de tamir edilmiştir. 

Caminin kuzeyinden ana kısma girerken ikinci bir kapı vardır ki onun 

üzerinde bulunan kitabe caminin yapılış tarihini vermektedir. “Münadî” 

adlı bir şair tarafından yazılmıştır: 

Buyurdı yapmaga isnâ yılında  

Bunu Sultan Süleyman tâli’ü’l-hayr 

Münâdi göricek hayretle hatmin  

Didi târihi “yâ câmiü’l-hayr” (966) 

Bu kitabeye göre Büyük Cami, Hicri 966/Miladi 1558’de inşa edilmiştir. 

Çankırı’da Büyük Camii yanında aktif inanç turizmi merkezi olarak kabul 

edebileceğimiz diğer yerler şunlardır: Çivitçioğlu Medresesi, Mecbur Efendi 

                                                           
5  Orhan Batman, Lütfi Mustafa Şen, “Bir Kültürel Turizm Destinasyonu Olarak Çankırı’da 

Turizmin Geliştirilmesi” Çankırı Araştırmaları Dergisi, , Ağustos–2007 s.199 
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Medresesi, İmaret Medresesi, Hazımiye Medresesi, İmaret Camii, Alibey 

Camii, Yeni Camii, Mirahor Camii, Alaca Mescid,, Şeyhoğlu Camii, Toprak 

Baba ve Şeyh Mehdi Türbeleri vb. 

2. Taş Mescit (Daru’ş-şifâ) 

1235’te Selçuklu sultanı Alaeddin Keykubat zamanında Emir Atabey 

Cemaleddin Ferruh tarafından yaptırılmıştır. Burası hem Dâru’ş-şifâ ve hem 

de Dâru’l-hadis olarak kullanılmıştır. Anadolu’daki ilk akıl 

hastanelerindendir. Eyvanlı medrese planındadır. Taş mescid içerisinde 

farklı mekânlarda yedi mezar bulunmaktadır. Taş mescidin asıl cemaat 

yerinde Cemaleddin Ferruh Atabek’in sandukası bulunurken, ilk katta 

eserin mimarına, orta katta ise yan yana sıralanmış ve kimlikleri bilinmeyen 

altı kişiye ait sandukalar yer almaktadır. Ayrıca Taşmescid, plastik sanatlar 

açısından da önemli bir sanat eseridir.6 Taşmescid’in arkasındaki avluda 

1927 yılında yıkılan bir mevlevihanenin varlığı da bilinmektedir.  

3. Emir Karatekin Türbesi 

Emir Karatekin, 11. yüzyılda yaşamış ve Çankırı, Kastamonu ve Sinop ve 

civarını fethetmiş büyük bir komutandır. Türbesi Çankırı Kalesinde bulunan 

Emir Karatekin’le ilgili kaynaklarda, babasının Orta Asya’dan gelip Bağdat’a 

yerleştiği, ticaret kervanları ile Amasya, Çankırı ve Kastamonu bölgelerine 

gelip gittiği belirtilerek Amasya yakınlarında bir Rum papazının müslüman 

olmuş kızıyla evlendiği ve bu hanımdan İltekin ve Karatekin isimleri verilen 

iki çocuğu olduğu belirtilir.  

Emir Karatekin, Danişmend Ahmet Gazi tarafından İskilip, Çankırı ve 

Kastamonu yöresini fethetmekle görevlendirilmiştir. Emir Karatekin, İskilip 

civarında Bizans ordusu karşısında zor durumda kalır. Danişmend Ahmet 

Gazi’den yardım ister. Ahmet Gazi de 5000 kişilik yardım gönderir.  Bu 

kuvvetle beraber Emir Karatekin İskilip’i Ekim 1075’de fethettikten sonra, 

Aralık 1075’de de Çankırı’yı Bizanslılardan alıp Çankırı Fatihi ünvanını alır.7 

Danişmendnâme adlı eserde ise, Karatekin’in Çankırı’yı Artuk Bey ile 

beraber fethettiği, fetih esnasında Meryem isimli bir hanımın yardım ettiği, 

Artuk Bey’in fetihden sonra da Emir Karatekin’i Meryem Hanımla 

                                                           
6  Ahmet Atan, “Çankırı Taş Mescid’de Türk Taş İşçiliğinin Plastik Sanatlar Açısından Analizi” 

III. Çankırı kültürü Bilgi Şöleni Bildirileri, Çankırı–2005, s. 227-244 
7  Kamil Şahin, “Emeviler Döneminden Anadolu Selçukluları Dönemine Kadar Çankırı’nın 

Rolü” III. Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni Bildirileri, Çankırı–2005, s.327 
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evlendirdiği ve kaleye komutan olarak bıraktığı anlatılmaktadır. Emir 

Karatekin’in eski kale beyinin sarayını mescit haline çevirdiği de aynı eserde 

zikredilir.8   

Emir Karatekin ile ilgili sözlü rivayetlerde onun aynı zamanda şeyh 

olduğunu belirtilirse de tasavvufi hayatı hakkında elimizde belgeler yoktur. 

Ancak, Emir Karatekin’in yaşadığı ilk dönemlerde herkesin mutasavvıf bir 

şahsiyet olduğu göz önünde bulundurulursa bu bilgilerin doğru olduğu 

düşünülebilir.  

Emir Karatekin’in Çankırı’da vefat ettiği ve kaleye defnedildiği 

bilinmektedir. Ancak ölüm tarihi konusunda kesin bir bilgi söz konusu 

değildir. 

Kaledeki türbede Emir Karatekin ile beraber eşi Meryem Hatun ve iki 

çocuğu yatmaktadır. Türbenin ne zaman ve kim tarafından yaptırıldığı 

konusunda bir bilgi mevcut değildir. Ancak Danişmentliler dönemine ait 

olup sade bir yapısı vardır.9 Eskiden Çankırılılar, her yıl ilkbaharda erguvan 

çiçeklerinin açtığı ilk cumartesi günü burasını ziyaret ederler ve buna kale 

gezmesi derlerdi.10 Ancak bu adet bugün kalmamıştır. Günümüzde Emir 

Karatekin’in türbesi hem Çankırı halkı tarafından hem de civar vilayetlerden 

gelen ziyaretçiler tarafından senenin her mevsiminde ziyaret edilmektedir. 

4. Hacı Murad-ı Veli Türbesi 

Eldivan ilçesi Seydi köyünde bulunmaktadır. Hacı Murad-ı Veli’den 

bahseden kaynaklar, Onun Türkistan’da 1117 yılında doğduğunu 

söylemektedirler. Babasıyla beraber Türkistan’dan yola çıkmış, Hacc 

görevini yerine getirmiş ve 1187 yılında Eldivan Seydi köyüne yerleşmiştir. 

Hacı Murad-ı Veli, Hz. Muhammed’in soyundan gelen bir seyyid olduğu 

için köy, ismini buradan almıştır. Seydi köyünde 1207 yılında vefat etmiştir. 

Hacı Murad-ı Veli Horasan’dan Anadolu’ya İslam’ı yaymak için gelen bir 

mürşid-i kâmildir. Hoca Ahmet Yesevi’nin talebelerinden olduğu kabul 

edilmektedir. Hoca Ahmet Yesevi’nin miladi 1160 yılından sonra vefat ettiği 

                                                           
8 Abdullah Gündoğdu, “Danişmentli Çağında Çankırı”, III. Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni 

Bildirileri, Çankırı–2005, s.220–221 
9 Orhan Batman, Lütfi Mustafa Şen, “Bir Kültürel Turizm Destinasyonu Olarak Çankırı’da 

Turizmin Geliştirilmesi” Çankırı Araştırmaları Dergisi, , Ağustos–2007 s.199 
10 Tayip Başer, Karatekin Uluları, Ankara, s.6 
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gerçeği, Hacı Murad-ı Veli’nin Hoca Ahmet Yesevi tarafından yetiştirildiği 

ve Anadolu’ya gönderildiği görüşünü güçlendirmektedir.  

Şimdiki bilgilerimize göre Hacı Murad-ı Veli’nin Pir Ali Çelebi, Elvan Seydi 

ve Abdulgaffar Çelebi adında üç oğlu ve isimlerini bilemediğimiz iki kızı 

bulunmaktadır.  

5. Seyyit Hacı Ali Turabî Baba Türbesi 

Bugün Şabanözü-Mart köyü sınırları içinde kabri bulunan ve her yıl adına 

anma etkinlikleri düzenlenen Hacı Ali Turâbî Baba, 13. yüzyılda yaşadığı 

kabul edilen Hz. Peygamber’in soyundan gelen bir seyyiddir. Onun 

seyyidliği ile ilgili belge, Mart Köyü eşrafından Seyyid Hacı Ali Turâbî Baba 

neslinden gelen Ali Dedeoğlu’nun elindeki seyyidlik şeceresidir. Bu 

şecerenin H. 1039 / M. 1629 yılında Osmanlı Nâkibu’l-eşrafınca yazılıp 

tasdik edildiği anlaşılmaktadır. Ancak şecerede adı geçen Seyyid Ahmet 

oğlu Seyyid Ali’nin Mart köyünde yatan Seyyid Hacı Ali Turâbî Baba 

olduğunu destekleyen başka bilgi ve belge -şimdilik kaydıyla-

bulunmamaktadır. 11 

Onun hakkında yazılan bir velâyetnameye göre, Hoca Ahmet Yesevi’nin 

Anadolu’ya sancakla gönderdiği ilk evliyadır. Aynı kaynak Ali Turâbî 

Baba’nın soğuk bir kış günü Çankırı’ya geldiğini, sabah ezanı okuduğunu, 

halkın kilisede toplanıp Ali Turâbî Baba’yı kuyuya attıklarını, Ali Turâbî 

Baba’nın velâyet gücüyle buradan çıkıp tekrar halkı İslam’a çağırdığını, 

bunun üzerine Çankırı halkının tekrar onu kuyuya atıp ağır taşlar 

koyduğunu, Ali Turâbî Baba’nın ise şiirle Hz. Ali’den yardım istediğini ve 

sonunda kurtulduğunu, Çankırı tekfuru ile Maruf tekfurunun birleşerek Ali 

Turâbî Baba’yı zincire vurup Eldivan dağına bıraktıklarını, Ali Türabî’nin de 

oradan kurtularak şimdiki Mart köyünün olduğu yere gelip “Burası da Mart 

ayı gibiymiş” deyip oraya yerleştiğini ve köyü kurduğunu ayrıntılı olarak 

anlatmaktadır.12  

Ali Turâbî Baba, yöresinde sevilen ve sayılan büyük bir din ulusudur. 

Özellikle Şabanözü ve Çubuk yöresinde İslam’ın iyice yayılması ve 

                                                           
11  İbrahim Akyol, “Çankırı Kültür Coğrafyasında Bektaşi-Alevi Edebiyatı” II. Uluslararası Türk 

Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik” Bilgi Şöleni Bildiri Kitabı c. 1, Ankara–2007, s.528 
12 Haydar TEBEROĞLU, Seyyid Hacı Ali Turab-ı Velî Velâyetnamesi, Ankara–2000, s.49–51 

Sayın Haydar Teberoğlu’nun eseri birçok açıdan hatalarla doludur. Verilen bilgilere ihtiyatla 

yaklaşmak gerekmektedir.  
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yaşanmasında katkısı bulunduğu kesindir. Ali Turâbî Baba, Alevî inanç 

kültüründe önemli bir ocağın kurucusudur. 1265 yılında vefat edip köyüne 

defnedildiği söylenmektedir. Bugün Ali Turâbî Baba ocağına bağlı: Çankırı 

ili Şabanözü ilçesinden 6 köy, Ankara ili Çubuk ilçesinden 6, Kalecik 

ilçesinden 2 köy, Kırıkkale’nin Hasan Dede Kasabası,  Sulakyurt ilçesi 

Hamzalı köyü ile  Bursa ve Eskişehir’den birer köy bulunmaktadır. 

Ali Turâbî Baba’ya atfedilen birçok şiir bulunmaktadır. Özellikle Haydar 

Teberoğlu mezkûr eserinde bu şiirlerin hemen hemen hepsini vermekte, 

bazı Turabi mahlaslı şiirlerde de tereddüt göstermektedir. Bizim 

incelememize göre Ali Turabi Baba’ya atfedilen şiirlerin hiçbirisi ona ait 

değildir.  

6. Hoş İslamlar Türbesi 

Atkaracalar ilçesinin güneyinde Dumanlı Dağlarının eteklerinde bulunan 

türbe, ilçeye 3 km. mesafededir. Halk arasında “Hoşnâmlar” olarak 

bilinmektedir. Bu türbede yatan zâtın Hacı Hamza Sultan olduğunu, 1420–

1500 yılları arasında yaşadığını, Horasan’dan İstanbul’a gelip ilim tahsil 

ettiğini, daha sonra bugün türbesinin bulunduğu yere gelip irşad 

faaliyetlerine başladığını türbesindeki kitabeden anlıyoruz.13 Atkaracalar’da 

bir medrese inşa etmiş, burada dönemin ileri derecedeki ilimlerini 

okutmuştur. Hamza Sultan, Kadiri tarikatı şeyhlerindendir. 20. asrın 

başlarına kadar türbesinde kadiri külahının bulunduğu bilinmektedir. Ilgaz-

Yerkuyu’da medfun Kadiri tarikatı şeyhlerinden Mehmet Nuri Efendi’nin 16 

Haziran 322/1906’da bu türbeyi ziyaretinde yazmış olduğu şiirde bunu 

açıkça belirtir:  

Teferrüc nâmında seyrâna çıktık 

Çayır çimen âb u revân gidiyor 

Nazar-ı ibretle her yana baktık 

Kavvâs olup bahre dalan gidiyor 

Şehr-i Karacalar burc-ı evliyâ 

Hamza Sultan derler himmet-i bâlâ 

Herkim ki ederse sıdk ile duâ 

                                                           
13  Bazı kaynaklar, Sicill-i Osmani ve Şakaik-i Nu’maniye’yi kaynak olarak gösterseler de bu iki 

kaynakta bahsedilen Hamza-i Karamani’nin Hoşislamlar’da yatan Hamza Sultan ile bir ilgisi 

yoktur. 
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Şifâ bulup ihsân alan gidiyor 

Kıble tarafından gördüm ziyaret 

Türbenin üstünde yeşil işaret 

Mahzun gelen memnun gider selamet 

Hastaları şifâ bulan gidiyor 

İsmine söylenir Zâti Hoşlanbar 

Kâdiri külahı başta âşikâr 

Her taraftan zükûr inâs bî-karâr 

Murâdına vâsıl olan gidiyor 

Nûrî sen varınca ziyaret eyle 

Gulbî Sultan durur riâyet eyle 

Ruhuna Fatiha hidâyet eyle 

Nâr-ı aşka düşüp yanan gidiyor 

Ayrıca Atkaracalar’da bulunan Habib-i Karamanî türbesi ile bu yörede 

bulunan ve çeşitli savaşlarda cepheye gittiklerine inanılan “asker balıklar” 

da önemli ziyaret yerlerindendir. Buralardaki ziyaret yerlerinden Evliya 

Çelebi, Seyahatname’de de bahsetmektedir.  

7. Pîr-i Sani Türbesi,( Şeyh Mustafa Çerkeşî): Şeyh Mustafa Çerkeşî, (1743-

1814) Çerkeş’de doğmuştur. Kastamonu’da bulunan Halvetiye tarikatının 

Şabaniye kolunun kurucusu olan Şeyh Şaban-ı Veli’nin izinden gitmiş olup 

tasavvufta Çerkeşiyye kolunun kurucusu olarak bilinmektedir. Çok yönlü 

bir kişilige sahip olan Şeyh Mustafa Çerkeşi’nin Osmanlı döneminde, ulema 

ile tarikat mensupları arasındaki ihtilafın mahiyeti ve çözüm yolları 

hakkında devrin padişahı Sultan II. Mahmud’un yönelttiği sorulara cevap 

olarak kaleme aldığı “Risale-i fi tahkiki’t-tasavvuf” adlı eseri hem ulema ile 

tekke mensuplarının ihtilaflarının giderilmesi açısından hem de içerdiği 

muhteva ile tasavvuf tarihi açısından önemlidir.14 Bu öneminden dolayı 

döneminin bir çok alim ve şair, taşrada, Çerkeş’te yaşayan Şeyh Mustafa 

Çerkeşî’ye bağlanmıştır.15  

                                                           
14  Abdulkerim Abdulkadiroğlu, “Şeriat Uleması ile Tarikat Meşayihi İhtilafı ve Tekke ve Zaviyelere 

Tayinler Hakkında İki Vesika” Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. XVIII, s.335-353 
15  Nihat Azamat, “Çerkeşi Mustafa Efendi”TDVİA, c.8, s.273 
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Şeyh Mustafa Çerkeşî bölgede Pîr-i Sâni olarak bilinmekte olup bu zatın 

soyundan hem Osmanlı döneminde hem de Cumhuriyet döneminde önemli 

kişiler gelmiştir. Kabri hâlen önemli bir ziyaret yeridir.  

A) PASİF İNANÇ TURİZM MERKEZLERİ 

1. Astarlızâde Hilmi Efendi Türbesi: Astarlızade Mehmet Hilmi Efendi 

(1876–1962) Osmanlının son döneminde, Cumhuriyetin ilk yıllarında 

yaşamıştır. Çankırı’da tahsilini tamamlamış, tasavvufi olarak Çerkeşli 

Mehmet Hilmi Efendi’ye bağlanmıştır. Milli Mücadeleye katılmış, 

Ankara’da kendisine verilen görevleri yerine getirmiştir. Daha sonra 

Çankırı’da irşat faaliyetlerine devam etmiş, halkın büyük bir teveccühünü 

kazanmış bir kanaat önderidir.  Manevi etkisinin günümüzde de halen 

devam ettiği gözlemlenmektedir. Kabri Sarıbaba’da aile mezarlığında olup 

halk tarafından çok sık ziyaret edilmektedir.16  

2. Konak köyü, Şeyh Kara Mustafa Türbesi: Ankara yolu üzerinde Konak 

köyünde medfun bulunan Şeyh Kara Mustafa, 1447 yılında hayatta olduğu 

ve İstanbul’un fethinden sonra İstanbul’da tahsilini tamamladığı ondan 

bahseden kaynaklarda belirtilmektedir.17  Tasavvufi bir şahsiyet olarak 

bilinen Şeyh Kara Mustafa’nın Konak köyü ve civarında çok geniş bir 

araziye sahip olduğu ve bunları vakfettiği 1460 tarihli kendi vakıf 

kayıtlarından anlaşılmaktadır.18 Vefat tarihi kesin bilinmemekte olup kabri 

Konak köyündedir. Bölgede manevi ağırlığı halen devam etmekte olup 

türbesi çok sık olarak ziyaret edilmektedir.  

3. Ilgazlı Şeyh Ahmet Efendi Türbesi:Halk arasında “Ilgazlı Hacı Baba” 

olarak bilinen Ilgazlı Şeyh Ahmet Abduşoğlu (1892–1975) Osmanlının son 

döneminde İstanbul’da yetişmiş, medreselerde ilim tahsil etmiş hafız bir 

şahsiyettir. Kendisi tasavvufi olarak Seydişehirli Abdullah Efendi’nin 

ekolünden olup hocası Devrekânili Merdan Efendi’dir. Ahmet Abduşoğlu, 

halk arasında sevilen ve halkın problemlerine çözüm bulmak için hep 

olumlu yaklaşan bir kanaat önderidir. Mevcut bilgilerimize göre iki tane 

                                                           
16  Geniş bilgi için bakınız: Mustafa Aşkar, Çankırılı Astarlızâde Mehmet Hilmi Efendi, 

İstanbul–2005, 256 s.  
17  Tayip Başer, a.g.e. s.19 
18  Osmanlı Belgelerinde Çankırı, s.183 
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risale yazmıştır. Kabri Ilgaz Cendere köyünde olup halen halk tarafından 

ziyaret edilmektedir.19  

4. Yerkuyu Şeyhi Şeyh Aliyyü’l-Büka Türbesi: Aliyyü’l-Büka’nın 12. 

yüzyılda Türkistan’da doğduğunu, aynı yüzyılın başlarında oradan 

ayrılarak Hac görevini yerine getirmek için önce Hicaz’a, daha sonra Şam ve 

Urfa’ya gittiğini oğlu Hacı Murad-ı Veli’den bahseden kaynaklar 

yazmaktadır. Türbesi Ilgaz ilçesi Yerkuyu köyünde bulunan Şeyh Aliyyü’l-

Büka, tasavvuf tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Seyyid Abdulkadir 

Geylani’nin (1077–1167) sağlığında icazet verdiği 13 halifesinden biri olup 

ismi bazı kaynaklarda “Şeyh Baka” olarak geçmektedir.20 Aliyyü’l-Büka, 

Urfa’da Halilurrahman camiinde uzun yıllar kayyumluk yaptıktan sonra İç 

Anadolu bölgesine doğru yola çıkmış, Tosya-Ilgaz arasında bulunan 

Yerkuyu köyüne yerleşmiş ve buraya bir dergâh kurmuştur. Bugün bu 

dergâhın yeri bilinmekte ancak kendisinden eser kalmamıştır. Aliyyü’l-

Büka’nın kabri köyün içindedir.  Eşi Hatice Hanım Ahlât köyü civarında 

Gürlek Tepe’de medfundur.  

5. Orta-Elvan Seydi Türbesi: Elvan Seydi, Orta ilçesi Elmalı kasabasında 

medfundur. Babası Eldivan-Seydi köyünde medfun olan Hacı Murad-ı 

Veli’dir. Kasabada adına bir cami bulunmaktadır. Elvan Seydi’nin dergâhı 

ve oraya ait olan bir ahır yıkılmıştır. Ayrıca Elvan Seydi’ye ait vakıf kayıtları 

da bulunmaktadır. Elvan Seydi’nin kabri köy mezarlığında olup üstü kubbe 

ile kapatılmıştır.  

Çankırı’da inanç turizminin lokomotifi, geçmişte yaşamış mutasavvıf 

şahsiyetlerdir. Bu mutasavvıf şahsiyetler –halk deyimiyle evliyalar- 

bakımından Çankırı zengin bir mirasa sahiptir. Bugün komşu iller, özellikle 

Kastamonu’nun “evliyalar şehri” olarak anılmasından dolayı İç Anadolu’da 

inanç turizminden önemli bir pay almaktadır. Çankırı bu konudaki mevcut 

potansiyelini yeterince ortaya koyamamış ve tanıtamamıştır. Bu noktada 

yapılması gereken öncelikle mevcut kanunların dışına çıkmadan, batıl 

inançlara ve hurafelere yer vermeden bununla beraber halkımızın inanç ve 

ruh motivasyonunu sağlayacak tanıtımlara ve hizmetlere ihtiyaç vardır. 

İnanç ve ruhsal ihtiyaçlardan doğan bu hizmetlerin bu sektöre uygun olarak 

                                                           
19  Geniş bilgi için bakınız: Abdulkerim Abdulkadiroğlu, Şeyh Ahmet Abduşoğlu, Çankırı–2004, 

150 s. 
20  Selçuk Eraydın, Tasavvuf ve Tarikatlar, İstanbul–1990, s.520 
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yapılması durumunda şehrimiz inanç turizminden önemli miktarda pay 

alacaktır. Ülkemizde çeşitli dini ve kanaat gruplarının zaman zaman 

şehrimize gelerek bu yerleri ziyaret ettikleri bilinmektedir. Burada yapılması 

gereken bu sektörün farkında olup bundan şehrimiz adına yeteri kadar 

yararlanmaktır.  

Yapılacak ilk iş, öncelikle bu inanç turizm merkezleri olabilecek yerlerin tam 

tespiti ve buralar hakkında ciddi ve bilimsel araştırmaların ortaya 

konmasıdır. Ayrıca bu dini ve tarihi mekânların aslına uygun olarak 

onarımdan geçmesidir. Böylece bu tarihi ve manevi şahsiyetler ile tarihi ve 

dini mekânlar hak ettikleri yeri bulacak, vefatlarından asırlar sonra da 

insanlara hizmet etmeye devam edeceklerdir.  

Şöyle bir turistik seyahat planı da uygulanabilir: Hafta sonu Cumartesi 

Ankara’dan çıkış, Şabanözü-Mart köyünü ziyaret, Eldivan Seydi köyünü 

ziyaret ve Çankırı’ya gelinir. Çankırı’nın tarihi ve dini mekânları ziyaret 

edilir. Gece Çankırı’da konaklanır. Pazar günü Ilgaz, Kurşunlu ve 

Çerkeş’teki tarihi ve dini mekânlar ziyaret edildikten sonra Ankara’ya 

dönülebilir. 
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ÇANKIRI&EKOTURİZM 

Bahattin AYHAN 

ÖZET 

İlk defa eko turizm kavramı 1983 yılında Hector Cebellios-Luscarian (1) 

tarafından deklere edilmiştir. Eko turizm; tutku, heves ve doğal bir geziden 

ziyade yeni bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Çankırı'da turizm 

kavramını düşündüğümüzde il dâhilinde alternatif ve eko turizm 

alanlarında ilginç uygulamalar gerçekleştirilebileceği gözükmektedir. Bu 

bağlamda yerel yöneticiler ve halk tarafından eko turizme sahip çıkılması 

durumunda, gelecekte Çankırı ekonomisinin lokomotifi olması ümit 

edilmektedir 

Çankırı il merkezinin tarihi ve kültürü üzerinde çalışılmış fakat ilçelerde 

yeterince araştırma ve çalışma yapılmamıştır. Turizm kavramı bir bütün 

olarak düşünülmelidir, tarih ve yerel kültürler üzerinde yapılacak 

çalışmalar, yerel otoriteler tarafından benimsenmelidir. 

Çankırı ilinde yetkililer tarafından planlanacak ve gerçekleştirilecek eko 

turizm yatırım alanları vardır; örneğin bozulmamış doğal ortam, çok sayıda 

antik yerleşim yerleri gibi. Çankırı ilinde henüz kazılmamış yer altı 

kentlerine de rastlanır. Diğer tarihi ve doğal yerler; kaya mezarları, antik 

yerleşimler, Camiler, akarsular, termal sıcak su kaynakları, yaylalar, kış 

sporları v.s zikredilebilir. 

Geçmişten günümüze gelen Yâren geleneğini de belirtmek gerekir. Yâren 

seremonisi kış aylarında gerçekleştirilir. Geçmişte gençlere eğitim görevi 

yapmıştır. Katı kuralları vardır. 

Anahtar sözcükler: Eko turizm, Çankırı, Alternatif turizm alanları, Antik 

yerleşim yerleri. Yaran Geleneği 

ÇANKIRI & ECOTURISM 

Ecotourism is mentioned as passion and desire.The concept of ecotourizm 

firstly declared by Hector Cebellios-Luscarian in the year 1983. Ecotourism 

is seen that as a new concept than a form and natural trip. A lot of 

descriptions had been made since 1983. When we think about the tourism 

concepts at Çankırı; alternatives and ecotourism will be very interesting 

applications will be realised over the hinterland. The ecotourism is not 

well-known at Çankırı. It hoped that ecotourism will be the locomotives 

of Çankiri's economy in the future. The functions of ecotourism must be 

noticed by the local-people and directories. 

                                                           
 Araştırmacı-Yazar 
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The capital of province is to be studied on culture and history but the 

districts are not well researched and studied on yet. The tourism concept 

must be think as a whole. The studies of histories and native cultures of 

the districts are to be appropriated by the local outhorities. 

The province of Çankırı has too many fields which can be plannaed and 

realised by the outhorities, for example she has an undisturbed natural 

medium, too many dissolved archaic settlements. At the districts of 

Çankırı we can meet underground cities which are not excaveted. 

The other most important historical and natural places are; rock thombs, 

archaic settlements, mosques, valleys, streams, thermal water sources, 

high plateaus, winter sports etc. must be noticed. 

We must mentioned Yaran tradition, which is a traditonal ceremony that 

coming from past to present. Yaran ceremonies are realised during the 

winter period. It's act as a training function for youngs in the past. It has 

some rules which are rigid. 

Key words: Çankırı, Ecotourism, Tourism alternatives, Antic settlements, 

Tradition of Yaran 

1.  GİRİŞ 

Yaşanan ekonomik ve teknolojik gelişmeler; klasik güneş, deniz ve kumdan 

oluşan turizm kavramını artık aşmış ve önemli değişimlere uğramıştır. 

Turistlerin bir kısmı artık alışılmış merkezlerin dışında, doğa ile iç içe olan 

mütevazı tesislerde dinlenceleri için iyi bir standart oda ile birlikte doğası 

bozulmamış ortamda tatil yapmak istemektedir. 

Çarpık kentleşme sonucu kent dokusunun sürekli bozulması, doğal, kültürel 

ve tarihi değerlerin yok edilmesi insanları yeni arayışlara itmiş; dinlence 

başta olmak üzere kültürel aktiviteleri, sporu ve sağlığı da içine alan tatil 

arayışlarına yöneltmiştir. . 

Gelecek dönem içinde turizmin ihtiyaçları yönünden alt ve üst yapısını 

tamamlamış bir Çankırı; turizmin nimetlerinden yararlanabilecek ve 

kalkınmasını bu yolla sağlayabilecek, bozulmamış doğa, tarih ve kültürel 

etkinliklere sahiptir. Çankırı il sınırları içinde yaptığımız gezilerde ve 

kaynak taramalarında bu potansiyelin mevcut olduğunun tespitini yaptık. 
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2. EKOTURİZM KAVRAMI 

"Ekoturizm; eğitimi, eğlenceyi ve macerayı birleştirerek bir arada sunan, 

doğayı korumayı hedefleyen bir turizmdir" (2 Laarman&Durst 1987). 

"Ekoturizm; doğal alanların çevre ile uyum içinde değerlendirilmesi, 

korunması ve toplulukların kültürel değerlerinin korunması, güçlü 

tutulmasıdır" (3 Young 1992). "Ekoturizm, doğal alanlara yapılan gezilerde 

çevrenin korunması ve yerel halkın güçlendirilmesinden sorumludur" (4 

Blangy&Wood 1992; Ecotour Society definition). "Güçlü bir ekoturizm; 

çevreyi ve kültürel değerleri korur" (5 Association of Australia 1992). 

"Çevresel olarak ekoturizm seyahat ve ziyaretlerden, göreceli olarak doğal 

alanların tahrip edilmemesinden, doğadan hoşlanılmasından ve 

değerlendirilmesinden sorumludur" (6 Ceballos-Lascurain 1993; IUCN 

definition). "Ekoturizm; doğa bağlamlı turizm olup, doğal çevrenin 

yorumlanması ile ekolojik olarak güçlendirilerek düzenlenmesidir" (7 

National Ecotourism Strategy 1994&Queensland Ecotourism plan 1997). 

Ekoturizmi; doğal ve kültürel değerlerin korunarak turizme açılması olarak 

özetleyebiliriz. 

Eko turizmin dikkat çekici tanımlarından birini yapan Doğa için Dünya 

Fonu (WWF) ekoturizmi, vahşi doğa çevresinde doğal çevreye en az etkide 

bulunan ve bu arada yerel topluluklara ekonomik fayda sağlayan turizm 

türü olarak tanımlıyor. 

Özde aynı olan farklı yorumlar üzerinde fikir birliği bulunan temel 

karakteristikler şöyle sıralanabilir; 

 Doğa temelli olması (ziyaretçilerin doğal alanlardaki doğal ve geleneksel 

kültür unsurlarını gözlemleme ve anlamaya çalışıma) 

 Bio çeşitliliğin korunmasına katkıda bulunması 

 Yerel toplumların refahını desteklemesi 

 Olumsuz çevresel ve sosyo kültürel etkilerin minimuma indirgenmesi için 

aktivitelerini hem turistler hem de yerel halkın sorumluluğunda 

düzenlemesi 

 Yenilenemez kaynakların minimum kullanımını gerektirmesi 

 Yerel mülkiyetin ve yerel topluma dönük istihdam imkânlarının 

üretilmesini öngörmesi, 



Bahattin AYHAN 

 

100.YILA DOĞRU ÇANKIRI 

 

426 

Oldukça yakın bir gelecekte eko turizmin ister istemez dünyada olağanüstü 

bir öneme sahip olacağı, turizmi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin 

turizm sektöründe gittikçe önem kazanan bir anahtar rolü oynayacağı 

beklenmektedir (8 K.Ünlüönen). 

Kısaca eko turizm; Doğal çevreyi, ekolojik sürdürülebilirlik, doğal alanların 

korunması, eğitim ve yorumda çevreyi anlama, kültürel devamlılık, yerel 

toplulukların korunması, dinlenme-macera ve haz almayı içinde 

barındırmaktadır. Sakin, özenle seçilmiş alanlar turizm sektörüne geniş 

olanaklar sunmaktadır. 

2.1.Ekoturizmin çekiciliği 

Eko Turizm üzerine odaklanmanın nedeni; turizmi yeşillendirme düşüncesi 

ve gelecekte turizm sektörünün güçlendirilmesinde yatmaktadır. Ekoturizm 

üzerine ilginin büyüyerek artması sadece ekolojiye, kültüre, sosyal 

güçlendirmeye dayandırılamaz, burada ekonomik unsurlar da önemli yer 

tutar. Ekoturizm uygulamalarında; genellikle küçük grupların, küçük aile 

işletmelerinde, geleneksel mimari dokunun hâkim olduğu atmosferin de 

yardımıyla yerel kaynakların ekonomik olarak kullanımı hedeflenmektedir. 

2.2 Ekoturizmin bileşenleri 

Bu bileşenler: Biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkıda bulunması, yerel 

halkın refahının gözetilmesi, yerel halkın ve turistlerin bilinçlendirilmesinin 

sağlanması, küçük ölçekli işletmeler tarafından küçük turist gruplarına 

hizmet verilmesi, turistlerin ve yerel halkın turizm endüstrisi hakkında 

sorumlu hareket etmesinin sağlanması, geri dönüşü olmayan kaynakların 

minimal düzeyde tüketilmesi, turizm yönetimine yerel düzeyde katılımın 

önemsenmesi, iş fırsatlarının ve mülkiyetin yerel halk lehine gelişmesinin 

gözetilmesi gibi hedefler ortaya konmuştur. ( 9 Yörik) 

2.3 Ekoturizmin amacı 

Geniş bir hedefe yönlendirilen amaçlar; turizmin doğal ve geleneksel 

çevreye verdiği tahribatın en alt düzeye indirilmesi, turistlere ve yerel halka 

doğanın ve geleneksel sosyo-kültürel çevrenin korunmasına yönelik eğitim 

verilmesi, yerel yönetim ve halkla işbirliği içinde gelişen sorumlu bir ticaret 

olarak özendirilmesinin sağlanması, koruma kapsamındaki doğal ve sosyo-

kültürel alanların yönetimi için kaynak ayrılması, turizmin negatif etkisinin 

en alt düzeye indirilmesi amacıyla sosyo-kültürel ve doğal çevreye yönelik 

uzun vadeli takip ve değerlendirme programlarının desteklenmesi, turizmin 
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yerel halkın geçimine katkıda bulunmasını sağlayacak şekilde 

geliştirilmesinin temini, turizm gelişiminin yörenin sosyal ve çevresel 

kapasitesini artıracak şekilde gelişmesinin temini, çevreye uyumlu, doğal ve 

geleneksel sosyo-kültürel yaşamla iç içe geçen, yöresel bitki örtüsünü ve 

yaban hayatını koruyan alt yapı yatırımlarının gerçekleştirilmesidir (10 

E.Yörik). 

2.4 Ülkemizde ekoturizm 

Oğuz boylarının Anadolu'ya getirdikleri geleneksel yaylacılık nedeniyle 

Ülkemizde ekoturizm deyince akla yayla turizmi gelmektedir. O nedenledir 

ki eko turizmin gelişmesi öncelikle dağlar üzerinde (yaylalarda) gelişme 

göstermiştir. Doğanın insan istifadesine sunduğu ortam, o bölgede yaşayan 

ve hayatını idame ettiren insanların kültürlerini ve tarımsal üretim 

gelenekleri ile ürün ve hizmetlerinin yerinde değerlendirilmesi nedeniyle 

benimsenmiş olup, gelişme göstermektedir. 

2.5. Dünya Turizm Örgütü tarafından öngörülen ve Türkiye'nin kabul 

ettiği ekoturizm hedefleri 

Doğal ve kültürel mirasın korunma statüsü geliştirilerek, ilgili bakanlık 

tarafından yürütülen turizm çeşitlendirme politikasının ana hedeflerinden 

birisi olan kırsal alanlarda ve korunmuş alanlar civarında bulunan yerel 

toplumların yaşam düzeyi geliştirilmelidir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm ürünlerini çeşitlendirmeyi ve 

sahillerdeki baskıyı azaltacak ve turizmin nimetlerini sosyo-ekonomik 

açıdan daha az gelişmiş bölgelere dağıtacak tatil projelerini yaşama 

geçirmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda geliştirdiği projelerden bazıları: 

Dağ-doğa yürüyüşü (trekking), yayla turizmi, akarsu turizmi (kano, rafting), 

bisiklet tur güzergâhlarının belirlenmesi, atlı doğa yürüyüşü, mağara 

turizmi, sportif olta balıkçılığı, kuş gözlemciliği (ornitoloji) botanik (bitki 

inceleme) gibi kategorilere ayırmıştır. Ekoturizmin gelişimi ile birlikte bu 

çeşitleneceği ve artacağı düşünülmektedir. 

3. ÇANKIRI'DA EKOTURİZM POTANSİYELİ 

3.1. Mevcut durum 

Çankırı kent merkezi, bütün ilçeler ve bazı büyük köylerde yaptığımız arazi 

taraması ve alt yapı tespitlerimizin sonucunda: Çankırı merkezde yetersiz 

olmakla birlikte ilçe seviyesindeki yerleşim birimlerinin birkaçı istisna 

olmak üzere hiçbir alt yapının olmadığı, tespitleri yapılmıştır. Tespitlerde 
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öncelikle turist ne arar? sorusunun yanıtını bulmaya çalışmış ve sonuçta 

Çankırı'nın günübirlik gelen turistleri dahi ağırlayabilecek tesislerden 

yoksun ve halkın misafirperver olmasına rağmen turizme yatkın olmadığı 

gözlemlenmiştir. 

3.2. Doğal Kaynaklara Bağlı Turizm Potansiyeli 

3.2.1 Akarsular: Akarsu turizmi büyük yatırımlara ihtiyaç göstermez. 

Yatakları boyunca çevrenin tarihi, arkeolojisi ve otantik kültürel yapısı ile 

uyum ve bütünlük oluşturur. Son yıllarda meydana gelen küresel ısınma 

nedeniyle maalesef su kaynakları giderek azalma eğilimi göstermektedir. 

İlin başlıca akarsuları Devrez (Devres), Gerede (Soğanlı-Melan) çayları ile 

Kızılırmak turizm yönünden değerlendirilebilir özelliklere sahiptir. Adı 

geçen akarsularda yağışlı ilkbahar aylarında ve suyun bol olduğu 

dönemlerde su sporlarından bazılarını yapmak olasıdır.  

Kızılırmak il içinde 41 km. lik bir yol kat eder ve ortalama debisi 60-80 

m3/saniyedir. Devrez çayı il içinde 211 km. yol kat eder ortalama debisi 8.9 

m3/saniyedir. Gerede çayı 52 km. lik bir kısmı il içinden geçer ve debisi 15 

m3/saniyedir. Özellikle Kızılırmak ile Soğanlı ve Devrez Çayı bahar 

aylarında su sporlarına uygun durumdadır. Bu sporlar arasında rafting, 

nehir kayağı önerilebilir. Diğer çayların debileri çok küçük olup yaz ayları 

suları iyice çekilmekte olup su sporları yönünden elverişli değildirler. 

3.2.2 Göller: Kışın su tutan yazın kuruyan çok sayıda göl vardır. Yaz 

aylarında su bulunan göllerin çevrelerini alt yapısını tamamlamak koşuluyla 

rekrasyon alanı olarak kullanmak mümkündür. Alt yapısı tamamlanmamış 

göllerin halka açılması yoğun bir çevre kirliliği ve tahribatına neden olacağı 

gibi var olan doğal kaynağın kurumasının da nedeni olacaktır. 

İldeki başlıca göller: Çırdak, Bulancak, Osman, Dumanlı, Taşkaracalar, 

Kamış, Kayı, Çivi, Bozkara, Bakkal, Gül, Domuz, Karagöl, Sazak, Uzun, 

Yayla, Hasır, Kürt, Pazar, Büyük, Dipsiz, Sülük, Hacılar, Kadıgil. Maalesef 

yaz ayları adı geçen göllerin bir kısmında su bulunmamaktadır. Bazıları 

Osman gölünde olduğu gibi dolmuş ve saz, kamış, otla kaplanmıştır. 

Göllerin ve çevresinin eko turizme açılması alt yapı ve koruma tedbirleri 

alınmadan asla yapılmamalıdır. 

3.2.3. Göletler: Çankırı'da irili ufaklı çok sayıda gölet bulunmaktadır. 

Bunların çoğu küçük su depolama havzasına sahip hayvan sulama 
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göletleridir. Şabanözü- Karaören, Eldivan-Karadere göletlerinin su tutma 

kapasiteleri 500-900 bin m3 arasında değişmektedir. Bu göletler su sporları 

yönünden değerlendirmeye alınabilir. Bütün akarsu kaynaklarında olduğu 

gibi göletlerin korunmasız ve alt yapısız ekoturizme açılması 

düşünülmemelidir. Aksi bir uygulama çevre felaketini de beraberinde 

getirecektir. 

3.2.4. Barajlar: ilin tek barajı Orta-Güldürcek barajıdır. 6.200 ha.lık bir alanı 

kaplayan baraj gölü her türlü su sporu faaliyeti yapmaya elverişlidir. Barajın 

su tutma kapasitesi 53 milyom m3. Hacılar barajı yapım aşamasında, 

Kızlaryolu, Terme barajları planlama aşamasındadır. Su tutma 

kapasitelerine göre yeni yapılan barajlarda su sporları ve olta balıkçılığından 

yararlanma beklenilebilir. 

3.2.5. Doğa Yürüyüşleri (Trekking): Belirli zamanlarda il Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü lokal olarak Ilgaz dağında yürüyüş turları düzenlemektedir. Bu 

düzenleme dışında her hangi bir etkinlik yoktur. Doğa yürüyüşü doğa ile 

bütünleşmek için yapılan en uygun sosyal etkinliktir. Doğa yürüyüşü 

yapacaklar için elverişli alanlar mevcuttur. Bu yürüyüşler akarsu vadileri 

boyunca diğer turizm çeşitleri ile birleştirilerek yapılabilir. Örneğin Soğanlı 

çayı; Çerkeş ile Bayramören ilçesi arasında akan kısmında yürüyüş ile 

birlikte köprüler, kaya mezarları, otantik köy evlerini bir arada görmek 

mümkündür. Aynı şekilde Devrez ve Acı Çay vadileri çok elverişli yürüyüş 

parkur alanına sahiptir. Buralarda da kaya mezarları ve yakın çevrelerinde 

nekropol, eski yerleşim alanlarının gezilmesi de düşünülebilir. Çerkeş, İlgaz, 

Bayramören, Yapraklı, Eldivan ve Şabanözü ilçelerinin ormanlık ve meşelik 

alanları da yürüyüş parkuru için elverişlidir. 

3.2.6. Dağcılık: Çerkeş-llgaz arasında bir hat çektiğimizde yükseltisi fazla 

olan dağ silsileleri yer alır. Bu yükseltiler aynı zamanda step iklimi ile 

Karadeniz iklimi arasında yer aldığından flora ve faunaca da zengindir. 

Yapraklı bölgesi içinde aynı durumun varlığını söyleyebiliriz. Adı geçen 

bölgelerde kış turizmi, dağ yürüyüş ve tırmanışları yanında dağların 

tektonik ve morfolojik yapısı ilgi çekmektedir. Kuş gözlemciliği, yaban 

hayatını gözlemleme ve avcılık yanında botanik turizmi içinde olanaklar 

sunmaktadır. 

3.2.7. Atlı Dağ Yürüyüşü: At sırtında yaylalar, vadiler, ormanlar ve dağlarda 

yapılan gezintilerin tümünü içine alır. Çankırı'nın tamamında atlı doğa 
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yürüyüşü gerçekleştirme imkânı vardır. Atkaracalar ilçesinin pilot bölge 

seçilmesinde yarar görülmektedir. Atkaracalar geçmişte at yetiştiriciliği ile 

bilinen bir ilçedir. Doğa koşulları yetiştiriciliğe de elverişlidir. Ekonomik 

getiri bakımından at yetiştiriciliği, buna bağlı olarak rehberlik hizmetleri, 

yeme içme ve konaklama hizmetleri zorunlu bir gelişme gösterecektir. Atlı 

doğa yürüyüşleri diğer ilçeler içinde çekici bir ekoturizm çeşididir. Atlı doğa 

yürüyüşlerinin çekiciliği ise bu sporla uğraşan kesimin ekonomik gelir 

seviyesinin en az orta ve üstünde olmasıdır. Bu durum yerel halkın 

ekonomik getiri ve kalkınmasında iyi sonuçlar vermektedir. 

3.2.8. Bisiklet-Motosiklet Turu: Özellikle orman ve dağ yolları ile geçilebilir 

vadilerde ve var olan patika yollarda gerçekleştirilir. Belirli tur güzergâhları 

üzerinde uygun mesafelerde bisiklet ve motosiklet turu yapanlar için 

ihtiyaçlarının giderildiği küçük çaplı da olsa tesislere ihtiyaç vardır. Genelde 

belirli köylere bu amaçla teşvikler getirilebilinir. Yeme, içme, yatma yanında 

onarımların yapılabileceği küçük çaplı atölyeler, ilk yardım bu tesislerin 

bünyesinde yer almalıdır. 

3.2.9. Oto Safari: Gruplar halinde küçük arazi araçları (jeep) ile yapılan 

gezilerdir. Burada önemli olan otomobilin gidebileceği dağ, orman yolunun 

olmasıdır. Oto safari üst gelir grubunun sporudur bu nedenle kendilerine 

hitap edebilecek tesisler ve hizmetler ister. Yapılacak planlama sonrası 

Çankırı'da ki belirlenen İlçeler için bu konuda teşvik yatırımları sağlanabilir. 

Oto safari, doğanın kirlenmesi yönünde olumsuz etkileri olması nedeniyle 

tepki almaktadır. Uygulama öncesi iyi araştırılmasına İhtiyaç vardır. 

3.2.10. Foto Safari: Günümüzde dijital teknolojinin gelişmesi ile birlikte 

fiyat yönünden çok ekonomik olan fotoğraf çekimi revaç bulmuştur. 

Panoramik manzara, dağ, kuş, ağaç, yapılar, akarsular, göller, çeşitli 

hayvanların ve diğer nesnelerin resimlendiği bir tutkudur. Foto safari, 

trekking, bisiklet, motosiklet turları ve oto safari içinde yer alabilir bu 

nedenle resim çekimleri için özel bölgelerin belirlenmesine ihtiyaç vardır. 

3.2.11. Av Turizmi: Turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi amacıyla 

yapılan sportif faaliyetler arasında gelir. Av sporuna meraklı olanlar değişik 

yer ve kültürleri tanıma olanağını bulurlar. Bölgede bulunan av hayvanları; 

kurt, çakal, tilki, sincap, tavşan, karaca, yabandomuzu, çay dere ve 

göletlerde sazan, alabalık türleri bulunur. Tavşan, tilki, yabandomuzu, 

bıldırcın, keklik, kurt, çakal yabanördeği avı mümkündür. Hangi 
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hayvanların avının serbest olduğu Merkez Av Komisyonu kararıyla 

belirlenmektedir. Çankırı'ya 73 km. uzaklıkta olan Ilgaz Dağı Milli Parkı 

içerisinde kurt, tilki, bıldırcın ve keklik gibi av hayvanları mevsimlik 

avlanırken, yaban domuzu her mevsim avlanmaktadır. 

3.2.12 Hayvan Türlerinin Araştırılması: Araştırmacıların ve özel merakı 

olanların doğada yaşayan hayvanları tanımaları ve incelemeleri yönünde 

Çankırı bölgesi oldukça zengin bir faunaya sahiptir. Bu hayvanlar; toprak 

solucanı, salyangoz, kırkayak, karasinek, sivrisinek, siyah çekirge, 

peygamberdevesi, ağkurdu, çam kese kurdu, balansı, sarı arı, eşek arısı, 

üvez, köstebek, tarla kertenkelesi, cüce kertenkele, kaya kertenkelesi, 

köryılan, Hazer yılanı, gece kurbağası, çevik kurbağa, şeritli kurbağa, ev 

faresi, siyah ev sıçanı, tilki, köpek, kedi, sincap, tavşan, ak leylek, karakarga, 

ispinoz, guguk kuşu, pencere kırlangıcı, boğmalı tarlakuşu, arıkuşu, 

sarıasma, ev serçesi, saksağan, kaya güvercini, üveyik, sığırcık, karatavuk, 

çobanaldatan. 

3.2.13 Kuş Gözlemciliği (Ornitoloji): Doğayı kuşların dünyasından 

tanımayı amaçlayan ve gözleme dayanan bir spordur. Göçmen kuşlarda 

dahil mevsimsel olarak değişik kuş çeşitlerini Çankırı'da gözlemlemek 

olasıdır. İlgaz dağında; ak gerdanlı bülbül, cüce kartal, çakır, kara 

ağaçkakan, kara çaylak, kara kanarya, kaya kartalı, kır incirkuşu, kızıl şahin, 

küçük sıvacık kuşu, mısır akbabası, sakallı akbaba, kızıl akbaba, küçük 

kartal, yılan kartalı görülebilir. Çeşitlilik nedeniyle İlgaz dağında kuş 

gözlem evi bulunmaktadır. Ornitoloji, sabır ister ve dürbün, teleskop gibi 

optik âletlere ihtiyaç gösterir. Gözlemin yapılacağı yerlerin önceden 

belirlenmesi ve yetkililerce türler hakkında bilgi içeren kitapçıkların 

hazırlanmasına ihtiyaç vardır. 

3.2.14 Sportif Olta Balıkçılığı: Devrez, Kızılırmak, Soğanlı ve Terme çay 

başta olmak üzere çay dere ve göletlerde sazan, alabalık, yayın, aynalı sazan, 

levrek, çay balığı, tatlı su kefali türleri bulunur. İlgaz Dağı Milli Parkı 

Baldıran vadisinde alabalık üretme istasyonu ve avlanma göletleri 

bulunmaktadır. Akarsuların kirlenmesi sonucu Devrez çayında bundan on 

beş yıl önce 22 çeşit balığın olduğu bugün ise sadece 10 çeşit kadarına 

rastlandığı Devrez kıyısında olan köy halkı tarafından belirtilmektedir. 

Akarsuların kirlenmemesi ve canlı hayatın devamı için atıkların sulara 

akıtılması yönünde geç kalınmış olmakla beraber acil önlemlerin alınmasına 
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ihtiyaç vardır. Suyun olmadığı yerde, bitki, bitkinin olmadığı yerde canlı 

olmayacağına göre o zaman eko turizmden bahsedilemez. 

3.2.14. Botanik Turizmi: Karadeniz bölgesi kıyı şeridi boyunca nemcil 

türlerden oluşan gür ve bu şeridin güneyinde şiddetli kış soğuklarına 

dayanıklı kuru ormanlar yer alır. İç Anadolu'nun step iklimi ile kuzeyin 

yağışlı Karadeniz iklimi arasında geçiş bölgesi olan Çankırı'da; buna bağlı 

olarak kuzeyden güneye inildikçe bitki çeşitlerinde değişmeler ve 

yoksullaşmalar karşımıza çıkar. Çankırı ilinin güneyi ve güneybatısında 

tipik step iklim ve bitki örtüsü özellikleri görülür. Step iklimi içinde gelişen 

yıllık ve çok yıllık bitkilerden olan ve ilkbaharda birkaç aylığına da olsa 

çevreyi yeşillendiren, sarı, kırmızı, mavi, mor, pembe renklerle bezendiren 

papatya, çiğdem, menekşe, gelincik, düğün çiçekleri, ballıbabalar, 

sığırkuyrukları, devedikenleri, gevenler, peygamberçiçekleri ve daha 

niceleri, kısa süreli ömürleriyle bulundukları coğrafyayı bir renk cümbüşüne 

dönüştürürler. 

Bölgede yetişen belli başlı ve bilinen bitkiler; kavak, söğüt, kara ve sarıçam, 

köknar, ardıç, kayın, meşe, Uludağ köknarı, ladin, adi gürgen, ardıç, fındık, 

ıhlamur, böğürtlen, kızılcık, eğrelti, ısırgan, sütleğen, çayırotları, hububat, 

yemlik ve yemeklik baklagiller, deve dikeni, yumak, ayrık otu gibi çeşitleri 

sayabiliriz. 

Endemik Bitkiler: Ilgaz çiğdemi başta olmak üzere yavşan, kangal, papatya, 

devedikeni, peygamberçiçeği, tekesakalı, karahindiba, geven, çivitotu, 

hardal otu, sığırkuyruğu, eşekdikeni, ebegümeci, yabani soğan, Arap 

sümbülü, ballıbaba, turnagagası, brom, deli yulaf, buğday, arpa, domuz 

ayrığı, çavdar, ayrıkotu, kandamlası, hezaren, düğünçiçeği, taçlı kuzu 

gevreği, sinirotu, canavarotu, gevrek söğüt, akkavak gibi endemik bitkiler 

Çankırı florasında ayrı bir özeliğe sahiptir. 

Anıt Ağaçlar: Botanik turizmi içinde yer alan anır ağaçlar, yaşları, şekilleri 

ve dokuları ile ilgi çekmektedir. Orman İçinde olabilecekleri gibi bozkırda 

da tek başına bulmak mümkündür. Anıt ağaçların bulunduğu yerler ve 

özellikleri: 

Dokuz Kardeşler Karaçamı: 200 yaşında olduğu tahmin olunan karaçam 

Çerkeş (Çakmak)'te bulunur. 
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Koca Meşe: Tahmini yaşı 400 yıl olan Koca Meşe Yapraklı ilçesine bağlı 

Karacaözü köyünün güneyinde yer alır. 

Demir Meşe: Tahmini yaşı 700-1000 olarak belirtilen Demir Meşe Eldivan 

ilçesine bağlı Küçükhacıbey köyündedir. 

Türbe Çamı: Tahmini yaşı 400-500 yıl olan Türbe çamı Eldivan ilçesi İldivan  

Dağı Pazarduran mevkiindedir. 

Paşasultan Çamı: Tahmini yaşı 400 yıl olup Orta ilçesi Paşasultan Yatırı 

yakınındadır. 

3.2.16  Milli Parklar: Ilgaz Dağı Milli Parkı: Ankara'ya uzaklığı 200 km. olan 

Milli Park, Çankırı-Kastamonu karayolu üzerindedir. Kara ve sarıçam ile 

köknar ağaçlarının hâkim olduğu ormanlar çok zengin orman altı bitki 

örtüsüyle kaplıdır. Sürekli akan sular, geyik, karaca, tilki, yaban domuzu, 

ayı ve daha birçok yaban hayvanının yaşadığı park dört mevsim ilgi 

çekmektedir. Milli Park içinde değişik jeolojik oluşumlar, morfolojik yapı, 

çok zengin bitki çeşidi, vadiler, akarsular ve karla kaplı zirve her zaman 

merak ve ilgi odağı olmaktadır. Milli park içerisinde kış sporları için tesisler 

olduğu gibi, altyapısı tamamlanmış piknik alanları da vardır. 

3.2.17 Kış Turizmi: Alt yapısı tamamlanmış kış turizmine elverişli tek bölge 

Ilgaz dağıdır. Kış sporları için Doruk ve Yıldıztepe'de konaklama, kayak 

tesisleri mevcuttur. Ilgaz kayak merkezlerinin özellikle Ankara'ya yakın 

olması cazibe merkezi haline gelmesinde büyük etkendir. Özellikle Ilgaz ilçe 

merkezi ile kayak merkezlerine ulaşımın teleferikle sağlanması yönünde 

yatırımlara ihtiyaç vardır. 

3.2.18. Hava Sporları: Oldukça zevkli olan hava sporları arasında bulunan 

yamaç paraşütü, balon, model uçak-planör uçuşları için Çankırı'da değişik 

yerlerde bu sporları yapma olanağı vardır. Yamaç paraşütü: Bayramören 

ilçesinde gerçekleştirilmekte ve her yıl bu spora karşı ilgide artmaktadır. 

Bütün spor dallarında, konaklama ve dinlence için en önemli unsur 

ulaşımdır. Gelişen teknoloji hava ulaşımını ekonomik kılmaktadır. Turizm 

ve sağlık hizmetlerinden yararlanılması açısından Çankırı'nın bütün 

ilçelerinde helikopter pisti ile küçük uçaklar için hava alanına ihtiyaç vardır. 

Balon ise ulaşımı zor olan bölgelerin gezilmesi için çok elverişli bir hava 

sporu aracıdır. Resim, kamera çekimleri yanında ulaşılamayan yerlerin 

izlenmesi bakımından çok zevkli bir spordur. Yüksek dağların ve yaylaların, 
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ormanların üzerinde yapılacak balon uçuşları sportif faaliyet yanında 

insanların bölgeyi tanımalarına da yardımcı olmaktadır. Kızılırmak, Devrez, 

Soğanlı çay vadileri üzerinde, ormanlık ve dağlık alanlarda yapılacak balon 

gezilerinin çok ilginç olacağını söyleyebiliriz. Yerel etkinliklerde balonla 

kent turları düzenlenmektedir. Balon, içine doldurulan sıvı propan gazının 

ısıtılması ile havalanır. Bu nedenle havalanmanın yapılacağı noktalarda alt 

yapıya ihtiyaç vardır. 

Model uçaklar, insan taşıma yeteneği olmayan, havadan ağır, belirli 

boyutlarda yapılan, kontrollü ve serbest olarak uçabilen hava araçlarıdır. 

Model uçak yapımı ve uçurmak oldukça zevkli ancak sabır isteyen bir 

hobidir (11.Kültür gov.tr). Bu amaçla pilot bölgeler tespit edilerek eğitim ve 

uygulamaya geçilmesi için hiçbir engel bulunmamaktadır. 

3.2.19. Yayla Turizmi: Ilgaz, Eldivan, Şabanözü, Çerkeş ve Bayramören 

ilçeleri ormanlıktır, il genelinde 80 823 ha. normal koru, 74 919 ha. bozuk 

koru, 5 065 ha. bozuk baltalık olmak üzere toplam 161435 ha. ormanlık alan 

bulunur. Bu da il yüzölçümünün % 30'unu meydana getirir, il 

genelinde yayla özelliğine sahip araziler toplam arazinin % 3'ü kadardır. 

Ilgaz’da Kırkpınar, Mülayim, Karapınar, Bozan, Osman gölü, Bozkır, 

Aliözü, Yapraklı Büyük ve Küçük yayla, Eldivan, Çerkeş, Şabanözü Bakırlı 

yaylaları en önemlileridir. 

Ilgaz Bozan ve Kırkpınar yaylaları: Rakımın 1654 m. olduğu yaylada yaz 

ayları kullanılan 32 adet yayla evi ve 130x150 m. Boyutunda bir göl vardır. 

Çam ve köknar ağaçlarıyla çevrili yayla sürekli yeşil ve çayırlıktır. Ulaşımın 

kolay olması, manzarası, temiz havası, göleti ve bol su kaynakları nedeniyle 

günübirlik piknik için çok elverişli durumdadır. Ayrıca atlı ve yaya 

yürüyüşü, manzara seyri, foto safari, sportif olta balıkçılığı, kamping ve 

karavan gibi eko turizm çeşitlerinin gerçekleştirilmesine çok uygundur. 

Yerel yönetimler yaylalar için insanların günübirlik istifadesi yönünde 

düşünceye sahiptirler. Bu düşüncenin sürekli faydalanılan tesislerin 

yapımına yönlendirilmesinde yarar bulunmaktadır. Çevre kirlenmesi ve 

doğanın tahrip edilmesinin önlenmesi için yaylaların tamamında koruma 

tedbirleri acilen alınmalıdır. 

Yapraklı Büyük Yayla: Yapraklı'ya yaklaşık 11 km. uzaklıkta olan yaylanın 

elektrik ve suyu mevcut, yolu asfalttır. Günübirlik piknik yapma dışında atlı 

ve yaya yürüyüşü, bisiklet, kamping, foto-safari, karavan gibi eko turizm 

http://gov.tr/
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çeşitlerinin uygulanabileceği bir alandır. Yapraklı yaylasında alt yapı 

çalışmalarına başlanmıştır. Yaylanın rakımı 1650 m. civarındadır. Kara 

avcılığı içinde uygun olan yaylada eko turizminin geliştirilmesi yönünde 

çalışmalar yapılmaktadır. Yayla turizm merkezlerinin seçimi ve yapılacak 

aktivitenin ekonomik olarak sürdürülebilmesi için; "doğal değerlere yönelik 

potansiyelin zengin,, sivil mimari karakterinin varlığı,, kent merkezine ulaşımın 

kolay,  yöre halkının sosyal yapısının turizme yatkın ve diğer turizm çeşitleri ile 

entegrasyonunun sağlanabilir olması” gibi kriterler ortaya konmuş; Bakanlıkça, 

“kırsal kesimde yaşayanların da turizm gelirlerinden pay almasının sağlanması, 

turizm yatırımcısı için ekonomik açıdan uygun ve cazip yayla turizm merkezlerinin 

oluşturulması, yayla turizminin sürdürülebilirliği için ürün çeşitliliğinin 

sağlanması, yayla turizmine yönlendirilecek turist profilinin belirlenmesi" 

hedeflenmiştir (12 www.kültür gov. tr). 

3.2.20 Kamp-Karavan: Ilgaz, Yapraklı ve Çerkeş ilçelerinde bulunan yaylalar 

ve yasak olmayan ormanlık alanlarda kamp, karavan için uygun alanlar 

vardır. Doğanın tahrip edilmemesi, çevre kirliliğini önleyici tedbirlerin 

yanında asgari düzeyde altyapı çalışmalarının gerçekleştirilmesine ihtiyaç 

vardır. 

3.2.21 Piknik-Mesire Yerleri: Kent merkezinde: Karaköprü bahçeleri, 

Tatlıçay vadisi, Feslikan bahçeleri, Kenbağ Orman fidanlığı, Atkaracalar 

ilçesinde Çamlık, Çerkeş ilçesinde Fidanlık, Sey Beli, Hisar çamlık, Eldivan 

ilçesinde Bülbülpınarı, Karadere ve Saray göletleri, Ilgaz ilçesinde 

Yıldıztepe, Tepelice. Yapraklı ilçesinde Hazım Dağlı Mesire yeri, Şabanözü 

ilçesinde Mevsim bahçesi ile Şabanözü, Karaören, Karakaya, Gümerdiğin 

göletleri. Bayramören ilçesinde Göl Yaylası, Baş Değirmenler günübirlik 

piknik amacıyla kullanılmaktadır. Bunların bir kısmında piknik için gerekli 

alt yapı mevcuttur. 

3.2.22 Çiftlik: Kırsal alanlar dingin, uyumlu, insana güven ve huzur verici, 

temiz havası, samimi insanların bulunduğu alanlar olarak düşünülür. 

Önemli olan güven, sakinlik ve doğaya yakın olmaktır. Bu özlemde olan 

insanlar çiftlik yaşamını tercih etmektedirler. Çiftlik yaşamı ile birlikte yeni 

iş olanakları, kentten kırsal alana düşünce transferi, kırsal alan ekonomisinin 

canlanması ve kentten kırsal alana giden insana deneyim kazandırması, 

çevreye saygı, yerel halk ile iç içe olma gibi özelliklere sahiptir. Uygun 

olanlarda gerçekleştirilecek organik tarım çiftliklerini de bu kategoride 
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değerlendirmek gerekir. Özellikle üst sınıf gelir sahiplerinin ilgilendiği 

çiftlik turizmi küçük çapta da olsa yöre için mikro kalkınmaya neden olur. 

Çevreden alınan mal ve hizmetler aile ekonomisine girdi sağlar. 

3.2.23 Gençlik: Seyahat etme, yeni yerler görme ve farklı sosyal ortamlarda 

bulunmanın gençlerin kişilik gelişmesine büyük katkısı olmaktadır. Seyahat 

ederken öğrenme, sosyal yaşamı ve otantik kültürü ile halkın içinde 

bulunma gençler için bulunmaz bir fırsattır. Doğal olarak gençlere en az 

harcama ile bunu gerçekleştirme fırsatı verilmeli, güvenilir, temiz ve en 

uygun fiyata dinlence ve eğlence imkânları sağlanmalıdır. Bunun için de 

resmi kurumların misafirhanelerinden ve Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı 

yurtlardan en düşük fiyatla yararlandırılmaları zorunludur. Ayrıca 

kentlerde ve köylerde pansiyon işletmeciliğinin gerçekleştirilmesine ivedi 

olarak ihtiyaç vardır. Yerli ve yabancı öğrenciler için farklı otantik bir 

bölgede geçirilecek tatilin, yerel turizme etkisi yadsınamaz. 

3.2.24 Termal Turizm: “Termomineral su banyosu, içme, inhalasyon, çamur 

banyosu gibi çeşitli türdeki yöntemlerin yanında iklim kürü, fizik tedavi, 

rehabilitasyon, egzersiz, psikoterapi, diyet gibi destek tedavilerinin birleştirilmesi ile 

yapılan kür (tedavi) uygulamaları yanı sıra termal suların eğlence ve rekreasyon 

amaçlı kullanımı ile meydana gelen turizm türü" olarak tanımlanmıştır. (13 

www.kultur.gov.tr). Çankırı'da bu tarife uygun termal turizm uygulaması 

olarak Termomineral su banyosu, içme, termal suların eğlence ve rekreasyon 

amaçlı kullanımı uygulanabilir konumdadır. İçme kürleri ise; mineralli sular 

ile kaplıcalarda ya da yaşanılan yerde yapılan içme kürleridir Kurşunlu 

Çavundur dışında termal kaynakların değerlendirildiği tesise sahip başka 

yer yoktur. Çankırı'da çok sayıda ılıca, içme, hamam, madensuyu kaynağı 

vardır. Bu kaynakların alt yapılarının tamamlanarak halkın istifadesine ve 

ekonomiye kazandırılması yerel yönetimlerin başlıca hedefi olmalıdır. 

Bilindiği gibi Kuzey Anadolu Fay Hattı boyunda yer alan yerleşim birimleri 

termal su kaynaklarından yararlanmaktadır. Ilgaz-Kurşunlu-Atkaracalar-

Çerkeş hattı veya civarında değişik derinliklerde termal kaynağa 

rastlanmaktadır. Aynı hat boyunca su buharı, kuru buhar, sıcak su şeklinde 

değişik derinliklerde Jeotermal enerji ve termal kaynaklar mevcuttur. 

Bunların içinde ekonomik olarak çıkarılması mümkün olan doğal su 

kaynaklarının gerek sağlık turizminde ve gerekse tarımda sera ısıtmada 

kullanılması düşünülmeli, böylece kaynakların birkaç yönlü kullanılma 

olanağı sağlanmalıdır.  

http://gov.tr/


ÇANKIRI&EKOTURİZM 

 

IV. ÇANKIRI KÜLTÜRÜ BİLGİ ŞÖLENİ BİLDİRİLERİ 

 

437 
 

Çankırı'da Mevcut Termal Su Kaynakları (14 B.Ayhan) 

Adı Bölgesi Tedavi Edici Özellikleri 

Çavundur Termali Kurşunlu-Çavundur Romatizma 

Acısu Kurşunlu-Hacımuslu Mide, Bağırsak, Karaciğer 

Hışıldayık Kurşunlu Sindirim Ve Karaciğer 

Bozan Hamamı Ilgaz-Bozan Cilt Ve Sindirim Sistemi 

Kazancı Maden Suyu Ilgaz-Kazancı Karaciğer, Safrakesesi,Mide 

Ilısılık Maden Suyı Llgaz-Llısılık İçme Ve Banyo 

Kaynarcı Suyu Ilgaz-Ödemiş Cilt Hastalıkları, Romatizma 

Bozatlı Ilgaz-Bozatlı Cilt Hastalıkları-Uyuz 

Maden Suyu İlgaz-Yaylacık Mide Şişkinlikleri 

Şeyhler Ilgaz-Şeyhler Mide, Barsak, Hazımsızlık 

Melan İçmesi Bayramören Mide, Karaciğer 

Çapar Maden Suyu Şabanözü-Çapar Sindirim, Romatizma, S.Kesesi 

Karakoçaş Ilıcası Şabanözü-Karakoçaş Cilt Hastalıkları 

Kısaç Maden Suyu Orta-Kısaç Maden Suyu 

Buğören Maden Suyu Orta-Buğören Maden Suyu 

Hışıldayık Orta-Derebayındır Cilt Hastalıkları, Maden Suyu 

Şahçuvaz Ilıcası Yapraklı Şifalı Olarak Bilinir 

Maden Suyu Yapraklı-Kullar Böbrek Taşı 

Kükürt Kaynağı Atkaracalar-Kükürt Sindirim Sistemi 

Şıhlar Nezle Suyu Korgun-Şıhlar İçme Kürlerinde Kullanılıyor 

Ildızım Korgun-Lldızım Şifalı Olarak Bilinir 

Tüney Merkez-Tüney Mide, Bağırsak 

Hışıldayık Çerkeş-Bayındır Hemoroid 

Kükürtlü Su Çerkeş Cilt Hastalıkları 

Akkaya Ilıcası Çerkeş-İmamlar Cilt, Romatizma, Mide, Barsak 

Kös Hamamı Çerkeş-Bedil Deri, Romatizma, Mide, Barsak 

Şerafettin İçmesi Çerkeş Deri Hastalıkları, Romatizma 

Bölme İçmesi Çerkeş Deri Hastalıkları, Romatizma 

Bayındır Ilıcası Çerkeş  

Ilıca Orta-Kalfat  

Balıklı Hamam Orta-Dodurga  

İçme Yapraklı-Akyazı Hazımsızlık 

İçme Yapraklı-Kavakköy  
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Çankırı'daki termal su kaynakları incelendiğinde içme ve kaplıca sayısının 

fazlalığı göze çarpmaktadır. Kurşunlu Çavundur dışında termal tesis 

yoktur. Mevcut kaynaklar değerlendirilmemektedir. Su ve buhar debilerinin 

çoğaltılmasına, turizme kazandırılmasına ihtiyaç vardır. Termal kaynakların 

yeterli debiye kavuşturulması halinde ek listede belirtilen yerlerin tamamı 

turizme kazandırılacağı gibi, tarımın özellikle seracılığın gelişmesinde de 

önemli bir ekonomik katkı sağlayacaktır. 

3.2.25 Pansiyonculuğun geliştirilmesi: Kent merkezi, ilçe ve köylerde 

özellikle de termal kaynakların bulunduğu bölgelerde pansiyonculuğun 

geliştirilmesi ve atıl kapasitenin kullanılması hedeflenmelidir. Kırsal 

kesimde alt yapı sorunu olmayan çok sayıda villa tipi ev boş durmaktadır. 

Bazıları ise senede bir ay gibi kısa bir zaman kullanılmakta on bir ay gibi çok 

uzun süre boş kalmaktadır. Verilecek teşvikler ve sağlanacak yatırım 

indirimleri ile boş duran bu evlerin ekonomiye kazandırılması 

düşünülmelidir. Kent merkezi Çankırı'da pansiyonculuğa ayrı bir önem 

verme ihtiyacı vardır. Özellikle üniversite öğrencilerine imkân ve iç turizme 

katkı sağlama amacıyla pansiyonculuk önemsenmeli ve gerçekleştirilmeli 

3.2.26 Mağaralar: İl içinde çok sayıda mağara vardır. Devrez, Soğanlı ve Acı 

Çay vadileri dışında Şabanözü, Çaparkayı. Yapraklı, Ilgaz, Orta, Orta Kalfat, 

Çankırı merkez, Kurşunlu Köpürlü, Çerkeş gibi bazı bölgelerde sayısı az 

olmakla beraber mağaralara rastlanır. Mağara yoğunluğu genellikle jeolojik 

yapıya bağlı olarak akarsu vadilerinde veya yakınında toplanmıştır. 

Mağaraların turizme açılması yönünde Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

tarafından;  

 Mağaranın turizm açısından önem arz eden ve turizme hizmet veren 

yerleşim merkezlerine yakın olması 

 Mağaranın sahip olduğu morfolojik ve diğer oluşum özelliklerinin farklı 

ve ilgi çekici bir takım unsurları taşıması (kendi özelinde çekici bir özelliğe 

haiz olması) 

 Doğal etkenlerle oluşan mağaraların yanı sıra insanların barınak, sığınak, 

ibadet yeri ve depolamacılık gibi amaçlar için kazdıkları veya oydukları 

yapay mağaralar da bulunmaktadır. Bu özellikteki mağaraların arkeolojik 

ve kültürel değer taşıması 

 Mağaraya ulaşımın kolay ve rahat sağlanabilmesi  
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 Mağaraya girişin ve çevresinin oraya gelen ziyaretçilere hizmet vermeye 

uygun düzenleme yapılmasına (otopark, kafeterya vb.) elverişli olması,  

gibi kriterlerin yerine getirilmesini ön koşul olarak belirlemiştir. (14 

www.kültür.gov.tr) 

Tuz Mağarası: Çankırı kent merkezine 20 km. uzaklıkta olan mağarada 

Hititler dönemimden bu tarafa tuz istihsal edilmektedir. Çok sayıda 

galeriden meydana gelir. Tarihi değeri yanında sağlık turizmi açısından da 

değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Mağara içinde tuzdan oluşmuş 

sarkıt ve dikitler bulunur. Sağlık açısından astım hastalarına iyi geldiği 

bilinmektedir. Tuz Mağarasının değerlendirilmesi konusunda Çankırı 

Valiliğince çalışmalar yapılmaktadır. Öncelikle mağara yolunun yapılması 

yanında, mağara girişinin düzenlenmesi asgari düzeyde alt yapı hizmeti 

verebilecek tesislerin kurulması, mağara içi aydınlatma, yön gösterme 

levhaları yanında mağara içi krokisini de içeren açıklamalı broşürlerin ivedi 

olarak bastırılması ve eksikliklerin zaman geçirilmeden tamamlanmasına 

ihtiyaç vardır. Kent merkezi ile mağara arasındaki ulaşım sorununu 

halledilmesi gerekmektedir. 

SONUÇ 

Her türlü doğal zenginliğin kullanımındaki temel ilke, koruma kullanma 

dengesinin sağlanmasıdır. Turizm sektörü içinde bu dengenin sağlanması 

çok önemlidir. Doğal ve kültürel mirasın korunması, kırsal alanlarda ve 

korunmuş alanların çevresindeki toplumların yaşam düzeylerinin 

iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, eko turizm konusunda gerek yerel halkın ve 

gerekse turistin eğitimi ve bilgilendirilmesi esas alınmalıdır. Çankırı'da 

henüz eko turizmin başlamamış olması gelecekle ilgi yapılacak plan ve 

yatırımların özenle uygulanmasına imkân verecektir. Bu planların 

uygulanmasında Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman, Milli Eğitim İl 

Müdürlükleri, Valilik ve Belediyeler ile Kaymakamlıkların koordineli 

çalışma ihtiyacı doğmaktadır. 

Eko turizmin gerçekleşmesi aşamasında doğal çevrenin koruması esas 

alınmalı, turların ehliyetli ve eğitilmiş elemanlarca yapılarak çevreye zarar 

verilmemesi yanında yasaklara ve kısıtlamalara uyulması, doğada atık 

bırakmamak, doğanın tahribine neden olacak eylemlerde bulunmamak, 

yaşamı tehlike altında bulunan flora ve faunaya gereken titizliği göstermek, 
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yaşam alanlarını tahrip etmemek mutlaka uyulması gereken kurallar olarak 

ön plana çıkarılmalıdır. 

Eko turizm yönünden günübirlik piknik, balık avı, avcılık ve Ilgaz’da 

yapılan kış sporları dışında göze çarpan aktivite yoktur. 2007 yılından 

itibaren Bayramören ilçesi yamaç paraşütü sporunda dikkati çekmeye 

başlamıştır. Ayrıca Tuz Mağarasının turizme kazandırılması çalışmaları 

yapılmaktadır. 

Çankırı'da eko turizmin gelişebilmesi için alt yapıya ihtiyaç vardır buna 

yetişmiş insan gücüde dahil edilmelidir. Yapılacak bir mikro planlama ile 

eko turizm potansiyeli olan alanların tespiti ve alt yapının 

gerçekleştirildikten sonra turizme açılması zorunludur. Eğitim alanında 

turist rehberlik kursları açılmalı, eko turizmin halka benimsetilmesi için 

eğitim ve teşvik desteği verilmelidir. Kısa vadede kış ve hava sporları ilgi 

çekecek düzeye getirilmelidir. Gerede (Melan), Devrez, Kızılırmak ve Acı 

çay vadileri değişik eko turizm amaçlı aktiviteler için çekici konumdadır. 

Yayla turizmi yanında hafta sonu evleri veya dağ evleri benzeri 

uygulamalar için orman içi ve orman dışı alanlar çok uygun durumdadır. 

Çankırı'da çok sayıda irili ufaklı termal kaynak bulunmaktadır. Bu 

kaynakların debilerinin arttırılarak turizme kazandırılması yönünde 

çalışmalar yapılmasına ihtiyaç vardır. 

Ankara'ya çok yakın olması nedeniyle geliştirilecek eko turizm alanları her 

zaman için ilgi görecek buna bağlı olarak da yerel halk gerek hizmet ve 

gerekse üretimini değerlendirme olanağı bulacaktır. Çankırı'nın turizm 

potansiyelinin değerlendirilmesi, tanıtılması konusunda ilin tek sivil toplum 

kuruluşu olan Çankırı turizm derneğinin il özel idaresi bütçesinden 

desteklenmesi ile tanıtım konusundaki zorlukların çoğu aşılabilecektir. 

Valilik, kaymakamlık ve belediyelerce Çankırı turizm derneği desteklenmeli 

her ilçede bir dernek şubesinin açılması için çalışmalara başlanmalıdır. Adı 

geçen dernek tarafından gerekli basılı evrakların temini, merkez ve ilçelerde 

information ofislerinin açılması zaman geçirilmeden gerçekleştirilmiş 

olmalıdır. 

 

Dip notlar: 
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ÇANKIRI EVLENME GELENEKLERİ ÇERÇEVESİNDE GÖRÜLEN EL 

İŞLEMELERİNDEN ÖRNEKLER 

 

H.Ayla ŞENTÜRK* 

 

ÖZET 

Araştırmada Çankırı evlenme gelenekleri tespit edilmiş, bu süreç içinde 

kullanılan el işlemeli örnekler ve bugünkü kullanım durumu hakkında 

bilgiler verilmiştir. Araştırma örneklemini Çankırı merkezinde yaşayan 

aileler oluşturmaktadır. Kaynak kişilerle görüşmeler yapılarak veriler elde 

edilmiştir. Çankırı evlenme geleneklerinin de yer aldığı bu çalışmada; 

evlenme sırasında kullanılan giyim-kuşam ve ev eşyaları örnekleri üzerinde 

el işlemelerinin yoğun olarak kullanıldığı görülmüştür. Evlenme gelenekleri 

çerçevesinde kullanılan el işlemeli örnekler günümüzde hatıra niteliğinde 

saklanmakta ve korunmaktadır. Ayrıca ailelerin evlenme törenlerinde el 

işlemeli örnekleri kullanma istekleri, Çankırı halkının geleneklerine 

bağlılıklarının göstergesi olarak düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çankırı, Evlenme Gelenekleri, El İşlemeleri. 

I. GİRİŞ 

Kültür; doğanın yarattıklarına karşılık, insanoğlunun yarattığı her şeydir, bir dizi 

sosyal süreçlerin bileşkesidir, bir insan ve toplum kuramıdır1, geçmişten miras kalan 

ve öğrenilebilir olan değer, norm ve davranış kalıpları toplamından oluşur2 gibi 

çeşitli şekillerde tanımlanmaktadır.  

İnsan kendini korumak ve yüceltmek, soyunu devam ettirmek için maddi ve 

manevi varlıklara muhtaçtır. Kültür, insanların ve toplumun istekleri, 

çevrenin ve kaynakların sağladığı imkânlar ölçüsünde doğar ve gelişir. Türk 

halkının tarih boyunca yarattığı yaşama ve koruma vasıtalarından meydana 

gelen zengin bir kültürü vardır. Bu bakımdan Türk halk kültürü geniş 

coğrafyada yayılmıştır3. 

Halk kültürü kavramı içerisinde, insan hayatının bazı önemli dönem ve 

günleri,“geçiş dönemleri” olarak ifade edilmektedir. Geçiş dönemlerinde 

uygulanan çeşitli pratikler, aynı zamanda ait olduğu bölgenin kültürel 

                                                           
*  Öğr. Gör. Selçuk Ü.  Mesleki Eğitim Fakültesi, El Sanatları Eğitimi Bölümü, Konya / Türkiye. 

0 505 629 08 47 aylasenturk@selcuk.edu.tr, aylasenturk@gmail.com  
1  GÜVENÇ, B. 1999. İnsan ve Kültür. Ankara. s.95 
2  ERKAN, H. ve ERKAN, C.1998. Kültür Politikamızda Yeni Boyutlar, Türkiye’nin Geleceğine 

Yönelik Kültür Değerleri ve Politikaları, Ankara, T.C.Kültür Bakanlığı Yayınları:5, s.3 
3  KAZMAZ, S. 2002. Halk Kültürüne Toplu Bir Bakış, Düşünceler ve Değerlendirmeler, Erdem Türk 

Halk Kültürü Özel Sayısı, II, Cilt:13, Sayı:38, Ankara. s.56 

mailto:aylasenturk@selcuk.edu.tr
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yapısını, karakteristik özelliğini ve sosyal gücünü de gösterir. Bu bölgelerin 

her birinde ait olduğu kültürel yapıya uygun olarak çeşitli örf, adet, töre, 

gelenek ve görenekler gerçekleştirilir. Kanunlar kadar etkili olan bu sosyal 

normların uygulanmasına büyük özen gösterilir4. Bu geçiş evreleri doğum, 

sünnet, evlenme ve ölüm olarak sıralanabilir. İnsanın en önemli geçiş 

evrelerinden birisi de evlenmedir.  

Bilindiği gibi bu el sanatı ürünleri ilk olarak ihtiyaçtan, yaşanılan coğrafi 

bölgelerin özelliğinden ya da ortaya çıkarıldığı günün şartlarından 

kaynaklanan sebepler ile üretilmiştir. Ancak zaman içerisinde bu eşyanın 

ortaya çıkarılma nedenleri ortadan kalksa bile eşyalar üretilmeye, 

kullanılmaya ve saklanmaya devam etmiştir. Evlenme törenlerinde maddi 

kültür öğelerini oluşturan el sanatı ürünlerine ihtiyaç duyulmaktadır5. 

Bu araştırmada Çankırı evlenme gelenekleri çerçevesinde kullanılan ve aynı 

zamanda maddi kültür değeri taşıyan el işlemeli örnekler ve kullanım 

durumu hakkında bilgiler verilecektir. 

II. PROBLEM VE YÖNTEM 

Araştırmada evlenme gelenekleri ve evlenme gelenekleri çerçevesinde 

görülen el işlemeli örneklerin derlenmesi, Çankırı ili merkezi ile 

sınırlandırılmıştır. Çankırı merkezinde yaşayan kişiler örneklem olarak 

seçilmiştir. Ulaşılabilen kaynak kişilerle görüşme yöntemi ile veriler elde 

edilmiştir. 

III. ARAŞTIRMA BULGULARI 

Erkek ve kadının bir aile kurmak için yasaca birleşmeleri olan evlilik, insan 

gruplarının yaşantıları boyunca uyguladıkları ve geliştirdikleri sosyal 

öğelerle yüklü bir kavramdır. Evlilik kadın ve erkek arasında gelenek ve 

göreneğe bağlı olarak şekillenen toplumsal bir anlaşmadır. Ailenin 

toplumsal yapının temeli olması, bu birliği sağlayan evlenme olayına 

evrensel bir karakter kazandırmıştır. Her toplum, bağlı bulunduğu kültür 

                                                           
4  ŞİMŞEK, E. Kadirli ve Sumpas’ta (Osmaniye) Evlenme Adetleri, Folklor Edebiyat Dergisi, 

2003/2, Cilt:9, Sayı:33, Ankara. s.38 
5  Meral AKAN, H. Ayla ŞENTÜRK, Zuhal BEZİRCİ TÜRKTAŞ, Almanya’da Yaşayan Türklerin 

Evlenme Gelenekleri Çerçevesinde Görülen Türk Kültürü İzleri, I. Uluslar arası Avrupalı Türkler 

Kongresi, Cilt I. Şubat, 2008, Antwerp-Belçika. S.382-383. 
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kalıbına uygun belli kural ve kalıplara uyarak evlenme olayını 

gerçekleştirmektedir6. 

Yaşamın ikinci geçiş dönemi olan evlenme, gerek kızın ve erkeğin 

sosyalleşme sürecinin önemli bir aşamasını oluşturması, gerekse aileler 

arasında kurulan dayanışmayı toplumsal ve ekonomik ilişkiyi belirlemesi ve 

düzenlemesi açısından her zaman her yerde önemli bir olay gözüyle 

görülmüştür 7. 

Evlilik ve aşamaları; düğün öncesi, düğün ve düğün sonrası dönemlerde 

uygulanan adet ve gelenekleri kapsamaktadır. Buna göre; düğün öncesi 

evlenme aşamaları, kız bulma (görücülük), kız isteme (dünürcülük), söz 

kesme ve nişan, düğün aşaması; kına gecesi, çeşitli eğlenceler, yemek, gelin 

getirme ve düğün sonrası; duvak açma, el öpme gibi törenleri 

kapsamaktadır. 

3.1. Çankırı Evlenme Gelenekleri; aşağıdaki başlıklar çerçevesinde 

gelişmektedir: 

Kız bulma: Gelenekselliğin ağır bastığı yörelerde görülen evlenme 

biçimlerinin başında halen görücülük gelmektedir. Görücülüğün aslını 

evlenmeye niyetli erkeğin aile büyüklerinin, önerilen kızın evine ziyarete 

gidip hem kızı ve ailesini yakından incelemelerini, hem de niyetlerini belli 

etmeleri oluşturmaktadır. Bu genel olarak kız bakma, kız bulma, görücüye 

çıkma, görücülük olarak isimlendirilmektedir. Görücüye gitme, sabah erken 

saatte ve habersiz olarak gerçekleşmektedir. Bu evrede kullanılan el işlemeli 

bir ürün bulunmamaktadır. 

Kız isteme: Bulunan kızın uygun gelin adayı olduğuna karar verildikten 

sonra aile büyükleri tarafından kız isteme’ ye gidilir. Karşı tarafın olumlu 

görüşleri doğrultusunda söz kesimi için uygun gün tespit edilir. Bu evrede 

kullanılan el işlemeli bir ürün bulunmamaktadır. 

Büyük dünürlük: Çankırı yöresinde genellikle perşembe akşamı, aile 

büyüklerinden erkeklerin de katıldığı büyük dünürlük yapılır. Bu aşamada 

                                                           
6  SANTUR, M. 1998. İç Anadolu’da Gelinin Oğlan Evine Götürülmesi Sırasında Uygulanan 

Gelenekler Üzerine Bir Atlas Denemesi, Türk Halk Kültürü Araştırmaları, Kültür Bakanlığı 

Türk Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları: 275, Ankara. 

s.133 
7  ÖRNEK, S. 2000. Türk Halk Bilimi. T.C. Kültür Bakanlığı yayınları: 1629, Ankara. s.185 
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alınacak eşyalara ve geline takılacak takılara karar verilerek, karşılıklı 

anlaşma sağlanır. Her iki tarafta olumlu karar verdikten sonra imam dua 

eder ve bundan sonraki birlikteliğin tatlı olması için şerbet içilir. Kız ve 

erkek aile büyüklerinin elini öper. Bu aşamada el işlemeli örneklere 

rastlanmamıştır. 

Söz-nişan: Kararlaştırılan günde ailelerin geniş katılımı ya da isteğe bağlı 

olarak aile arasında gerçekleşen yüzük takma törenidir. İsteğe bağlı olarak 

gündüz veya gece, eğlence ya da dualar eşliğinde yapılır. Bu törende kırmızı 

renkli kurdelelere bağlanan yüzükler aile büyüklerinden bir kişi tarafından 

takılır ve kırmızı kurdele kesilir. Aileler arasında ilk hediyeleşme nişan 

töreni ile başlar. Çankırı’da nişan bohçası olarak isimlendirilen bu 

hediyeleşmede karşılıklı olarak iç çamaşırı, gecelik-sabahlık, ayakkabı, terlik, 

havlu, yazma, takım elbise gibi eşyalar hediye edilir. Bu hediyelerin 

konulduğu bohçalar önem taşımaktadır. Gelin ve damat için planlanan 

bohçalar ve bohçanın içerisindeki havlular işlemeli, yazma ve mendillerin 

kenarları oyalıdır. Nişandan sonra araya dinsel bayramlardan birisi girmesi 

durumunda ise her iki taraf birbirlerine hediye götürürler.  

Düğün öncesi törenler: Düğünden kısa bir süre önce düğün hazırlıklarının 

yanında bazı törenler de yapılır. Gelinin çeyizi bu eğlencede sergilenerek 

oğlan evine götürülmek üzere hazırlanır.  

Çeyiz serme töreninde, gelinin çeyizleri erkek evindeki odasına süslenerek 

asılır ve sergilenir. Anadolu’nun çoğu yerinde olduğu gibi Çankırı’da da kız 

çocuğu doğduğu andan itibaren geleneksel olarak çeyiz hazırlığı başlar. 

Çeyiz hazırlama, el sanatı ürünlerinin sürekliliğini sağlayan önemli bir 

unsurdur. Çeyizi vazgeçilmez kılan, düğün öncesinde sergilenecek 

olmasıdır. Bu çeyiz ürünleri içerisinde işlemeli yatak takımları, dantel oda 

takımları ve masa örtüsü, işlemeli ve dantel yastıklar, işlemeli mutfak 

takımları, iğne oyası, mekik, firkete ve tığ oyalı çeşitli yazmalar, işlemeli 

seccade, geleneksel motifli yün çoraplar, halı, kilim ve çeşitli dokumalar yer 

almaktadır. Bu ürünlerin içerisine konularak götürüldüğü sandık, ahşap 

malzemeden oyma tekniği ile süslemelidir. 

Eksik görme, düğünle ilgili alış-verişin yapıldığı, kız ve erkek tarafından aile 

büyüklerinin katılımı ile yapılan bir evredir. Yörede, kız tarafının aile 

büyüklerine alınacak hediyeye Tekellif (Tekellüf) adı verilir. 
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Okuyucu gezme, davetiyenin olmadığı dönemlerde okuyucu kadınlar 

tarafından düğün tarihini çevreye duyurmak ve davet etmek amacıyla 

yapılan bir duyurudur. Okuyucu kadınlar haber verdikleri kişilere okuntu 

adı verilen ve genellikle yazma, çorap, havlu gibi el sanatı ürünlerinden 

oluşan hediyeleri dağıtırlar. Günümüzde bu gelenek, davetiye olmasına 

rağmen, gelin konvoyuna katılan arabalara havlu veya yazma bağlanması 

şekline dönüşerek devam etmektedir.  

Gelin hamamına, Cuma sabahı gidilir ve işlemeli havlu takımları, kenarları 

pullu firkete oyalı beyaz tülbent, peştamal, el örgüsü lifler ve bakır hamam 

tasları kullanılır.  

Bayrak kaldırma töreni; cuma günü namazdan sonra dualar eşliğinde erkek 

tarafının evine bayrak asılarak, düğünün resmen başladığını ilan eden bir 

törendir. Davul, zurna eşliğinde ve yemekler yenilerek, düğün eğlencesi 

başlar. 

Kına gecesi: Çankırı’da düğünden önce yapılan en önemli eğlence kına 

gecesidir. Çankırı ilinde diğer yörelerden farklı olarak, cuma gecesi aile 

içinde Ana kınası yapılır. İkinci bir kına gecesi olan, Kız kınası; kadınlar 

arasında sazlı, sözlü olarak geline kına yakılması amacıyla, kız evi 

tarafından düzenlenir. Çankırı yöresinde kına gecesine gelemeyecek 

hanımlar için kız evinde veya salonda, gündüz saatlerinde ayrı bir eğlence 

olan şenlik yapılır. Kına gecesinde bindallı veya kaftan tercih edilebilir, 

ancak şenlikte mutlaka kaftan (üçetek-cepken) giyilir. 

Kına gecesine katılanlar sosyal statülerine bağlı olarak çeşitli şekillerde 

geleneksel giyimler giymektedirler. Bu giyimler iğne oyalı iç çamaşırı, 

üçetek-icadiye, kaftan, cepken-fermane, şalvar, sıkma, binlik, gümüş kemer, 

yün çorap, oyalı yazmadan oluşmaktadır. Çankırı’da geline üzerinde elmas 

taşlar bulunan taç takılır. Bu taç gelinin takılarını sergilediği gibi, tacın arka 

kısmına beyaz duvak takılarak gelin olduğu belli edilir. Gelin için kırmızı 

renkli, işlemeli başörtüsü ve kına eldiveni kullanılmaktadır. Kına gecesinde 

oğlan evi tarafından çerez ve kına bulunan kına tepsisi getirilir. Tepsinin 

üzeri kırmızı işlemeli örtü ile kaplıdır. Geline kınayı kayınvalide ve kızın 

arkadaşlarından, başından iyi bir evlilik geçmiş bir kadın, ilahiler ve kına 

türküsü eşliğinde yakar. Gelinin ellerine kına yakıldıktan sonra işlemeli kına 

eldivenleri giydirilir.  
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Kız evinde kına gecesi yapıldığı sırada, erkek evinde, erkeklere yönelik 

yapılan eğlenceye Başdonanma denir. Başdonanmada damat giydirme 

töreni yapılır. Çankırı’da düğünlerde damada, diğer yörelerden farklı 

olarak, küçük erkek çocuk sağdıçlık yapmaktadır8. Sağdıç el işlemeli cepken 

giyer. Kına gecesi el işlemeli örneklerin yoğun görüldüğü bir aşamadır. 

Düğün: Köylerde daha çok davullu zurnalı düğünler yapılırken, şehirlerde 

salonlarda yapılan düğünler tercih edilmektedir. Bazı aileler ise düğünlerini 

evde konuklarına ziyafet vererek yapmaktadırlar. Bu yemekler yöresel 

olarak içerik ve şekil bakımından farklılık göstermektedir.  

Düğün töreni, erkek tarafının gelin almaya gitmesi ile başlar. Kız evinde 

gelin çıkarılmadan önce, aile büyüklerinden bir erkek tarafından dualar 

eşliğinde kırmızı kuşak üç kez bağlanır. Gelin aile büyüklerinin ellerini 

öperek vedalaşır ve düğün alayından bir erkeğe teslim edilir. Düğün alayı 

tarafından gelin aldıktan sonra, davul zurna eşliğinde gezdirilir. Gelin erkek 

evine girerken, kapı üzerine yağ, bal sürülmesi, çerez ve bozuk para 

serpilmesi, testi kırılması, su dolu bakraç (kova) tepilerek devrilmesi gibi 

yaygın adetler uygulanmaktadır. Gelin eve girdikten sonra Çankırı 

yöresinde güvey gezdirme, damadın yakın arkadaşları ile sazlı sözlü 

eğlenceli olarak yapılır. Düğün gecesi damat gerdeğe girer. Damat yüz 

görümlüğü olarak geline takı takar.  

Düğün sonrası: Düğünden bir gün sonra Duvak adı verilen bir tören yapılır. 

Bu törende geleneksel giysilerin giyilmesi yaygın bir uygulamadır. Kadınlar 

arasında ve genellikle sazlı, sözlü, eğlenceli olarak yapılan törene kız 

evinden kimse katılmaz. Aynı gün veya birkaç gün sonra ise gelin ve damat 

kız evi ve yakın akrabalara el öpmeye gitmektedir. Çankırı’da el öpmeye 

gidilen büyüklere genellikle yazma, çorap, seccade, patik gibi el sanatı 

ürünlerinden oluşan hediyeler götürülür. Böylece düğün sona ermektedir. 

3.2. Çankırı Evlenme Gelenekleri Çerçevesinde Kullanılan El İşlemeli 

Örnekler’e; giyim kuşam, ev eşyası ve çeyiz ürünlerinde rastlanmıştır. Kadın 

giyimlerinden sıkma, bindallı, cepken, üçetek, namaz başörtüsü, hamam 

havlusu, erkek giyimlerinden sağdıç yeleği ve uçkur, ev eşyalarından sedir 

                                                           
8  Meral AKAN, H. Ayla ŞENTÜRK, Zuhal BEZİRCİ TÜRKTAŞ, Almanya’da Yaşayan Türklerin 

Evlenme Gelenekleri Çerçevesinde Görülen Türk Kültürü İzleri, I. Uluslar arası Avrupalı Türkler 

Kongresi, Cilt I. Şubat, 2008, Antwerp-Belçika. S.382-383.  
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yastığı, sedir eteği, küçük yastıklar, Kuran-ı Kerim kılıfı, çevre, yağlık 

(peşkir) ve nişan bohçası tespit edilebilenlerdir.  

Yörede kadın giyimleri; Üst giyim olarak işlik (içlik), işlik üzerine üçetek, 

üçetek üzerine sıkma, sıkma üzerine fermane, gümüş kemer, fes veya taç, alt 

giyimde şalvar, el örgüsü yün çoraplar ve patik giyilmektedir. Üçetek-kaftan 

yerine, binlik veya bindallı tercih edilebilir. Erkek giyimleri; üst giyim olarak 

renkli gömlek üzerine cepken, fes üzerine ipek poşu, alt giyimde zıvga 

üzerine şal kuşak, köstek veya kama, el örgüsü yün çorap, yemeni veya 

çizme giyilmektedir. Alan araştırmasında, üzerinde el işlemesi olduğu 

bilinen kadın giyimlerinden binlik, erkek giyimlerinden cepken ve zıvga’ya 

rastlanmamıştır. 

Üçetek: Uzun ve önden açık, bel kısmından itibaren yanları yırtmaçlı, 

yırtmaç kenarları oymalı, uzun kollu, kol uçları oymalı, iç tarafı pamuklu 

kumaştan astarlı, kenarları çeşitli şeritlerle süslemeli bir giysidir (Fotoğraf 

No:1). Genellikle mecidiye kumaş tercih edilmektedir. Alan araştırmasında 

oldukça sık rastlanmıştır. Kırmızı zemin üzerine beyaz çizgili kumaştan 

dikilen üçetek ölçüleri; boy: 1 30 cm, kol boyu: 57 cm, omuz: 11 cm, yan 

yırtmaç açıklığı: 67 cm, göğüs: 98 cm, arka etek genişliği: 80 cm, bir ön etek 

genişliği: 43 cm olarak tespit edilmiştir. Ön düğmeleri elde tığ ile örülmüş ve 

içi doldurulmuştur. Düğme karşılığı ilmikli sarma ile birit yapılmıştır. Tüm 

kenarlarda kiremit rengi iplik ile balıksırtı şerit ve paralel iki sıra kordon 

tutturma tekniğinde işleme bulunmaktadır (Fotoğraf No:2). İşlemede ve 

örgüde pamuk iplik kullanılmıştır. 

Sıkma: Vücudu sıkıca saran, önden açık düğmeli, kolsuz, yakası işlemeli ve 

dikişlerle süslemeli, içi astarlı yelek şeklinde, üçeteğin üzerine giyilen bir 

giysidir (Fotoğraf No:3). 

Fermane (Cepken): Kenan Özbel cepkeni; başlıcaları fermene, salta, hırka ve 

yelektir, şeklinde9, Gönül Tizer ise, üzerleri sırma ve kaytanla işli olanları 

olduğu gibi adi, kalınca bezden giyilenleri de görülmüştür, şeklinde 

tanımlamışlardır10.  

                                                           
9  Kenan ÖZBEL. (1961). El Sanatları 5, Anadolu Kadın Kılıkları Kılavuz Kitapları XII, CHP 

Halk Evleri Bürosu. s.7-8 
10 Gönül TİZER. (1974). Giyim Kuşam ve Türk Kadın Kıyafetleri 1. Türk Folklor Araştırmaları, 

Aralık. s.69 
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Cepken siyah çuha kumaştan, içi kahverengi pamuklu kumaş ile astarlı, 

önden açık, bele kadar, uzun kollu, düz yakalı, işlemeli kısa ceket şeklinde 

bir giysidir. Kenarları ve kol uçları oymalı değil düz kesilmiştir. Bitkisel 

bezemelerden oluşan işlemeler kol uçları, omuz, ön beden ve arka beden 

üzerinde yoğundur (Fotoğraf No: 4-5). Elde kordon tutturma tekniğinde 

işlenmiştir. Kordon; sarı ipek iplik üzerine metal iplik bükümlü altın 

renginde ipliğin birkaç kat yan yana getirilip bükülmesiyle oluşturulmuştur. 

Hazırlanan kordon metal iplik rengine yakın dikiş ipliği ile kumaş üzerine 

desen etrafından düzgün sıralamalarla tutturulmuştur. Kol uçları ve 

cepkenin tüm kenarları mor renkte örgü şerit ile temizlenmiş, şerit üzerine 

metal iplik ile balıksırtı tekniğinde işleme yapılmıştır (Fotoğraf No:6). 

Cepken ölçüleri; boy: 45 cm, omuz: 9 cm, kol boyu: 56 cm, göğüs: 102 cm 

olarak tespit edilmiştir. Cepken işlemelerinde kopmalar ve yıpranmalar 

mevcuttur. 

Bindallı: Yapılan alan araştırmasında oldukça sık karşılaşılmıştır. Koton 

kadife kumaştan, uzun, belden kesiksiz bir gelin elbisesidir. Kolları uzun ve 

yakası göğüs hizasına kadar açıktır. Bindallının üzerine gümüş kemer 

takılarak kullanılmaktadır. İçi astarlıdır. Etek uçları pervaz ile 

temizlenmiştir. Kollar, ön ve arka beden yoğun olarak işlemelidir (Fotoğraf 

No:7-8). Elde dival işi tekniğinde işlenen bindallı, koyu mor renkte kadife 

kumaştan dikilmiştir. Dival işinde; düz ve verev sarma, yarma yaprak, 

delikli sarma, kabartma sarma tekniklerine rastlanmıştır. Bindallı ölçüleri; 

boy: 135 cm, kol boyu: 49 cm, göğüs: 108 cm, ön etek genişliği: 1 m, yaka 

açıklığı: 30 cm olarak tespit edilmiştir. İşlemelerde yer yer kopmalar ve 

kumaş havında dökülmeler vardır. 

Sağdıç Yeleği: Bordo ipek tafta kumaştan, içi devetüyü renginde pamuklu 

kumaş ile astarlı, kenarları pervaz ile temizlenmiş kısa yelek şeklinde bir 

erkek giyimidir (Fotoğraf No:9). Yelek kenarları metal iplik ile balıksırtı 

işleme tekniğinde temizlenmiştir. Arka bedende işleme bulunmamakla 

beraber ön beden yoğun işlemelidir (Fotoğraf No:10). Kordon tutturma 

tekniğinde elde işlenmiştir. Yelek ölçüleri; boy: 39 cm, omuz: 7 cm, göğüs: 92 

cm, bel: 89 cm olarak tespit edilmiştir. Oldukça iyi korunmuş bir örnektir.   

Uçkur: Giyimi süslemek ya da elbiselerin, şalvarların belini tutmak amacıyla 

hazırlanmış, iki dar kenarı işlemelerle bezenmiş, uzun dikdörtgen bağdır 
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(Fotoğraf No:11). Keten el dokuması üzerine sarma, verev sarma, şekline 

göre pesent, gözeme ve tel sarma tekniklerinde elde işlenmiştir (Fotoğraf 

no:12). İki kısa kenar, kalın ipek iplik ile iğne oyası yapılarak temizlenmiştir. 

Mavi, mürdüm, açık ve koyu yavruağzı, açık yağ yeşili, yeşil renklerinde 

ipek iplik,  metal iplik ve yassı metal kullanılmıştır. Uçkurun iki kısa 

kenarına “C” dalı, yapraklar ve papatyadan oluşan motif, düzgün sıralama 

ile 4 adet 3 sıra şeklinde oturtulmuştur. Dar kenarlarda motiflerin en alt 

sırasına ara boşluklarına tomurcuk yerleştirilen zig-zag daldan oluşan 

bordür, bağlantılı sıralama ile kısa kenarı sınırlamaktadır. Boyutları 245 cm x 

24 cm. olarak tespit edilmiştir. Metal ipliklerde yer yer sıyrılmalar 

mevcuttur. 

Yağlık (Peşkir): Elleri, yüzü yıkadıktan sonra kurulamak için hazırlanmış, 

iki dar ucu bordürle bezenmiş, keten ya da pamuklu dokumadan yapılmış 

dikdörtgen örtü; peşkirlerin aynı zamanda peçete gibi dize örterek 

kullanıldığı bilinmektedir11. Küçük boyutlardaki peşkire yağlık 

denilmektedir. Krem rengi pamuklu dokuma üzerine elde işlenmiştir. 

Yağlık 53 cm x 90 cm boyutlarındadır ve karşılıklı iki kısa kenarında işleme 

bulunmaktadır (Fotoğraf No:13). Sarma, hasır iğne, sap işi, balıksırtı ve 

pesent tekniğinde işlenmiştir (Fotoğraf No:14). Sarı, krem, açık ve koyu 

mavi, yavruağzı, açık ve koyu kahverengi, açık yeşil, koyu yağ yeşili, hardal 

renklerinde ipek iplik kullanılarak işlenmiştir. İki dar ucu çırpma dikişi ile 

temizlenmiştir. Yer yer sandık lekeleri mevcuttur.  

Çevre: Çok ince keten bezden yapılmıştır. Mendilden daha büyük, kare 

şeklindedir. Dört bir kenarı işlenmiştir. Başa sarılır ya da göğüste taşınır. 

Geleneklerine bağlı köy halkı için en gözde düğün hediyesidir12. İnce 

pamuklu dokuma üzerine elde işlenmiştir. Verev sarma tekniğinde, mor, küf 

yeşili, pembe renklerinde pamuk iplik ve metal iplik ile işlenmiştir (Fotoğraf 

No:15-16). Çevrenin dört bir köşesine, bitkisel bezemeli motif, merkeze 

doğru yönlendirilerek oturtulmuştur. Motif; saksıdan çıkan ana dal üzerinde 

gül, yan dallar üzerinde yaprak ve tomurcuklardan oluşmaktadır. Motifler 

her bir köşede “L” biçimli, dağınık ve düzensiz zig zag dikişleri biçiminde 

köşebent ile sınırlandırılmıştır. Kenarları 0,5 cm. kıvrılarak baskı dikişi ile 

                                                           
11 Örcün BARIŞTA. Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Türk İşlemeleri, Kültür Bakanlığı 

Yayınları/2342, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1999, Ankara, s.222 
12 Nurhayat BERKER. Türk İşlemeleri. Yapı Kredi Bankası Yayınları, 1974, İstanbul. 
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temizlenmiştir. Boyutları 48 cm x 48 cm olarak tespit edilen çevrede sandık 

lekeleri ve yer yer kopmalar vardır.    

Nişan bohçası: Kare ya da kareye yakın dikdörtgen biçiminde olan keten, 

atlas, kadife, pamuklu, vb. kumaşlar üzerine yapılan işlemelerle bezenmiş, 

eşyayı temiz bir biçimde saklamak ya da taşımak amacıyla yapılmış 

örtülerdir. Bohçaların özellikle nişan bohçası olarak hazırlananların Türk 

sanatında önemli bir yeri vardır13. Bordo kadife üzerine dival işi tekniğinde 

işlenmiştir. Arkası kırmızı pamuklu dokuma ile astarlıdır. Kenarları hazır 

harç ile temizlenmiştir. Merkezde ana motif daire şeklindedir ve köşelerde 

yer alan bitkisel bezemeli motifler merkeze yönlendirilmiştir (Fotoğraf 

No:17-18). Bohçanın boyutları 110 cm x 100 cm olarak tespit edilmiştir. 

Kumaş havında yer yer dökülmeler vardır. 

Hamam havlusu: Pamuklu havlular kız gösterme ve gelin hamamı gibi özel 

günlerde kullanılmaktadır. Krem renginde havlunun iki kısa kenarındaki 

havsız bölümde işleme bulunmaktadır (Fotoğraf No:19). İşlemede gözeme, 

pesent, dolgulu sarma, verev sarma ve tel sarma teknikleri kullanılmıştır. 

Açık yeşil, koyu yeşil, açık mavi, açık kahverengi, bej rengi kalın bükümlü 

ipek iplik, metal iplik ve yassı metal tel ile işleme yapılmıştır. Dar 

kenarlarında ince bir bağlantılı “S” bordür ve tomurcuklar üzerine, motifler 

düzgün sıralamalarla yerleştirilmiştir. Boyutları 180 cm x 84 cm olarak tespit 

edilen havlunun kısa kenarları saçak bırakılarak temizlenmiştir (Fotoğraf 

No:20). Baş, omuz ve boy havlusu olarak üçlü takım olduğu düşünülmekte, 

ancak diğer iki parçasına rastlanmamıştır.  

Kur’an-ı Kerim Kılıfı: Kur’an-ı Kerim’i korumak ve saklamak amacıyla 

işlenerek hazırlanmıştır. Devetüyü renginde kadife kumaş üzerine dival işi 

tekniğinde işlenmiştir (Fotoğraf No:21). Köşelerden merkeze yönlendirilmiş 

küçük dal üzerinde yapraklar ve merkezde çiçek, dal ve yapraklardan 

oluşan bitkisel bir motif bulunmaktadır. Boyutları 20 cm x 26 cm olarak 

tespit edilmiştir. Kadife kumaşın havları tamamen dökülmüştür.  

 Başörtüsü: Dua sırasında kullanılan başörtüsü, krem rengi tülbent kumaş 

üzerine, gümüş renkte yassı metal tel ile tel sarma tekniğinde işlenmiştir 

(Fotoğraf No:22). İşlemenin tersi ile yüzü aynıdır. Başörtünün bir uzun 
                                                           
13 Örcün BARIŞTA. Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Türk İşlemeleri, Kültür Bakanlığı 

Yayınları/2342, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1999, Ankara, s.200 
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kenarının orta bölümüne (başa gelen kısım); mine çiçekleri, yaban gülü, dal 

ve yapraklardan oluşan fiyonklu buket şeklinde işleme yer almaktadır. 

Karşılıklı iki dar kenarı oymalı ve oymalar içinde yaprak, dal ve 

tomurcuklardan oluşan küçük bir motif, düzgün ve bağlantılı sıralama ile 

sonlandırılmıştır. Boyutları 170 cm x 82 cm olarak tespit edilmiştir. 

Sedir (Divan) Örtüsü: Ev dekorasyonunda kullanılan işlemeli eşyalar 

arasında sedir örtüsü dikkat çekicidir (Fotoğraf No:24). Uzun dikdörtgen 

biçiminde, dival işi tekniğinde bitkisel bezemeli, bordo kadife kumaştan 

yapılmıştır. Bir saksıdan çıkan kıvrımlı dallar ve yapraklar arasında yıldız 

çiçeğinden oluşan motif, oymalı ve oymalar içinde mine çiçeği bordür ile 

sınırlandırılmıştır. Sedir örtüsünün bir oturulan sedir üzerini kaplayan, 

birde etek bölümü bulunmaktadır (Fotoğraf No:25). Dikdörtgen formunda 6 

adet sedir yastığı ve 2 adet küçük kare yastık sedir örtüsüne takım olarak 

yapılmıştır (Fotoğraf No:26-27). Eteğin boyutları 3,5 m x 41 cm ve sedirin 

oturma yeri 34 cm, dikdörtgen yastığın boyutları 80 cm x 34 cm x 10 cm, 

kare yastığı boyutları 40 cm x 40 cm olarak tespit edilmiştir. Yastık arkaları 

ve sedir eteği, kırmızı renkte pamuklu dokuma ile astarlanmış, aynı kumaş 

ile sedirin oturma kısmı dikilmiştir. Sedir eteği ve küçük kare yastıkların 

kenarı, metal iplikten oluşan hazır saçak ile temizlenmiştir. 

IV. DEĞERLENDİRME, SONUÇ VE ÖNERİLER 

İncelenen eserler kullanılan malzeme açısından değerlendirildiğinde; ipek 

ve pamuk kullanıldığı görülmüştür. İşleme malzemesi olarak ipek iplik, 

pamuk iplik, keten iplik ile metal bükümlü iplik, metal iplik ve yassı metal 

tel kullanılmıştır.  

İşleme (süsleme) açısından değerlendirildiğinde ağırlıklı olarak kordon 

tutturma ve dival işi tekniğinin uygulandığı görülmektedir. Ayrıca gözeme, 

hasır iğne, düz sarma, verev sarma, tel sarma, şekline göre pesent, balıksırtı 

tercih edilen diğer iğne teknikleri arasında yer almaktadır.  

Dival işi; biri kumaşın yüzünden, bir diğeri arka yüzünden yürütülen iki tür 

iplik ile çalışılmaktadır. Biz kullanılarak, üstten metal iplik yürütülür ve 

alttan yürütülen pamuk iplik kaymaması için balmumu ile kaplanır. Dival 

işi Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’nde her yüzyılda altın veya gümüş rengi 

metal ipliklerle uygulanmış, saray kesiminde altın veya gümüş metal 
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ipliklerle yapılmış olanları da bulunmaktadır.14 Dival işi dokumanın iplikleri 

kapatılarak yapılan bir iğne tekniğidir. Desen, işleme kartonundan (çiriş ile 

hazırlanan özel bir karton) ucu keskin ve kıvrık, tahta saplı bir araç olan 

möhlüke ile oyularak hazırlanmaktadır. Oyularak hazırlanmış desen kumaş 

üzerine çiriş ile yapıştırılarak üstten metal iplik ve alttan başka bir iplik 

yürütülerek, biz yardımıyla cülde üzerinde işlenmektedir. 

Kordon tutturma, dokumanın iplikleri üzerinde yürütülerek yapılan serbest 

stil iğne tekniğidir. Kordon, metal ipliğin birkaç kat yan yana getirilip 

bükülmesiyle oluşturulur. Hazırlanan kordon metal iplik rengine yakın 

dikiş ipliği ile kumaş üzerine desen etrafından düzgün sıralamalarla 

tutturulur. 

Gözeme motiflerin iç veya dış çizgilerini göstermek için kullanılır. 

Gözemenin en yaygın türü teğel şeklinde gidilen sıranın boş yerlerinin aynı 

işlemlerle doldurulması ile elde edilir. Pesent; en ya da boy iplikleri üzerinde 

aynı sayı ve aynı işlemler yinelenerek, gözeme sıralarından oluşturulan bir 

iğnedir. Türk işlemesinin her döneminde yaygın biçimde uygulanan pesent 

iğnesinde dokumanın iki yüzü aynı görüntüyü vermektedir15. 

Sarma; çizilen bir desenin sınır çizgileri üzerinde, iğne ile ipliğin karşılıklı 

olarak bir noktadan batırılıp, bir noktadan çıkarılması işlemiyle, düz ya da 

verev olarak uygulanan bir serbest stil iğnesidir. Deseni sararak süsleyen bu 

iğne, Türk işlemelerinin Klasik Döneminde yardımcı bir iğne; geç 

döneminde ise bir grupta ana iğne olarak seçilmiştir. Sarmanın Türk 

işlemelerinde yaygınlaşan bir uygulama biçimi özellikle 19. ve 20. 

yüzyıllarda tel sarmadır16. İki gözlü, özel yassı bir iğne kullanılarak yapılır. 

Balıksırtı; yapraklar ve dallar gibi küçük ünitelerin bezenmesi için uygulanan 

sarma iğnesinin bir türüdür. İki yüzü aynı olduğu için, Türk işlemelerinde 

yaygın olarak uygulanan bu iğne birbirinin üzerine gelecek biçimde 

yerleştirilmiş, çapraz, karşılıklı sarma nakışlarından oluşur17. Hasır iğne; 
                                                           
14 Barışta, Örcün. Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Türk İşlemeleri. Ankara, T.C. Kültür 

Bakanlığı Sanat Eserleri, 1999, s.204.  
15 Örcün BARIŞTA. Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Türk İşlemeleri, Kültür Bakanlığı 

Yayınları/2342, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1999, Ankara, s.222 
16 Örcün BARIŞTA. Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Türk İşlemeleri, Kültür Bakanlığı 

Yayınları/2342, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1999, Ankara, s.223 
17  Örcün BARIŞTA. Türk İşlemelerinden Teknikler, Gazi Üniversitesi, MEF Yayınları, No:2, 

1997, Ankara, s.29 
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birbiri üzerine kaydırılarak yerleştirilmiş dikdörtgen ya da kare biçiminde 

sarma gruplarından oluşmaktadır.  

İncelenen örnekler; süsleme kompozisyonları açısından 

değerlendirildiğinde; özellikle çiçek, kıvrımlı dal ve yapraklardan oluşan 

bitkisel bezemelerin yoğun olarak kullanıldığı görülür. Kullanılan motifler 

değerlendirildiğinde 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl olarak tarihlendirilebilir.  

İncelenen örneklerden bazıları bugün oldukça iyi durumda iken, bazıları 

tamir gerektirmekte, bazıları da hassas koruma ve tamirat yöntemleri 

olmaksızın geleceğe aktarılamama tehlikesiyle karşı karşıya bulunmaktadır. 

Elde edilen el işlemeli örneklerin, kaynak kişilerin annelerinden veya 

kayınvalidelerinden hatıra olarak kaldığı tespit edilmiştir. Bazıları ise bir 

kuşak daha önce anneannelerinden kaldığını belirtmişlerdir. Çankırı 

halkının el işlemeli örnekleri koruma konusunda çok hassas davrandıkları 

görülmüştür.   

Düğünün ilk aşamasından son aşamasına kadar her safhasında hediyeleşme 

veya giyim-kuşam, ev eşyası olarak el işlemeleri yoğun olarak yer 

almaktadır. Çeyiz geleneğinin el sanatlarının yaşatılması açısından çok 

önemli bir unsur olduğu bilinmektedir. Buna bağlı olarak el sanatları 

ürünleri, Anadolu evlenme geleneklerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Evlenme 

gelenekleri devam ettikçe el işlemeli ürünler yaşatılacaktır.   

Yapılan araştırmada günümüzde gençlerin bu konuda bilgili olmadıkları ve 

çeyiz eşyalarının aile büyükleri tarafından hazırlatıldığı görülmüştür. 

Zamanla yok olan bu el işlemeli örneklerin, bulunduğu yerlerde tespit 

edilerek belgelenmesi, hayatta kalan kaynak kişilerden bilgiler alınarak 

doğru kayıt edilmesi, teknik, malzeme ve bezemeleri açısından 

değerlendirilmeleri, Çankırı halk kültürünün gelecek kuşaklara doğru 

aktarılması açısından oldukça önemlidir.  
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Fotoğraf No 5. Cepken (arka) Fotoğraf No 6. Cepken kenarı 

  

  

FOTOĞRAFLAR 

  

Fotoğraf No 7. Bindallı (ön) Fotoğraf No 8. Bindallı (arka) 

  

9. Sağdıç Yeleği (iç astarı ve kenar) Fotoğraf No10. Sağdıç Yeleği (ön) 
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�  

 

�Fotoğraf No 11. Uçkur 

Fotoğraf No 11. Uçkur 

  

 

FOTOĞRAFLAR��  

�  
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Fotoğraf No 13. Yağlık Fotoğraf No14. Yağlık İşleme (detay) 

  

Fotoğraf No 15. Çevre Fotoğraf No16. Çevre (detay) 

  

Fotoğraf No17. Bohça Fotoğraf No 18. Bohça (detay) 

  

  

FOTOĞRAFLAR 
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Fotoğraf No 19. Hamam Havlusu Fotoğraf No 20. Hamam Havlusu (detay) 

  

Fotoğraf No 21. Kur’an-ı Kerim Kabı Fotoğraf No 22. Başörtüsü 

  

Fotoğraf No 23. Başörtüsü Kenar (detay) Fotoğraf No 24. Sedir Takımı 

  

  

FOTOĞRAFLAR 
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Fotoğraf No 25. Sedir Örtüsü Etek Fotoğraf No 26. Dikdörtgen Yastık 

 

 

Fotoğraf No 27. Kare Yastık  
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Emine ESİRGENLER 

E. Elhan ÖZUS 

 

ÖZET  

Giyim tarihi incelenecek olursa, giyimin eski devirlerden bugüne dek birçok 

evreler geçirdiği görülür. İnsanlar bulundukları uygarlık seviyesine göre 

giyimleri yaratmışlar, her ulus kendi örf, adet ve inanışlarına yaşama 

şartlarına göre giyimlerini şekillendirmişlerdir.  

İnsanı yüce bir yaratık katına çıkaran, onu öbür canlılara üstün ve egemen 

kılan tasarım gücü ve yaratma yeteneğidir. El sanatları ise bu yeteneğin en 

özgür en saf uygulama alanıdır. Çağlar boyu insanın iç dünyasına, 

toplumsal ve evrensel gerçeklere yönelttiği ışık; kişinin benliğini, toplum ve 

evreni ve hatta kendisinin onlar içindeki yerini kavramasında en büyük 

aydınlatıcı olmuştur. Ortaya koyduğu ürünlerle yarattığı etki alanı, orada 

yaşayan insanların duygu ve düşüncelerini yücelten bir çevre oluşturur.  

Çankırı’nın zengin kültürünün bir parçası olan mahalli giysilerimiz çok 

çeşitlilik göstermektedir. Yörede geçmiş kültürümüzü en iyi şekilde yansıtan 

değerli giysilere rastlamaktayız. Türk insanı bütün insanlara has olan 

düşünce ve duygularını, renkler ve biçimler halinde bindallılara motifler 

olarak işlemişlerdir.  

Bu çalışmada da Çankırı merkezine ait bindallı elbise ele alınmış ve 

bindallılar incelenerek, teknik, malzeme kesim, süsleme, dikiş 

dökümantasyonları çıkarılmıştır. 

Bu çalışmanın amacı geçmişte var olan, bugün hala düğünlerde ve özel 

günlerde giyilen bindallı giysileri belgeleyerek gelecek nesillere kaynak 

oluşturmaktır.    

Anahtar Kelimeler: Çankırı, Bindallı, Kıyafet Gelenek, Görenek,  

1. GİRİŞ 

Dış etkilerden korunmak ve estetik bir görünüm kazandırma özelliğinin 

yanı sıra zamanla, bireyin yaşını, kişiliğini, ekonomik durumunu, statüsünü 

belirleyen giyim, toplumlarda yaşam tarzını, kültürel değerlerini ortaya 

koyan toplumsal bir olgu haline gelmiştir. (Tavlan, 2000:3)  
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İnsanların önemli ihtiyaçlarından biri olan giyim, çok eski çağlardan 

günümüze dek toplum hayatından birçok değişiklikler göstererek süre 

gelmiştir.  

Anadolu halkının yakın zamana kadar giydiği ve bazı yerlerde hala 

giymekte olduğu elbiselerin müşterek bazı özellikleri olmakla beraber, 

giyim şekilleri bölgeden bölgeye değişmektedir. Çankırı yöresi geleneksel 

kadın giysilerinden olan bindallı elbiseler bu bildiri için konu olarak seçilmiş 

ve araştırılmıştır. Çankırı müzesinde ve Çankırı evlerinde bulunan 3 adet 

bindallı elbise kesim, dikim ve süsleme özellikleri yönünden incelenmiştir.  

2. ARAŞTIRMANIN BULGULARI   

Bu araştırmada Çankırı Müzesi v Çankırı evlerinden elde edilen ve Türk 

giyim-kuşamı içinde yer alan Bindallıların kesim, dikim, süsleme teknikleri 

ve kullanılan malzemeleri incelenmiş ayrıca literatür taramaları yapılarak 

dökümantasyon hazırlanmıştır. Giysilerin incelenmesinde gözlem fişleri 

kullanılmıştır.  

2.1. BİNDALLI 

Bindallı; genellikle mor, koyu kırmızı kadifeden yapılan, ayak üstüne kadar 

uzanan bir boy entarisidir. (Ateşsoy,1988:8-9) 

Bindallılar Ankaralılar tarafından kutu içi entari olarak adlandırılırlar. 

Anadolu’nun birçok bölgelerinde de sık sık rastlanan bu entariler Konya 

Bölgesinde “Mıhlama” Çankırı, Çorum, bölgesinde “bindal”  denilmektedir. 

(Türkoğlu,1994:53-54) 

Bindallıların Sınıflandırılması  

2.1.1 Kullanılan Amaçlara Göre Sınıflandırma 

Bindallılar kendi aralarında şu şekilde sınıflandırılabilirler 

2.1.1.1. Nişan günü giyilen bindallı tek parçalı elbiseler 

2.1.1.2. Kına gecesi giyilen tek parçalı bindallı elbiseler  

2.1.1.3. Düğün gecesi gelinlik olarak giyilen bindallı tek parçalı elbiseler. 

2.1.1.1. Nişan Günü Giyilen Bindallı Tek Parçalı Elbise  

Nişan günü giyilen bindallı kadife ve atlas üzerine sim sırma işlemeli 

giysilerdir. Omuzdan topuklara kadar uzanan, belden dikişsiz olan bu 

giysiler oldukça dökümlüdür ve çeşitli modellerde yapılmıştır. Nişan düğün 
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gibi törenlerde giyilen bu giysilerin altına şalvar giyilmez (Kızgızoğlu, 

1990:5). 

2.1.1.2. Kına Gecesi Giyilen Bindallı Tek Parçalı Elbise  

Çankırı merkezinde bu elbiselerin gündüz kınasında evliler giyer, gece 

kınasında gelin olan kıza giydirilir. Başa elmas taç, bele gümüş kemer takılır. 

Kıyafetin altına şalvar giyilmez.  

2.1.1.3. Düğün Gecesi Bindallı Olarak Giyilen Elbiseler  

“Okkalık, Bindallı, Telli, aynı zamanda gelin elbisesi olarak da kullanılır 

(Komisyon, 1972: 37). 

İç Anadolu Bölgesin de bindallı adı verilen uzun geniş kollu ve önü 

yırtmaçlı, kadifeden yapılmış ve üzeri ağır sim işleme çiçek ve kıvrım 

dallarla süslenmiş entariler giyilir. Bu giyim şekli, daha çok genç kız ve 

gelinlere mahsustur. Başa taç şeklinde oyalarla süslü bir fes giyildiği ve ince 

tül bir duvakla yüz kısmı örtüldüğü zaman mahalli bir gelin elbisesi olur 

(Önder,1956: 30). 

2.1.2. Kullanılan Malzemeye Göre Sınıflandırma  

2.1.2.1.Kadife kumaş kullanılarak yapılan tek parçalı elbiseler, 

2.1.2.2.Atlas kumaş kullanılarak yapılan tek parçalı bindallı elbiseler 

2.1.3. Model ve Kalıp Özelliklerine Göre Sınıflandırma  

2.1.3.1.Tek parçalı bindallı elbiseler 

2.1.3.2.İki parçadan oluşan elbiseler 

2.1.3.1. Tek Parçalı Bindallı Elbiseler 

Yaka düz yuvarlak kare veya sivri olup; yuvarlak yakalar önden bele kadar 

açık ve kopçalıdır, kare olanlar ise yandan göğse kadar açık ve kopçalıdır, 

kollar bolca ve uzun olup, yenleri bazen dilimli bazen de yaka, kol ağzı ve 

etek uçları iki parmak genişliğinde beyaz dantellidir (Tizer,1975:7194). 

Bu elbiselerle birlikte başa yemeni veya kep örtülmüştür. Bele gümüş kemer 

takılmıştır. Kışında kürklü hırkalar veya salta giyilmiştir. Bazı bindallı 

elbiselerde arka etek kuyrukludur.  

2.1.3.2. İki Parçadan Oluşan Bindallı Elbiseler  

Uzun etek ve ceketten oluşan takımlar II. Abdülhamit devrinden itibaren 

kutu içi entarilerin demode olması üzerine giyilmeye başlanmıştır 

(Tizer,1975;7194). 
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Örnek No: 1 

  
Fotoğraf No 1: Bindallı 

Önden Görünümü 

Fotoğraf No 2: Bindallı 

Arkadan Görünümü 

İncelenen örnekte giyside mor kadife kumaş, hazır dantel, sarı tel sim, ve 

astar kullanılmıştır. Giysi sıfır yakalı olup ön ortasından aşağıya 20 cm 

açıklık verilerek yaka çalışılıp, kenarlarına dantel geçirilmiştir. Etek ucu yan 

dikişlerden genişletilmiş. Takma kollu yaka açıklığından sonrası kapalı ve 

uzun olarak hazırlanmıştır.  

Giysinin tamamı makine dikişi ile dikilmiş, yaka, kol, etek ucu baskı dikişi 

uygulanarak bastırılmıştır.   Ön açıklığından sonrası dikilerek kapatılmıştır. 

Giysinin omuzları da dikişli olarak çalışılmıştır. Astar pamuklu beyaz 
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kumaştan makine de dikilerek hazırlanmış. Giysi içine elde baskı tekniği 

uygulanarak tutturulmuştur.  

Süsleme teknikleri olarak giysi üzerine sarı tel simle maraş işi yapılmış, 

motif aralarına pul boncuk işlenmiş, yaka etrafına dantel geçirilmiştir.  

Giyside bitkisel, geometrik, kozmik, nesneli bezeme konu olarak seçilmiştir. 

Seçilen süsleme konusuna göre desen oluşturulmuş ve desenlerin üzerine 

Maraş işi tekniği uygulanarak biçimlendirme yapılmıştır.  

Örnek No:2 

Giysi sıfır yakalı olup, ön ortasından aşağıya 15cm açıklık verilerek yaka 

çalışılıp kenarına sim şerit geçirilmiştir. Takma kol çalışılmış, kol ağzına  

  
Fotoğraf No 3: Bindallı 

Önden Görünümü 

Fotoğraf No 4: Bindallı 

Arkadan Görünümü 
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dantel geçirilmiştir. Yaka 

açıklığından sonrası kapalı 

ve uzun olarak 

hazırlanmıştır.  

Giysinin tamamı makine 

dikişi ile dikilmiş, yaka 

pervazla temizlenmiştir. 

Yaka, kol ağzı ve etek ucu 

baskı dikişi uygulanarak 

bastırılmıştır. Astar 

pamuklu beyaz kumaştan 

makine de dikilerek 

hazırlanmış. Astar giysiye 

elde baskı tekniği ile 

tutturulmuştur.  

Süsleme teknikleri olarak 

kadife üzerine sarı tel simle 

maraş işi yapılmış, yaka 

etrafına sim şerit 

geçirilmiştir.  

Giyside bitkisel, geometrik, 

nesneli bezeme konu olarak 

seçilmiştir. Bitkisel 

bezemede; stilize yaprak, 

çiçek motifleri, kıvrım 

dalları kullanılmıştır. 

Geometrik bezemede; yarım 

daireler, düz hatlar 

kullanılmış.  

Seçilen süsleme konusuna 

göre desen oluşturulmuş ve 

desenlerin üzerine Maraş işi 

tekniği uygulanarak 

biçimlendirme yapılmıştır. 

 
Fotoğraf No 5: Bindallı 

Yandan Görünümü 
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Örnek No: 3 

  
Fotoğraf No 6: Bindallı 

Önden Görünümü 

Fotoğraf No 7: Bindallı 

Arkadan Görünümü 
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İncelenen örnekte giyside lacivert kadife kumaş, sarı tel sim ve astar 

kullanılmıştır. Giysi sıfır yakalı olup, ön ortasından aşağıya 20 cm açıklık 

verilerek yaka çalışılıp kenarına sim şerit geçirilmiştir. Takma kol çalışılmış, 

kol ağzına sim şerit geçirilmiştir. Yaka açıklığından sonrası kapalı ve uzun 

olarak hazırlanmıştır. Giysinin etek uçlarına dantel geçirilmiştir.  

Giysinin tamamı makine dikişi ile dikilmiş, yaka pervazla temizlenmiştir. 

Yaka, kol ağzı ve etek ucu baskı dikişi uygulanarak bastırılmıştır. Astar 

pamuklu beyaz kumaştan makine de dikilerek hazırlanmış. Astar giysiye 

elde baskı tekniği ile tutturulmuştur.  

Süsleme teknikleri olarak kadife üzerine sarı tel simle maraş işi yapılmış, 

motif aralarına pul boncuk işlenmiş, yaka etrafına sim şerit geçirilmiştir. 

Giyside kullanılan dantel ve sim şerit, kol ve etek ucuna elde çırpma dikişi 

ile tutturulmuştur.   

Giyside bitkisel, geometrik, nesneli bezeme konu olarak seçilmiştir. Bitkisel 

bezemede; stilize kır çiçekleri, kıvrım dal ve yapraklar kullanılmıştır. 

Geometrik bezemede; yarım daireler, baklava desenleri, düz ve zikzak hatlar 

kullanılmış. Nesneli bezemede; vazoya benzer şekiller kullanılmıştır.  

Seçilen süsleme konusuna göre desen oluşturulmuş ve desenlerin üzerine 

Maraş işi tekniği uygulanarak biçimlendirme yapılmıştır. 

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Geçmişimizi yansıtan ve günümüze kadar gelen yöresel kıyafetlerimiz, gün 

geçtikçe unutulmakta ve yok olmaktadır. Bu giysileri sandıklardan gün 

ışığına çıkartabilmek ve gelecek nesillere taşımak gerekmektedir.  

Bu nedenle Çankırı yöresine ait yöresel kıyafetlerden üç adet bindallı 

incelemeye alınmıştır. Bindallılardan Biri Çankırı müzesinden diğerleri de 

halk tan alınmıştır.  Konu olan bindallılar yöre halkı tarafından hala şenlik, 

kına ve düğün törenlerinde bazı ailelerce giyilmektedir.   

İncelenen bindallılarda kadife kumaş, pamuklu astarlık bez, sarı metal 

iplikler, pul boncuk, sim şerit ve ince dantel kullanılmıştır. Dikiş tekniği 

olarak makine dikişi ve elde baskı dikişi kullanılmış, bindallılar düz kesimli 

ve takma kollu çalışılmıştır.   

Fotoğraf No 8: Bindallı 

Kol Görünümü 

Fotoğraf No 9: Bindallı 

Yaka Görünümü 
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Sonuç olarak tarihimizi yansıtan yöresel kıyafetlerimiz artık yok olmaya yüz 

tutmuştur. Bu nedenle elde bulunan kıyafetlerin korunmaya alınması, bu 

kıyafetlerle ilgili kataloglar hazırlanarak geleceğe geçmişimizden ışık 

tutması, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının uygulamalı alanlarında 

yararlanmaları sağlanmalıdır. Giyim kültürümüz, geçmişimize sahip çıkma, 

geleceğimize de güvenle bakmamızı sağlayacaktır.  

Bu nedenle de giysilerin günümüze ve geleceğe kazandırılması için; 

 Basın yayın yolu ile halka Türk Kültürü ve geleneksel Türk kıyafetleri 

ile ilgili eğitim verilerek bu konularda halkın bilinçlendirilmesi yoluna 

gidilmeli, 

 Müzelerde depolarda bulunan kıyafetlerin tanıtılabilmesi için gereken 

önem verilmeli, çalışanların ayrıca eğitime tabi tutulmalı, 

 Geleneksel Türk Giyimi ve el sanatları ile ilgili programlar geliştirilmeli 

ve bu konuda halk bilinçlendirilmeli, 

 Geleneksel giyimlerimizin süsleme, kesim dikiş özelliklerinin 

günümüzde kullanılır hale getirilerek modellerde modernize yapılması 

yoluna giderek bu kültürümüzün yok olması önlenmelidir.  

KAYNAK KİŞİ KÜNYESİ (2 Nolu Örnek) 

Adı Soyadı : Mukadder Şenbayram 

Doğum Yeri : Çankırı 

Doğum Yılı : 1967 

Mesleği  : Ev Hanımı 

Öğr. Durumu : Kız Meslek Lisesi 
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KAYNAK KİŞİ KÜNYESİ (3 Nolu Örnek ) 

Adı Soyadı : Seniha Özdemir 

Doğum Yeri : Çankırı 

Doğum Yılı : 1965 

Mesleği  : Memur 

Öğr. Durumu : Ticaret Lisesi 

Açık Adresi : Çankırı Kız Meslek Lisesi ÇANKIRI 
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ÇANKIRI YÖRESİ GELENEKSEL KIYAFETLERİNDEN GÜNÜMÜZE 

YANSIMALAR 

Filiz Erden  

E. Elhan ÖZUS 

ÖZET  

Zengin bir kültür ve köklü bir medeniyete sahip Türklerin kendine özgü bir 

giyim-kuşam tarzı olduğu bilinmektedir. Türklerin yaşadıkları çağlar 

boyunca giyimleri coğrafi bölgelere, yaşama şekillerine, sosyal 

farklılıklarına, cinsiyetlerine göre çeşitlilik gösterir. 

Giyim insanın var oluşundan günümüze kadar gelen bir konudur. 

Giyilmeye duyulan ihtiyaç önceleri, vücudu tabiatın dış etkilerinden 

korumak amacıyla ortaya çıkmış, daha sonraları ise toplumların kültür ve 

uygarlık seviyelerindeki gelişmeler, giyimi de etkilemiştir. Bundan sonraki 

dönemlerde giyinmek ihtiyaç olmaktan öte insanlar için bir süslenme 

aracına dönüşmüştür.  

Anadolu kültüründe kadın ve erkek kıyafetleri pek çok tamamlayıcı unsuru 

ile eşsiz bir sanat eseri durumundadır. Bu sanat eserleri olan kadın ve erkek 

giyimlerinden günümüze oldukça çeşitli örnekler gelmiştir. Bu örnekler 

incelendiğinde geçmişin zevkini sanat anlayışını, yaşam tarzını görmek 

mümkündür. Bu giysiler ayrıca, Türk insanın zevkini, inceliğini, ortaya 

koyan bir belge niteliğindedir. Bizler de bu nedenle Çankırı yöresi 

geleneksel kıyafetlerini inceleyip, belgelendirerek yaşatmak istedik.    

Bu çalışma da Çankırı yöresi geleneksel kıyafetleri tespit edilip dokuma, 

desen ve motiflerinden yararlanılarak günümüz modasına uygun tasarımlar 

yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çankırı, kadın, tasarım, kıyafet, geleneksel 

1. GİRİŞ 

Giyim insanoğlunun var olduğu günden bu yana yemek, üremek ve 

barınmak gibi, doğa koşullarından da korunmak gereksinimi ile doğan ve 

günümüze değin çeşitli değişimlere uğramasına karşın asıl amacını 

yitirmeyen toplumsal bir olgudur.  

Asıl amacı vücudu korumak olan giyim, çeşitli etkenlerle biçimlenerek; baş, 

süsleme ve vücudun örtüsü olan giysi ve kullanılan gereç gibi şeylerle 
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oluşmuştur. Ülkenin doğal yapısı, coğrafi konumu, ekonomik ve toplumsal 

yapısı ve erotik sebepler bile giyimde önemli ölçüde yer almışlardır. Giyim 

“insanın düşüncesinde var olan, kendi görüntüsünün, duygularına ya da 

düşüncesine göre biçimlendirdiği varlığı” sanatsal bir dille anlatabilen 

toplumsal bir olgudur (Sürür,1983:6). 

Giyim doğumla başlayan ve ölümle biten bir süreçtir. Dolayısıyla en önemli 

ve en gerekli ihtiyaçtır. Giyim insanların toplumdaki sosyal statülerini 

belirleyen bir öğe olmasının yanı sıra insan güzelliğini ve saygınlığını 

simgeleyen bir araç olarak ta karşımıza çıkmaktadır. Giyinme aynı zamanda 

kişilerin kendilerini ifade etme biçimi ve sanattır. Türk giyim tarihine 

bakıldığına bu sanatı en güzel şekliyle kullanıldığı ve giyinmeye ayrı bir 

önem verildiği görülmektedir. Geleneksel giysilerimiz kimi yörelerimizde 

kendine has özellikleri ile karşımıza çıkarken bazı bölgelerimizde ise yakın 

çevrelerden etkileşimlerin izlerine rastlanmaktadır. (Gündüz ve Diğerleri, 

2004:851) 

Çankırı geleneksel giysilerine örnek olabilecek nitelikteki geleneksel 

giysilerimizi kent merkezinde rastlamak pek mümkün değildir. Daha çok 

özel günlerde ve kırsal kesimlerde karşımıza çıkmaktadır. Geleneksel giyim 

geleneksel kültürümüzün bir parçasıdır. Günümüz koşulları içinde bu 

kültür özelliğinin hızla yok olması da bir bakıma doğal sonuçtur.  

1.1.Çankırı’nın Tarihi ve Coğrafi Özellikleri 

Büyük bir bölümü İç Anadolu Bölgesi’nde, bazı bölümleri de Karadeniz 

Bölgesi’nde olan Çankırı, batıda Bolu, kuzeybatıda Karabük, kuzeyde 

Kastamonu, doğuda Çorum ve güneyde Ankara ile Kırıkkale ile çevrilidir. 

İlin kuzey sınırındaki dağlar, aynı zamanda en yüksek kesimini 

oluşturmaktadır. Kuzey Anadolu dağlarının ikinci sırasındaki Ilgaz Dağları, 

doğu-batı doğrultusunda uzanmaktadır (Anonim, www.kenthaber.com, 

2008). 

Çankırı’nın târihi Hititlere dayanır. Şehri “Çangıra” isimli bir Hitit beyi 

kurduğu için bu isimle anılmıştır. Bölgeye gelen Oğuz Türkleri bu ismi 

kendi dil ve lehçelerine uydurarak “Kengiri” dediler. Cumhuriyetin 

ilanından sonra ilin ismi Çankırı olarak değiştirilmiştir (Anonim,1982:1989) 

1.2.Çankırı İlinin Ekonomik Özellikleri 

http://www.kenthaber.com/
http://ansiklopedi.turkcebilgi.com/Hititler
http://ansiklopedi.turkcebilgi.com/Cumhuriyetin_ilanı
http://ansiklopedi.turkcebilgi.com/Cumhuriyetin_ilanı
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İlin ekonomisi tarım, hayvancılık, ormancılığa dayanmaktadır. Ancak İlin 

kuzey ve güney kesimlerindeki doğal farklılıklar tarımda da farklılık 

göstermektedir. Çankırı’nın kuzeyindeki Ilgaz Dağları’nın kapladığı alan, 

Türkiye’nin en önemli orman bölgelerindendir ve aynı zamanda Karadeniz 

ormanlarının bir parçasıdır. Buradaki alanlarda bitkisel üretim ve 

hayvancılık yapılır. En yaygın olarak buğday, arpa ve Türkiye genelinde 

önem taşıyan tek bitkisel ürün olan fiğ yetiştirilir. Ayrıca burçak, fasulye, 

şeker pancarı ve fasulye yetiştirilmektedir. Akarsu boylarında bağcılık, 

sebze ve meyvecilik yapılır. Ovalık alanların sınırlı oluşundan ötürü 

hayvancılık ekonomide önde gelmektedir. Yüksek kesimlerde koyun, sığır 

ve tiftik keçisi yetiştirilir. Özellikle Çankırı Türkiye’de tiftik keçisinin en çok 

yetiştirildiği illerdendir. Ayrıca ormanlık kesimde arıcılık yapılır ve çam balı 

ile de ünlüdür. Kuzeydeki orman alanlarında tomruk, maden, tel direği ve 

yakacak odun üretilir. Buradaki ormanlarda karaçam, sarıçam, kızılçam, 

göknar, meşe ve kayın gibi ağaçlar bulunmaktadır. Sanayi son derece sınırlı 

olup, küçük ölçüdeki sanayi atölyeleri daha çok Çankırı il merkezindedir 

www.kenthaber.com). 

1.3. Çankırı’nın Gelenek ve Görenekleri 

Yaklaşık 4000 yıllık tarihe sahip olan, Yaran diyarı Çankırı Türk tarihinde 

Anadolu’nun ortasında, Orta Asya menşeili yaran toplantılarını devam 

ettiren ender illerdendir(Soydan, 1993;3) 

Yaran; sohbet teşkilatına katılan herkese yaran denir. İnsanların birbirlerine 

kuvvetle itimat etmeleri ve birbirlerini din, dil, ırk ve mezhep ayrımı 

gözetmeksizin sadece kul, insan oldukları için sevmeleri gibi temel kaidelere 

dayanan ahiliğin pek çok bakımdan Çankırı yaranı ile alakalı olduğu 

bilinmektedir.(Anonim, 1994;60) 

Ahiliğin bilinen altı şartı vardır. Bu altı şart “Açık” ve “Kapalı” olmak üzere 

ikiye ayrılır. Açık olması gereken “Alın, kalp ve kapı” dır. Alın açıklığından 

başkalarının yanında yüz karası bulunmamak, kalp açıklığından her insana 

sevgi beslemek, kapı açıklığından da kendisine yardım istemeğe gelen veya 

muhtaç olan herkese kapısını açık tutmak kastedilir.  

Kapalı olması gerekenler ise “El, dil ve bel” dir. Elin kapalı olmasından 

kasıt, hiç kimsenin hak ve hukukuna tecavüz etmemek, dilin kapalı 

olmasından kasıt hiçbir kul hakkında kötü söz söylememek, dedikodu 
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yapmamak, belin kapalı olmasından kasıt ise hiçbir ferdin namusuna 

tecavüz etmemektir.  

Çankırı yaran toplantıları geçmiş dönemlerde bir terbiye ve edep ocağı 

olarak vazife görmekte idi. Anne ve babalar erkek çocuklarının terbiye 

edilmelerini, edep ve erkân öğrenmelerini sağlamak için yâran sohbetlerine 

gönderirlerdi. Bunun için Çankırı da hala söylenen Dede Korkut’a dair bir 

atasözü vardır; 

Oğlan babadan öğrenir sohbet gezmeyi, 

Kız anadan öğrenir sofra düzmeyi,  

Çankırı yaran toplantıları, her yılın kış mevsiminde ve aralık ayının 15’ inde 

başlamak kaydı ile mevsim boyunca devam eder. Bir araya gelip teşkilatı 

kurmayı kararlaştıranlar, ilk önce “Büyük Başağa” ile “Küçük Başağa” ve 

“Yaran Kahyası” seçerler. Toplantılarda “yaran” sayısı 24 kişidir. Bu sayının 

Oğuz Boyu’nun temsil ettiği söylenmektedir. 

Çankırı'nın merkez ilçesi dahil, köy ve kasabalarında Türk Milli Kültürü 

yaşatılmakta olup köy ve kasabalarında genel olarak "kapalı toplum" özelliği 

görülmektedir. 

Öyle ki Çankırı köylerinde halen köy odaları bulunmakta, geleneksel Türk 

misafirperverliğinin en güzel örnekleri bu köy odalarında sergilenmektedir. 

Düğünlerde, bayramlarda ve benzeri milli günlerde halkın birbirleri ile olan 

münasebetleri, yıkılmamış bir milli dayanışmanın ender örneklerinden 

olmaktadır. Büyüklere saygı, küçüklere şefkat ve sevgi yanında sosyal 

yardımlaşma halen yaşanmaktadır. Bu durum, Çankırı'ya gelip de uzun bir 

süre yaşayan yabancıları dahi hemen etkisi altına almakta, onları da gelenek 

ve göreneklere tabi kılmaktadır. (Anonim, 1994;61) 

Çankırı halkının yaşayışı ve dünyası hakkında öğrenmek istediklerimizin 

hemen tamamı merkez ilçe hayatından uzak kalmış olan köy ve 

kasabalarında daha geniş ve daha canlı bir şekilde görülebilmektedir. 

Çankırı, değişen her türlü hayat şartları ve tarzına rağmen, gelenek ve 

göreneklerinden "öz olarak" çok şey kaybetmeyen nadir bir ilimizdir.  

Nitekim, yavuklusuna (nişanlısına) kenarı işlemeli mendil gönderen genç 

kızları kalmamış olsa bile, kırsal kesimde aynı kızları ve kadınları yolda 

yürürken hala erkeklerin önünden geçmezler. Çünkü sımsıkı ve hem de 
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farkında olmadan, yürekten bağlı oldukları açıkça görülen "töre"ye aykırı 

bilirler erkek önünden geçmeyi... 

Yine aynı şekilde, davullu-zurnalı, üç gün üç gece yapılan düğünlerin yerini, 

belediye nikah salonu veya düğün salonu törenleri almışsa da gerdeğe giren 

güveyi yumruklanır ve az önce sağdıçlar tarafından camiden (yatsı 

namazından) getirilmiştir. Gelinlerin kına gecesi kınaları yakılır ve kına 

gecesi oyunlarında mutlaka bindallı veya üçetek giyilir. Bütün bu ve buna 

benzer hususlar, Çankırı'da gelenek ve göreneklerin "öz olarak" değil, şekil 

olarak bazı değişmelere uğradığını göstermektedir. Her sene kış 

mevsiminde büyük yaran sohbetleri ve hemen her düğünde, "baş 

donanması" merasimleri de gençler arasında uygulanmakta ve öz haliyle 

yaşatılmaktadır. Çankırı'da diğer illerimizde hemen hiç rastlanmayan bir 

husus daha vardır ki o da, gençlerin büyük bir çoğunluğunun, mahalli halk 

oyunlarını oynayabilmeleri, saz çalıp türkülerini aslına uygun tarzda 

söyleyebilmesidir. Mahalli halkoyunları, çeşitli okullarda kurulan ekiplerce 

yaşatılmakta, halk eğitimi kurslarında da bu oyunlar öğretilerek canlılığı 

muhafaza edilmektedir (Anonim,http://www.cankiri.gov.tr 2008). 

2. ARAŞTIRMA BULGULARI 

Bu araştırmada Çankırı Müzesi ve Çankırı evlerinden elde edilen ve Türk 

giyim-kuşamı içinde yer alan geleneksel kıyafetlerin kesim, dikim, süsleme 

teknikleri ve kullanılan malzemeleri incelenmiş ayrıca literatür taramaları 

yapılarak günümüz modasına uygun tasarımlar yapılmıştır.  

Bir gereksinim olan giyim tarihsel süreç içerisinde belli bir kültür, sosyal ve 

ekonomik yaşam birikimini de birlikte oluşturur. Bu kültür zamanla daha 

sonraki kuşaklara kültür mirası olarak kalır. Bu mirası gelecek nesillere 

taşımanın yollarından birisi ise; teknolojinin ve çağdaşlaşmanın üst düzey 

olduğu günümüzde, kültürel değerleri korumak kaydıyla tasarım yapmaktır 

(Çakar ve Diğerleri,2003:25). 

Tasarım bireyin hayal gücü ve üretkenliğiyle teorinin uyumlu birlikteliğini 

ifadesidir. Ayrıca ürünün çeşitlenmesinde ve farklılaşmasında önemli bir 

etkendir. Tasarlanan giyim ne kadar orijinal olursa o kadar ilgi çekecek ve 

değişen modaya ayak uyduracaktır. Giyimde sosyal ve estetik 

gereksinimlerin farkına varılarak farklı yorumlar yapılmalıdır (Altınay, 

Yüceer:1992) 

http://www.cankiri.gov.tr/
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Günden güne yok olma riski ile karşı karşıya kalan bu değerlerin gelecek 

kuşaklara geçmişimizin izlerini aktarabilmesi için yöresel kıyafetleri tespit 

edilip dokuma, desen ve motiflerinden yararlanılarak günümüz modasına 

uygun tasarımlarla sağlanabilir 

Çankırı Kadın giyimlerini gruplandırırsak; 

Başa Giyilenler; Yemeni/ çember, fes, taç,  

Üste Giyilenler; Harmani, salta, çuha, hırka, fermane, üç etek, telli, bindallı 

Alta Giyilenler;  Şalvar, don 

Ayağa Giyilenler; Sarı pabuç, çedik yemeni, çarık, mest, çorap 

Aksesuarlar; Kemer, iğne, kremise, küpe, yüzük, bilezik, beşibirlik (Anonim, 

http://www.cankirikulturturizm.gov.tr,2008). 

Çankırı müzesi ve halktan alınan kıyafetlerden sekiz adet kıyafet ve 

aksesuar seçilmiş tir(Çankırı müzesinden elde edilen bir kıyafet, üçetek, telli, 

cepken, yazma ve aksesuardır).Bunların renk, desen, model, kesim 

özellikleri kullanılarak günümüz modasına uygun tasarımlar yapılmıştır. 

Esinlenilen kıyafetlerin örnekleri verilmiştir. 

Çankırı Yöresi Geleneksel Kıyafetlerinden Örnekler; 
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Fotoğraf No.1 Çankırı 

Geleneksel Kıyafeti 

Fotoğraf No 2. Şalvar 

Ön Görünümü 

  



Filiz Erden&E. Elhan ÖZUS 

 

100.YILA DOĞRU ÇANKIRI 

 

480 

Fotoğraf No 3. Üç Etek  

Ön Görünüm 

Fotoğraf No.4 Telli  

Ön Görünüm 

 
Fotoğraf No 5. Telli 

Ön Görünüm 

 
Fotoğraf No 6. Cepken Ön Görünümü 
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Fotoğraf No 7. Kemer Tokası 

 
Fotoğraf No 8. Yazma 

Çankırı Yöresi Geleneksel Kıyafetlerinden Günümüze Yansımalar 
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Model 1. 

İncelenen model üç eteğin deseninden esinlenerek tasarlanmıştır. Elbise 

straplez olarak çalışılmış, göğüs kısmı drapelerle süslenerek bedeni saran bir 

görünüm verilmiştir. Elbisenin etek kısmında göğüs altından volan 

kullanılmış üste ise üç etek görünümü veren ikinci bir etek tasarlanarak üç 

eteğin desenleri kullanılmıştır.  
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Model 2.  

İncelenen model üç eteğin yaka ve desenlerinden esinlenerek tasarlanmıştır. 

Hakim yakalı, kolsuz, vücuda oturan bir gömlek hazırlanmış, gömleğin 

altına kıyafeti tamamlayıcı bir tayt kullanılmıştır. Kıyafetin üzerinde kemer 

tokası aynen kullanılarak estetik bir görünüm verilmiştir.  
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Model 3. 

İncelenen model telli’nin desenin den esinlenerek tasarlanmıştır. Erkek 

yakalı, uzun kollu, kuplu ve kuplardan gelen parçalarla frag görünümü 

verilmiştir. Ceketin altında geniş ve duble paçalı bir pantolon ve çizme 

kullanılmıştır.  
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Model 4. 

İncelenen model şalvardan esinlenerek tasarlanmıştır. Kıyafet bluz ve şalvar 

olarak iki parçadan oluşmakta şalvar da asimetrik korsaj ve korsajın 

altından bileklere kadar yırtmaç çalışılmıştır. Paçalar büzgülü lastikle 

tutturulmuş. Şalvarın üzerine cepken kesiminden esinlenilerek kısa tek 
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düğmeli kolsuz bir bluz tasarlanmıştır. Kıyafeti tamamlayıcı düz babet 

kullanılmıştır.  

 

Model 5. 
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İncelenen model üç eteğin kenar divlimlerinden esinlenerek tasarlanmıştır. 

Asimetrik kesimli vücuda penslerle oturan mini bir elbise çalışılmıştır.  

 

Model 6. 

İncelenen model cepkenden esinlenerek tasarlanmıştır. Pantolon ceket ve 

bluz olarak üçlü bir takım çalışılmış. Ceket “O” yakalı, uzun kollu ve ceketin 

ön ortası sağ ve sol bedende bordür desenleri ile süslenmiştir. Pantolon 
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şalvar kesimli üstü pilili dizlerden aşağı daralmıştır. Kıyafete estetik bir 

görünüm vermek için tamamlayıcı unsur olarak uzun diz altı çizmeler ve 

çizmelerle aynı renk ceketin içine bluz kullanılmıştır.  

 

Model 7. 

İncelenen modelde tellinin kol kesimi aynen alınmış ve deseninden 

esinlenerek tasarlanmıştır. Uzun kollu, vücuda oturan bir elbise çalışılmış. 
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Elbisenin yaka ve etek ucunda tellinin deseninden bordür çalışması yapılmış 

kolları çift kol olarak çalışılmış altta bileğe oturan dar bir kol, üste ise dirsek 

altında biten büzgülü bir kol çalışılmıştır. Kıyafete uzun diz altı çizmeler 

tamamlayıcı bir unsur olarak düşünülmüştür.   
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Model 8. 

İncelenen model üçeteğin modelinden esinlenerek tasarlanmıştır. Asimetrik 

kesimli elbise straplez olarak çalışılmış, göğüs kısmı drapelerle süslenerek 

bedeni saran bir görünüm verilmiştir.  Etek kısmında volan kullanılmış etek 

üç parça çalışılmıştır.  
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Model 9.  

İncelenen model yazma deseninden esinlenerek tasarlanmıştır. Vücuda 

oturan göğüs formu verilmiş robalı ve askılı bir elbise çalışılmış. Elbisenin 

etek kısmı volanlı ve asimetrik’ tir. Elbisenin askılarına yazma çapraz 

ortadan bölünerek tutturulmuş ve elbisenin göğüs kısımları yazmanın 

motifleri ile süslenmiştir.  

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Günümüzde kültürel değişimler; mimari yapılar, güzel sanatlar, ev eşyaları 

gibi sanat alanlarının tümünde olduğu gibi giyim-kuşam örf ve adetlerinde 

de belirgin olarak karşımıza çıkmaktadır. Geleneksel giysilerimiz kimi 

yörelerimizde kendine has özellikleri ile karşımıza çıkarken bazı 

bölgelerimizde ise yakın çevrelerden etkileşimlerin izlerine rastlanmaktadır. 

Kadın kendi toplumu içinde aldığı yere göre ve o toplumun geleneksel 

davranış kalıplarına göre giyimini biçimlendirmektedir. Doğal çevre ve 

gelişen teknoloji ilişkisi giyimi etkilemiştir. Gelenek görenek örf ve adetler 

ve moda gibi başlıca toplum kuralları geleneksel kadın giyimlerini de 

etkilemektedir.  

Bu çalışma da Çankırı yöresi geleneksel kıyafetleri tespit edilip dokuma, 

desen renk, kumaş, kesim, dikim, süsleme teknikleri ve motiflerinden 

yararlanılarak dokuz tane tasarım yapılmış ve günümüz modasına 

uyarlanmıştır.  

Sonuç olarak araştırma kapsamına alınan Çankırı yöresi kıyafetlerinin 

güzelliği ve özellikleri ile günümüzde var olması bizler açısından önemlidir. 

Bu giysilerin günümüze ve geleceğe kazandırılması için; 

 Bu kıyafetler tespit edilerek incelenmeli ve belgelendirilmelidir. 

 Giysilerin korunması ile ilgili halk bilinçlendirmeli, 

 Müzelerimizde ve evlerimizde bulunan sanatsal değeri olan giysilerin 

en iyi şekilde korunması sağlanmalı, 

 Geleneksel giysilerimizi kesim dikim ve süsleme özelliği yönünden 

inceleyerek belgelendirmek ve gelecek nesillere kaynak oluşturmak,  

 Geleneksel giyimlerimizin süsleme, kesim dikiş özelliklerinin 

günümüzde kullanılır hale getirilerek modellerde modernize yapılması 

yoluna giderek bu kültürümüzün yok olması önlenmelidir  
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ÖZET 

Türkiye,  kültür varlığı bakımından oldukça zengin ve geniş bir yelpazeye 

sahiptir. Türk insanının sanata, gelenek ve göreneklerine verdiği değer, 

giydiği kıyafetlere de yansıyarak onların; hayat tarzını, dünya görüşünü, 

sosyal statüsünü, iç dünyasını, ekonomik durumunu ortaya koymuştur. 

Geçmişte kadınların iki türlü giysileri vardı, bunlardan birisi gündelik diğeri 

kişilik adı verilen düğün, nişan ve kına gecelerinde giyilen giysilerdir. Bu 

giysilerden birisi de gelin giysileridir. 

Geleneksel kadın giysilerinden olan gelin giysileri günümüzde çok az 

yörede, özel ve önemli günlerde giyilerek geleneksel giyim kültürümüz 

yaşatılmaya çalışılmaktadır.              

Bugay Köyü gelin giysilerinden olan iki takım örneğe ulaşılmış,  ( Bir takım 

gelin kıyafetinde cepken, üçetek, şalvar, kuşak ve gömlek bulunmaktadır)  

bu örneklerde kullanılan malzeme, kesim, dikim, süsleme özellikleri 

açısından incelenmiş elde edilen bilgiler fotoğraflarla desteklenmiştir.              

Gelinlikler genç kızların evleninceye kadar hayalini kurdukları evlendikten 

sonra da bohçanın içinde sakladıkları özel gün kıyafetleridir.               

Bu anlamda kültür mirasımız olan ve kaybolmaya yüz tutmuş gelin 

elbiseleri günümüze kadar gelmiş örneklerin tespit edilerek incelenmesi, 

özelliklerinin tanınması ve belgelenmesi, gelecek nesillere kaynak olarak 

aktarılması, geçmişten günümüze köprü oluşturması açısından önemlidir.  

Anahtar kelimeler:  Gelin giysisi, cepken, üçetek, şalvar. 
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WEDDING GOWNS FROM BUGAN VILLAGE, KARGIN TOWN, 

ÇANKIRI 

ABSTRACT 

Turkey has a wide and rich cultural mosaic. The importance Turkish people 

attach to arts, customs and traditions is reflected- along with other elements- 

to their dresses and this displays their life-style, world view, social status, 

inner world, financial situation. 

Women have two types of dresses; casual clothes fro everyday use and 

special clothes worn on weddings, engagement ceremonies and kına ( henna 

parties before wedding) nights.  

Wedding gowns which are among traditional women dresses- are very rare 

in a few regions. They are worn in special and important days and our 

traditional dress culture is reflected. 

Two samples from Bugan wedding gowns were found ( a set of Bugan 

wedding gown is composed of bolero, baggy trouser, üçetek (three-skirts), a 

belt and a shirt)  and they were examined in terms of material, cutting, sews, 

ornaments. The information gathered was supported with photographs.  

Wedding gowns are special clothes young girls always dream of wearing till 

they get married. After they get married, they preserve them in their bohça 

(bundle of clothes and other belongings preserved for a long time). 

The determination, examination and documentation of preserved Bunga 

wedding gown samples- which are about to extinct and which are in the 

composition of our cultural heritage-and their transfer as cultural sources 

will bridge the gap between today and next generations.    

Key Words: Wedding gowns, cepken, üçetek, şalvar. 

GİRİŞ 

Giyim vücudu dış etkilerden koruyan doğal bir gereksinim olduğu kadar, 

kişisel görünüşü, kendine güveni, başarı, ruhsal ve sosyal açılardan da kişiyi 

etkileyen önemle faktörlerdendir(Umay, 1986: 4).  

İnsan toplumun bir bireyi olarak kendini topluma kabul ettirmek ve 

beğendirmek durumundadır. Bunun için çevresine güzel görünmek, 

çevresinin beğenisini kazanmak ve psikolojik ihtiyaçlarından biridir. 
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Kısacası diğer insanları etkileyebilmelidir. Bunun en kısa yolu iyi 

giyinmektir. 

Giyim, örtünmek ve tabiat etkilerinden korunmak ve süslenmek duygusuyla 

medeniyetin ilerlemesi sonucunda, toplumlara göre değişik şekiller alabilen 

giysilerdir.  

Zaman içinde ve uygarlığın ilerlemesi ile hayvan postları yerini dokuma 

kumaşlara bırakmış, hayvansal ve bitkisel liflerden elde edilen bu kumaşlar 

vücudu çeşitli biçimlerde sararak giyim şekilleri ve modanın doğmasına 

neden olmuştur ( Sevim, 1990: 11).  

Göçler, savaşlar, teknoloji, inanç ve moda insan yaşamında giyim kuşamı 

etkileyen önemli faktörlerden birkaçıdır (Anonim, 1976: 104).  

Her milletin kendine has kültürü vardır. Bu kültür farlılığından dolayı örf, 

adet, töre kavramları çeşitli anlamlar içerir (Kocabaş, 1969: 95). 

Her milletin mahalli kıyafetlerinin yörelere, kullanıldığı zamana ve sınıf 

farklılıklarına göre değişiklik göstermektedir.  

Köklü bir medeniyete sahip olan Türklerin kendilerine özgü giyim ve 

kuşamları olduğu bilinmektedir (Önge, 1995: 1).  

Türk giyim ve kuşamı, milletin şanlı tarihini geçmişini, yayıldığı geniş 

coğrafi alan, etkileşim halinde olduğu kültürleri ile bir bütün olarak 

değerlendirmek gerekir. Milli giyim-kuşam, milli kimliğin, milli kültürün bir 

parçasıdır (Özbel, 1961: 7-8).  

Geleneksel Türk giyimleri arasında önemli bir yeri olan gelinlikler 

müzelerde, sandıklarda çürümeye veya her kullanışta biraz daha yıpranarak 

yok olması kaçınılmazdır.  

Çankırı ili Türk Tarihi ve Kültürü yönünden önemli bir merkezdir.  

Bu araştırmada Çankırı ili Korgun ilçesi bugay köyünde giyilmiş olan gelin 

giysilerinden iki takım gelin giysisi; model, kesim, dikim, kumaş, süsleme ve 

astar özellikleri yönünden ele alınarak incelenmiş örnekler, gözlem fişleri ile 

fotoğraf, kalıp çizimleri ve süslemede kullanılan desenler birebir çizilerek 

belgelendirilmiştir. Bu çalışmalar gerçekleştirilirken konu ile ilgili 

araştırmalar, kitap, dergi ve makaleler incelenmiş, kaynak kişilerle 

görüşülmüştür. 



Gülden ABANOZ&Fatma GEMİCİ 

 Müşerref ÇAKIR&Tuba ŞENER 

 

100.YILA DOĞRU ÇANKIRI 

 

496 

 Sınırlı sayıda kişilerin elinde bulunan, zamanla yıpranmakta ve neticede 

kullanılmaz hale gelmekte olan bu giysilerin herkesin görüp 

yararlanması için belgelendirilmesi, 

 Geçmişten günümüze köprü oluşturulması,  

 Yöresel kıyafetler üzerine dikkatleri çekerek kültürümüze sahip 

çıkılmasının sağlanması, 

 Özgür tasarımlara esin kaynağı olması amaçlanmıştır. 

GELİNLİK 

Gelinlik ilk olarak Türk toplumundan Dünyaya yayılmış bir gelenektir, 

Türkler oba sistemi ile yaşayan ve gezgin bir topluluk olduğu için her türlü 

kültürü ve yeni gelişmeleri anında bünyesine alırdı. Oba sisteminde 

evlenecek gelin, güzelce giydirilir ve kırmızı bir tül (kırmızı tül bakireliği, 

temizliği, namusu ve baba evinden çıkmayı simgeler) ile başı kapatıldıktan 

sonra damat tarafından at üstünde alınırdı. Kızın başı düğün bitip evine 

gelene kadar açılmazdı. Avrupa dan gelen gezginler ve sanat adamları 

Türklerdeki bu geleneği kendi ülkelerine taşımıştır.  

Türkiye de ilk gelinlik,   2. Abdulhamit zamanında Avrupa da bir düğünde 

ilk kez bir gelinin üzerinde bembeyaz gelinliği gören prensesinde bu 

kiyafetin aynısını kendi düğününde giymek istemesi ile oldu.  

Beyaz kumaştan gelinliği ilk kez 1898 de Kemalettin paşa ile evlenen 2. 

Abdulhamitin kızı giydi. Daha sonra beyaz gelinlik İstanbul da yaşayan 

yabancı uyruklu vatandaşların uygulamasıyla birlikte Kentlerde yaşayan 

Türklere kadar ulaştı. Böylelikle gelinlik yaşantımıza girmiş oldu.  

Gelinlik; Gelinin düğün töreninde giymesi için hazırlanan özel giysidir. 

Bir kadının ömrü boyunca giydiği en pahalı en süslü entarinin adıdır.  

Geleneksel gelin giysisi yöreye göre biçim, renk, baş süslemeleri yönünden 

farklılık göstermekle birlikte genellikle iç içe giyilen ince kumaştan gömlek, 

göğüslük, cepken, fermene, şalvar, üçetek, kuşak ve kemerden 

oluşmaktadır. 

Çankırı ili Korgun ilçesi Bugay köyünde giyilen iki takım gelin kıyafetinin 

içindeki parçalar ise; 
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ÖRNEK 1 GELİN GİYSİSİ 

20. y.y. Ait Hasibe Akbaş’ın Özel Koleksiyondan 

  
Fotoğraf No 1 A. Gelin Giysisi 

Önden Görünüş 

Fotoğraf No: 1 B. Gelin Giysisi 

Arkadan Görünüş 

Cepken: Kısa, bir nevi yelek olup daha çok gömlek üzerine giyilir. Üzeri 

sırma ve kaytanla işli olduğu gibi basit kumaşlarla yapılanları vardır.  

Cepkenler yöreye göre yakalı-yakasız, kollu ya da kolsuz olanlarının yanı 

sıra giyenin varlığına göre yaka, kol kenarları, ön, arka, etek uçları ipekle, 

sim-sırma ile işlenir, süslenirde (Koçu, 1967: 21). 

Gömlek: Önden düğme ile kapanan, uzun kollu, çıplak tene veya iç gömleği 

üzerine giyilen giysi.  

Şalvar: Hem erkeklerin hem kadınların giydiği bol ağlı, geniş, beli uçkurla 

bağlanan üst dondur. Genellikle yün kumaş ve şaldan yapıldığı için şalvar 

adını almıştır (Oral, 1962: 5). 

Üçetek: Eteklerin yanları belden aşağıya yırtmaçlı, önü açık, “V” yakalı 

bazen belden birkaç düğmeli veya bir karış yeri  kapalı,  boyu  yere  değecek 



Gülden ABANOZ&Fatma GEMİCİ 

 Müşerref ÇAKIR&Tuba ŞENER 

 

100.YILA DOĞRU ÇANKIRI 

 

498 

1 NOLU ÖRNEK/CEPKEN 

 
Fotoğraf No: 1 C. Cepken/Önden Görünüş 

 
Fotoğraf No: 1 D. Cepken/Arkadan Görünüş 

 
Fotoğraf No: 1 E. Cepken/Kol Görünüşü 
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1 Nolu Örnek Cepken Çizimi 

kadar uzun olan entarilerdir. Genellikle kadife veya atlastan yapılırdı 

(Yener, 1986: -). Üç etek denilmesinin nedeni entarinin belden aşağı kısmının 

üç ayrı parçadan, iki ön etek, bir arka etekten oluşuyor olmasından 

kaynaklanmaktadır. Üç etek çeşitli bölgelerde Türk kadın giyiminin en 

yaygın en beğenilen giysisi olmuştur. 

Kuşak: Elbise ve şalvarın belini sıkı tutmak için sarılan, bazıları işleme ile 

süslenmiş, çeşitli dokumalardan yapılan aksesuarlardır. Varlıklı olanlar bu 

kuşak üzerine altın veya gümüş kemerlerde takarlardı. 

Cepken Kullanılan Malzeme ve Renkler: 

a. Cepken Kullanılan Kumaş ve Renkler: Cepkende lacivert kadife kumaş 

kullanılmıştır.  

b. Cepken Astarında Kullanılan Kumaş ve Renkler: Kırmızı patiska 

kumaş kullanılmıştır.  

c. Cepken ve Astarında Kullanılan Yardımcı Malzeme ve Renkler: Siyah, 

kırmızı renkli pamuk iplik kullanılmıştır.  
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d. Süslemede Kullanılan Yardımcı Malzeme ve Renkler: Beyaz, sarı, 

kırmızı, yeşil renklerde kordonlar. Kordonları tutturmak için beyaz 

renkli metal pullar kullanılmıştır.  

Cepken’in Modeli ve Kesimi İle İlgili Teknik Bilgiler:  

a. Beden Özelliği: Cepken, önden açık, kapanma payı verilmemiş, 

simetrik bir modelden oluşmuş boyu bele kadardır.  

b. Yaka Özelliği: Cepkende, sıfır yaka üzerine hakim yaka uygulanmıştır.  

c. Kol Özelliği: Cepkene takma uzun kol uygulanmış, kol altına rahatlık 

verebilmek için üçgen parça(kuş) yerleştirilmiştir.  

d.  Kapanma Özelliği: Ön ortası yan yana tasarlanmış, ayrıcı bir kapanma 

payı verilmemiştir.  

Cepken’in Dikimi ile İlgili Teknik Bilgiler:  

Omuz, yan dikişler ve kol altı makineye çekildikten sonra kol ve yaka 

bedene takılarak makine dikişiyle birleştirilmiştir.  

Cepken’in Astarı ve Astarlanması İle İlgili Bilgiler:  

Astarın, omuzları, yan dikişleri, kol altları makineye çekildikten sonra kol ve 

yaka astar bedene takılarak makine çekilerek birleştirilmiştir. Astar cepkene, 

yaka, ön ortası etek ucu ve kol ağzından kapalı baskıyla tutturulmuştur.  

Cepken’in Süsleme Özelliği:  

a. Teknik: Cepkenin ön, arka ve kolun üzerine simle kordon bezeme konu 

olarak seçilmiştir.  

b. Konu: Cepkende: bitkisel bezeme, geometrik bezeme ve figürlü bezeme 

konu olarak seçilmiştir.  

Bitkisel Bezeme: Stilize edilmiş rozet çiçekleri, lale motifi ve dallar 

kullanılmıştır.  

Geometrik Bezeme: İç içe girmiş üçgenler, daireler, "S" ve "C" kıvrımlar, 

kartuş motifi kullanılmıştır.  

Figürlü (hayvansal) bezemede: Stilize edilmiş balık ve damla motifleri 

kullanılmıştır.  

c. Biçimlendirme: Cepkende, görülen motifler antinatüralist bir 

yaklaşımla oluşturulmuştur.  
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d. Kompozisyon: Cepkenin, ön ortası, ön, arka etek ucunu ve yakasını 

kartuş motifi süslemektedir. Ön etek ucundan yakaya doğru üç motifinin 

arasında dört adet iç içe girmiş üçgenler bulunmaktadır. Damla 

kompozisyonu tamamlamaktadır. Omuzdan ön bedene doğru "S" kıvrımlı 

bir motif yerleştirilmiştir.  

Cepkenin, arka ortasına stilize edilmiş üç adet balığı benzeyen motif 

yerleştirilmiştir. Ortadaki balık motifinin üzerine stilize rozet çiçekleri 

yerleştirilmiştir. Kenarlarda bulunan balık motifinin tepesinden ve etek 

ucundan karşılıklı bakan kıvrımlar ve dairelerle motif tamamlanmıştır. İki 

omuzdan arkaya doğru "S" kıvrımlı bir motif görülmektedir. Kol ağzına iki 

sıra "S" kıvrımlı kenar suyu yerleştirilmiştir. İki tane stilize lale motifi 

arasın9a antinatüralist bir anlayışla oluşturulmuş bir çiçek motifi 

yerleştirilmiştir.  

Yakaya, kol ucunda bulunan kenar suyu konmuştur. Yaka ucuna ve 

kenarına ön ortasına ve kol ucuna ince simle örülmüş harç geçirilmiştir.  

Gömlek Kullanılan Malzeme ve Renkler:  

a. Gömlekte Kullanılan Kumaş ve Renkler: Gömlek lacivert üzerine sarı , 

kırmızı, yeşil renkli çiçek ve yaprak desenleri olan ipekli kumaş 

kullanılmıştır. Astarda beyaz renkli patiska kullanılmıştır. 

Astarda beyaz ve siyah renkli pamuklu iplik, beyaz renkli küçük düğme 

kullanılmıştır. 

b. Gömleğin Modeli ve Kesimi ile İlgili Teknik Bilgiler:  

Beden Özelliği: Gömlek önden tek sıra ilik düğmeli ve simetrik olarak 

tasarlanmıştır boyu bele kadardır.  

Yaka Özelliği: Yuvarlak yaka üzerine 1,5 cm eninde bant şeklinde yaka 

geçirilmiş, yaka ucuna ilik açılarak beyaz renkli düğme kırmızı renkli iplik 

ile dikilmiştir.  

Kol Özelliği: Gömlek takma uzun kollu olup kol altına üçgen parça konmuş 

kol ağzı büzülerek 3 cm genişliğinde manşet geçirilmiştir. Manşette ilik ve 

düğme ile kapanma sağlanmıştır.  

Gömleğin Dikimi İle İlgili Teknik Bilgiler: Gömlek omuzdan dikişsiz 

olarak  kesilmiştir.  Yanlar  kol  altı  ve  kol  bedene  elde  oyulgama dikişiyle  
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1 NO’LU ÖRNEK/GÖMLEK 

 
Fotoğraf No: 1-F Gömlek/Önden Görünüş 

 
Fotoğraf No: 1-G Gömlek/Arkadan Görünüş 

1 NO’LU ÖRNEK GÖMLEK ÇİZİMİ 
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dikilmiştir. Yan dikişler ve kol altı makineye çekildikten sonra kol ve yaka 

bedene takılarak makine dikişiyle birleştirilmiştir.  

Gömleğin Astarı ve Astarlanması İle İlgili Bilgiler: Astarın, yanları, kol altı 

ve kol bedene elde oyulgama dikişiyle tutturulduktan sonra gömleğin yaka 

ucuna geçirilen 1,5 cm’lik bantla gömlek yakası temizlenmiştir. Kol ucuna 

geçirilen 3 cm lik manşetle kol ucu temizlenmiştir.  

Gömleğin Süsleme Özellikleri: 

Kumaş dokunurken desenlendirilmiştir.  

Bitkisel bezemede: Çiçek ve yapraklar kumaşın her tarafına gruplar halinde 

serpilmiştir. 

Üçetekte Kullanılan Malzeme ve Renkler:  

Üçetekte Kullanılan Kumaş ve Renkler: Üçetekte mor, yeşil, sarı, kırmızı, 

turuncu, siyah, beyaz renkler kullanıldığı kutlu kumaş, astarda beyaz renkli 

patiska beyaz renkli pamuklu iplik kullanılmıştır. 

Üçeteğin Modeli ve Kesimi İle İlgili Teknik Bilgiler:  

a. Beden Özelliği: Üçetek ön ortasından açık, bileklere kadar tasarlanmıştır. 

Yanlarda kalçaya kadar yırtmaç açıklığı vardır. İki ön ve bir arka bedenden 

oluşturulmuş ve yanlara peş konulmuştur.  

b. Yaka Özelliği: Üçeteğe "sıfır yaka" üzerine 1,5 cm genişliğinde yaka bandı 

geçirilmiş, yakada ilik-düğme kullanılmıştır.  

c. Kol Özelliği: Üçetekte takma uzun kol kullanılmıştır. Kolun ortası ve altı 

dikişlidir. Kol ucuna 3 cm genişliğinde manşet geçirilerek ilik-düğme 

kullanılmıştır.  

d. Kapanma Özelliği: Kapanma payı verilmemiştir. Yakada ilik-düğme 

kullanılarak kapanma sağlanmıştır.  

Üçeteğin Dikimi İle İlgili Teknik Bilgiler: Giysi omuzdan dikişsiz bir 

şekilde önden arkaya doğru devam etmektedir. Kol altında önde ve arkada 

yanlara 5 cm genişliğinde peş eklenmiştir. Bedenin yaka ve kol manşeti 

farklı bir kumaştan dikilmiştir. Bütün dikişler elde oyulgama dikişiyle 

dikilmiştir.  
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1 NOLU ÖRNEK ÜÇETEK 

  

Fotoğraf No: 1 H. Üçetek 

Önden Görünüşü 

Fotoğraf No 1 K. Üçetek 

Arkadan Görünüşü 

1 NOLU ÖRNEK ÜÇETEK ÇİZİMİ 
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Üçeteğin Astarı ve Astarlanması İle İlgili Bilgiler: Astar giysi gibi 

hazırlanmıştır. Ön ortası, yan yırtmaçlar ve etek ucunda giysi kumaşı astar 

üzerine 1 cm çevrilerek elde baskı dikişiyle astara tutturulmuş(dubleleme 

tekniği ile). Kol bedendeki gibi astar, kol ağzı büzgülü olarak manşetle, 

boyun çevresi ise yaka bandı geçirilerek temizlenmiştir.  

Üçeteğin Süsleme Özelliği:  

Kumaş dokunurken desenlendirilmiştir.  

Şalvarda Kullanılan Malzeme ve Renkler: 

Şalvarda Kullanılan Kumaş ve Renkler: Şalvarda üçetekte olduğu gibi mor, 

sarı, kırmızı turuncu, yeşil,  siyah, beyaz yollu kutnu kumaş, astarda beyaz 

renkli patiska, beyaz renkli pamuklu iplik kullanılmıştır.  

Şalvarın Modeli ve Kesimi İle İlgili Teknik Bilgiler: Şalvar oldukça 

geniştir, şalvarın ağına astarından üçgen parça konulmuş, beline de 2 cm 

genişliğinde astardan uçkurluk dikilmiştir, paçalar lastikle toplanmıştır.  

Şalvarın Dikimi İle İlgili Teknik Bilgiler: Şalvarın bütün dikişleri elde 

oyulgama dikiş tekniği kullanılarak dikilmiştir. 

Şalvar Astarı ve Astarlanması İle İlgili Bilgiler: Şalvar gibi hazırlanmış 

olan astar, şalvara belde 2 cm astardan uçkurluk ile birlikte dikilmiştir.   

Şalvar Süsleme Özelliği:  

Kumaş dokunurken desenlendirilmiştir.  

Kuşakta Kullanılan Kumaş ve Renkler: Kuşak Siyah, sarı, mavi, kırmızı, 

beyaz, yeşil renklerde pamuklu iplikten dokunmuş, astarda beyaz patiska 

kullanılmıştır. Dokumada geometrik bezeme, daireler “C” ve “S” kıvrımlar 

kullanılmıştır. 

Cepkende Kullanılan Malzeme ve Renkler:  

a. Cepkende Kullanılan Kumaş ve Renkler: Cepkende siyah çuha kumaş 

kullanılmıştır.  

b. Cepkenin Astarında Kullanılan Kumaş ve Renkler: Yeşil patiska kumaş 

kullanılmıştır.  

c. Cepken ve Astarında Kullanılan Yardımcı Malzeme ve Renkler: Siyah 

pamuk iplik, 2 cm genişliğinde band kullanılmıştır.   
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1 NOLU ÖRNEK ŞALVAR 

  

Fotoğraf No: 1 L. Şalvar 

Önden Görünüşü 

Fotoğraf No 1 M. Şalvar 

Arkadan Görünüşü 

1 NOLU ÖRNEK ŞALVAR ÇİZİMİ 
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1 NO’LU ÖRNEK KUŞAK 

 
Fotoğraf No: 1-N Kuşağın Görünüşü 

1 NO’LU ÖRNEK KUŞAK ÇİZİMİ 
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ÖRNEK 2 GELİN GİYSİSİ 

20. Y.Y. Ait Hamide Şahin’in Özel Koleksiyonundan 
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Fotoğraf No 2 A. Gelin Giysisi 

Önden Görünüşü 

Fotoğraf No 2 B. Gelin Giysisi 

Arkadan Görünüşü 

2 NOLU ÖRNEK CEPKEN 

  
Fotoğraf No 2  C. Cepken/Önden 

Görünüş 

Fotoğraf No: 2 D. Cepken/Arkadan 

Görünüş 

 
Fotoğraf No: 2 E. Cepken/Kol Görünüşü 

2 NOLU ÖRNEK CEPKEN ÇİZİMİ 
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d. Cepkenin Süslemede Kullanılan Yardımcı Malzeme ve Renkler: Yeşil, 

sarı, kırmızı renklerde kordonlar, bunları tutturmak için aynı renkte pamuk 

iplikler kullanılmıştır.  

Cepkenin Modeli ve Kesimi İle İlgili Teknik Bilgiler:  

a. Beden Özelliği: Cepken, önden açık kapanma payı verilmemiş simetrik 

bir modelden oluşmuş boyu bele kadardır.  

b. Yaka Özelliği: Cepkende, sıfır yaka üzerine hakim yaka uygulanmıştır.  

c. Kol Özelliği: Cepkene takma uzun kol uygulanmış, kol altına üçgen parça 

yerleştirilmiştir.  

Cepkenin Dikimi İle İlgili Teknik Bilgiler: Omuz, yan dikişler ve kol altı 

makinaya çekildikten sonra kol ve yaka bedene takılmıştır.  
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Cepkenin Astarı ve Astarlanması İle İlgili Bilgiler: Astarın, omuzları, yan 

dikişleri, kol altları makinaya çekildikten sonar kol ve yaka bedene takılarak 

makine dikişiyle birleştirilmiştir. Yaka ve etek ucunda 2 cm bant geçirilerek 

alt uçları makine dikişiyle üstleri ve kol ağzı ise elde kapalı baskıyla 

tutturulmuştur. 

Cepkenin Süsleme Özelliği:  

a. Teknik: Cepkenin ön, arka ve kolun üzerine simle kordon tutturma 

tekniğiyle motifler oluşturulmuştur.  

b. Konu: Cepkende; bitkisel ve geometrik bezeme konu olarak seçilmiştir.  

Bitkisel Bezemede: Stilize edilmiş rozet yıldız çiçekleri, yonca yaprağı, 

yaprak motifleri lale motifi ve dallar kullanılmıştır. Geometrik Bezemede; iç 

içe girmiş üçgenler, daireler ‘S’ ve ‘C’ kıvrımlar görülmektedir.  

c. Biçimlendirme: Cepkende, görülen motifler antinatüralıst bir yaklaşımla 

oluşturulmuştur.  

d. Kompozisyon: Cepkenini ön ortası, ön, arka etek ucu “C” ve üst üste 

binmiş daireler süslemektedir. Ön etek ucundan yakaya doğru daireler, 

dallar uzanmış, dalların her iki tarafında stilize edilmiş yaprak motifi 

konulmuş kenarlarında ‘S’  ve ‘C’ kıvrımlar oluşturulmuş, stilize dal 

motifinin üzerine iç içe girmiş dairelerden bir motif oluşturulmuş, onun da 

ortasına küçük bir dal motifi konulmuş, onun tepesine stilize edilmiş lale 

motifi konulmuş, bu motiften omuza doğru giden zincir motifi 

kompozisyon tamamlamaktadır.  

Cepkenin arka ortasına dairelerle oluşturulmuş iki motifin ortalarına stilize 

edilmiş rozet çiçekleri konmuş, bu çiçeklerin sağına ve soluna stilize edilmiş 

yonca motifi yerleştirilmiş. Bu motiften aşağıya ve yukarıya doğru dallar, 

dalların ucunda ‘S’ ve ‘C’ kıvrımlar oluşturulmuştur. Rozet çiçeklerinin 

altına ve üstüne sitilize edilmiş ikişer tane yaprak motifi konulmuş, rozet 

çicekleri ve yaprakların arasında stilize edilmiş lale motifi, omuza kadar 

uzanan zincirler, ‘S’ ve ‘C’ kıvrımlar motifi tamamlamaktadır. 

Kol ucuna düzensiz olarak zincir motifi konulmuş, kol ortasına zincir 

motifinin ucundan stilize edilerek oluşturulmuş kenarları ince kıvrımlarla 

bezenmiş yaprak motifi oluşturulmuş bu motifin tepesinden çıkıp sağa ve 

sola giden ‘S’ ve ‘C’ kıvrımlar, bunların ortasından çıkan stilize edilmiş lale 
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motifi kompozisyona tamamlamaktadır. Kol motifinin hemen yanına düz 

olarak kol ucundan kol evine kadar düz olarak kordon tutturulmuştur.  

Yakaya ortasına tek sıra kordon tutturulmuş yaka ucuna ve kenarına, ön 

ortasına, kol ucuna ince örülmüş harç geçirilmiştir.  

Yelekte Kullanılan Malzeme ve Renkler: 

a. Yelekte Kullanılan Kumaş ve Renkler: Yeleğin önü yeşil üzerine sarı, 

kırmızı, iri çiçek desenli kumaş, yanlarında ise lacivert üzerine, beyaz, yeşil, 

turuncu, kırmızı kalpler bulunan kumaş arkada siyah üzerine kahve rengi 

enine ve boyuna çizgileri bulunan kareli kumaş kullanılmıştır.  

b. Yeleğin Astarında Kullanılan Kumaş ve Renkler: lacivert üzerine 

kırmızı iri güller ve yapraklar bulunan kumaş Kırmızı, yeşil,  siyah renkli 

pamuklu iplik, beyaz düğme kullanılmıştır.  

Yeleğin Modeli ve Kesimi İle İlgili teknik Bilgiler: 

a. Beden Özelliği: yelek, önden tek sıra ilik düğmeli ve simetrik olarak 

tasarlanmıştır. Boyu bele kadardır.  

b. Yaka Özelliği: 4 cm genişliğinde yaka geçirilmiş, yakaya makine da düz 

dikişle “Z” ler yapılmış, yaka ucuna ilik açılıp beyaz düğme yeşil iple 

dikilmiştir.  

c. Kol Özelliği: Yelek, kare kolludur.  

2 NOLU ÖRNEK YELEK  
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Fotoğraf No 2 F. Yelek/Önden 

Görünüş 

Fotoğraf No: 2 F Yelek/Arkadan 

Görünüş 
2 NOLU ÖRNEK YELEK ÇİZİMİ 
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d. Kapanma Özelliği: Önden açık, tek sıra ilik düğme ile kapanma 

sağlanmıştır.  

Yeleğin Dikimi ile İlgili Teknik Bilgiler: Yeleğin omuz ve yan dikişleri 

elde oyulgama dikişiyle dikilmiştir.  

Yeleğin Astarı ve Astarlanması İle İlgili Bilgiler: Astarın omuzları ve 

yanları ve kolevi elde oyulgama dikişiyle, astar, bedene, yaka, önortası ve 

etek ucunda makina çekilerek tutturulmuştur.  

Yeleğin Süsleme Özelliği: Kumaş dokunurken desenlendirilmiş, ön ortası 

ve yakaya makine da siyah ve kırmızı iple “Z” dikişleri yapılmış, düğme ve 

iliğin sağına ve soluna beyaz küçük düğmeler yeşil iple süsleme olarak 

dikilmiştir.  

Üçetekte Kullanılan Malzeme ve Renkler: 

a. Üçetekte Kullanılan Kumaş ve Renkler: Kırmızı, siyah, sarı, beyaz 

renklerin hakim olduğu kutnu kumaş kullanılmıştır. Ön ortasından, belden 

başlayarak etek ucuna doğru lacivert kumaş kullanılmıştır.  

b. Üçeteğin Astarında Kullanılan Kumaş ve Renkler: Leylak renkli patiska 

kullanılmıştır.  

c. Üçeteğin Astarında Kullanılan Yardımcı Malzeme ve Renkler: Beyaz ve 

kırmızı renkli pamuklu iplik, beyaz küçük düğme kullanılmıştır. 

Üçeteğin Modeli ve Kesimi İle İlgili teknik Bilgiler:  

a. Beden Özelliği: Ön ortasından açık, ayak bileklere kadar tasarlanmıştır. 

Yanlarda kalçaya kadar yırtmaç açıklığı var, iki ön ve bir arka bedenden 

oluşturulmuş ve yanlara peş konulmuştur. Arka beden önden 4 cm uzun 

olarak tasarlanmıştır. 

b. Yaka Özelliği: Üçetek “V” yaka olarak tasarlanmış, yakaya bir ilik açılmış 

ve düğme dikilmiştir.  

c. Kol Özelliği: Üçeteğe takma kare uzun kol uygulanmıştır. Kolun ortası ve 

altı dikişlidir. Kol ucunda 3 cm genişliğinde manşet geçirilerek ilik açılmış 

ve düğme dikilmiştir.  

d. Kapanma Özelliği: Kapanma payı verilmemiş, yakaya bir ilik ve düğme 

dikilmiş, diğer taraflar serbest bırakılmıştır.  
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2 NOLU ÖRNEK/ÜÇETEK   

  
Fotoğraf No 2 K.  Üçetek 

Önden Görünüşü 

Fotoğraf No 2 L Üçetek 

Arkadan Görünüşü 

2 NOLU ÖRNEK ÜÇETEK ÇİZİMİ 
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ÜÇETEĞİN KOL ÇİZİMİ 

 

Üçeteğin Dikimi ile İlgili Teknik Bilgiler: Üçetek omuzdan dikişsiz olarak 

arkaya doğru devam etmektedir. Kol omuz yerinden bedene takılmış, kol 

altında önde ve arkada yanlara 5 cm genişliğinde peş eklenmiştir. Bütün 

dikişlerde elde oyulgama dikişi kullanılmıştır.  

ÜçeteğinAstarı ve Astarlanması İle İlgili Bilgiler: Astar giysi gibi 

hazırlanmış, yaka, ön ortası ve etek ucuna elde kapalı baskıyla tutturulmuş, 

kol ucu namşetle temizlenmiştir.  

Üçeteğin Süsleme Özelliği:  

Kumaş dokunurken desenlendirilmiştir. 

Şalvarda Kullanılan Malzeme ve Renkler:  

a. Şalvarda Kullanılan Kumaş ve Renkler: Şalvarda, yeşil üzerine kırmızı, 

sarı, mavi, beyaz renkli çiçek ve yaprak desenleri olan ipekli kumaş 

kullanılmıştır.  

b. Şalvarın Astarında Kullanılan Kumaş ve Renkler: Beyaz renkli patiska 

beyaz renkli pamuklu iplik kullanılmıştır. 

Şalvarın Modeli ve Kesimi İle İlgili Teknik Bilgiler: Şalvar oldukça geniş 

kesimli, beline 4 cm genişliğinde astar ile uçkurluk yuvası çalışılmıştır.  

Şalvarın Dikimi ile İlgili Teknik Bilgiler: Şalvarın bütün dikişleri elde 

oyulgama dikiş tekniği kullanılarak dikilmiştir.  
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2 NOLU ÖRNEK/ŞALVAR 

  
Fotoğraf No 2 M. Şalvar 

Önden Görünüş 

Fotoğraf No 2 N. Şalvar 

Arkadan Görünüşü 

2 NOLU ÖRNEK ŞALVAR ÇİZİMİ 
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2 NOLU ÖRNEK KUŞAK 

 
Fotoğraf No: 2-P Kuşağın Görünüşü 

2 NOLU ÖRNEK KUŞAK ÇİZİMİ 
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Şalvarın Astarı ve Astarlanması İle İlgili Bilgiler:  Şalvar gibi hazırlanmış 

olan astar, şalvara belinden 4 cm astar görünecek şekilde dikilmiştir. Astar 

paçada ucuca getirilerek dikilmiş, 2 cm yukarısından uçkur veya lastik 

geçirmek için bir dikiş dikilerek lastik yuvası hazırlanmıştır. 

Kuşakta Kullanılan Malzeme ve Renkler: 

a. Kuşak Kullanılan Kumaş ve Renkler: sarı, kırmızı, mavi, yeşil, siyah, 

pembe, beyaz renklerde pamuklu iplikten kumaş dokunmuştur. 

Kuşak Süsleme Özelliği:  

Kumaş dokunurken geometrik bezeme, ‘C’ ve ‘S’ kıvrımlar kullanılarak 

desenlendirilmiştir.  

 

ÖNERILER  

Türk kültürünün dolayısıyla Türk el sanatlarının bir parçası olan geleneksel 

giysilerimizi tanıtmak, önemini kavratmak bu değerlerimizi korumak ve 

yaşatmak açısından şu önerilerde bulunulmuştu; 

 Çeşitli yörelerden araştırılıp belgelenen bu giysiler modacıların, 

araştırmacıların, öğrenim gören ve ilgilenenlerin yararlanması için 

arşivlenmelidir. 

 Günümüzde bu giysilerin röprodüksiyonları yapılarak gerek yurt içinde 

gerekse yurt dışında defileler ve sergiler ile yeni nesillere ve dünyaya 

tanıtılmalıdır. Ayrıca giysiler hakkında yazılı ve görsel basın yoluyla 

halk bu konuda bilgilendirilmelidir.  

 Eski giysilerimizin süsleme motiflerinden ve kompozisyonlarından 

yararlanarak günümüz insanının özel gün ve gecelerde giyebileceği 

fantezi giysiler üretilebilmelidir. 

 Turistik bölgelerimizde yöresel kıyafetlerimizi tanıtacak defileler 

düzenlenerek Türk giyim kültürü tanıtılmalıdır  

 Giysilerin korunmasında yeni teknik ve teknolojilerden yararlanılmalı 

ve halkın eski giysilerin korunması ve saklanması hakkında 

bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. 
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 Bu değerlerin bir sanat ve kültür mirası olarak yaşatılması ve gelecek 

nesillere bırakılması için daha geniş ve kapsamlı araştırmalar 

yapılmalıdır.  

 Giysi tasarılarının yanın da giyimi tamamlayan aksesuar ve süsleme 

tasarımları yapılması önerilebilir. 

 Eski giysilerden modernizeler yaparak günümüz insanının günün her 

saatinde Giyebileceği rahat, çağdaş giysiler üretilmelidir. (Ek-

Tasarımlar) 
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EKLER 
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ESKİ ÇANKIRI’DA BULUNAN KAPI TOKMAKLARI VE KAPI 

HALKALARINDAN ÖRNEKLER 

Yasemin KOPARAN* 

Özge KADIOĞLU** 

1-GİRİŞ 

Bu bildirinin konusu; Eski Çankırı diye adlandırılan Çankırı’nın eski 

yerleşim yerinde bulunan evlerdeki kapı tokmakları ve kapı halkalarından 

örnekler olarak belirlenmiştir. Bu örneklerin fotoğrafları çekilerek 

belgelenmesi amaçlanmıştır. 

Ev; insanın namusudur, haremidir, mabedidir. Dolayısıyla mukaddestir bu 

sebepledir ki eve giriş çıkış sağlayan kapı mübarektir. Mimari eserlerde 

kullanılan kapıların büyüğü, küçüğü; tek kanatlısı çift kanatlısı; kuzulusu 

parmaklısı; kafeslisi, asmalısı vardır. Hepsinin görevi giriş çıkısı sağlamak 

kontrol etmek ve emniyet altına almaktır. Hepsinin üzerlerinde ise birer 

madeni süsleme unsuru vardır (Öğel,1978,s.47). 

Çoğunlukla sade bir ağaç işçiliği olan kapıların üzerindeki madeni 

süslemelerin her biri birer sanat eseridir. Madeni kapı kilitleri, menteşeler, 

tokmaklar, mandallar, halkalar tezyinat bakımından fevkalade işçiliğe 

sahiptir (Balcı,1980,s.32). 

Tokmaklar üzerinde tarih yoktur. Bu yüzden, hangi tarihe kadar indikleri 

kesin olarak söylenemez. Kaynaklara göre, üzerinde bulunduğu caminin 

inşa tarihine bağlı olarak 13.yy başlarına tarihlenen Cizre Ulu Cami’nin 

ejderli kapı tokmakları Türkiye’nin en eski örnekleridir. 15.yy da Hacı 

Bayram Veli Türbesi, Amasya Mehmet Paşa Camisi, Bursa Cem Sultan 

Türbesi, 16.yy da Manisa Muradiye Camisi kapı tokmakları, uçları, ejder 

başı ile sonlanan yuvarlak halkalar vardır. Bu örneklerin hepsinin tarihi, 

bulundukları yapının tarihine göre kabul edilmiştir (www.kultur.gov.tr). 

Süslü kapı tokmakları Anadolu Selçuklular döneminden gelmektedir. Bu 

döneme ait olan süslü kapı tokmakları değişik biçimde yapılmış olup 

üzerlerinde kartal, kuş, yılan gibi hayvan motifleri, ejderha, insan ve medusa 

figürler, stilize edilmiş bitki motifleri ile birlikte geometrik desenler 

bulunmaktadır. Bu figürler zaman içinde değişime uğramışlar, 

Müslümanlığın kabulünden sonra hayvan ve insan tasvirleri azalmaya 

başlamış bir süre sonrada yok olarak yerini sade şekillere, halkalara, oval ve 

yuvarlak formlara bırakmışlardır. Bütün bunların rastlantı olmadığı 

                                                           
*  Öğr.Gör. Selçuk Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi, El Sanatları Eğitimi Bölümü, Konya. 

ykoparan@selcuk.edu.tr 
**  Selçuk Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi, El Sanatları Eğitimi Bölümü, Konya. 0 544 638 89 79 

ozge.kadioglu@hotmail.com  
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insanların inanışları ve töreleri doğrultusunda geliştiği ortadadır 

(Birdevrim, 1997). 

Asıl kullanım alanları içeriye ses duyurmak olan tokmaklar yalnız bu 

fonksiyonları nedeniyle değil; taşıdıkları estetik değerleri ile de belli bir 

devri sanat zevkini, estetik anlayışını dile getiren önemli eserlerdir (Olşen, 

www.fotografya.gov.tr). Bunlar ev sahibinin zevkinin yanı sıra, ekonomik 

durumunu da belirttiği gibi, bazı yörelerde kapıya gelen erkek ise iç içe 

olanın dışındaki büyük halkayı, hanım ise içteki ikinci halkayı kullanırdı. 

Altlı üstlü tokmaklı kapılarda ise gelen erkek yukarıdaki ağır tokmağı, 

hanım ise alttaki bileziği kullanırdı. Kapı sesi duyan ve gelenin kim 

olduğunu anlayan ev sahibi erkek veya hanım tarafından açılırdı. 

Kapı tokmaklarının bir diğer enteresan yönü de ip bağlanmasıydı. Evin 

sahibi kısa bir süre sonra döneceği bir yere giderken tokmağı; ince, sarkık bir 

ip, yatıya gitmişse kalın ve iki düğümlü ip bağlardı. İki kanattaki halkalar 

birbirine kurdele ile bağlanmışsa evde kimse yok demektir. Kapıya gelen 

durumu anlayarak buna göre hareket ederdi (Öğel, 1978, s.47). 

2-MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalışmada; Anadolu Türk sivil mimarisi örneklerinin yer aldığı Çankırı 

ilinde bulunan eski evlerin kapı tokmakları ve kapı halkalarının teknik, 

malzeme, süsleme ve sınıflandırılmasıyla ilgili tanıtımı yapılmaya 

çalışılmıştır. Bu konu ile ilgili olarak daha önceden bilimsel bir çalışmanın 

yapılmamış olduğunu belirtmekte fayda vardır. 

Bu çalışma için Çankırı ilinin eski yerleşim yerlerine gidilerek orada 

bulunan eski evlerin ahşap kapılarında bulunan kapı halka ve tokmakları 

incelenerek, fotoğraflanmıştır. 

Konu ile ilgili yayın araştırmasında konumuzla doğrudan bağlantı 

kurulabilecek bir kaç yayınla karşılaşılmıştır. Bunlardan biri Halit ÇAL’a ait 

“Afyon Şehrinin Kapı Tokmakları”, Vakıf ve Kültür Dergisi, Sayı:6 Cilt:2, 

1999, s.50–53 makaledir. Bu makalede Afyon şehrindeki kapı halkaları ve 

tokmaklarından bahsetmiştir. Bu tokmakların şekillerin nasıl 

adlandırıldığın, hangi malzeme ve teknikle yapıldığı anlatılmıştır. 

Diğeri Pertev TANER’in  “Kapı Tokmakları”, Türkiyemiz, sayı:27, 1979, s. 7–

10 makaledir. İstanbul’da bulunan kapı tokmakları hakkında bilgi vermiştir. 

Bir diğeri ise; Mahmut AKOK’un “Çankırı’nın Eski Evleri” Arkitekt, Cilt. 

XXII, Sayı:261- 261, 1953, s. 142–153 makaledir. Çankırı’nın eski evlerinin, 
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plan çeşitliliğinden, yapı malzemesinden, alçı işlerinden ve tavan 

kaplamalarından bahsetmiştir. 

3-BULGULAR 

Çankırı ilinde, kalenin altında bulunan eski Çankırı diye adlandırılan (Fot.1) 

tarihi dokusu bozulmamış evler 17, 18 ve 19. yüzyılların yapılarıdır. Çankırı 

şehri sık sık depreme maruz kalmasından dolayı yarı ahşap yapılara yer 

verilmiştir. Binalar genellikle iki katlı ve açık sofalıdır. Bodrum katları 

diyebileceğimiz kısımları yoktur. Zemin katlar bahçe seviyesinden 50- 60 

santim yükseklikte önleri geniş avluludur. Alt kattaki bölmeler de daha çok, 

günlük hizmet yerleri ile ahır teşkilatı yer alırken kışlık odalarda bulunurdu. 

18.yy.da ise tadilata uğrayarak ahır teşkilatı geniş avluda ayrı bir binaya 

taşınmış ve alt katlarda ikamet katı olarak kullanılmıştır. 19.yy.lar da ise 

kapalı sofalar doğmuş caddelere cephe alan binalar görülmüştür. Alt kattaki 

ikamet yerleri yerine kışlık erzak konulan depoları bırakmış ve geniş 

avlular, kapalı taşlık denilen geçitlere bırakmıştır (Akok, , 1953, 143). Sonuç 

olarak şu anki eski Çankırı evleri genellikle iki katlı, ahşap çatkılı, kerpiç 

dolgulu, saçaklı ve çıkma destekli düz, bahçeye bakan kapalı sofalıdır 

(Fot.2). Bu evlerin kapıları ahşap olup tek veya çift kanatlıdır. 

Eski Çankırı’da ki her bir kapının üzerinde, mutlaka demirden yapılmış kapı 

aksamı bulunmaktadır. Bu aksamlar kapı halkaları ve kapı tokmaklarıdır.  

“Kapı tokmağı ve halkası, kapıyı tutup çekerek kapatmaya yaramakla 

beraber ses duyurmak içinde kullanılan, çekecek veya şak şak da denen ve 

değişik biçimler gösteren aksesuarlardır” (Olşen, www.fotografya.gov.tr). 

Kapı kanatları üzerinde yardımcı unsur olarak görev alan halkalar, yuvarlak 

bir halka aynasının üzerine çakılmıştır. Bunların da tokmak yerine geçen 

çeşitleri vardır. Eski Çankırı evleri önceleri kapı halkaları ve tokmakları 

bakımından zengin bir şehir iken bugün sadece kapı halkaları bakımından 

zengindir. Araştırma esnasında eskiden halkalar kadar tokmakların da 

zengin olduğu ancak tokmakların bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde kapılar 

üzerinden alındığı görülmüştür. 

Kapı tokmakları yapım tekniklerine göre ikiye ayrılır. Bunlar dövme ve 

döküm tekniğidir. 

Dövme tekniği: Ateşte kızdırılmış olan madenin örste dövülerek çeşitli 

şekillere dönüştürülmesidir. Ustanın tek tek uğraşmasından dolayı bu 

yöntemle çalışmak uzun zaman almaktadır. 

http://www.fotografya.gov.tr/
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Döküm tekniği: Eritilmiş madeni istenilen biçimlerde hazırlanan kalıplara 

dökülerek dondurulmasıdır. Döküm tekniğinde çok sayıda eser kısa sürede 

yapılır (Birdevrim,1997). 

Bu yapılan tokmakların üzerinde süslemeler meydana getirebilmek için 

Türk maden sanatında kullanılan kazıma, kabartma, kakma ve oyma gibi 

süsleme teknikleri kullanılmıştır. 

Eski Çankırı’da yapılan alan araştırmasında tüm sokaklar dolaşılmış ve 

yalnız tür olarak 9 farklı kapı tokmağına ve 10 farklı kapı halkası örneğine 

rastlanılmıştır. Bu örnekler Doç.Dr. Halit ÇAl’ın “Afyon Şehri Kapı 

Tokmakları” ve Doç.Dr. Mustafa DENKTAŞ’ın “Divriği’nin Kapı 

Tokmakları ve Kapı Halkaları” adlı makalelerinden yararlanılarak 

sınıflandırılmıştır. 

3.1. Kapı Halkaları: Eski Çankırı evlerinin kapısı tek veya çift kanatlıdır. Çift 

kanatlı kapıların her iki kanadında da kapı halkası yer almaktadır. Kapıyı 

çekerek kapatılmasından dolayı halk buna çekecek de demiştir.  

Kapı halkaları; Halka, ayna ve halkayı kapıya sabitleyen iki kollu çividen 

oluşmaktadır. Çankırı’daki kapı halkaları daire biçimlidir. Bu halkaların 

büyük çoğunluğunda ayna kısımları bulunurken bazı örneklerde aynanın 

kullanılmadığı görülmektedir. Alibey mah. Sudeposu cad. N0: 02–1 

adresinde görüldüğü gibi oldukça sadedir (Fot3). Eski Çankırı evlerinde 

kullanılan kapı halkalarının aynalarının bir kısmı örnek fot. 4–5 de olduğu 

gibi dövme tekniği ile yapılmış olmalarından dolayı formları muntazam 

değildir. Göbekleri bombeli ve içlerine kadife veya çuha benzeri kumaşlarla 

doldurularak kabartılmıştır. Kenarları ise anahtar biçimli şekiller verilerek 

oyulmuştur. Fot. 6 da ise kapı halkasının göbeği iki kademeli basamak 

oluşturularak yapılmıştır.  

Döküm tekniği ile yapılmış kapı halkalarımızda ise beş farklı örneğe 

rastlanılmıştır. Bunların bazılarının halkaları düşmüştür. Çift kanatlı kapıda 

yer alan bir örnekte kanadın birinde aynası yassı, üzeri çizgili çevresi 

papatya formlu kapı halkası bulurken, diğer kanadında bombeli çevresi 

desenli kapı halkası bulunmaktadır (Fot.7). Diğerleri ise göbekleri bombeli 

ince düz şeritlerle bezenmiştir (Fot.8-9-10-11). Başka bir örneğimizde ise; 

aynası dövme tekniği ile göbeksiz olarak yapılmış kenarları anahtar biçimli 

oymalı bir form ve döküm tekniği kullanılarak oluşturulmuş uzun düşey 

halka görülmektedir (Fot.12). 
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3.2. Kapı Tokmakları:  

3.2.1. Düşey Çubuk Şeklinde Kıvrımsız Kapı Tokmakları: Örneğimiz 

dikdörtgen kesitli oldukça sade olarak yapılmıştır. Kapı gövdesine düz 

şeklinde birleşmiştir. Fot. 13 de ki Örneğimizde tokmağın ucu biraz taşkın 

yapılmıştır. Bunun hemen altına gelen kısımda kapıya da bir kabara 

çakılmıştır. Üstten kapıya bağlanan ucu küçük bir halka şeklindedir. 

Buradan kapıya bağlanır. Türk kapı tokmaklarının geleneksel tiplerindendir. 

3.2.2. Düşey Çubuk Şeklinde Bir Kıvrımlı Kapı Tokmakları: 1.tipteki 

kıvrımsız kapı tokmağından tek farkı “L” biçimde kıvrımının olmasıdır 

(Fot.14). Bu da geleneksel tiplerdendir. 

3.2.3. Ucu Kıvrımlı “C” Biçimli Kapı Tokmağı: Bu tip tokmaklarının ağız 

kısmı yukarıya doğru “C” biçiminde olup ana gövdenin yan kısımları halka 

şeklinde kıvrım yapmaktadır (Fot.15).  Kapı tokmağının aynalık kısmına 

bağlanan halkanın üst taraftaki uçları oyularak süsleme yapılmıştır. 

Halkanın alt kısmının merkezine yan yana üç adet elips biçimindeki şekiller 

ana gövdeden taşırılarak işlenmiştir. Bu tip kapı tokmakları da geleneksel 

biçimlerdendir. 

3.2.4. Lale Biçimli Kapı Tokmakları: Tokmağın üst kısmı lale formunda 

düzenlenmiş, gövde iç yüzeyi dikey iki şeritle hareketlendirilmiş ve iki yan 

yaprak üstte dilimli yaprakla taçlandırılmıştır. Alt kısmı ise hem lale hem de  

palmet biçimini andırır şekilde üç dilimli olarak yapılmıştır. Alttaki bitkisel 

motiften başlayan iki sıra halindeki şeritler gövdenin üst kısmına kadar 

devam etmektedir (Fot.16). 

3.2.5. Armut Biçimli Kapı Tokmakları: Görüntüsü armut biçimlidir. Armut 

biçiminin çevresi oluk şeklinde kazınmış ve üst tepe noktasından çivi ile 

aynaya takılmıştır. Gövdenin geniş olan alt bölümünün tam ortası daha 

güçlü ses çıkarması amacıyla küçük bir top şeklinde düzenlenmiştir (Fot.17). 

3.2.6. İnsan Eli Biçimli Kapı Tokmakları: Türkiye genelinde en yaygın 

örneklerin başında gelmektedir. Döküm tekniği ile yapılmıştır. Kolun 

bilekten aşağısı tasarlanmış ve avucunun içerisine bir küçük top 

yerleştirilmiştir. Yüzük parmağının üstüne taşlı bir yüzük tasarlanmıştır. 

Başparmak diğer parmaklardan ayrı tutulmuştur (Fot.18). 

3.2.7. “U” biçimli Kapı Tokmakları: Bu tip kapı tokmağı iki şekilde 

görülmektedir. Birincisi geniş  “U” harfini anımsatan ve aynası ile tokmağı 

tamamen bitkisel bezemelerle süslenmiş olup tek çivi ile aynasına çakılmış 
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olandır (Fot.19). İkincisi ise üste doğru ağzı daralan aynası ve tokmağı sade 

olan uzun ve göbekli “U” harfine benzetilen kapı tokmağıdır (Fot.20).  

3.2.8. Yarım Ay (Hilal) Biçimli Kapı Tokmakları: Ağız kısmı yukarıya 

doğru bir yarım ay (hilal) biçimine benzer. Aynası ile yarım ay şeklindeki 

tokmağın süslemesi aynıdır. Tokmağın uçları düz değil tokmak şeklinde 

aynaya çiviyle bağlanmıştır. Yarım ayın alt kısmın tam ortası güçlü ses 

çıkması amacıyla küçük bir top şeklinde düzenlemiştir (Fot.21). 

4- DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Eski Çankırı evlerinde tespiti yapılan kapı halkaları ve tokmaklarının  

%47,4’ü dövme tekniğiyle diğer kalan %52,6’lık bölümü ise döküm tekniği 

kullanılarak yapılmıştır. Malzeme olara demir, teknik olarak ise oyma, 

kazıma ve kabartma kullanılmıştır. Yapılan araştırmalara bakılınca 

Anadolu’nun değişik şehirlerinde bulunan kapı tokmakları ve halkaları ile 

Eski Çankırı Evlerinin kapı tokmakları ve halkaları arasında benzerlikler 

görülmektedir. 

Yapılan araştırma sonucunda Çankırı’da mimari özelliğini kaybetmemiş, 

ancak harabe görünümünde çok güzel evlerin bulunduğu, çoğu kapının 

orijinalliği bozulmadan günümüze geldiği görülmüştür. Ancak konak, köşk 

ve ev hayatından apartman hayatına geçiş, bilhassa elektriğin yaygın 

kullanılarak zil sistemine geçilmesi kapı tokmaklarını da tarihe 

karıştırmıştır. Bu güzelim sanat değerleri beğenilerinde değişmesi, yapan 

ustaların kalmamasıyla her geçen gün kaybolmaya başlamıştır. 

Araştırma alanımız olan Eski Çankırı evlerinin kapılarında birbirinden farklı 

9 adet kapı tokmağına rastlanılmış ve kayıt altına alınmıştır. Önceleri her 

evin kapısında bulunan kapı tokmaklarının bugün çok az kalması üzücüdür 

ancak bunlarında yok olmadan koruma altına alınması gerekmektedir. 

Ayrıca şu anda sayıları tokmaklardan fazlada olan kapı halkalarının da 

koruma altına alınması gerekmektedir. Kapı tokmaklarının ve halkalarının 

yeniden yaygınlaştırılması ve günlük yaşantımıza girmesi için gereken 

çalışmalar yapılmalıdır. 
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Foto 7: Buğday Pazarı M. Acıçay S No:44 Foto 8:Karatekin M. Mezarlık C No:45 
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Foto 19: Alibey  M. Tepeçeşme S No:10-1 
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SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRK HALK KÜLTÜRÜ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ’NDEKİ ÇANKIRI KONULU BAZI 

DERLEMELER 

S.Hale GÜRBÜZ 

Türk kültürünün en zengin unsurlarından birisi hiç şüphesiz Türk 

folklorudur. Folklor, bir cemiyette yaşayan insanların; geleneklerini, 

adetlerini, inanmalarını, insan hayatının “geçiş dönemleri” adını verdiğimiz 

doğum, evlenme ve ölüm hadiseleri ile ilgili törenleri, müziğini ve 

oyunlarını, tedavi yollarını, hukukunu, el sanatlarını, tiyatrosunu vs. 

inceleyen bir bilim dalıdır.  

İngilizce bir terim olan folklor “folk” halk, halk tabakası ve “lore” bilgi, 

bilim inceleme anlamına gelen kelimelerin bir araya gelmesinden 

doğmuştur. Yazarlarımız folkloru, Halkiyat, Budunbilgi, (budun-bilim), 

Halk bilgisi, Halk bilimi olarak dilimize çevirmişler ve kullanmışlardır. 

Folklor halk bilgilerini araştırıp inceleyen, derleyen, kendine has metodlarla 

değerlendiren bir bilim dalıdır. 

Folklorun inceleme alanı halk kültürüdür. Folklor halk kültürünü araştırıp 

değerlendirmekle toplumun sosyo-ekonomik dinamiklerini ortaya 

çıkarmakta, milletin kültür birliğini sağlamakta, mahallî kültürü önce millî 

kültür, sonra da evrensel kültür haline getirerek, insanlığın ortak kültürüne 

katkıda bulunmaktadır (Sakaoğlu, 1986). 

Halk kültürüne ait ürünlerin incelenmesi, değerlendirilmesi hakkında 

yapılacak çalışmaların temelini derleme oluşturur. Derleme, araştırıcının 

güvenilir, orijinal bilgi elde etmek amacıyla, araştırma yapacağı topluluğun 

yaşadığı yere giderek çalışmasına verilen addır. Folklor çalışmalarının 

hazinesi kuşku yok ki derlemedir (Karadağ, 1989). 

Derleme iki şekilde yapılır: 

1. Konuya göre derleme: Bir konu alınıp büyük bir alanda (Bütün bir bölge 

veya bütün ülke) derleme. Meselâ halk hikâyeleri, belirli konulardaki 

türküler (Eşkıya türküleri vs.) gibi konulara ait malzeme bu şekilde toplanır. 

Bu daha çok halk edebiyatı araştırmalarına, tür ve konu üzerindeki tarihî 

araştırmalara esas olacak malzemenin derlenmesi için tatbik edilir.  

                                                           

  Uzman Selçuk Ü. Türk Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kampus/Konya, 

shale@selcuk.edu.tr., 0.332.2232482 
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2. Çevreye göre derleme: Bu çeşit derlemede, yer yer ufak çevrelerin bütün 

folklor malzemesi taranır. Sosyolojik araştırmalara, folklor konularının 

sosyal hayatla bağlarını tespit etmek, folklor ürünlerinin doğuş ve oluş 

konularını bulmak için yapılacak araştırmalara esas olacak malzeme bu 

şekilde derlenmektedir ( Sakaoğlu, 1986). 

Tam adını, bildirimizin adında verdiğimiz Merkezimizin en önemli faaliyeti 

bir ses arşivini kurması olmuştur. Bu arşivin kuruluşu şöyle gerçekleşmiştir: 

a. Önce ilgili bölümlerin öğrencileri derleme konusunda eğitilip 

yetiştirilecektir. Bu konuda Fen-Edebiyat Fakültemizin Türk Dili ve 

Edebiyatı Bölümünün ilgili sınıfları ve birkaç yıllığına Sosyoloji 

Bölümünün üçüncü sınıfları ile Eğitim Fakültesinin, o zamanki adıyla 

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü’nün ilgili sınıfları bu derlemede 

görev almışlardır. Öğretim elemanlarımızdan yeterli bilgiyi alan 

öğrencilerimiz alan adını verdiğimiz derleme yapılacak coğrafyaya 

gönderilmiştir. 

b. Öğrencilerimiz aldıkları bilgileri ışığı altında, önce, kaynak kişi adını 

verdiğimiz, kendisine halk kültürü ürünleri aktaracak kişiyi/ kişileri 

aramaya başlayacaklardır. Bu kişiler; anne, baba, nine, dede gibi aile 

çevresinden olabileceği gibi, komşuları da olabilir. Hatta, sora sora 

Bağdat bulunur hesabı, hiç tanımadığı kimseleri de, aracılar vasıtasıyla 

kaynak kişi olarak değerlendirebilirler. Bu kişilerden ses kayıt cihazı 

aracılığıyla bulabildiklerini kaydedecektir.  

c. Bu derlenen ürünler, masa başında dinlenip kâğıda aktarılacaktır. Daha 

sonra, temize çekilmiş olarak ilgili öğretim elemanına verilecek, kaseti 

de eklenecektir.  

d. Gelen kaset, Merkezimizin görevlisi tarafından dinlenecek ve öğrencinin 

dosyasındaki eksikler üzerinde gösterilecektir. 

e. İşin son aşaması ise kasetlerdeki ürünlerin sınıflandırılmasıdır. Yüzlerce 

kasetteki benzer ürünler ayrı ayrı dosyalara kaydediliyor, böylece bütün 

kasetlerdeki, meselâ fıkralar aynı dosyada birikiyordu. Mart 2000 

tarihinden itibaren bilgisayar ortamına aktarılmaya başlanılan bu 

ürünler gelecekte büyük bir hazineyi oluşturacaktır (Sakaoğlu, 2000). 
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Selçuk Üniversitesi Türk Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ses 

arşivinde 3000’e yakın kaset bulunmaktadır. Arşivde yer alan kasetlerin 

2500 tanesinin tasnifi yapılmıştır. Tasnifi yapılan kasetlerin 6 adedi Çankırı 

iline aittir.  

Biz bu bildirimizde, hem Merkezimizi tanıtmak, hem de bu Merkeze gelen 

Çankırı kaynaklı altı kaseti ve dosyayı değerlendirmek istiyoruz.  

Burada tanıtıp içindekiler hakkında kısa bilgiler vereceğimiz altı derlemede 

sırasıyla derleyici öğrenci (a), kaynak kişi (b) ve verdiği ürünleri (aa, ab,…), 

derleme yeri ve tarihi (c) ile arşiv numarası (ç)’ye yer verilmiştir. 

1. a. İsmail Doğan (Fen-Ed., TDEB II) 

 b. Zehra Çağlar (Çankırı, 60-65 yaşlarında, OYY, dedesinden) 

      aa. Demirkıran (Masal) 

   ab. Fatmacık ile Yusufçuk (Masal) 

 c. Bozkır Köyü / Çankırı, 12 Şubat 2000 

 ç. Nu. 2314 

2. a. İsmail Doğan (Fen-Ed., TDEB II) 

 b. Mehmet Cıbıt (Çankırı, 1952, OY, dedesinden) 

     aa. [Azrail] (Masal) 

     ab. Canavarcık (Masal) 

     ac. Şık Battal (Masal) 

 c. Bozkır Köyü / Çankırı, 12 Şubat 2000 

 ç. Nu. 2314 

3. a. Tuğba Meral (Fen-Ed., TDEB) 

 b. Yıldız Aslan (Çankırı, 1968, L) 

      aa. Peri Kızı (Masal) 

 c. Çankaya / Ankara, 4 Şubat 2001 

 ç. Nu. 2469 

 4. a. Tuğba Meral (Fen-Ed., TDEB)  

 b. Habibe Ayanoğlu (80 yaşında, OYY) 

     aa. Maniler 

 c. Dede Köyü / Çankırı, 2 Şubat 2001 

 ç. Nu. 2469 

  5. a. Bahtiyar Korkmaz (Çankırı- Yapraklı-İkizören 1980, Fen-Ed., TDEB II) 
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     b. Dursun Korkmaz (Çankırı-Babsa- İkizören, 79 yaşında, İO) 

     aa. Tuz (Masal) 

     ab. Hançer (Masal) 

     ac. Kuma gömülen gelin (Masal) 

     ad. Nuri (Ağıt) 

 c. İkizörenKöyü / Çankırı, 24 Ocak 2000 

 ç. Nu. 2310 

6. a. Mustafa Kocatepe (Çankırı-Eskipazar-İmamlar 1973, Fen-Ed. TDEB II)  

 b. Huriye Kocatepe (Çankırı- Eskipazar, 60 yaşında, OY) 

     aa. Eğil Kavak (Masal) 

     ab. Ecü ile Cücü (Masal) 

     ac. Leblebi Çocuk (Masal) 

 c. Karabük, 13 Şubat 1993 

 ç. Nu. 916  

7. a. Ramazan Üstüntaş (Çankırı-Şabanözü-Çaparkayı 1974, Fen-Ed., 

Sosyoloji III) 

 b. Ayşe Karakuzu (Çankırı-Şabanözü-Çaparkayı, 1940, OYY) 

   aa. İlâhî 

   ab. Ninni 

 c. Çaparkayı Köyü/Şabanözü/Çankırı, 25 Şubat 1996 

 ç. Nu. 1736 

Örnek olarak aldığımız altı ödevin birer tanesi 1993 ve 1996 yıllarına, ikişer 

tanesi 2000 ve 2001 yıllarına aittir. 

Ödevlerden beşi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

öğrencilerince; biri de Sosyoloji bölümü öğrencisi tarafından hazırlamıştır. 

Derlenerek kültürümüze kazandırılan ürünlerin dökümü şöyledir:  

A. Anonim edebiyat 

1. Manzum ürünler 

a. 4 mâni 

b. 1 ilâhî 

c. 1 ağıt 

d. 1 ninni 

2. Mensur ürünler 
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a. Beş ayrı kişiden on iki masal  

Ödevlerde yer alan ürünlerden bazılarını bu bildirimiz vasıtasıyla 

duyurmak istiyoruz. 

A. Masallar: Masalların bazılarının adları anlatıcısı tarafından söylenmiştir; 

öbürlerine ise konu ile ilgili bir ad konulup [  ] içinde gösterilmiştir.  

Kaynak kişilerin tanıtıldığı bölümde adları anılan bu masalları kısaca 

tanıtmak isteriz. 

1. Demirkıran Masalı 

Kayışkıran, Zincirkıran ve Demirkıran isimli üç kardeş vardır. Bir gün bu üç 

kardeş baba ocağını terk edip gitmeye karar verirler. Bir ormana varırlar,  

orada bir ev bulup artık burada yaşamaya başlarlar. Bir gün bu ormanda 

gezinirken dibi düzeni olmayan bir kuyu görürler ve sırayla bu kuyuya inip 

bakmaya karar verirler. İki büyük kardeş bellerine bağlanan iplerle indikleri 

kuyudan feryatlarla çıkarlar. Üçüncü kardeş ne pahasına olursa olsun 

kuyunun dibine varmaya kararlıdır ve bunu başarır. Kuyunun dibinde 

bulduğu üç güzel kızı ve birbirinden değerli mücevherleri kardeşleri 

yukarıya çekerler ve onu orada bırakıp giderler. Fakat Demirkıran bir 

yolunu bulup kuyudan çıkar ve kardeşlerinden öcünü alır.  

2. Fatmacık ile Yusufçuk Masalı 

Fatmacık ile Yusufçuk adlı kardeşlerin anneleri ölünce babaları yeniden 

evlenir. Üvey anne çocukları evde istemez. Babaları da çaresiz kalıp 

çocukları ormana bırakır. Ormanda yalnız başlarına kalan çocuklar bir dev 

karısının eline düşerler. Tam dev karısından kaçmayı başarmışken bu sefer 

de Yusufçuk büyülü bir sudan içerek geyiğe dönüşür. Fatmacık bu olaydan 

sonra günlerini bir kavağın tepesinde kardeşinin dönüşünü bekleyerek 

geçirir. Yolu oradan geçen bir ağa oğlu ona aşık olur ve evlenmek ister. 

Fatmacık ile ağa oğlu evlenirler, büyü bozulur, Yusufçuk da eski haline 

döner. 

3. Azrail Masalı 

Fakir bir adamcağız kendi köyünde çocuklarının rızkını temin edemeyince 

çalışıp para kazanmak için başka köylere gitmeye karar verir ve yollara 

düşer. Bir süre sonra kendisi gibi çalışmak üzere köyünden ayrılmış birine 

rastlar, onunla arkadaş olur. Yola birlikte devam etmeğe karar verirler. 
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Adam başlarından geçen bazı olaylardan bu yol arkadaşının aslında Azrail 

olduğunu anlar. Ayrılık vakti geldiğinde adamcağızın yol arkadaşından tek 

bir isteği olur. O da, Azrail’in canını almaya gelmeden önce kendisine haber 

vermesidir. Azrail adama söz verir ve verdiği sözü de tutar. Ne yazık ki 

adam Azrail’in gönderdiği işaretleri anlamayacaktır. 

4. Canavarcık masalı 

Karnı çok acıkan canavarcık yemek için bir keçiyi gözüne kestirir. Fakat 

keçinin oyununa gelir, başına gelmeyen iş kalmaz. Karnını doyuramadığı 

gibi canından da olur. 

5. Şık Battal Masalı 

Hiç çocuğu olmayan bir kadın Allah’tan bir çocuk ister; hatta o çocuk yılan 

kılığında bile olabilir. Allah ona bir yılan oğlan verir. Kadın bu yılan çocuğa 

Şık Battal adını koyar. 

6. Peri Kızı Masalı 

Evvel zaman içinde gelinin biri, alaca karanlıkta tarlaya giderken, çalılıkların 

önünde karnı şiş bir kurbağaya rastlar. Şakayla karışık, bu hamile 

kurbağanın doğumunda ben bulunayım, ebesi ben olayım diye kendi 

kendine konuşur. Bir gece bu gelinin kapısı çalınır, iri yarı iki yabancı onu 

alıp aynı çalılığın önüne götürürler. Gelin günler önce gördüğü kurbağanın 

orada doğum sancısı çektiğini görür. Adamlar geline doğumu yaptırmasını 

söylerler. Gelin doğumu yaptırırken kurbağa ay yüzlü bir peri kızına 

dönüşür. Bu peri kızının kendi gibi ay yüzlü bir çocuğu olur. Peri kızı gelini 

hediyelere boğar. Ömür boyu başı her sıkıştığında onun yardımına koşar. 

7. Tuz Masalı 

Babasına, onu tuz kadar sevdiğini söyleyen gencin başından geçen olaylar 

anlatılmaktadır. 

8. Hançer Masalı 

Kızının gelecekte bir çobanın oğlu ile evleneceğini öğrenen padişah deliye 

döner. Daha doğmamış olan bu çocuğu bulup öldürmeye karar verir. Fakat 

yazılan yazı bozulmaz. Öldü sanılan çocuk bir geyiğin yardımıyla kurtulur, 

büyür, delikanlı olur. Yılar sonra delikanlı ile yeniden karşılaşan padişah 

onu öldürmek üzere yeniden bir plân yapar. Delikanlı bir kez daha 

padişahın cellâtlarının ellerinden kurtulmayı başarır ve en sonunda 

padişahın kızı ile evlenir.  
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9. Kuma Gömülen Gelin Masalı 

Genç ve güzel bir gelinin kocası askere gidince kaynı buna göz koyar. Elde 

edemeyince de ona iftira atar. Gelin beline kadar kuma gömülerek 

cezalandırılır. Bir kervancı onu görüp kurtarır. Bundan sonra da başından 

türlü olaylar geçer. Allah’ın adaleti sayesinde sonunda bir ülkeye padişah 

olur. Bu arada kocası askerden döner, birbirlerine kavuşurlar. Kötülük 

yapanlar da cezalarını bulurlar. 

10. Eğil Kavak Masalı 

Anneleri ve babaları tarafından terk edilen iki kardeşin başlarından geçen 

olaylar anlatılmaktadır. 

11. Ecü ile Cücü Masalı 

Üvey anneleri tarafından istenilmeyen iki kardeşi babaları ormana götürüp 

terk eder. Çocuklar bir cadı karısının eline düşerler. Cadı karısı onlara çok 

iyi davranır, bakar, besler. Halbuki asıl niyeti onları yemektir. Kardeşler 

bunu anladıklarında oradan kaçarlar. Cadı karısı peşlerine düşer ama onları 

yakalamayı başaramaz.  

12. Leblebi Çocuk Masalı 

Hiç çocukları olmayan bir karı koca Allah’tan bir çocuk isterler. Olsun da 

leblebi kadar olsun diye dilek dilerler. Allah da onlara bir leblebi çocuk 

verir.  

B. Ağıt: 3 dörtlükten meydana gelen bu ağıt, sekiz heceli mısralarla 

kurulmuştur. “Nuri Ağıtı” adını taşıyan bu ağıtta dörtlüklerin üçüncü 

mısraları “Nurimi vurmuşlar anam”  şeklinde tekrarlanmaktadır. 

Biner ata gider yola 

Seyran ider sağa sola 

Nurimi vurmuşlar anam 

Haber virin garagola 

Öğlen ikindi arası 

Var mı bu derdin çaresi? 

Nurimi vurmuşlar anam 

Yedi yirinde yarası 

Nagışına nagışına 

Kızıl tuğlar dakışına 

Nurimi vurmuşlar anam 

Gızıl ganlar akışına 

 

C. Mâniler: Habibe Ayanoğlu’dan alınan mânilerin içinde hepimizin 

bildiklerinin yanında daha az bilinenlerinden birkaç örneği aşağıya alıyoruz. 



S.Hale GÜRBÜZ 

 

100.YILA DOĞRU ÇANKIRI 

 

544 

Mâni benim ezberim 

Kan ağlıyor gözlerim 

Nazlı yarin yolunu 

Ağşam sabah gözlerim 

Mâniye maraz dirler 

Güzele beyaz dirler 

Hekime derdim yansam 

Bu dert sana az dirler 

İkindinin öğleni 

Gel söyleni söyleni 

Dok geldük aç gidiyoz 

Adetiniz böyle mi? 

Bacanız uzun olsun 

Mevladan izin olsun 

Gızınızı alduk gidiyoz 

Köyünüz sizin olsun 

D. İlâhî: Beş dörtlükten meydana gelen bu ilâhî, sekiz heceli mısralarla 

kurulmuştur. Dörtlüklerde dördüncü mısralar “ Bir tapuda girmiş yatur” 

şeklinde tekrarlanmaktadır. 

Yalnız yatamayıp korkan 

Sinekten pireden ürken 

Güzel amel fikir iden 

Bir tapuda girmiş yatur 

Ne kapusu ne bacası 

Ne gündüzü ne gecesi 

Yılan çıyan doluşası 

Bir tapuda girmiş yatur 

Yolun almış karıncalar 

Şol kırmızı gül goncalar 

Nice selvi boylucalar 

Bir tapuda girmiş yatur 

Anadan ayrılmış oğullar 

Ne acaip olmuş onlar 

Ol selvi boylucalılar 

Bir tapuda girmiş yatur. 

Bir tahtada durur tenim 

Kabristandır artık yerim 

Yoktur gelenim gidenim 

Bir tapuda girmiş yatur 

 

E. Ninni: İki dörtlükten meydana gelen bu ninni on iki heceli mısralarla 

kurulmuştur.  

Bir cingan gele de bir kalbur alaydım 

Örünü örünü toprak eleyeydim 

Yavrum seni çezip çezip beliyeydim 

Nenni yavrum nenni nenni guzum nenni 
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Irgalayı ırgalayı golum şişti 

Golumdan  gol bağım yavrum yere düştü 

Hıyanet baban da oğlum bizden geçti 

Nenni yavrum nenni nenni guzum nenni 

 

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: Derin bir mazisi ve köklü bir tarihi olan 

milletimiz, zengin bir kültüre sahiptir. Bu zenginlik, bir millet olarak tarih 

sahnesinde yerimizi alışımızdan bu yana, yüzyıllar boyunca artmış, 

renklenmiş, maddi ve manevi değerleriyle tükenmez bir miras olarak 

bugünkü nesillere intikal etmiştir. Bu mirasın korunması, yaşatılması ve 

geliştirilmesi hususunda hepimize görev düşmektedir. Yukarıda çeşitli 

örneklerini gördüğümüz masallar, mâniler, ninniler, ilâhîler bu zengin 

mirasın birer parçasıdır. Bu çalışma ile özellikle özgün ürünlerin gün ışığına 

çıkarılması ve bunların kültürümüze kazandırılması hedeflenmiş; bu 

konuda üzerimize düşen görev yerine getirilmeye çalışılmıştır. 

 

Kaynaklar: 

1. Sakaoğlu, Y. (1986). Halk Edebiyatı Ders Notları 1, Erzurum, syf. 

1,27,29,35,36. 

2. Karadağ, M. (1989). Halk Bilimine Giriş, Bursa, syf. 61, 83. 

3. Sakaoğlu, S. (2000). I. Uluslar Arası Çatalhöyük’ten Günümüze Çumra 

Kongresi, 15-16 Eylül Çumra, syf. 175. 

 



ÇANKIRI YÂRAN GELENEĞİNDEKİ YİRMİ DÖRT SAYISINA 

TARİHSEL BİR BAKIŞ 

Gökhan EKİM 

Doğu Türkistan’dan Makedonya‘ya kadar çeşitli Türk Topluluklarınca 

gerçekleştirilen, özellikle kış geceleri, haftanın belli günlerinde periyodik 

olarak sürdürülen, disiplinli ve kurallı toplantıları görmek mümkündür. 

Tarihî kaynaklar vasıtasıyla da geçmişte var olduğunu bildiğimiz Toy, Şölen 

gibi toplantılar, günümüzdeki geniş coğrafî alanı kapsayacak şekilde 

geçmişten günümüze taşınmış geleneklerdir. Zaman içerisindeki derinliği ve 

mekan içerisindeki yaygınlığı düşünüldüğünde, farklı coğrafyalarda, farklı 

topluluklar tarafından gerçekleştirilen toplantılarda kimi farklı 

uygulamaların görülmesinin yanında, toplantılara ait hiyerarşik düzenin, 

disiplinin, kuralların içerik itibarıyla aynı kökten beslenen bir ağacın 

dallarıymışçasına benzerlik göstermeleri, ilgili bilim insanlarının üzerinde 

durmaları gereken bir konudur. 

Bu toplantılardan birisi olan, Çankırı Yâran Geleneği’ne baktığımızda, 

toplantının gerçekleştirildiği mekanlardaki geleneksel mimari ve mekan içi 

geleneksel tefrişatı, toplantılarda icrâ edilen geleneksel halk müziği, halk 

oyunları, seyirlik oyunlar, topluluk üyeleri arasındaki hiyerarşik yapının 

korunması, mahkeme bölümü vasıtasıyla iç denetimin sağlanması, toplantı 

içerisindeki törensel kalıpların günümüzde de sürdürülmesi gibi yönleriyle, 

toplumsal yaşamı çepeçevre kuşatıp, geleneksel değerleri günden güne 

aşındırmakta olan popüler kültür araçlarına karşı direnen bir yapının 

sergilendiği görülmektedir. Bunun yanında, Çankırı Yâran Geleneği, zaman 

içerisinde kaçınılmaz olarak belli değişim ve dönüşümler de geçirmiştir.  

Halk Bilgisi ürünlerinin üretilme ve yeniden yaratılma süreçleri 

düşünüldüğünde, değişim özelliğinin, ürünlerin dinamik yapılarının 

oluşabilmesinin var oluş gerekçesi olması gerçeğinden yola çıkarak 

gözlemlenebilecek değişimlerin dışında, yeni icra ortamları içerisinde 

üretilip yeniden yaratılan geleneğin, şeklen aynı kalsa da özü itibarıyla 

geçirdiği dönüşümü de gözlemlemek mümkündür. Günümüzde kitle 

iletişim araçlarının, bulabildiği her malzemeyi, herhangi bir inceleme ve 

araştırma yapmaksızın kitlelere sunmaya çalışması, Yâran Kültürü’nün de 

bu uygulamadan etkilenmesine yol açmıştır. Medyada yer alabilme kaygı ve 

rekabeti, kitlelere ilginç gelebilecek uygulamaların ön planda yer alıp, 

sıradanlık olarak kabul edilen bazı uygulamaların da gelenek içerisindeki 

işlevselliğine bakılmadan unutulmalarını beraberinde getirmiştir.  

                                                           
 Ege Ü. DTM Konservatuarı Öğretim Görevlisi 
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Konuyla ilgili yapılmış çalışmalara baktığımızda, cumhuriyetin ilk 

yıllarından itibaren gerek süreli yayınlarda, yazılmış makalelerle, gerekse 

kitap hacmine ulaşmış çalışmalar ve hazırlanmış tezlerle ele alındığını 

görmekteyiz. Bu çalışmalar içerisinde, özellikle yakın dönemde yapılmış 

çalışmaların bazılarında vurgulanan konulardan biri de Yâran Geleneği ve 

topluluğu oluşturan kişi sayısı olan Yirmi Dört sayısı arasında kurulan 

ilişkidir ki, burada geleneğin kendi bağlamı içerisindeki icrâsından ziyade, 

sunum veya gösteri amaçlı olarak yapılan uygulamaların bir sonucu 

olduğunu düşündüğümüz, tarihî gerçekleri zorlayan veya örtüşmeyen bazı 

kavram ve yorumların geleneğe dâhil edilmeye çalışılmasıdır.  Bildirimizde, 

konuyla ilgili tarihî verilerden yararlanarak, günümüzdeki uygulama ve bu 

uygulamaya getirilen yaklaşımları ele almaya çalışacağız. 

Çankırı Yâran Geleneğinde, özellikle merkezde yapılan uygulamalarda, 

topluluğu oluşturan üye sayısının yirmi dört kişiden oluşması önemli bir 

tarihî arka planı gün yüzüne çıkarmaktadır. Konuyla ilgili yazılmış en eski 

kaynaklar olan; Onay1 ve Uygur’un2 eserlerinde yirmi dört sayısı kesin bir 

dille vurgulanmış, Üçok’da3 ise yirmi-yirmi beş arası bir sayıyla Yâran 

topluluğunun oluşabileceği belirtilmiştir.   

Yakın dönemde yazılmış yayınlarda4ise yirmi dört sayısının bir kural 

olduğu ve bunun da Oğuzlar’ın yirmi dört boyunu temsil ettiği 

belirtilmiştir. Günümüzde de bu sayı değişmez bir kural olarak 

uygulanmakta ve yirmi dört Oğuz Boyu’nun temsili ile ilgili düşünceye 

inanılmaktadır. Yâran Geleneği’nin tarihsel derinliğinin vurgulandığı bir 

uygulama olarak günümüzde özellikle öne çıkarılan bu anlayış, bazı yerel 

araştırmacılarca Büyük Başağanın Bayındır Han’ı, Küçük başağanın Kayı 

Boyunun Beyi’ni, Reis’in de Bayat Boyu’nun Beyi’ni temsil ettiğini ileri 

                                                           
1  Ahmet Talat Onay, Çankırı Şairleri II, Çankırı Mat, Çankırı, 1932, s. 8. 
2  Tahsin N. Uygur,  Çankırı Halk Edebiyatı, Okuyan adam Yay., Kalkan Mat, Ankara, 2002, s. 28. 
3  Hasan Üçok, Çankırı Tarih ve Halkiyatı, Okuyan Adam Yay., Kalkan Mat, Ankara, 2002. s. 48. 
4  Mahmut Tezcan, Çankırı Yârân Sohbetleri, Kültür Bakanlığı Mifad Yay., Ankara, 1988, s.8. 

Ahmet Kıymaz, Çankırı Yârân Sohbetleri, Kültür Bakanlığı Mifad Yay., Ankara, 1988  s.12. 

Yaşar Ateşsoy, Yâran Diyarı Bizim Çankırı, Çankırı Esnaf  ve Küçük Sanatkârlar Derneği  

Yayını, Doğuş Mat, Ankara, 1988, s. 90, Orhan Özkan, Çankırı Yâran Meclisi, Çankırı 

Belediyesi Kültür Yay., Kayıkçı Mat, Çankırı, 2000, s.  28, Ahmet Absarılıoğlu, Çankırı’nın 

Milli Kültür Değeri Yâran, Çankırı Belediyesi Kültür Yay., Kayıkçı Mat, Çankırı, 2003, s. 4., 

Bahattin Ayhan, Çankırı-Tarihi Kültür- Turizm, Uzman Mat, Ankara, 2007 , s. 207. 
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sürmek şeklinde kendini göstermektedir5. Türk Kültür Tarihi’ne göz 

attığımızda yirmi dört sayısının pek çok kuruluş, toplantı ve kavramda 

karşımıza çıktığını dolayısıyla Çankırı Yâran Geleneğindeki yirmi dört 

sayısının da, ilk akla geliveren yirmi dört Oğuz Boyundan gelme olasılığını 

düşünmekle birlikte pek çok yerde karşımıza çıkan bir formel sayı olmasının 

da göz ardı edilmemesi gereken bir gerçek olduğunu, bu nedenle de 

konuyla ilgili vereceğimiz örneklerin, kavramın biraz daha yerli yerine 

oturmasını sağlayacağını düşünmekteyiz. 

Geçmişten günümüze, bu konudaki uygulama ve geleneklere baktığımızda 

karşımıza çıkan örneklerden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz: Türkler ve 

Çinliler’in ay takvimi kullanmak suretiyle bir yılı yirmi dört aydan oluşan 

bir sistemle şekillendirmeleri, Türkler’de birçok sistem ve yapılanmada da 

yirmi dört sayısının kullanılması dikkat çekicidir. Örnek verecek olursak, 

Mete’nin askeri sistemi “yirmi dört tümen” düzeni şeklinde karşımıza 

çıkmaktadır6.  

Yirmi dörtlü sınıflandırmanın altılı sınıflandırmadan doğduğu, Oğuz Han’ın 

altı oğlunun ve onların dörder oğlunun oluşturduğu boy teşkilatının da bu 

sayıya tekabül ettiği bilinmektedir. Gökalp, bu sınıflandırmanın, Selçuklu ve 

Akkoyunlular’da görüldüğünü, Eyyubiler’in Selçuklular’dan görmek 

suretiyle bu sistemi oluşturduklarını, onlardan da Mısır Kölemenlerine 

uzanıp uygulandığını; bunların yanında, Kürtlerin Rojki Aşiretinde de yirmi 

dört oymaktan kurulu bir sistemin işletildiğini7,  Moğollar ve Yakutlar’da da 

yirmi dört boy örgütünün varlığını bildirmiştir.8 Genelde askeri teşkilat ve 

boy teşkilatında görülebilen örneklerini verdiğimiz yirmi dörtlü sistem, 

Hiyung-nu’ların memuriyet teşkilatlarında da görülmektedir.9 Tarihî, 

kültürel, toplumsal, askerî ve idarî bir vesika olarak da kabul edebileceğimiz 

Dede Korkut Anlatmaları’na baktığımızda da aynı uygulamanın yapıldığını 

görmek mümkündür. Verilebilecek örnekleri sıralayacak olursak: “Bayındur 

Han buyurdu, yigirmi dört sancak begi gelsün, dedi.” “Bayındur Han, yigirmi dört 

sancak begini Yegenek’e yoldaşlığa bile koşdu”, “Hanum, yigirmi dört sancak begi 

                                                           
5  Ahmet Absarılıoğlu, age, s. 4. 
6  Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş, Başbakanlık Basımevi, Ankara, 1991, s. 46. 
7  Ziya Gökalp, Türk Uygarlığı Tarihi, İnkılâp Kitabevi, İnka Ofset, İstanbul, 1991, s. 109. 
8  Ziya Gökalp, age. s. 149. 
9  Orhan Şaik Gökyay, , Dedem Korkutun Kitabı, Kabalcı Yayınevi, Yaylacık Mat, İstanbul, 2006,  

s. 1064. 
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tekürelin de zebun oldu10”. Konuyla ilgili vereceğimiz son örnek, Yâran 

Geleneği ile ilgili doğrudan ilişkilendirebileceğimiz eski Türlerdeki toy ve 

şölen gelenekleridir ki onlar da “hanlar hanı ve beylerbeyi ile birlikte yirmi dört 

Oğuz Beyini kapsayan11 yirmi dört boy beyinin katılımının zorunlu olduğu 

toplantılardır.  Her gün ya beylerbeyinin kendi otağında ya da, herhangi bir 

beyin otağında düzenlenen toplantılarda; yenip içildikten sonra konuların 

yorumlanması ve sorunların çözülmesi ile ilgili danışık edilip, bu 

toplantılardan çıkan kararların, Han için de bağlayıcı olduğu ve bu 

kararların dışına çıkılmadığı kaynaklarda geçmektedir.12  

Konuyla ilgili olarak yukarıda verdiğimiz bilgilerden yola çıkarak diyebiliriz 

ki, Yâran Geleneği ve topluluğu oluşturan kişi sayısı olan yirmidört sayısı 

arasındaki ilişki, tarihî bulguların hepsinin alt alta konarak değerlendirildiği 

bir kapsam içerisinde ele alınıp, yerli yerine konmalıdır. Başta da 

belirttiğimiz gibi, sadece 24 Oğuz Boyuna gönderme yapmak yerine,  pek 

çok yerde karşımıza çıkan bu formel sayının Türk Kültür Tarihinde 

kurumsal yapılarda kendini gösteren bir uygulama olduğu 

unutulmamalıdır. Yâran Geleneği gibi çok farklı disiplinlerin araştırma 

alanları içerisinde yer alan bir konu, bilimsel kıstaslara uygun olarak 

incelenmeli ve o çerçeve içerisinde yorumlanmalıdır. Aksi halde, bilimsel 

değil kişisel bakış ürünü olan bilgilerin, kökleri çok uzun asırlar öncesine 

dayanan geleneği kısa sürede yönlendirip, şekillendirmesi kaçınılmaz 

olacaktır. 

 

 

                                                           
10  Orhan Şaik Gökyay, age. s. 1064. 
11  Ziya Gökalp, age. s. 50. 
12  Ziya Gökalp, age. s. 161. 
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Âşık sözcüğü her dönemde farklı anlamlar içermekte ve edebiyatta farklı 

anlam ve söylemler içinde yer almaktadır. Öncelikle “Arapça, seven, tutkun 

anlamlarına gelen âşık sözcüğü, 14-15. yüzyıllardan itibaren Anadolu’da 

Türk kültür ve edebiyatını etkisi altına almaya başlayan Arap-İslam 

edebiyatının etkisiyle, eski geleneklere bağlı kalarak dinî- tasavvufi 

konularda şiirler söyleyen halk şairleri için kullanılmaya başlanmıştır. Daha 

sonraki yüzyıllarda, gelenek içerisinde belirli kurallara göre oluşan ve 

kendine özgü değişik şekil, tür ve konuda sazlı veya sazsız türküler 

söyleyen şairlerin hepsi âşık adını almış ve âşık diye bilinmiştir.”1 

“Âşıklar, sazlı (telden), sazsız (dilden), doğaçlama yoluyla, kalemle 

(yazarak) veya birkaç özelliği birden taşıyan geleneğe bağlı olarak şiir 

söyleyenlere ‘âşık’, bu söyleme biçimine ‘âşıklık-âşıklama’, âşıkları 

yönlendiren kurallar bütününe de ‘âşıklık geleneği’ adı verilir.”2 Türklerin 

tarih sahnesine ilk çıktığı andan itibaren ozanlık geleneği olarak 

gördüğümüz ve bu geleneğin temsilcileri ozanlar, İslamiyet’e girmeden önce 

kopuz eşliğinde doğaçlama şiir söylemelerinin yanında büyücülük, hekimlik 

gibi pek çok görev üstlenmişlerdir. Bu görevlerinden dolayı da toplum 

içinde en büyük mertebeye sahiptirler. İslamiyet’ten önce kam, baskı (bakşı-

bahşı), şaman, oyun gibi isimler de almış olan ozanlar, İslamiyet’ten sonra 

âşık ismini alır ve saz eşliğinde doğaçlama söyledikleri şiirlerle halkının 

duygu ve düşüncelerine tercüman olurlar. Söylemiş oldukları şiirlerin şekil 

özellikleri genel anlamda aynı kalmış olup,  içerik yönüyle şiirlere İslami 

motifler girmiştir.  

13. yüzyıllarda temelleri atılan ve 16. yüzyılda “Âşık Edebiyatı” olarak 

adlandırılan bu ürünler, ilk etapta yazıya aktarılamamış, çok daha sonra 

yazıya geçirilmiş ve sözlü ürünler olması nedeniyle zamanla değişikliğe 

uğramıştır. Bu alanda ürünler vermiş olan ve hem adından hem de 

geleneğin adından söz ettiren bu alanda önemli temsilciler yetişmiştir. 

Ayrıca tarihi süreç içinde özellikle Azerbaycan ve Türkiye sahasında etkili 

olan ve günümüzde Türkiye’de etkisi devam eden bu geleneğin 

şekillenmesinde temsilcilerin gücü, halkın yapısı, içinde bulunulan 

yüzyılların gelişim süreçleri ve coğrafi yapı gibi değişkenlerin özellikleri 

etkili olmuştur. 

                                                           
  Süleyman Demirel Fen Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Çankırı 
1  Ensar ASLAN, “Türk Halk Edebiyatı”, Ankara, 2008, s.176 
2  Erman  ARTUN, “Türk Halk Edebiyatına Giriş”, İstanbul, 2004, s.54 
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Türkiye sahasında âşık edebiyatının en güçlü olduğu dönem 19. yüzyıl 

olarak bilinmekte olup bu dönemde hece ve aruzla değişik türlerde eserler 

veren bu geleneğin önemli temsilcileri olan âşıklar, hem halktan hem de 

devletten maddi ve manevi büyük destek görmüşlerdir. Bu desteğin 

temelinde o dönemde Osmanlı hükümetindeki batılılaşma prensiplerini 

halka yayacak kişi olarak âşıkları görmüş olmaları yatmaktadır. Bu konuda 

devletin en büyük gücü âşıklar olmuştur. Bu vazife ile sınırlandırılmayan 

âşıklar, toplum içinde farklı işlevlere de sahiplerdir. Köy köy, şehir şehir 

dolaşarak haberleri ileten yine âşıklardır.  

“Bu sebepledir ki, 19. yüzyılda Türkiye genelinde âşık mektepleri olarak 

bilinen kahvehaneler (âşık, semâi, meydan kahveleri vb.) çoğalmış, özellikle 

İstanbul’da kahve sayısı 20’nin üzerine çıkmıştır. Devlet her kahvenin 

başına, liyakat sahibi âşıklardan bir reis seçilmesi ve seçilen bu kahve 

reislerinin de kendilerini sarayda temsil edecek kethudâ (âşıklar 

kethudâsı)yı seçmesini sağlayan düzenlemeler yaparak âşıkları 

teşkilatlandırmış, onlara mesleki bilgi, icra yeteneği ve sanatsal güçlerine 

göre, bulundukları dönem için iyi denilebilecek oranda maaş 

bağlanmıştır.(…) Bu destek ve ilgi, İstanbul başta olmak üzere Konya, 

Erzurum, Sivas, Adana, Kayseri, Çorum, Tokat, Çankırı vb. kültür 

merkezlerinde geleneğin etkili bir biçimde yaşamasını sağlamıştır.”3  

Bu alanda en önemli kültür merkezlerinden birini de Çankırı 

oluşturmaktadır. Âşıklık geleneğinin bir halkasını da Çankırı oluşturmakta 

olup âşıklık halkasının en önemli kolunu oluşturmuştur. Özellikle de 

Çankırı, âşıkların ustalaştığı yer olması bakımından çok önemlidir ve 

Çankırı’daki âşıklığın temelini Yapraklı Panayırı oluşturmaktadır. 

“1300’lü yıllardan sonra pek çok Çankırılı âşık, Türk Edebiyatı içinde 

isminden söz ettirmiş; Âşık Tarzı Türk Edebiyatı içinde yerini almıştır. 

Bunun yanında Çankırılı olmayıp Çankırı-Yapraklı Panayırı’nda Çankırılı 

âşıklarla atışma yapmış, diğer illerden pek çok âşık vardır. Çankırı 

âşıklarının Âşık Tarzı Türk Edebiyatı içinde değerlendirilebilmesi için 

Yapraklı Panayırı’na gelmiş ve Çankırı âşığı ile atışmış âşıklara da göz 

atmak gerekir.”4 

                                                           
3  Ali YAKICI, “Türk Âşıklık Geleneği İçinde Kastamonu’nun Yeri ve Önemi”, İkinci 

Kastamonu Kültür Sempozyumu Bildirileri 18/20 Eylül–2003, Ankara, 2005, S.177 
4  Hatice SARGIN, Çankırı Âşıklık Geleneği, Yayımlanmamış Kitap, S.18 
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Yapraklı Panayırı’ndaki aktiviteler ticari işler ile sınırlı kalmamış “adeta 

âşıkların boy ölçüştüğü, ustalıklarını ön plana çıkardıkları yer olmuştur ve 

Yapraklı Panayırı’nın çok eskiliğine işaret olarak elimize geçen (…) 

(Kaygusuz Abdal)’ın bir şathiyâtının şu parçasını yazmayı muvaffak 

buldum. 

Gider Yapraklı’ya alırım tosun 

Boyunduruk bilmez, acemi olsun 

Müşteri gelince semizce bulsun 

Bazı bilmezlere torlak satarım”5  

Bu dörtlükler Kaygusuz Abdal’ın da Yapraklı Panayırı’na katıldığını 

gösterir.  

 “Çankırı halk müziğini besleyen önemli kaynaklardan biri de Âşık ve Tekke 

Edebiyatı’dır. Çankırı bir yandan Sünnî ve Âlevi saz şairleri yetiştirirken, bir 

yandan da Yapraklı Panayırı dolayısıyla ünlü saz şairlerinin, âşıkların uğrak 

yeri olmuştur. Âşık Ömer, Erzurumlu Emrah, Beşiktaşlı Gedaî, Tokatlı Nuri, 

Geredeli Dertli ve Figanî, Bayburtlu İrşadî, Konyalı Şem’î, Develeli Seyranî, 

Giresunlu Meftun Fethi, Zileli Ceyhunî, Niksarlı Bedrî ve kardeşi Kararî, 

Âşık Sun’î, Kalecikli Miratî, Tosyalı Gayretî ve Kastamonulu saz şairleri 

(Kemalî gibi) zaman zaman Çankırı’ya gelmişler, Çankırı’da âşıklık 

geleneğinin yaşatılmasına katkıda bulunmuşlardır.”6 

Bahsi geçen isimler Çankırılı olmayıp panayıra katılan isimlerdir. “Çankırılı 

Ahmet Talât Onay’ın araştırmasına göre Çankırılı ünlü halk şairleri 

şunlardır: Âşık Ali, Cevheriye Bânu, Âşık Sabri, Efkâri, Micmerî, Nuri Baba, 

Sadık, Yadî, Yesarî, Ali Dehrî, Bedrî, Bezmî, Cünunî, Hayrî, Hürrem, 

Mefhârî, Ilgazlı Naili, Mâhî, Vafî, Mecbur, Vehhac, Pünhânî, Rindî, Fahrî, 

Vahyî, Zahmî, Bezlî, Kadri.”7  

Ahmet Talât Onay’ın “Âşık Tokatlı Nuri” adlı eserinde belirttiğine göre 

Yapraklı Panayırı’na katılan Erzurumlu Emrah Çankırı’da gördüğü hürmet 

üzerine Çankırı’da kalmak istemiş ve dul bir kadınla evlenmiştir. Güveği 

girdiği gece komşuları gelinin çocuklarını getirerek rahat durmadıklarını 

söylemiştir. Erzurumlu Emrah hazırcevaplılığını burada da göstermiş ve; 

                                                           
5  Hatice SARGIN, a.g.e, S.19 
6  Hatice SARGIN, a.g.e, S.19 
7  Hatice SARGIN, a.g.e, S.19 
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“ İstemem böyle sefâyı süslüce püsküllüce 

 Başıma aldım belâyı süslüce püsküllüce”8 

demiştir. Tokatlı Nuri de üstadı Erzurumlu Emrah gibi Çankırı’da bir aşk 

macerası yaşar ve Çankırılı Zahmi ile tanışıklığı bulunmaktadır. 

Belirtilen isimler genellikle 19. yüzyılda yaşamış âşıklardır. Bu geleneği 

günümüzde devam ettiren temsilciler bulunmakla birlikte gelenek 19. 

yüzyıllardaki yetkinliğini gösterememektedir. Ancak hâlâ yaşam savaşı 

veren günümüz Çankırı’sındaki âşıklık geleneğinin devam etmesini 

sağlayan, bu geleneği besleyen bazı oluşumlar vardır. “Bu oluşumun 

temelinde yapı olarak medreseler, köy odaları, eski kahvehaneler 

bulunmaktadır. Bunların dışında festivaller ve yöresel köy düğünleri bu 

yapıyı günümüzde beslemiştir. 17. yüzyılda yapılan Çivitçioğlu Medresesi 

ve Buğday Pazarı Medresesi Çankırı’nın tanıtımına büyük hizmetler 

vermektedir.(…) Çankırılı günümüz âşıklarından (…) pek çok âşıkta 

tasavvufi düşüncenin oluşmasındaki temel etken medrese eğitimi almış 

olmalarıdır. Medrese eğitimi almamış olan âşıklardan bazıları belli yaştan 

sonra hacca gitmiş ve âşıkların şiirlerine bu durum belli bir şekil 

kazandırmıştır.”9 

Âşıklık geleneği içinde görmüş olduğumuz âşık yetişme ortamlarını 

Çankırı’da da görmekteyiz ve belirtilen yapısal-kültürel oluşumlar dışında 

âşıklar, genellikle köy kökenli ve fakir kesimdendir. Çankırı’da, günümüzde 

geçmişin bir uzantısı olarak öncelikle Yapraklı, Şabanözü, Ilgaz, Eldivan ve 

özellikle âşıklarda ağıt ve destan türünün yoğunluk kazandığı Kızılırmak 

gibi ilçelerini görmekteyiz. Bu ilçelerde, bu kültürel öğelerin yoğunluk 

kazanmasında elbette ki birtakım etmenler vardır. Bunlar arasında âşıkların 

yaşam koşulları, coğrafi etmenler, bireysel nedenler vb. nedenler sayılabilir. 

Günümüzde ağırlıklı olarak bu ilçelerde bulunan  âşıkların yanında Çankırı 

merkezde oturan ve yaşam koşulları nedeniyle il dışında yaşamını devam 

ettiren âşıklar da vardır. Bu geleneğe verilecek ruh, Türk âşıklık geleneğinin 

korunması ve devamı için çok önemlidir. Usta-çırak geleneğine dayanarak 

farklı kollardan oluşan bu kültürel oluşum gerekli zeminin sağlanmasıyla 

günümüzde de aktif hale gelecek ve var olan bedene canlılık gelecektir. 

                                                           
8  Hatice SARGIN, a.g.e, S.70 
9  Hatice SARGIN, a.g.e, S.70 
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Âşıkların yetişmesinde ve belli bir olgunluğa erişmesinde usta âşıkların 

önemli bir fonksiyonu vardır.   

Çankırı âşıklarının yetişmesinde usta-çırak ilişkisi de çok önemlidir. 

Âşıkların çoğu okuma-yazma bilmemekte, okuma-yazması olan âşıkların bir 

kısmı üç yıllık mektepleri, bazıları beş yıllık ilkokulu bitirmiştir. Küçük 

yaşta geçim savaşı vermeye başlayan âşıklar, şiir söylemeye başlar. Şiir 

söyleme yeteneğini rüyasında Mevlâ’dan alan âşıklardan bazıları saz 

çalmayı da aynı şekilde öğrenmiştir. 

Usta-çırak ilişkisi ve çırağın ustası yolunda ilerleme özelliğini Çankırı 

âşıklarında da görmekteyiz. Bu gelenek “yüzyıllar boyu yaşatılan 

geleneklerden biridir. Usta âşık saza ve söze kabiliyeti olan genci çırak 

edinir, yanında gezdirir, saz ve söz meclislerine sokar, günü gelince 

mahlasını verir. Yıllar boyu ustasına hizmet eden ve bu arada âşıklığın 

vecibelerini öğrenen çırak da zamanı gelince ustanın izniyle şiirlerini çalıp 

söylemeye başlar”10 Tüm bu zincir halkaları âşık kollarını oluşturur. Gerek 

mahlas alış ve gerekse bu usta-çırak ilişkisi tam manasıyla Çankırı 

âşıklarında da görülmektedir. 

“Çankırı âşıklarının bir kısmı bir ustadan ders almış ve belli bir olgunluğa 

ulaştıktan sonra ustası tarafından rütbesi yükseltilmiş ve sazının boyutu 

büyütülmüştür. Hayatta olan âşıklardan bazıları da âşıklıkta belli bir 

olgunluğa ulaştıktan sonra ustası tarafından âşığın sazının boyutu 

büyütülmüştür. Ayrıca mahlas kullanıp atışmalara katılan (…) Çankırı 

âşıklarından bazıları, (…) ünlü isimlerden ders almışlardır.  Bunun yanında 

(…) bazıları, kendine Âşık Veysel’i üstat seçmiş olup özellikle sazda Veysel’i 

örnek almış; onun yolunda ilerlemiştir. (…) Veysel’in hayranı olan âşıklar, 

Veysel ile ilgili değişik şiirler söylemiştir. Yine hayatta olan âşıklardan 

bazıları (…) ünlü ustalardan ders almışlardır.”11 Yani Çankırı âşığının 

çoğunluğu ya bir âşıktan saz çalmayı öğrenir ya da kendine üstat seçtiği bir 

âşık vardır ve o âşığı örnek alır.  

Çankırı âşığının çoğunluğu şiirlerinde mahlas kullanmıştır ve mahlas alış 

şekilleri farklılık gösterir. Bu farklılıkları şöyle sıralayabiliriz: Kendi ismini 

kullanan âşıkların yanında, mahlasını ustasından alan âşıklar, mahlasını 

                                                           
10  Doğan KAYA, “Âşık Edebiyatı Araştırmaları”, İstanbul,2000, s.13    
11  Hatice SARGIN, a.g.e, S.70  
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rüyasında alan âşıklar, mahlasını kendisi bulan âşıklar gibi. 

“Çankırı’da 1925 yılına kadar Tekke Edebiyatı ve müziği yaşamıştır. Alevi 

köylerinde de Alevî-Bektaşî Edebiyatı’nın şiir ve müzik yönü korunmuştur. 

Düğünlerde ilahi ve nefeslerin söylenmesi geleneği bugün, seyrek de olsa 

karşımıza çıkmaktadır. 

XIX. yüzyıl ortalarından itibaren önemini yitiren ve yüzyılın sonunda 

kapanan Yapraklı Panayırı; Âşık Edebiyatının, halk oyunlarının, türkülerin, 

ciritin, at yarışlarının, güreşlerin ve el sanatlarının yaşatılmasında önemli bir 

rol oynamıştır. Çankırı, halk oyunları yönünden zengin bir kültürel mirasa 

sahiptir. Yörede halay, zeybek, hora, karşılama oyunlarının yanı sıra 

Ankara’nın ‘Düz Oyun’ denilen oyunları da oynanır. Kastamonu, Bolu, 

Çorum ve Ankara halk oyunlarından bir bölümünün bu ilde de oynanması 

doğaldır. Köçek ve çengi oyunları bugün tarihe karışmıştır.”12  

“Çankırı halk müziği kaynakları arasında Yapraklı Panayırı’nın ayrı bir 

önemi bulunmaktadır. Tahminen 500 yıllık bir geçmişe sahip bu panayır 

yaylada üç gün üç gece sürerdi. Eylül ayında düzenlenirdi.(…)Yapraklı 

panayırı Cuma namazından sonra başlar, pazartesi günü biterdi. Panayırda 

akşam karanlığı basınca davulcular, zurnacılar, köçekler ortaya çıkar, çalar 

oynarlardı. Saz şairleri, hokkabazlar ve cambazlar da panayırın 

gözdeleriydi. Saz şairlerinin karşılaşmaları ilgiyle dinleniyordu. Saz şairleri 

fasıllarına Çuhacıoğlu Peşrevi ile başlıyorlardı.(…) XIX. yüzyılın sonunda 

panayırın düzenlenmesinden vazgeçilmiştir.”13 Çalgı türleri dönemlere göre 

değişmekle birlikte “Çankırı düğünlerinde def çalıp türkü söyleyerek 

eğlenmeyi sağlayan defçi kadınlara ‘ozan’ denilmektedir.”14 

Günümüzde Çankırı âşığının çoğunluğu saz çalmaktadır. Saz yanında kaval 

çalan âşıklar da vardır. Âşıkların bir kısmı saz çalmayı rüyasında, bir kısmı 

ustadan, bir kısmı da kendi çabası ile öğrenir. 

Çankırı âşığının çoğunluğu küçük çapta da olsa ilkokul çağlarında şiir 

söylemeye başlar. Şiir söylemeye başladıkları ilk dönemlerde âşıklar, 

şiirlerinde aşk, sevgi, doğa, ayrılık, zamandan şikâyet vb. konuları işlerler. 

Alevi âşıklar, bu konular yanında inandıkları değerler doğrultusunda çalıp 

                                                           
12  Nail TAN, Salih TURHAN, “Çankırı Halk Müziği”, Ankara,1999, s.10  
13  Nail TAN, Salih TURHAN, a.g.e, s.21 
14  Nail TAN, Salih TURHAN, a.g.e, s.21 
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söylemektedir. İlk dönemlerde beşeri aşkı işleyen âşıklar, hacca gittikten 

sonra ilahi aşkı işlemeye başlarlar. Âşıklar, öncelikle doğaçlama söyledikleri 

şiirleri daha sonra yazıya geçirirler. 

Çankırı âşıklarının şiirlerindeki âşıklığa uygun içerik özelliklerini şekil 

özelliklerinde de görmekteyiz. Bazı Çankırı âşığı şiirde kulak için kafiyeyi 

benimseyerek şiirlerinde kulak için kafiyeyi uygulamış; bazıları ise yarım 

uyak, tam uyak ve nadiren cinas kullanmışlardır. Nazım birimi olarak 

dörtlük çok az olmakla birlikte beşlik kullanmışlardır. Bunun yanında 

koşma ağırlıklı olmakla birlikte destan, ağıt ve semai türlerinde şiirler 

söylemişlerdir. Tüm âşıklar hece ölçüsünü kullanmış ve ağırlıklı olarak 

hecenin 8’li, 11’li, 14’lü hece ölçüsü kullanmışlardır. Dil olarak sade, yer yer 

mahalli söylemleri yani dilde ağız özelliklerini görmekteyiz.    

Âşıklığın göstergelerinden biri de doğaçlama şiir söyleyerek atışma 

yapmaktır. Çankırı araştırma tarihinde önemli bir isim olan Ahmet Tâlat 

Onay, “Âşık Tokatlı Nuri” adlı eserinde güçlü iki şair atıştığı zaman şiirleri 

doğaçlama söylediğini belirtir ve bu durumu da şu iki nedene bağlar: 

1. Birbirine karşı gelen yahut yabancı iki şair müsabakada bulunurken zor 

bir ayak-kafiyeye cevap vermek zorundadır. 

2. Yerli kalem şuarası tarafından yazılan şiirlerin benzeri şiirler söylerler. 

Böylece müsabakada kendilerini göstermeye mecbur olurlardı. 

Cevap veremeyen taraf mağlup sayılır ve sazı elinden alınır. Bu âşıklar için 

en büyük cezadır. Mağlup bir âşığın ismi her yerde olumsuz anılır ve bu 

haber nesilden nesile gider. Şiirleri artık rağbet görmez ve dolayısıyla âşık 

cönklere de geçmez. Bu yapıcı cezalandırmayı Çankırı yâran geleneğinde de 

görmekteyiz. 

Kastamonu’da atışmaya katılacak Çankırılı veya Çankırı’dan Kastamonu’ya 

geçen âşıklar, Yapraklı Panayırı’nda atışmalara katılır ve atışmadaki gücüne 

göre edebiyat tarihi içinde yerini alır. Çankırılı âşıklardan bazıları; Âşık Ali, 

Ilgazlı Naili Baba, Çankırılı bayan âşıklardan Bânu Hanım, Behçet, Ali Bezli, 

Bezmi, Âşık Sabri, Zahmi, Âşık Ömer alevi âşıklardan Ali Rıza 

Karsavuranoğlu vb.dir. Günümüzde bu geleneği kendi çapında devam 

ettiren ve çeşitli nedenlerle öne çıkamamış pek çok âşık bulunmaktadır.  
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İlk dönemlerde ekmek kapısı olarak görülen âşıklık, işlev itibariyle 

günümüzde değişiklik göstermiştir. Teknolojinin gelişimi ile âşıkların 

haberci olma özelliği de kaybolmuştur. Bu doğrultuda düşünüldüğünde 

âşıkların işlevlerinin şu yönlere kaydığı görülmektedir: 

1. Hoşça vakit geçirmek, eğlenmek ve haber alma ihtiyacına yönelik 

işlevler 

2. Gelenekleri muhafaza etme ve gelecek kuşağa aktarılması ihtiyacına 

yönelik işlevler 

Görüldüğü gibi âşıkların işlev alanları daralmıştır. Kültür elçileri olarak 

bilinen âşıklar, özellikle köy kökenli olup fakir kesimdendir. Bu özellikleri 

âşıkları âşıklığa iten en önemli unsurların başındadır. Aile desteği de 

göremeyen Çankırı âşığı, sılasından, sevdiğinden, ailesinden ayrılır ve bu da 

onları bu konularda şiir söylemeye iter. Âşıklığın işlevinin değişmesi 

yanında ilk dönemlerde âşıkların ilim sahibi, eğitimci ve dolayısıyla büyük 

değere lâyık görülen kişiler olma özelliği günümüz Çankırı’sında da 

kaybolmuştur. Ayrıca 16. yüzyıl ve sonrasında ağırlıklı olarak gördüğümüz 

âşıklardaki hikâye anlatma özelliğini günümüz Çankırılı âşıklarda pek nadir 

olarak görmekteyiz. Toplumsal kuralların düzenleyicisi olarak bilinen 

âşıklar, günümüzde bireysellikten hareketle toplumsal konuları işlemiş ve 

gerektiğinde onları yermiştir. Bu özellikleri ile düzenleyici rolünü 

üstlenmiştir. Günümüz Çankırı âşığı, günümüzde bilinmeyen tarihi 

gerçekler içinde bir ayna vazifesi görmektedir. Özellikle Çankırı tarihinde 

kayıt altına alınmamış bazı kişi ve olayları mısralarında yaşatmış ve 

günümüze bu konuda ışık tutmuştur. Çankırı’nın fethi sırasında önemli 

vazifeler üstlenen Çankırı âşığı Kurtuluş Savaşına da katılmış, halka güç 

vermiş ve mısraları ile onları coşturmuştur. “Günümüzde Çankırı âşıkları, 

şiirlerinde vatan, millet ve şehitlik mertebesini işleyerek vatanına, milletine 

bağlılığını dörtlüklerle ifade etmiştir. (…) 

Günümüzde âşıkların sosyal yaşamdaki etkilerinin fazla olmamasını kısaca 

şu nedenlere bağlayabiliriz: 

a. Âşıklardan kaynaklanan nedenler 

b. Halkın duyarsızlığı 

c. Ekonomik nedenler 
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d. Sosyal ve kültürel nedenler”15 

Âşıklık tarihine bakıldığında İslamiyet’in etkisiyle âşık ismini alan ozanlar, 

Çankırı âşıklarında İslamiyet etkisini farklı şekilde göstermiş ve özellikle 

hacca giden âşıklar, sazı bırakıp dini-tasavvufi Türk şiiri tarzında şiirler 

söylemeye başlamış ya da tamamen sazı ve sözü bırakmışlardır. Bu da ilk 

dönemlerden itibaren sazın ve sözün günah olduğuna inanılmasındandır. 

Bir kültür merkezi olan Çankırı’nın giriş kapısını yâran kültürü, çıkış 

kapısını âşıklık geleneği oluşturmaktadır. İlk dönemlerden itibaren yâran 

kültürü ve âşıklık geleneği etkileşim içinde olup bu etkileşim âşıkların yâran 

ya da sazende olmaları ya da yâranı konu olarak işlemeleri şeklinde 

görülmektedir. 

Bir kültür merkezi olan Çankırı tarihindeki savaşlarda, kültürel ve sosyal 

yaşamlarında güçlü bir yetkinliğe sahip olan âşıklar, dışardan ve içerden 

kaynaklanan nedenlerden dolayı eski gücünü koruyamamış olmakla birlikte 

özellikle köy yerlerinde âşıkların etkisi sezilmektedir. Özellikle ilk 

dönemlerde âşıkların bilgisine, kültürüne güvenilir ve onlara büyük saygı 

beslenilirdi. Ozanlık geleneği içinde yine bahsi geçen özelliğin temeli olan 

toplum içinde etkisi olan meslekler onlara atfedilir ve onlara büyük saygı 

beslenirdi. Sazı ve sözü ile bütünleşmiş olan âşıklar, geçmişin aynası, 

bugünün görüntüsü, toplum içindeki düzenleyici rolü ile onlara verilen 

değer ile geleceğin yansıtıcısı ve kurucularıdır. Kültür elçileri olan Çankırı 

âşığı, kendi kültürlerini, Çankırı insanını, Çankırı’nın sosyal ve kültürel 

yapısını en iyi şekilde dışarıda tanıtmış, olumsuzlukları yermiş ve olumluya 

dönüşmesinde etkili olmuştur. Yani içinde yetiştiği topluma bu doğrultuda 

hizmet vermektedir. 

Çankırı kültürünün yaşayan ayakları olan âşıklar, kendilerine düşen 

vazifeyi tam olarak yapabilmesi için, Çankırı’nın öz kültürünün yaşamına 

devam etmesi ve tanıtımının olabilmesi için gerek yöneticilerin özellikle de 

içinden çıkmış olan toplum tarafından eski değerlerine lâyık görülmeli ve 

gerekli destek sağlanmalı, onlara yeni bir nefes kazandırılmalıdır. Bu durum 

sadece âşıklar için geçerli olmamalı ve toplumu toplum yapan, her yerde 

Çankırı’nın güçlü etkisini gösteren tüm kültürel değerlere, bu değerlerin 

                                                           
15 Hatice SARGIN, a.g.e, S.239 
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elçilerine gereken değer verilmelidir. Bu konuda herkese büyük görevler 

düşmektedir.   
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EĞİTİM İLE TEKNOLOJİNİN BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ VE EĞİTİM 

TEKNOLOJİLERİ BAĞLAMINDA ÇANKIRI’NIN YERİ 

Mehmet ALTINSOY&Harun ÇAKIR 

ÖZET 

Bilişim alanındaki gelişmeler insan yaşantısını ağırlıklı olarak olumlu yönde 

etkilemektedir. Bu etki insanları mümkün olan bütün iş ve işlemlerini 

bilgisayar ve internet ortamında yapmaya yöneltmektedir. Teknolojik 

buluşları eğitim alanında değerlendirmek ve günlük hayata uyarlamak, 

ülkeler açısından tarih çizelgesindeki bilişimsel kırılma noktasına ne kadar 

mesafede kalacaklarını belirleyen bir etken olarak düşünülmelidir. Bu 

bağlamda Türkiye’de eğitim-öğretim faaliyetlerinde teknolojik gelişmelerin 

kullanılması, eğitim yönetiminde internet ve bilgisayarlardan yararlanılması 

ülkeyi gelişmiş ülkeler sınıfına taşıyacak en önemli atılım olacaktır. 

Türkiye’de özellikle son beş yılda eğitim-öğretimin teknoloji ile 

desteklenmesine yönelik faaliyetlere bakıldığında büyük mesafe alındığı 

gözlemlenecektir. Bu faaliyetler kamuda e-devlet dönüşümüne büyük 

katkılar sağladığı gibi halkın bilişim teknolojilerinden ve e-devlet 

uygulamalarından en üst düzeyde fayda sağlamasına da imkân 

tanımaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı tüm Türkiye’de bir taraftan eğitim 

kurumlarını bilişim teknolojileri ile donatırken diğer taraftan da bu 

teknolojilerin kullanımına yönelik eğitim faaliyetleri düzenlemektedir. 

Çankırı ilinin eğitim-öğretime yönelik tüm faaliyetleri ile birlikte eğitim 

teknolojilerine özel önem göstermesi, eğitim-öğretim faaliyetlerinin 

kalitesinin artması ve eğitim istatistiklerinde üst seviyelerde yer alması için 

en somut adım olacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Eğitim teknolojileri, e-devlet, eğitimde Çankırı 

ABSTRACT 

Improvements in the IT industry affect the human life positively. This affect 

channels everybody into performing every transaction via computer and the 

internet. Putting technological innovations to use in field of training and 

adapting them for everyday life is considered to be a determining factor in 

measuring the countries distances to cognitive breaking point they’ve left. In 

this context, usage of technological innovations in teaching and training 

activity, making use of computer and the internet in education management 

in Turkey will be the most important attack to carry the country to the 

developed countries’ level. When looked especially at the activities 

supporting teaching-training with technology in last five years big progress 

                                                           
  MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı 
 Muhasebe ve Finansman Öğretmeni, Finansman Uzmanı 
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realised in Turkey will be observed. These activities give chance to benefit 

from advantage of e-government implementations at the highest level 

besides maintaining great contributions for e-government at public sector. 

Beside its all activities regarding teaching and training Çankırı province’s 

special attach to educational technologies will be the most concrete step for 

taking place at the top levels of educational statistics and for the rise of the 

quality of teaching-training activities. 

Key words: Educational Technologies, e-government, Çankırı in education 

GİRİŞ 

Günümüzde bilim ve teknoloji alanında baş döndürücü bir değişim 

yaşanmaktadır. Bu hızlı değişim bilgide hızlı bir artışa ve bazı alanlardaki 

var olan bilgilerin birkaç yıllık kısa bir sürede güncelliğini yitirmesine sebep 

olmaktadır. Bu durum toplumsal yaşamın birçok alanında da değişimi 

zorunlu hale getirmiştir. Günümüzde bilgiye hızlı ulaşabilen, ulaştığı bilgiyi 

kendi yapısına uydurabilen, bu bilgilere yenilerini katabilen ve bilgileri 

paylaşan toplum ya da kişiler güçlü olarak kabul edilmektedir. (Soran, 2006) 

Bu sebeple, günümüz toplumlarının ihtiyacı olan insan profili artık 

farklılaşmıştır. Bilim ve teknolojideki gelişmeler günümüz toplumlarının 

ihtiyaç duyduğu insan gücü profilini belirleyen temel etmenler olmuştur. 

Başka bir ifadeyle, toplumlar artık, "kendini geliştiren" ve "hayat boyu 

öğrenme" becerilerine sahip bireylere ihtiyaç duymaktadır. 

Gelişmiş ülkeler genç kuşaklarına, yaşadıkları toplumla ve küresel 

gelişmelerle bütünleşik olmalarını sağlamak için 21. Yüzyıl becerilerini 

kazandırmayı amaçlayan çeşitli pedagojik yöntemler uygulamaktadır. Bu 

beceriler 21. Yüzyıl Becerileri için Ortaklık girişimi tarafından geliştirilmiş ve 

üç başlık altında sınıflanmıştır:  

 Bilgi ve İletişim Becerileri, 

 Düşünme ve Problem Çözme Becerileri, 

 Sosyal Sorumluluk ve Özyönelim Becerileri. 

Bu becerileri kazanan bireylerden küresel bir dünya vatandaşı 

oluşturulması, gelişim ve bilgilerin olumlu alanlarda daha hızlı 

değerlendirilmesi bakımından ortak değerler anlayışı önem arz etmektedir. 

Bölgesel farklılıkların kültürel zenginlik olarak değerlendirilmesi elbette 

aynı sosyal paydada buluşan ve anlaşan bireylerle mümkün olacaktır.  
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Çağımızdaki bu dönüşümü iyi şekilde yönetmek ve koordine etmek için 

şüphesiz en büyük vazife ülkelerin eğitim bakanlıklarına düşmektedir. Bu 

bağlamda Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı da tarihin büyük bir 

dönüşüm geçirdiği bu günlerde yeniliklerden uzak kalmamak ve toplumu 

en yeni gelişmelerle eğitmek adına üstün bir çaba sarf etmektedir.  

TEKNOLOJİ İLE EĞİTİMİN ÖNEMİ 

Eğitim ve teknoloji, bireylerin hayatlarını, uluslar arasındaki siyasal-

ekonomik-kültürel ilişkileri ve toplumların sosyal refah düzeylerini 

belirlemede en önemli faktörler arasındadır. Özellikle teknolojide yaşanan 

değişim ve gelişimler eğitimi, bağlı olarak da toplumu etkilemektedir. Bu 

sebeple teknoloji ve eğitim birbirleriyle oldukça ilintili kavramlardır. 

Bireylerin zihinsel, duyuşsal ve bedensel yönlerden gelişmelerini etkileyen 

en önemli dönem okul dönemidir. Özellikle ilköğretim dönemindeki 

derslerin öğrencilere sunulmasında, teknoloji ürünlerinden yararlanılması 

büyük önem taşımaktadır.  Çünkü öğrenilenlerin %83'ü görme, %11'i işitme, 

%3.5'i koklama, %1.5'i dokunma, %1.0'i de tatma yaşantılarıyla 

öğrenilmektedir. Ayrıca, bir öğretme etkinliği ne kadar çok duyu organına 

yönelik olarak gerçekleştirilirse öğrenme daha kalıcı ve etkili olmakta, 

unutma da o kadar geç olmaktadır. Texas Üniversitesinde Philips tarafından 

yapılan araştırma sonuçlarına göre insanlar;  okuduklarının %10'nunu, 

işittiklerinin %20'sini,  gördüklerinin %30'unu, görüp işittiklerinin %50'sini, 

söylediklerinin %80'ini, yapıp söylediklerinin %90'ını hatırlamaktadır. 

Zaman faktörü sabit tutularak elde edilen bu oranlar, sınıf içinde çok ortamlı 

öğretme durumunun düzenlenmesi gerektiğini göstermektedir 

(Yürütücü,2002). 

Çağdaş eğitim anlayışında, “eğitim” ve “yönetim ve denetim” olmak üzere 

iki temel boyut vardır. Yöneticiler gerekli eğitim araç ve gereçlerini temin 

ederek, öğretmen-öğrenci-veli arasındaki işbirliği düzeyinin artırılmasına 

ortam hazırlayarak, eğitim sürecini denetim altında tutarak sunulan eğitim 

hizmetinin kalitesini artırma imkânına sahiptir. 

Eğitim kalitesinin yükseltilmesinde etkili olan bir diğer unsur da araç ve 

gereçlerdir. Eğitim hizmetinin sunumunda kullanılan araçların çağın 

teknolojisine uygun olmaları ve tüm öğrencilerin bu araçlardan eşit şekilde 

yararlandırılması sosyal devlet anlayışının gereğidir. Ancak kullanılacak 
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aracın iletişim sağlama, motive etme, davranış geliştirme ve öğrenci 

seviyesine uygunluk gibi özelliklere sahip olmaları gerekmektedir. 

Teknoloji destekli eğitim, geleneksel eğitimden sonra en yaygın olan eğitim 

uygulaması olarak sisteme yerleşecektir. 

Teknolojide yaşanan herhangi bir gelişme eğitimi şu yönlerden 

etkileyebilmektedir: 

 Bireylere gerekli genel yetenekleri kazandırma, 

 Teknolojinin gerektirdiği niteliklere sahip insan gücünü yetiştirme, 

 Teknolojik imkânlardan bireylerin yararlanmalarını sağlama. 

Eğitim kalitesinin bu hizmeti yerine getirilmesi sırasında kullanılan 

girdilerce belirlendiği söylenebilir. Bu girdiler öğretim elemanları, 

yöneticiler,  eğitim araç ve gereçleri, öğretim programları ve öğrencilerdir. 

Eğitim kalitesinin en iyi göstergesi, eğitim sürecinden geçirilen öğrencilerin 

nitelik ve nicelikleridir.  

Eğitim ve öğretimde teknoloji kullanma sebepleri ise şu şekilde sıralanabilir: 

 Eğitim ve öğretime erişimi artırmak, 

 Öğrenimin kalitesini yükseltmek, 

 Daha kolay ve daha kalıcı öğrenme sağlamak, 

 Eğitim maliyetlerini azaltmak, 

 Teknolojik değişim zorunluluğuna karşılık vermek, 

 Öğrencilere çalışma ve özel hayatlarında ihtiyaç duyacakları becerileri 

teknoloji ile sağlamak. 

Eğitim teknolojisinin çağdaş gelişim boyutlarını oluşturan temel olguları 

bilimsel, sosyal, ekonomik, kültürel ve teknolojik boyutları içermektedir. 

Teknolojik boyut kapsamlı, işlevsel, kültürel boyutu olan bir disiplindir. Bu 

disiplin eğitimde teknolojik ürünlerden yararlanmayı sağlamaktadır. 

Eğitimin bu yeni teknolojik boyutların tümünün incelenmesi gerekmektedir.  

Bilgisayarla öğretim bilişim toplumu sürecinde eğitim teknolojilerinin temel 

yapısını oluşturmaktadır.  

Teknolojinin toplum için önemi göz önünde bulundurulduğunda, 

öğrencileri toplum için geliştirmekte olan okullarda öğrencilere bilgisayar 

bilgisinin verilmesi çok önemlidir. Bilgisayar bulunduran okullarda 

öğretmenler, veliler ve öğrenciler değişikliğe daha açık olmaktadır. 
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Bilgisayarlar öğrencileri ezberlemekten kurtarmakta, yüklerini hafifletmekte 

ve azaltmaktadır. Bunun yerine çocuklar daha fazla bilgiyi ele almakta ve 

problem çözmeye daha istekli görünmektedir. Öğrencileri birbirleri ile 

rekabet etmek yerine, yardımlaşmaya yöneltmektedir. Bilgisayar, öğretmen 

merkezli eğitimden öğrenci merkezli eğitime geçişi sağlamakta etkili bir 

araçtır.  

Gelişen iletişim teknolojileri sayesinde küresel iletişim ağları kurulmuştur. 

Teknolojik gelişmeden eğitim sisteminin yapısı, öğrenme – öğretme 

ortamları, uygulanan faaliyetler de etkilenmektedir. Sunulan eğitim 

hizmetlerinde teknolojiyi kullanmak her ülkenin ana hedefi olmuştur. 

Bunun sonucu olarak radyo, TV, bilgisayar, internet v.b. iletişim araçları 

öğrenme–öğretme ortamlarında kullanılmaktadır ve gelişmelere uygun 

olarak kullanılmaya devam edecektir.  

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINDA TEKNOLOJİ YATIRIMLARI 

Bilindiği üzere; vizyonu içerisinde ''Eğitim sistemini ileri teknolojilerle 

kaynaştırmak, yeniliklerle desteklemek, ölçüp değerlendirerek sürekli 

geliştirmek” de yer alan Millî Eğitim Bakanlığı, bilişim teknolojileri ile 

toplumun düşünme, öğrenme ve iletişim alışkanlıklarını geleceğin 

ihtiyaçlarına göre şekillendirebilmek amacıyla birçok projeyi hayata 

geçirmiştir. Böylece e-Dönüşüm için gerekli altyapı çalışmalarını büyük 

ölçüde tamamlamıştır. Bu kapsamda; 

 Okullarda mevcut bilgi teknolojilerinin verimli ve etkin kullanımını 

sağlamaya yönelik olarak “Temel Eğitim Projesi Bilişim Teknolojileri 

Politikası Raporu” hazırlanmış, stratejiler ve hedefler belirlenmiştir.  

 Bakanlığın sunumcu sistem omurgası (Back-Bone) yenilenerek 

kapasitesi ve hızı 20 kat artırılmıştır.  

 Bakanlığa bağlı kurum ve okullara hosting (meb uzantılı internet sitesi) 

hizmetinin sunulmasına geçilmiştir. Bugüne kadar Bakanlığa bağlı 

kurum ve personele 12.500 adet @meb.gov.tr uzantılı e-posta adresi 

verilmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm okullara ise @meb.k12.tr 

uzantılı ücretsiz e-posta adresi verilmiştir.  

 e-Dönüşüm Türkiye projesindeki eylemlerle ilişkili olarak okulların 

kendini tanıtması ve bilgilerini paylaşması için web sitesi ihtiyaçlarının 

karşılanması amacıyla gerekli altyapı ve yazılım çalışmaları 
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gerçekleştirilmiş ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü söz konusu 

hizmeti kurumsal olarak verecek duruma gelmiştir. Talep 

doğrultusunda www.meb.k12.tr domain adresi altında Millî Eğitim 

Bakanlığına bağlı tüm kurumlara subdomain tanımı yapılarak 

(xyz.meb.k12.tr) web adresi atanabilmektedir. Bugüne kadar 23.072 okul 

internet adresi almıştır. 

 Sekiz derslik ve üzeri tüm okulların Bilişim Teknolojileri (BT) sınıfı 

kurulumunun tamamlanması hedeflenirken, 8 dersliğin altındaki 

okullara ise BT ekipmanı (Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, projeksiyon) 

sağlama çalışmalarına devam edilmektedir. 2002 yılına kadar toplam 

3.175 BT sınıfı kurulumunu gerçekleştiren Bakanlık 2003-2007 yılları 

arasında BT kapsamında gerçekleştirilen diğer projeler ve çalışmalar ile 

bu sayıyı 25.455’e yükseltmiştir.  

 Okul ve kurumların hızlı, güvenilir ve ucuz şekilde internete erişimini 

sağlamak üzere gerçekleştirilen çalışmalar ile 30 Ekim 2008 tarihi 

itibariyle 32.308 okul/kuruma geniş bant ADSL bağlantısı ile internet 

bağlanmıştır. Böylece lise ve dengi okulların % 95'inin (Lise ve dengi 

okul öğrencilerinin %99'u), ilköğretim okulların %59'unun (İlköğretim 

okullarının öğrencilerinin %93'ü) olmak üzere yaklaşık 12 milyon 

öğrencinin ve 400.000 bilgisayarın İnternet erişimi sağlanmış 

bulunmaktadır. Bağlantısı gerçekleştirilemeyen; ADSL internet erişimi 

sağlanması mümkün olmayan 5.274 okul/kuruma Uydu İnternet erişimi 

sağlanması amacıyla Türksat A.Ş. tarafından çalışmalar başlatılmış olup 

2008 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. ADSL internet erişimi 

sağlanması mümkün olan 9.142 okul/kuruma da Türk 

Telekomünikasyon A.Ş. tarafından ADSL alt yapı çalışmaları başlatılmış 

olup 2008 yılı sonuna kadar ADSL internet erişimi sağlanması 

planlanmaktadır. 

 Yetişkinlerin (öncelikli olarak çalışanlar ve işsizler, ayrıca ev 

kadınları/kızları ve emekliler) bilişim teknolojileri yetkinliklerinin ve 

İnternet erişimlerinin sağlanması ve yükseltilmesi amacıyla Kamu 

İnternet Erişim Merkezi Projesi (KİEM) çalışmaları başlatılmıştır. Bu 

kapsamda 227 kışlada kurulumu yapılan BT sınıflarının muayene 

kabulleri tamamlanmış olup, 1068 HEM (Halk Eğitim Merkezi) ve MEM 

(Mesleki Eğitim Merkezi)’ne ve 100 kütüphaneye BT sınıfı kurulum 

çalışmaları tamamlanmak üzeredir.  

http://www.meb.k12.tr/
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 MEB bünyesindeki farklı birimlerin ihtiyaç duydukları bilgilere kolay ve 

hızlı şekilde ulaşmalarını sağlayacak olan Karar Destek Sisteminin 

kurulması çalışmaları 2005 yılı içinde Ankara, Siirt, Sakarya, Van 

illerinde pilot uygulamalarla başlatılmış 71 ili kapsayacak şekilde 

yaygınlaştırılmıştır. Yürütülmekte olan çalışmalarla, MEB bünyesindeki 

farklı birimlerin ihtiyaç duydukları bilgilere kolay ve hızlı şekilde 

ulaşmalarını sağlayacak alt yapı oluşturulmaktadır. Karar Destek 

Sistemi web arayüzünde, MEİS ve ÖZLÜK modülleri ile alınan öğrenci, 

bina ve personellerle ilgili bilgilerin istatistiksel sonuçları analiz edilerek 

haritalandırılmaktadır. Ayrıca analiz sonuçları ekran ve rapor çıktısı 

halinde de alınmaktadır. Harita üzerinde, 81 il merkezinde (büyük 

şehirlerde merkez ilçeler) okul bilgilerine erişilebilmektedir.  

E-okul Projesi 

Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemi (MEBBİS) ile uyumlu olarak 

çalışmakta olan, her okulun öğrenci ile ilgili işlemlerinin tamamını internet 

üzerinden yapabileceği e-okul projesi başlatılmıştır. Bu proje MEB’in 

donanım alt yapı imkânları içinde ve insan kaynaklarıyla sürdürülmektedir. 

Proje kapsamında gerçekleştirilen uygulamalarla; 

1. Kırtasiyecilik azalacaktır, 

2. Zamandan tasarruf sağlanacaktır, 

3. İş ve işlemler daha hızlı yapılacaktır, 

4. Veriler şeffaf olacaktır, 

5. Bürokrasiden olabildiğince arındırılacaktır, 

6. İstatistikî bilgi isteme amaçlı birçok uygulama sona erecektir, 

7. Öğrenim çağı gelmiş öğrencilerin okullaşma oranı İçişleri Bakanlığı 

tarafından yürütülen Adres Bilgi Sistemiyle takip edilecektir. 

2006-2007 eğitim-öğretim yılında pilot uygulaması gerçekleştirilen e-okul, 

2007-2008 eğitim öğretim yılında ülke genelinde resmî ve özel ilköğretim 

kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır. 

Uygulanmakta olan e-okul sistemi ile MEB’e bağlı okulların, kurum, sınav, 

yönetici ve öğrenci işleri web tabanlı yazılımlarla elektronik ortamda 

gerçekleştirilmektedir. Sınıf, Şube, Devam, Devamsızlık, Not girişleri, 

Öğrenci gelişim dosyası, Anne-baba-kardeş bilgileri vb. bilgiler ile fotoğraf 

eklenebilmektedir. 
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E-okul uygulamasının önemli sayılabilecek amaçları arasında öğrencilerin 

tüm bilgilerinin elektronik ortamda tutulması, mükerrer öğrencisinin 

olmaması, devam devamsızlık nakil işlemlerinin sistem üzerinden takip 

edilmesi, günlük bilgilerin her gün işlenmesi gibi hususlar 

sayılabilmektedir. 

E-okul sistemi ile tüm okullarda standart bir yapı oluşacak, Bakanlığa bağlı 

okullar ve öğrenciler anlık olarak değerlendirebilecektir. Ekim 2008 itibariyle 

e-Okul sistemindeki öğrenci sayısı, 12.002.327 ve e-okul veli bilgilendirme 

sistemine yapılan giriş sayısı 15.319.936’ dır.  

Teknoloji Eğitimi Projeleri 

Millî Eğitim Bakanlığı bu güne kadar gerçekleştirdiği e-öğrenme faaliyetleri 

ile de güvenli içerik oluşturma çalışmalarına ağırlık vermektedir. Başta 

öğrenci ve öğretmenler olmak üzere tüm eğitim paydaşlarının içeriklere 

kolayca ulaşabileceği www.egitim.gov.tr portalını açarak içerik 

zenginleştirme çalışmalarına hız verilmiştir. Bu çerçevede; eğitim öğretimin 

kalitesini artırmak, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla 

http://skoool.meb.gov.tr adresinden Skoool.tr Portalı yayınına başlamıştır. 

Uluslararası bir eğitim web sitesi olan Global Gateway Portalı çeviri ve 

yerelleştirilme çalışmaları tamamlanmıştır. Öğrenciler ve öğretmenler 

arasında iletişim kurmak, onların işbirliği içinde ve proje tabanlı öğrenme 

yöntemleriyle teknolojiyi kullanmalarına imkân sağlamak üzere tasarlanan 

Think.Com Portalı Türkçe’ye çevrilme ve yerelleştirilme çalışmaları 

tamamlanarak 6 ilde başlatılan pilot uygulaması 28 ile yaygınlaştırılmıştır. 

Bu yaygınlaştırma kapsamında Çankırı ili de yer almıştır. 

Eğitimde kaliteyi artırmak, bilgi ve iletişim teknolojilerini öğrencilerin 

hizmetine sunmak, öğretmenlerin bu teknolojileri sınıflarına entegre 

etmelerine yardımcı olmak, sınıflarda işlenen derslerde öğrencilerin bilgi ve 

iletişim teknolojilerinden bir araç olarak yararlanmalarının sağlanması 

amacıyla başlatılan “Intel Öğretmen Programı”nda 95.614 öğretmen eğitim 

almıştır. Eğitimler 2008 yılında yüz yüze eğitim modeli ve karma eğitim 

modeli olmak üzere, öğretmenlerimize iki farklı modelde aktarılmaya 

başlanmıştır. Intel Öğretmen Programı - Temel Kursunun (Karma Model) 

aşamalı olarak ilköğretim ve ortaöğretim okullarını da içerecek şekilde 

uygulamaya konulması planlanmaktadır.  

http://www.egitim.gov.tr/
http://skoool.meb.gov.tr/
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Bilgisayar okur-yazarı olan öğrencilerin bilgisayar okur-yazarlık seviyelerini 

artırmaya, olmayanlara bilgisayar okur-yazarlığı kazandırmaya yönelik 

proje tabanlı ve ekip çalışmasıyla yürütülen “Intel Öğrenci Programı” ile 

32.032 öğrenci eğitim almış olup, 2008 yılı sonuna kadar 50.000 öğrencinin 

eğitilmesi hedeflenmektedir. 

Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları, Microsoft Windows XP işletim 

sistemi, Office yazılımları, İletişim konularında bilişim teknolojisi araçlarını 

kullanma becerisi kazanma ve bu konulardaki bilgilerini geliştirmelerinin 

hedeflendiği  “Microsoft Eğitimde İşbirliği” uzaktan öğretmen eğitimi 

programı ile 575.952 sertifika verilmiş olup, sisteme giren kullanıcı sayısı 

161.375, eğitimlerin tamamını tamamlayan öğretmen sayısı 22.229’dur. 

Öğretmenlerin sınıflarında bilgisayar ortamlı eğitim materyalleri 

hazırlayabilecekleri ve bu materyalleri internet üzerinden birbirleriyle 

paylaşarak, eğitim ve öğretim süreçlerinde etkin bir şekilde 

kullanabilecekleri Web Tabanlı Yazarlık Yazılımı Projesi kapsamında 81 ilden 

gelen öğretmenlerin hazırladıkları eğitim materyalleri Bakanlığın 

www.egitim.gov.tr web adresinden yayımlanmaktadır.  

Öğretmenlerin; bilgi ve teknoloji çağının gereklerine uygun çağdaş yöntem 

ve anlayışıyla, teknolojiyi mümkün olduğunca etkin olarak kullanabilmesi, 

meslektaşlarıyla güçlü iletişim kurabilmesi, iyi örnekleri paylaşıma açabilme 

özgüvenini taşıyabilmesi, ihtiyaç duyduğu konularda neyi, nerede bulacağı 

farkındalığı ve bilgisini edinebilmelerini sağlamak amacıyla “Yenilikçi 

Öğretmenler Projesi” yürütülmektedir. Bu öğretmenlerin okulları ve çevre ile 

ilgili proje geliştirmeleri sağlanacaktır. 

“Bilişim Teknolojileri Temelleri” ve “Bilgisayar Ağlarının Temelleri” 

konularında yüzyüze ve uzaktan eğitim yöntemlerinin her ikisini birden 

içeren karma eğitim yöntemiyle ülkemiz genelinde hizmetiçi eğitim 

faaliyetleri planlanmıştır. Bu amaçla, tüm illerde “NetAcad Ağ Akademisi” 

adıyla anılan bölgesel ve yerel eğitim merkezlerinin oluşturulduğu Cisco 

Networking Eğitimi Akademisi Programı ile eğitim merkezi olma yetkisini 

alacak okullara/kurumlara Cisco firması tarafından eğitimler esnasında 

kullanılacak eğitim setleri bağışlanacaktır. Temel ve üst seviyede verilmesi 

planlanan eğitmen eğitimleri, Eğitek bünyesinde oluşturulan “NetAcad 

Bölgesel Eğitim Merkezi”nde hizmete alınan bilişim teknolojisi sınıflarında 

düzenlenmiştir.  

http://www.egitim.gov.tr/
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Söz konusu eğitmen eğitimleri, birinci aşamada, üst düzey eğitimlere katılan 

ve bundan böyle düzenlenecek olan üst düzey eğitimlere katılacak uzman 

öğretmenler tarafından verilecektir. İkinci aşamada; söz konusu eğitimleri 

başarıyla tamamlayacak olan eğitici bilişim teknolojisi formatör öğretmenler 

“NetAcad Yerel Eğitim Merkezleri”nin yetkili öğretmenleri olarak özellikle 

meslek liselerinde görev yapan bilgisayar öğretmenlerini yukarıda belirtilen 

konularda yetiştirecektir. Üçüncü aşamada ise; “NetAcad Yerel Eğitim 

Merkezleri”nde görev yapan yetkili öğretmenler tarafından liselerde öğrenim 

gören öğrenciler ile ihtiyaç duyulması halinde yetişkin vatandaşlara 

yukarıda adları anılan her iki konuda eğitimler düzenlenmesi sağlanacaktır.  

Bilgisayar, anlık mesaj sistemleri, video oyun konsolları, cep telefonu, MP3 

çalarlar ve İnternet gibi teknolojilerin dijital dillerini öğrenen kuşakların 

yetişmesini eğitime önemli etkilerde bulunduğundan hareketle, “OECD Yeni 

Bin Yılın Öğrencileri Projesi” başlatılmıştır. Bu projenin amacı; yeni nesil 

öğrencileri bilişsel becerilerinde meydana gelen değişimlerin analiz 

edilmesi, söz konusu bilgi iletişim teknolojileri ile ilgili yeteneklerinden 

eğitim ortamlarında azami ölçüde yararlanılması ve bu doğrultuda yenilikçi 

eğitim yaklaşımları geliştirilmesidir.  

Sakarya Üniversitesi ile yapılan protokol ile uzaktan eğitim yoluyla “Bilgi 

Yönetimi ve Bilgisayar Programcılığı Sertifika Programı” eğitim hizmetleri 

verilmektedir. Bugüne kadar Bilgi Yönetimi ve Bilgisayar Programcılığı 

Sertifika Programlarına toplam 3540 kişi kayıt yaptırmıştır. Bilgi 

Yönetiminden 149, Bilgisayar Programcılığından 111 kişi sertifika almış, 

yaklaşık 70.500 kişiye de Elektrik Tesisatçılığı sertifikası verilmiştir. 

İnternetin Bilinçli Kullanımı ve İnternet Güvenliği Projesi 

Proje ile İnternet kullanıma ilişkin ergenlerin, ailelerin ve tüm toplumun 

bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede bir afiş ve slogan 

yarışması gerçekleştirilmiştir. Söz konusu yarışma sonucunda dereceye 

giren öğrencilere düzenlenen törenle ödülleri verilmiştir.  

Ayrıca; spot ve eğitim filmi yapımı, bilboardlar, standart afişlerin basımı, 

hizmet içi eğitim çalışmaları ve yeni yarışma çalışmaları devam etmekte 

olup bir spot film hazırlanmıştır. 

05 Kasım 2007 tarihinden itibaren internet ihbar hattı www.meb.gov.tr 

adresinden hizmete açılmış ve eğitsel kulüp çalışması olarak İnternet 

http://www.meb.gov.tr/
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Kulübü’nün eğitsel kollar arasında yer alması için ilgili Genel Müdürlükler 

yönetmelik çalışmalarına başlamıştır. İnternetin Bilinçli Kullanımı ve 

İnternet Güvenliği Projesi kapsamında yürütülen http://internetik.meb.gov.tr 

adlı web sayfası çalışması tamamlanarak pilot uygulaması yapılmaktadır. 

Bu proje kapsamında eğitim filmi ve spot film hazırlanmış hizmet içi eğitim 

çalışmaları ve yeni yarışma çalışmaları devam etmektedir. Bu proje 

kapsamında hazırlanan toplam 25.000 adet afiş ve 5.000 adet rozet, 81 İl Millî 

Eğitim Müdürlüğüne okullara dağıtılmak üzere gönderilmiştir. 

MTSAS e-Takip Projesi 

Türkiye Genelinde yapılan Motorlu Taşıt Sürücü adayları sınavının iş ve 

işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesi, sistemden sertifika almaya hak 

kazanan adayların bilgilerinin web servis aracılığıyla Emniyet Genel 

Müdürlüğüne iletilmesi, adayların sertifikalarını ehliyete çevirirken Emniyet 

Tescil Büroları tarafından sistemden adayın bilgilerinin kontrol edilmesi ile 

sahte sertifikaların önüne geçilmesi amacıyla Eğitim Teknolojileri Genel 

Müdürlüğü tarafından yeni bir sistem hazırlanmıştır.  

30 Ekim 2008 tarihi itibarıyla sistem üzerinden 4.546.543 adayın sınav işlemi 

tamamlanmış ve sistem üzerinden 1.728.982 adaya sertifika verilmiştir.  

Ortaöğretime Geçiş Sistemi 

Millî Eğitim Bakanlığı, bilginin hızlı değişimi, bilim ve teknolojideki 

gelişimler nitelikli insan yetiştirme ihtiyacı ve çözüm arayışlarından yola 

çıkarak ilgili kişi ve kuruluşların görüşleri ve Bakanlığın deneyimlerinin 

ortaya konması ile oluşturulan ve kamuoyunun bilgisine sunulan Orta 

Öğretime Geçiş Sistemini geliştirmiştir. Gelen eleştiriler doğrultusunda 

sistem yeniden irdelenmiş, mevzuat düzenlemeleri tamamlanmış ve 2008 

yılından itibaren uygulamaya konulmuştur.  

Ortaöğretime Geçiş Sistemi; sadece bir sınav düzenlemesi değil, aynı 

zamanda 2004 yılından bu yana kademeli olarak değişen öğretim 

programlarına uyum sürecinin bir devamıdır. Öğrenciyi tüm özellikleri, ilgi 

ve yetenekleriyle dikkate alan ve yönlendiren bir yapı göstermektedir. 

Sistemle ilgili detay bilgiler http://oges.meb.gov.tr adresinde 

yayınlanmaktadır. 

Zikredilen tüm projelerin yanı sıra örgün ve yaygın eğitimdeki öğrencilere, 

öğretmen ve velilere Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından 

http://oges.meb.gov.tr/
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hazırlanan ders destek materyalini sunmak amacıyla Internet Tv-Radyo yayın 

hayatına başlamıştır. Yeni ilköğretim programlarına uygun ders materyalleri 

hazırlanmış ve sitede yayınlanmaktadır. Ayrıca öğretmen ve velilere yönelik 

kişisel ve mesleki gelişim programları, eğitim programları, belgeseller, okul 

öncesine yönelik programlar, çizgi film ve masallar, çeşitli slayt filmleri ve 

fotoğraflar da bu sitede yer almaktadır. İnternet TV- Radyo uygulamasına 

http://internettv.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.  

Ayrıca Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün faaliyet alanlarından; 

 Uzaktan eğitim kurumlarının öğrenci iş ve işlemlerini kolaylaştırmak, 

 Tüm okullardaki BT sınıflarının garanti koşulları kapsamında işletim, 

donanım ve kurulum eksikliklerini takip etmek,  

 Sınav hizmetleri hususlarında bilgilendirme yapmak üzere Nisan 2008 

tarihinden itibaren Çağrı Merkezi hizmet vermeye başlamıştır.  

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDE ÇANKIRI 

Tüm dünyada gelişen bilimi ve teknolojiyi eğitim sistemleri ile 

bütünleştirmiş toplumlar ile bu gelişmeleri yakalamaya uzak kalmış 

toplumlar arasında, özellikle zaman çizgisinin ilerleyen bölümlerinde daha 

da belirginleşen farklar ortaya çıkmaktadır. Gelişmiş toplumlar eğitim 

sistemlerini çağın gereklerine uygun hale getirerek gençlerine daha kalıcı ve 

kolay öğrenme sağlayan metotlar kullanmakta, az gelişmiş ülkeler ise klasik 

yöntemlerle eğitim sistemlerini ayakta tutmaya çalışmaktadır. 

Teknolojik gelişmeleri eğitim sistemine dâhil etmede ülkenin gelir seviyesi, 

toplumun yeniliklere açıklık durumu gibi sebepler etkin olmakla birlikte en 

önemli durumlardan birisi de hizmet sunulacak kitlenin büyüklüğüdür. Bu 

bağlamda Millî Eğitim Bakanlığı 14 milyonun üzerinde öğrenciye, yaklaşık 1 

milyon çalışana ve yaklaşık 30 milyon öğrenci velisine hizmet sunmak için 

çaba göstermektedir.  

Eğitim teknolojilerinde Çankırı’nın yerine değinmeden önce eğitimde 

Türkiye’ye ve Çankırı’ya ait genel rakamlara bir göz atmak yararlı olacaktır.  

Tablo 1’den de anlaşılacağı üzere Türkiye ölçeği düşünüldüğünde Çankırı 

Millî Eğitim Bakanlığı açısından çok fazla sayıda kuruma ve personele sahip 

değildir. Bu tabloda dikkat çeken bir durum öğrenci ve öğretmen sayılarının 

yüzdelik olarak düşünülmesinde öğretmen oranının öğrenci oranına göre 

daha yüksek olduğudur. Bu durum Tablo 2’de daha açık bir şekilde 

http://internettv.meb.gov.tr/
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görülmektedir. Tablo 2’ye göre Çankırı’da öğretmen başına düşen öğrenci 

sayısı Türkiye ortalamasının altındadır. Bu durum da öğretmenlerin 

öğrencilerle daha fazla ilgilenebilmelerine ve eğitimin kalitesinin 

yükselmesine imkân sağlamaktadır.  

Tablo 1: 2007/'08 öğretim yılı Eğitim seviyesine göre okul, şube, öğrenci, öğretmen, usta 

öğretici ve derslik sayısı (A. Toplam B. Erkek C. Kadın D. Şehir E. Köy) 

  

Türkiye  Çankırı 

A D E 
 

A D E 

Okul Öncesi Okul 22.506 12.953 9.553 68 43 25 

 

Şube 40.857 29.461 11.396  111 86 25 

Öğrenci 
B 366.209 273.299 92.910 

 

954 811 143 

C 335.553 248.320 87.233 808 658 150 

Öğretmen 
B 1.218 964 254 - - - 

C 24.683 21.925 2.758 69 65 4 

Kadrosuz  

Usta Öğretici 
16.068 8.167 7.901 

 

45 25 20 

Derslik 36.236 27.240 8.996 116 88 28 

İlköğretim 
Okul 34.093 11.255 22.838 123 42 81 

Şube  392.521 239.633 152.888 1.086 660 426 

 

Öğrenci 
B 5.676.872 4.267.110 1.409.762 

 

11.156 9.404 1.752 

C 5.193.698 3.897.848 1.295.850 10.379 8.650 1.729 

Öğretmen 
B 223.406 153.568 69.838 661 533 128 

C 222.046 166.167 55.879 490 395 95 

Derslik 315.887 196.620 119.267 1.124 769 355 

Ortaöğretim 

Okul 8.280 7.416 864 43 43 - 

Şube 105.606 98.061 7.545 377 377 - 

Öğrenci 
B 1.789.238 1.692.187 97.051 4.987 4.987 - 

C 1.456.084 1.386.670 69.414 3.325 3.325 - 

Öğretmen 
B 111.958 104.681 7.277 483 483 - 

C 79.083 74.729 4.354 226 226 - 

Derslik 100.853 92.195 8.658 410 410 - 

Kaynak: MEB Örgün Eğitim İstatistikleri 2007-2008 

Bu noktada eğitimin kalitesini teknoloji ile artırmaya çaba gösteren ve bu 

konuda büyük hassasiyet taşıyan yöneticiler için tarihi bir fırsat 

bulunmaktadır. Hangi eğitim kurumunda, hangi yerleşim biriminde olursa 

olsun bilgiye ulaşmak ve bilgiyi yorumlayabilmek için her türlü teknolojik 

yapının kurulması kitleler arasındaki öğrenme farklılıklarını ortadan 

kaldırabilecektir. Bu bağlamda teknolojiye ulaşabilen ve ulaşamayan 
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bireyler arasındaki teknolojik uçurumu asgari düzeye indirmek özellikle 

eğitim teknolojileri ile görevlendirilmiş insanlar için büyük önem 

taşımaktadır. 

Tablo 2: 2007/'08 öğretim yılı Okul, şube, öğretmen ve 

derslik başına düşen öğrenci sayısı 

 Türkiye Çankırı 

İlköğretim 

Okul 310 171 

Şube 27 19 

Öğretmen 24 18 

Derslik 33 19 

Orta 

Öğretim 

Toplam 

Okul 352 180 

Şube 28 20 

Öğretmen 15 11 

Derslik 29 19 

Genel 

Okul 453 248 

Şube 28 20 

Öğretmen 16 11 

Derslik 28 19 

Mesleki 

ve 

Teknik 

Okul 265 153 

Şube 27 21 

Öğretmen 14 11 

Derslik 29 19 
Kaynak: MEB Örgün Eğitim İstatistikleri 2007-2008 

Millî Eğitim Bakanlığı özellikle son dönemlerde yaptığı yatırımlarla tüm 

okullara geniş bant internet imkânına kavuşturmayı ana hedef olarak 

belirlemiş ve yaptığı çalışmalar ve protokollerle 2008 yılı sonuna kadar geniş 

bant internet hizmetine kavuşmamış okul kalmayacağı yönünde 

planlamasını yapmıştır. Bugün itibariyle öğrencilerin yaklaşık %96’sı geniş 

bant internet hizmetine kavuşmuştur. Kablo bağlantısı yapılamayan köy 

okulları için ise uydudan bağlantı sağlanmasına yönelik tüm adımlar 

atılmıştır. Tablo 3’de Türkiye genelinde ve Çankırı’da internet bağlantı 

durumlarına göre okul/kurum sayıları verilmiştir.  
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Tablo 3: ADSL Bağlantısı Olan Kurum Sayısı 

 

Toplam 

Kurum 

Sayısı 

Bağlantısı  

Olan 

Oran 

(%) 

Bağlantısı  

Olmayan 

Oran 

(%) 

Türkiye 42000 32308 0,77 9692 0,23 

Çankırı 217 140 0,65 77 0,35 

İnternet bağlantısının sağlandığı okulların internet hizmetlerini en üst 

düzeyde kullanmaları için gerekli çalışmaları yürüten Bakanlık 2006 

yılından itibaren kendisine bağlı bulunan okullara ve kurumlara meb.k12 

.gov.tr uzantılı web sitesi barındırma hizmeti sunmaktadır. Bu bağlamda 

Tablo 4’de Türkiye genelinde ve Çankırı’da hizmet sunulan okul/kurum 

sayıları verilmiştir.  

Tablo 4: Web Sitesi Olan Kurum Sayısı 

 

Toplam 

Kurum 

Sayısı 

Web Sitesi  

Olan 

Oran 

(%) 

Web 

Sitesi  

Olmayan 

Oran 

(%) 

Türkiye 42000 23072 0,55 28928 0,45 

Çankırı 217 61 0,28 156 0,72 

Tüm bu teknolojik gelişmelerin yanı sıra Eğitim Teknolojileri Genel 

Müdürlüğü Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlara BT sınıfları 

kurma çalışmalarını da yürütmektedir. Bu kapsamda; 

 2002–2008 yılları arasında Çankırı ilinde 32 ortaöğretim kurumunun BT 

sınıfı kurulumu tamamlanmıştır. 2009 yılında ise 2 orta öğretim 

kurumuna ilk defa BT sınıfı kurulumu, 4 orta öğretim kurumunun ise 

BT sınıflarının yenilenmesi planlanmıştır. 

 Çankırı ilinde bulunan 45 ilköğretim okulu Bilişim Teknolojileri sınıfı 

imkânına kavuşmuştur. 76 ilköğretim okulu ise köy okullarında 15 

öğrenciye bir bilgisayar ve bilişim teknolojileri donanımları verilmesi 

kapsamında Bilişim Teknolojileri donanımlarına kavuşturulacaktır.  

 Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı halk eğitim merkezi (HEM), mesleki 

eğitim merkezlerine (MEM) kamu internet erişim merkezi (KİEM)  ile 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı kütüphanelere bilgisayar kurulması 

işi kapsamında Çankırı ilinde 7 kuruma 10+1, 15+1 ve 20+1 olmak üzere 

Bilişim Teknolojileri sınıfı kurulmuştur. 

Ayrıca Intel firması ile yürütülmekte olan “Dijital Dünyana Beni de Dâhil 

Et” projesi kapsamında Çankırı ilimizde bir ilköğretim okulumuza da son 

teknoloji ürünlerinden classmate bilgisayarlar ve akıllı tahta gibi donanımlar 

sağlanacaktır.   

SONUÇ 

Çağdaş teknolojiden istifade eden okullar daha kaliteli hizmet vermekte ve 

başarılı olmaktadır. Bu teknolojik gelişmelerin özellikle bireyin ilk okulluluk 

dönemlerinde kazandırılması teknolojik dönemde dünyaya gelenler 

açısından önemlidir. Asıl önemli olan nokta tüm bireyler açısından 

teknolojiye ulaşılabilirliği sağlamaktır.  

Eğitim sistemlerinde teknolojik gelişmelerden yararlanmak tüm ülkelerin 

hedefleri arasında yer almaktadır. Türkiye’de de eğitim sistemini son 

gelişmelere paralel olarak desteklemek ve okullarda yöneticilerin, 

öğretmenlerin ve öğrencilerin işlerini kolaylaştırmak adına özellikle son 

dönemde önemli açılımlar sağlanmıştır.  

Eğitim sisteminin güçlendirilmesine yapılan bu açılımlar Türkiye’nin 

geleceğine atılan tohumlar olarak düşünülmeli ve meyvelerinin ilerleyen 

dönemlerde alınacağı gerçeği unutulmamalıdır. Yapılan bu çalışmaların 

özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından önemli bir mesele olan yetişmiş 

insan göçünün (beyin göçünün) önüne geçmekte bir etmen olacağı 

düşünülmektedir.   
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ÇANKIRI’NIN ÖSS’DEKİ YERİ 

İsmail KİRENDİBİ 

Çankırı ili genel görünüm itibariyle küçük bir Anadolu şehri olup Ankara 

ilinin gölgesinde gelişmeye çalışan bir ildir. Çankırı iline ait veriler 

incelendiğinde, okul,şube,öğretmen ve derslik başına düşen öğrenci sayısı 

bakımından Çankırı İlinin durumunun oldukça iyi olduğu 

gözlemlenmektedir. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı Türkiye 

genelinde ilköğretimde 24 iken Çankırı’da 18 ortaöğretimde Türkiye geneli 

öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 15 iken Çankırı’da 11 dir. Derslik 

başına düşen öğrenci sayıları ise şu şekildedir; ilköğretim Türkiye geneli 33 

Çankırı 19 Ortaöğretim Türkiye geneli 29 Çankırı 19’dur.  

2008 yılı itibariyle ilimizde 122 ilköğretim okulu ve 41 ortaöğretim kurumu 

bulunmaktadır. 21.068 ilköğretim öğrencisi ve 7.726 ortaöğretime devam 

eden öğrenci bulunmaktadır. 

Çankırı’nın okul derslik ve öğretmen sayıları diğer illerle ve kendi 

bölgesiyle karşılaştırıldığında yeterli olduğu görülmektedir.  

EĞİTİM KADEMELERİNE GÖRE SAYISAL VERİLER 

Yıllar 
Okul 

Sayısı 

Derslik 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Derslik 

Başına 

Öğrenci 

Sayısı 

Öğretmen 

Sayısı 

Öğretmen 

Başına 

Öğrenci 

Sayısı 

İLKÖĞRETİM 

2004 - 2005 148 1.235 22.622 18 1.033 22 

2005 - 2006 143 1.196 21.989 18 1.051 21 

2006 - 2007 131 1.071 21.806 20 963 23 

2007 - 2008 122 1.078 21.068 20 1.118 19 

ORTAÖĞRETİM 

2004 - 2005 41 391 7.563 19 620 12 

2005 - 2006 42 409 8.011 20 646 12 

2006 - 2007 42 426 7.994 19 576 14 

2007 - 2008 41 420 7.726 18 701 11 

Tablo 1: Çankırı ili sayısal verileri (Çankırı MEM İstatistik Kitapçığı 2008) 

                                                           
  Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü 
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Tablo 2: Çankırı ili sayısal verileri (Çankırı MEM İstatistik Kitapçığı 2008) 
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Çankırı ilinin son yıllardaki ÖSS il sıralamasına baktığımızda ortalama 60 

gibi bir rakamla karşılaşmaktayız. Çankırı ili ilköğretim kurumlarının 2008 

yılı SBS sınavı başarısına bakıldığında il genelindeki puan ortalamasının 268 

olduğu görülmektedir. İlk 5 içindeki okullarımızın ortalamasına 

baktığımızda ise ortalamanın 325 olduğu görülmektedir. Bu rakamlar 

ilimizin ÖSS ve SBS sınavlarında istenilen yerde olmadığını göstermektedir. 

İlimizin sosyal ekonomik problemlerinin eğitime olan olumsuz katkısını 

yadsıyamayacağımız gibi bu problemlerin de yine eğitimle aşılabileceğinin 

bilincindeyiz.  

İlimizde yapılan çalışmalarda bazı bulgulara ulaştık. Öss gibi bir sınavda 

farklı türlerdeki okullar aynı kriterlere göre değerlendirilmektedir ancak 

okulları kendi okul türlerine göre ayırdığımızda normalde başarısız görünen 

okulların kendi okul türleri içinde başarılı konumda olduklarını gördük. 

Böylece okulların her birinin kendine özgü bir yapısı olduğu her okul için 

başarının anlamı ve kriterlerinin farklı olduğunu açıkça gördük. Her okul 

kendi özelliklerine göre ele alınmalı ve konumuna göre değerlendirilmelidir. 

Bu açıdan bakıldığında bugün gelinen nokta okullarımızın her birini 

değişime zorlamaktadır. 

Bilgi toplumunda bilgiyi amaçsızca algılamak yerine onu gerektiğinde 

kullanmak ve elde ettiği bilgiden yeni bilgiler türetmek ve yaratmak esastır. 

Yani eğitim sisteminde ezber yerine öğrenilmiş akılda kalan ve yaratıcı 

problem çözme gücünü ortaya çıkan bir öğretim anlayışı gelişmelidir. 

Bugün  güçlü olmanın belirleyicisi bilgiyi depolamak değil, onu kullanma ve 

ondan yeni bilgi üretme kapasitesine sahip olmaktır 

İçinde bulunduğumuz yıllarda değişim çok hızlı şekilde kendini 

göstermektedir ve okullarımızın bu değişimden etkilenmemesi 

kaçınılmazdır. Bu değişim okulları çevredeki ekonomik ve yerel güçler ile 

ailelerin istek ve beklentilerine karşı daha duyarlı olmaya zorlamıştır. 

Ailelerin ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının okulların finansmanında 

giderek daha fazla pay sahibi olmaları, aynı zamanda okullara daha fazla 

müdahale etme hakkını kendilerinde görmelerine yol açmıştır. Bu durum 

okulların velilerle, ekonomik ve yerel örgütlerle daha sıkı işbirliği içerisinde 

olmasını, okuldaki kararlara onların katılımını sağlamasını da beraberinde 

getirmiştir. Kuşkusuz bu gelişmelerde velilerin okula yönelik bakış 
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açılarının değişmesinin de önemli payı olmuştur. Artık veliler kendilerini 

eğitim hizmetlerinin tüketicisi olarak görmeye başlamışlardır. Bunun için de 

çocuklarına okul seçimi, okul yönetimine katılma, çocuklarının eğitimine 

yardımcı olma, okul toplumuna katılma vb. gibi konulara ilgi göstermeye ve 

bu konuda rol üstlenmeye daha fazla çaba göstermektedirler.  

OECD Eğitim Müdürlüğü raporuna göre bazı ülkelerdeki sınıf tekrarı 

oranlarını azaltmak  ve başarıyı artırmak için, yetersiz öğrenci ve sınıfları 

destekleyecek sistemlerin önemi vurgulanmaktadır. Okulların artık öğrenci 

velilerine ulaşması gerektiği bunun için tüm iletişim imkanlarını 

kullanılması gerektiği, okul dışı öğrenme ortamlarının gelişiminin 

sağlanması gerektiği vurgulanmaktadır. 

Eğitim yönetimi alanında yapılan araştırmalar, okulların etkili olması ile 

onların yönetim biçimi arasında önemli bir ilişki olduğunu ortaya 

koymuştur. Çağımız okul müdürlerinin kendilerinden beklenen rolleri 

yerine getirebilmeleri için, öncelikle eğitim sistemi ve okul yönetiminin 

değişen rollerinden ve bu rolleri etkileyen çevresel dinamiklerden haberdar 

olmaları gerekir. Son yıllarda sosyal, ekonomik, politik ve teknolojik 

alanlarda ortaya çıkan değişme ve gelişmelerin de etkisiyle, eğitim girişimi 

ve okul yönetimi giderek merkeziyetçilikten uzak bir yapıya bürünmektedir.  

Okulun gittikçe daha genişleyen bir sosyal öğe haline gelmesi okul 

yönetiminde de engellenemez değişikliklere yol açmaktadır. Kimi okullar 

değişime daha çabuk ayak uydurup yönetim konusunda veli öğrenci 

öğretmen herkesle işbirliği yaparak okullarının çehresini değiştirmekte kimi 

okullar ise bu sosyal genişlemeden kendini soyutlayarak gittikçe kan 

kaybetmektedirler. 

Eğitim ve okul yöneticiliği için öğretmenlikten gelme gerekli ve yeterlidir. 

Dahası yürürlükteki bu kanunlara göre okul yöneticiliği ek bir yöneticilik 

eğitimine gerek olmadan öğretmenler tarafından yapılabilecek bir görevdir. 

Bu demektir ki ‘yöneticiliğin okulu yoktur’ anlayış ve uygulaması hala 

sürmektedir. 

Okullarımızın yönetim sorunlarının giderilmesi için okul yönetiminin 

çağımıza ayak uydurması için gerekli destek sistemleri devreye sokulmalı 

eğitim sistemleri geliştirilmelidir. 
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Tüm bu verileri destekler nitelikte bazı çalışmalar başlatarak ilimizde 

başarıyı başarı kriterlerini yeniden tanımladık ve her okulla yakından 

birebir ilgilenmeye başladık. Eğitimin uzun vadeli bir yatırım olması 

sebebiyle önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yapılan çalışmaların meyvelerini 

almayı umuyoruz. Başarıyı sadece Öss başarısı ile ölçmek okul gibi çok 

büyük bir sosyal yapıyı kısıtlamak anlamına gelmektedir. Okullarımız çok 

yönlü olmak zorundadırlar başarıları da çok yönlü olarak 

değerlendirilmelidir.  
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AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI 

UYGULAMA SÜRECİ VE ÇANKIRI 

İsmail KARADANA 

Avrupa sathındaki zengin ve renkli birikimi tanımanın, kültürel zenginlik 

ve eğitim deneyimlerini karşılıklı paylaşabilmenin, değişimin ve ilerlemenin 

önemli bir parçası olan AB Eğitim ve Gençlik Programları ile ilgili 

çalışmalara Şubat 2006’da Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 

Avrupa Birliği Projeler Koordinasyon biriminin kurulmasıyla hız verildi. 

Tüm eğitim kurumlarımızın, okullarımızın, öğretmenlerimizin, 

öğrencilerimizin, velilerimizin ve hatta çevremizin programlar vasıtasıyla 

Avrupa’yı birçok yönüyle tanıyabilmesi,  bu programlar aracılığıyla 

mümkün olabilmektedir. Bu noktada sadece Avrupa’yı tanımak değil 

zengin Türk kültürü ve birikimini tüm Avrupa’ya tanıtacak olmak da çok 

önemlidir. 

Öncelikle programların tüm eğitim camiasına tanıtılması gerektiği 

düşünülerek seminer planlaması yapıldı. 2007-2013 yılları arasında 

uygulanacak olan yeni program;  Integrated Lifelong Learning (Hayatboyu 

Öğrenme Programı) kapsamındaki teklif çağrılarının yayınlanacağı 

muhtemel tarihleri de kapsayacağı düşünülerek seminer çalışmalarına 

Kasım 2006’da Çerkeş ilçesinde başlanıldı. Tüm okul ve kurumlarımızdaki 

öğretmenlerimize ulaşılarak programları tanıtma hedeflenildi. Proje 

hazırlarken karşılaşılan zorluklardan birinin Avrupa Birliği’ne üye ya da 

aday ülke okullarıyla ortaklık kurmak olduğu tespit edilmiştir. Bunun için 

de etkili bir tanıtımın bu zorluğu aşmak için önemli bir yol olduğu 

düşünülmüştür. Tüm okullarımızdan kendilerini İngilizce olarak tanıttıkları 

Powerpoint sunumlarını hazırlamaları istenildi. Özverili bir çalışma 

sergileyen okullarımız bu sunumlarını hazırladılar. Şu anda Çankırı’nın ve 

eğitim kurumlarımızın İngilizce olarak tanıtılacağı bir web sitesi çalışması 

devam etmektedir.  

Birim olarak proje hazırlamak isteyen okullarımıza ortak bulma konusunda 

da teknik olarak destek verilmektedir. Bu kapsamda ilk proje ortaklarımız 

13-17 Kasım 2006 tarihleri arasında ilimizde ağırlandı. Vali Ayhan Çevik 

Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezimizin ortak olacağı bir 

“Comenius Okul Projesi” hazırlık ziyareti kapsamında,  Çek Cumhuriyeti ve 

İtalya’dan gelen gruplar ilimizde ağırlandı. Proje çalışmaları yapmanın yanı 

sıra ilimizi de tanıtma fırsatı bulundu.  Ülkemizi, şehrimizi, eğitimdeki 

                                                           
 İngilizce Öğretmeni, Çankırı Valiliği Dış İlişkiler ve Projeler Koordinasyon Merkezi 

Koordinatörü,  Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Avrupa Birliği Projeler Koordinasyon 

Birimi Program Sorumlusu  e-mail: krdn18@yahoo.com                                                             
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etkinliklerimizi, insanımızı tanıtma fırsatı bulmanın ve onları tanımanın, 

fikir alışverişinde bulunmanın ne kadar önemli olduğu bir gerçektir. Zira 

Türkiye de ilk defa bulunan İtalyan meslektaşımız Türkiye’nin imkânları ve 

eğitim olanakları konusunda şaşkınlığını gizlemeyerek; ‘Biz, Türkiye’yi çok 

yanlış tanıyormuşuz’ demiştir.  Ocak 2007 içerisinde de TOBB İlköğretim 

okulumuzda Belçika’dan gelen meslektaşlarımızın katıldığı bir hazırlık 

ziyareti gerçekleştirildi. Yine 2007 yılının başlarında Çankırı Anadolu Lisesi 

Romanya’dan gelen meslektaşlarımızı ağırladı. Endüstri Meslek Lisesi ise 

İsveç’le kurduğu ortaklık neticesinde bu ülkeden iki grup halinde gelen 

meslektaşlarımızı farklı zamanlarda ağırlama fırsatı buldu. Tüm bu yapılan 

hazırlık ziyareti adı verilen proje toplantılarında ilimizi, okullarımızı 

tanıtmanın yanı sıra Avrupa okullarının proje yapma deneyiminden 

faydalanıldı.  

Yapılan çalışmalar neticesinde 2007 yılı içinde “Comenius” faaliyet alanında 

2 proje uygulamaya konuldu. Bunlarda biri Çankırı Anadolu Lisesine ait; 

“Local Traditions and European Values” adlı projeydi. Bu projeyle 

Çankırı’ya has yâran kültürü gibi bize has değerlerimiz Macaristan, İtalya ve 

Bulgaristan’da bulunan proje ortağı okullara tanıtıldı. Diğeri ise Eldivan 100 

Yıl İlköğretim Okulu’na ait  “Developing Investigations” adlı proje idi. Bu 

projelerde, Macaristan, İtalya, Bulgaristan, İngiltere, Almanya, İsveç, Fransa 

gibi ülkeler, ortak olarak yer aldı. 2007 yılı içinde bu ülkelerden gelen 

meslektaşlarımız Eldivan’da ağırlandı. Bu yıl da Çankırı Anadolu Lisesi 

Bulgaristan, İtalya ve Macaristan’dan gelecek olan öğrenci ve öğretmenleri 

ilimizde misafir etmeye hazırlanıyor. Bu projeler kapsamında her iki 

okulumuzdan da öğrenci ve öğretmenler ortak oldukları okulların 

bulunduğu ülkelere gitme şansı bulmuşlar ve yaptıkları çalışmalarla ilimizin 

ve ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmuşlardır.   

2007 yılı içinde “Grundtvig” programı kapsamında Çankırı İl Milli Eğitim 

Müdürlüğünün ortağı olduğu bir proje ilimize kazandırılmıştır. Hollanda ve 

İtalya’da bulunan yetişkin eğitimi ile ilgili eğitim kurumlarıyla yürütülen 

proje kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü personeli İtalya’da bir proje 

toplantısına katılmış orada yetişkin eğitimi konusundaki çalışmaları 

inceleme fırsatı bulmuştur. İkinci proje toplantısı Hollanda’da 

gerçekleştirilmiş, İl Milli Eğitim ve ilgili kurumların personelleri bu ülkede 

yapılan toplantıya katılmışlar, yetişkin eğitimi alanında Hollanda 

uygulamalarını yerinde inceleme fırsatı bulmuşlardır. Şubat 2008 de ise 
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İtalya ve Hollanda’dan gelecek olan proje ortağı kurum temsilcileri ilimizde 

yetişkin eğitimi alanında yapılan çalışmaları inceleyeceklerdir.     

Yine 2007 yılında Leonardo programı alanında Gürhan Titrek Mesleki 

Eğitim Merkezinin “Mekatronik Alanındaki Gelişmelerin İncelenmesi” adlı 

projesi kabul edilmiştir. Merkezden giden öğretmenler Almanya’da bu 

alanda inceleme ve araştırma yapma imkanı bulmuşlardır. “Leonardo” 

programı kapsamında diğer bir çalışma ise Endüstri Meslek Lisesine 

İsveç’ten gelen meslektaşlarımızın yaptığı inceleme ziyareti olmuştur. 

2008 yılına geldiğimizde ise “Leonardo” programı alanında eğitim 

kurumlarımızdan kabul edilen projeler şu şekilde olmuştur: 

1- Gürhan Titrek Mesleki Eğitim Merkezi  

Oto Motor Tamirciliğinde Kullanılan Bilgisayarlı Ölçü Cihazlarının 

İncelenmesi Projesi  

2- Çankırı Nurettin Ok Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

Engellilerin Mesleki Eğitim Ve Topluma Kazandırılmasına Yönelik 

Uygulamaların İncelenmesi Projesi 

Her iki projede de bu alanda görev yapan eğitimci ve diğer proje 

faydalanıcıları hareketlilik faaliyetlerine katılarak, Avrupa’nın farklı 

ülkelerinde bu alanda yapılan çalışmaları inceleme fırsatı bulacaklardır. 

2008 yılı Comenius programı kapsamında ise 4 proje kabul edilmiştir. 

Bunlar; 

1- Selahattin İnal Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 

Proje Adı: Sounds And Words Of  Europe 

Proje Ortakları: Portekiz, Romanya, Litvanya, İtalya, Fransa   

2- T.O.B.B. İlköğretim Okulu 

Proje Adı: Sounds Of  Europe  

Proje Ortakları: Finlandiya, İrlanda, Belçika  

3- Vali Ayhan Çevik Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi  

Proje Adı: The World Is In Our Hands 

Proje Ortakları: Çek Cumhuriyeti, İtalya 

4- Çerkeş Anadolu Lisesi 

Proje Adı: Together In Europe 

Proje Ortağı: Macaristan  
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Comenius Multilateral Projects alanında ise Çankırı İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü İtalya Venedik Üniversitesi ile Avrupa Komisyonuna sunularak 

kabul edilen bir projeyi birlikte yürüteceklerdir.  

2009 yılına hazırlanırken ise Gazi Anadolu Lisesi ve 80.Yıl Cumhuriyet 

Lisesi, Romanya, Polonya, İtalya, Fransa ve Avusturya’dan gelecek olan 

meslektaşlarımızı ilimizde misafir etmeye hazırlanmaktadır.  

Tüm bu projeler kapsamında okullarımızdan öğrenci, öğretmen ve 

idarecilerimiz proje ortağı ülkelere gidecekler, bu ülkelerden de aynı şekilde 

öğrenci, öğretmen ve idareciler ilimize geleceklerdir. Projeler kapsamında 

Avrupa okullarıyla ortak çalışmalar yapacak öğrenci ve öğretmenlerimiz 

birçok yönden kişisel ve mesleki gelişimlerini arttıracaklardır.  Bu noktada 

bizim için önemli olan yurtdışından gelen misafirlerimize ilimizi, çevremizi; 

kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi, insanımızı en güzel şekilde 

tanıtmak ve onları Türk misafirperverliğine yakışır şekilde ağırlamaktır. 

Çünkü burada edindikleri izlenimleri onlarca hatta yüzlerce Avrupa 

insanına aktaracaklardır.  

Avrupa Birliği hibeleri ile yürütülen başkaca programlar vasıtası ile 

milyonlarca euro ülkemizin değişik kesimlerine aktarılmış, aktarılmaya da 

devam etmektedir. Örneğin; “bölgesel kalkınma programları’’ vasıtası ile de 

ilimize milyonlarca euro aktarılmış, birçok proje bu hibelerle ilimizde 

uygulanmıştır. “Avrupa Birliği Eğitim Ve Gençlik Programları” kapsamında 

verilen hibeler ise diğer programlarda olduğu gibi milyonlarca euro ile ifade 

edilmemektedir. Bir projenin değeri bütçesinin büyüklüğü ile 

ölçülmemelidir. Avrupa Birliği hibesi ile 500 bin euroya bir fabrika 

kurulabilir ama eğitim alanında bilmediğiniz bir bilgiye küçük bütçeli bir 

projeyle ulaşmaya paha biçilemez. Çünkü bilgiye biçilecek paha yoktur. 

Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Avrupa Birliği Projeler Koordinasyon 

Birimi daha öğrenecek çok şey var sloganıyla Avrupa’nın neresinde, hangi 

eğitim kurumunda olursa olsun bilgiye ulaşmaya, iyi bir uygulamayı alıp 

eğitim hizmetlerine dahil etmeye çalışmaktadır.  

Çankırı olarak 2006’dan bu yana içinde bulunduğumuz Avrupa Birliği 

Eğitim ve Gençlik Programları bundan böyle de ilimizde farklı alanlarda 

farklı projelerin hazırlanması ile devam edecektir. Zira şu ana kadar 

programlardan faydalanan öğrenci, öğretmen ve idarecilerimiz bu 
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çalışmaların başta kendilerine, eğitim ortamına, ilimize ve ülkemize ne 

büyük katkılar sağladığının farkına varmışlardır.  

Bu çalışmaların artarak devam etmesi için yöneticilerimizin de katkıları, 

destekleri göz ardı edilmemelidir. Yurtdışından gelen misafirlerimizi kabul 

ederek bizleri onurlandıran Sayın Valimiz Ali Haydar ÖNER’in bu 

çalışmalara yaptığı yol gösterici katkılar kamuoyu tarafından bilinmektedir. 

Bu kabuller yurtdışından gelen meslektaşlarımızı da onurlandırmış, 

Türkiye’ye geldiklerinde bir ilin valisi tarafından kabul edilmenin kendileri 

için büyük bir şeref olduğunu ifade etmişlerdir. 

Tüm bu proje faaliyetlerinde çalışmalara her zaman destek olan İl Milli 

Eğitim Müdürümüz de ilimizin programlardan azami düzeyde 

faydalanabilmesi için her türlü çalışmaya katkı bulunmaktadırlar.        

 Sonuç olarak 2007- 2013 yılları arasında uygulanacak olan yeni “Integrated 

Lifelong Learning”  programından ilimizin azami düzeyde faydalanarak 

yeni açılımlar yakalayabileceğini umuyor, hazırlanan projeler ve düzenlenen 

etkinliklerle okullarımızın daha geniş bir bakış açısıyla Avrupa’daki 

uygulamaları yerinde görerek daha güzel çalışmalar ortaya koymasını 

diliyor ve tüm meslektaşlarımıza bu çalışmalarında Çankırı Valiliği Dış 

İlişkiler ve Projeler Koordinasyon Merkezinin ve Çankırı İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü Avrupa Birliği Projeler Koordinasyon Birimin her zaman 

yanlarında olacağını bildirerek saygılar sunuyorum.    

 

 



EDEBİYAT VE ŞEHİRLİLEŞME İLİŞKİSİ 

ÇANKIRI ÖRNEĞİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER 

İbrahim AKYOL 

Şehirlileşme olgusunu doğru anlayabilmek için önce şehirleşme kavramına 

yükleyeceğimiz anlam önem kazanmaktadır.  “Şehir, medeniyet kadar 

eskidir” düşüncesinin temel noktası medeniyetin “organize edilmiş sosyal 

hayat” tanımında medeniyet ile şehrin kuruluşunu eş değer kılar. Yani 

medeniyet şehir kadar eski ise şehir de medeniyet kadar eskidir.1  

Sosyolojik bir kavram olarak ise şehirleşme, dar mekânlı bir cemaat 

hayatından geniş mekânlı bir cemiyet hayatına geçiş ve bu ikinci yaşama 

şekline göre yeni sosyal münasebetlere ve bunun gerektirdiği yeni 

teşkilatlanmalara giriş olarak tanımlanabilir.2 Genel bir ifadeyle şehirleşme, 

hayatı kolaylaştıran bütün etkenlerin olduğu fiziki mekânlarda insanın 

davranış ve düşüncelerine tesir eden yeni bir değişik sosyal düzendir. 

Şehirleşme; şehirli diyebileceğimiz bir hayat tarzını beraberinde oluşturur. 

Biz genel olarak bu şehirli olma ve bunu bir yaşam biçimi haline getirmeye 

“şehirlileşme” diyoruz. Şehirlileşmenin temelinde ise kültür yatmaktadır. 

Genel olarak ise kültür şöyle tanımlanmaktadır:  “Bir cemiyetin sahip 

olduğu maddi ve manevi kıymetlerden teşekkül eden öyle bir bütündür ki 

cemiyet içinde mevcut her nevi bilgiyi, alakaları, itiyatları, kıymet ölçülerini 

umumi görüş ve zihniyet ile her nevi davranış şekillerini içine alır. Bütün 

bunlar birlikte, o cemiyet mensuplarının ekserisinde müşterek olan ve onu 

diğer cemiyetlerden ayırt eden hususi bir hayat tarzını temin eder.”3 

Şehirlileşme, kültürü bir hayat tarzı olarak yaşamaktır. Öncelikle taşralı 

(köylü) yaşam tarzından şehirli yaşam tarzına geçiş zihinsel bir değişim 

sürecini gerektirir. Bu zihinsel değişim süreci kültür odaklı bir olgudur. 

Aynı yaşam tarzını benimsemiş insanların başka bir yaşam tarzına geçişleri 

uzun bir süreçtir. Tarım toplumundan, sanayi toplumuna geçerken kültürel 

bağlamda yaşanılan sıkıntılar, şehirlileşme sürecinde de yaşanmaktadır. 

“Okumayı bildiğin kadar yazmayı, kritik edebildiğin kadar eleştirilmeyi, 

zevk sefa kadar çalışmayı, düşündüğü kadar söylemeyi, öğrendiği kadar 

yapmayı ve kendin olmayı bilmeden şehirli olunmaz.”4 

Şehirlileşme bir yaşam biçimidir, kültürel bir olgudur. Edebiyat ise; güzel 

sanatların bir kolu, bir kültür ve medeniyet olayıdır. Yani, şehirlileşme ile 

                                                           
  Çankırı Belediyesi, Dr. Rıfkı Kamil Urga Çankırı Araştırmaları Merkezi Yönetim Kurulu 

Üyesi, Çankırı Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni, e-mail: iakyol18@gmail.com 
1  İhsan Sezal, Şehirleşme, İstanbul–1992, s.11 
2  Kurtkan Bilgiseven, Genel  Sosyoloji, İstanbul–1976 
3  Mümtaz Turhan, Kültür Değişmeleri, İstanbul–1987, s.48 
4   Nevval Sevindi, Kent ve Kültür, İstanbul–2003, s.21 
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edebiyat arasındaki bağlantıyı kültür kurmaktadır. Edebiyatın çeşitli 

işlevlerinden biri de ait olduğu medeniyetin inceliklerini, nüanslarını 

yakalamamıza yol açmasıdır. Daha önce bilinmeyen ufukları açar, yeni bir 

mantıkla düşünmenizi sağlar.5 Namık Kemal, edebiyatı toplumun aynası 

olarak görür. Edebiyatın amacı insanların duygu, düşünce ve hayallerini 

inceltmek, güzelleştirmek, zevklerini yükseltmek ve bütün bunlara derinlik 

kazandırmaktır.6 Dolayısıyla edebiyat eserinin gücü; fikirleri, kendi 

hayatiyetleri içinde bize telkin etmesindedir.7 

Edebiyat ve şehirlileşme ilişkisi, edebiyatın gücü oranında 

değerlendirilmelidir. Şehirlileşme; insan odaklı bir hayat tarzı, insanın 

maddi ve manevi bütünlüğünün sağlanması olduğuna göre; bu bütünlüğü 

sağlayan en önemli etkenlerin başında hiç kuşkusuz edebiyat gelmektedir. 

Çünkü edebiyat, insanın ruhi durumunun, duygu ve düşüncelerinin estetik 

kurallar içerisinde dışa yansıması, yazılı veya sözlü olarak ifade edilmesidir. 

Edebiyat, toplumun aynası olduğuna göre, toplumda yaşanılan her şey 

edebiyata da yansır. Diğer yandan edebiyat, toplumun şehirlileşme 

sürecinde insanlara fikri, düşünceyi, damıtılmış bir hayat tarzını, inceliği, 

nezaketi, zarafeti -modern ifadeyle-  “sivil olma”yı da telkin eder.  

Çankırı, Türkler tarafından 1075’de fethedildikten sonra, sivil toplum 

örgütlerini en fazla barındıran şehirlerimizden birisidir. Hem tasavvufi 

ekoller olan tarikatları, hem de esnaf teşkilatlarını ve özellikle yâranı 

barındıran bir şehir olarak sivil toplum örgütleri açısından zengindir. Çünkü 

sivil toplum, medeni bir toplumdur. Bu teşkilatlar göçebe Türk toplumunun 

Anadolu’ya yerleşerek kentlerde yaşamanın gereği olan meslek ve onun 

etiğinin oluşmasında, kırlarda ise bir terbiye ocağı görevi oluşturarak 

yerleşik medeni yaşama geçen bir toplumun önünün açılmasında çok 

önemli roller üstlenmişlerdir.8  

Bir sivil toplum örgütü olan yâranın kendi içerisinde eğitim süreci vardır. Bu 

süreçte başta maniler olmak üzere, tekerlemeler, bilmeceler, masallar, orta 

                                                           
5  Rasim Özdenören, Ruhun Malzemeleri, İstanbul–1986, s.24 
6  Turan Karataş, Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Ankara–2004, s.132 
7  Rasim Özdenören, a.g, e. S. 25 
8  Ramazan Yelken, “Geleneksel Yâran Kültürü ve Sivil Toplum Bağlamında Taşıdığı Değer” 

Yâran Kültürü ve Çankırı, Bilgi Şöleni Bildirileri, Çankırı–2004, s.98 
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oyunları, türküler, koşmalar vb. edebî ürünler yoğun olarak 

kullanılmaktadır.  

Şunu kesinlikle söylemek mümkündür ki;  Çankırı’da şehirlileşme sürecinde 

en önemli görevi yâran üstlenmiştir. 

Çankırılı Ahmet Talat Onay, Çankırı’nın şehirli olması ile ilgili şunları 

kaydetmektedir: “Hayatımın ilk yirmi senesi içinde (Doğ: 1885) Çankırı’da 

iki katil, bir iki ırza tecavüz, iki kadar sirkat vakıası olduğunu hatırlıyorum. 

Çankırılıları bu derece fazilete sevk eden din, âdât, an’ânatla beraber 

şüphesiz ki şiir vasıtasıyla yapılan telkin olmuştur. Mühim bir terbiye ocağı 

olan sohbet âlemleri, sıkı bir nizam içtimai halini alan esnaf teşkilatı yanında 

taassup bilmeyen âlimleri, âşık ve kalem şairleri halkı, hayra ve fazilete sevk 

etmişlerdir.”9 Görüldüğü gibi Çankırı’da yaşayanların şehirli olma 

konusunda edebiyatın etkisi açıkça belirtilmiştir.  

Edebiyatın neşv ü nema bulduğu yerde şehirlileşme olurken diğer yandan 

edebî eser de bulunduğu kültür ortamının seviyesine göre şekillenir. Yani 

her edebî eser belirli bir birikim ve kültürel seviyenin ürünüdür. Çünkü 

edebî eser orada yeşerme ve yaşama imkânı bulmuş, sanatçının gönlüne 

ilham ve kalemine kuvvet o ortamda gelmiştir. Böylelikle edebiyat aynı 

suyun gözesi gibi yeryüzüne çıkmış ve çorak gönülleri sulamaya 

başlamıştır. 

Çankırı Araştırmaları Merkezi, Haziran-2007’de Çivitçioğlu Medresesinde 

Mevlana’yı anma etkinlikleri dolayısıyla bir Mesnevi-i Şerif okuma 

programı düzenledi. Bu programa Mesnevihan Fatih Çıtlak ve Neyzen 

Ender Doğan iştirak ettiler. Programda ney üflendi ve arkasından Hz. 

Mevlana’nın Mesnevi Şerifi’nin ilk 18 beyti, Mesnevihan Fatih Çıtlak 

tarafından açıklandı.   

Mesnevi-i Şerif bir şehir kültürü ürünüdür. Hz. Mevlana’nın bu eseri 

asırlardan beridir başta mevlevihaneler olmak üzere İslam dünyasının 

birçok şehrinde okunmaktadır. Ney, Mevleviliğin temel musiki 

aletlerindendir ve Hz. Mevlana’nın eserlerinde çok sık geçmektedir. 

Dolayısıyla şehir kültürüne ait iki ögenin Çankırı’da icra edilmesi, 

Çankırı’nın şehirlileşme sürecinde önemli bir gelişmedir. Çünkü bu durum 

                                                           
9  Ahmet Talat Onay, Çankırı Şairleri, c.1, Çankırı–1930, s.11 
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Çankırı’nın edebiyat dünyasına da yansımış ve şairlerin gönlünde karşılığını 

bulmuştur. Çankırı Yazarları ve Sanatçıları Derneği’nin (ÇAYASAD) hanım 

şairi İlknur Han, bu kültürel faaliyetin etkisinde şu şiiri yazmıştır: 

N E Y  

Akşam vakti Çivitçioğlu Medresesi'nde 

Gönüllerimiz birleşti yine ''ney'' sesinde 

''Ne olursan gel'' diyen Mevlana çağrısına  

Uyup da gelmiştik biz dergâhın kapısına 

Kadın, erkek, genç, yaşlı; insanlar oradaydı 

Zenginlerle fakirler hepsi bir sıradaydı 

Akşam ezan sesleri yükselirken semaya 

Birlikte kalktı eller, göğe doğru duaya 

Medrese bahçesinde gönül dili konuştu 

Yıldızlar bile saf saf gelip bizle buluştu 

Neyzen ''Hû, Hû'' diyerek, kamışa nefes verdi 

Taş duvarların sanki dillendiği bir yerdi 

Uhrevî bir âleme daldık neyin sesinde 

''Hû'' diyen tek yürektik, neyzenin nefesinde 

Ayrı gayrı ne varsa yok oldu birden bire 

Her gönülden yakarış O'na dönmekti, Bir’e 

Ney sanki vücut bulup, inim inim inledi 

Yoldan geçen de durup, bu sesleri dinledi 

Bir düğün yeri gibi, dergah dolup da taştı 

Yüreğe sığmadı aşk, gözlerden akan yaştı 

Neyden geçen her nefes, körükledi közleri 

Âşıklar aşkla yanar, açıktır kalp gözleri 

Bu medrese kim bilir, kaç aşkın tanığıdır 

Hak aşığı usanmaz, aşkının yanığıdır 

İnsanı insan yapan ne kara göz, ne kaştır 

Kamışa hayat veren içindeki ataştır 
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Kalpte ataş olmasa ya nasıl pişeceğiz 

Topraktan geldik elbet toprağa düşeceğiz 

 

''Tövbeni bozsan bile gel '' diyor ya Mevlana 

Sevgi ve de hoşgörü yakışıyor insana 

''Hû'' sesine gelmeyen, yürek sanırım taştır 

Neyzen neylesin O'na üflediği kamıştır10 

Şiir 14’lü hece ölçüsüyle yazılmıştır. Dikkat edilirse şiirde özellikle bazı 

beyitlerde seslerin fonetik açıdan birbirlerine çok yakın ve eşdeğerde olduğu 

görülür. Bir diğer ifadeyle -şiir her ne kadar hece ölçüsüyle yazılmış olsa da- 

sesin niceliğini değil niteliğini esas alan aruz ölçüsünün ahengi kendini 

hissettirir. Aruz ölçüsü, genel olarak damıtılmış, rafine edilmiş edebiyatta 

yani şehirli bir edebiyatta daha çok tercih edilen bir ölçüdür.   

Neyden geçen her nefes, körükledi közleri 

Âşıklar aşkla yanar, açıktır kalp gözleri 

… 

Kadın, erkek, genç, yaşlı; insanlar oradaydı 

Zenginlerle fakirler hepsi bir aradaydı 

… 

Uhrevi bir âleme daldık neyin sesinde 

''Hû'' diyen tek yürektik, neyzenin nefesinde 

Şiir, Mesnevi-i Şerif’in nazım şekli olan mesnevi ile yazılmıştır. İlk anda 

Yahya Kemal’in etkisi olduğu sezinlenmektedir.  

Görüldüğü gibi şehrin kültürel yapısı, birikimi aynı şekilde edebiyata da 

yansımakta böylece şehirlileşme olgusu edebiyata yön vermektedir. 

Sonuç olarak, şehirlileşme bir kültür ve medeniyet olayıdır. Edebiyat ise 

güzel sanatların, kültürün bir koludur. Toplumun aynası olan ve toplumda 

                                                           
10  İlknur Han, Dön Kendine, Ümraniye Belediyesi 4.Geleneksel Şiir Yarışması Eserleri, 

İstanbul–2008 
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yaşanılan hayatı kendi bünyesine yansıtan edebiyat, aynı şekilde 

şehirlileşme sürecine de önemli katkılar sağlamaktadır. 
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ÇANKIRI KÜLTÜR HAYATININ GELİŞİMİNDE ÇANKIRI 

ARAŞTIRMALARI MERKEZİ’NİN ROLÜ 

 

Cahit AKTAŞ* 

 

1-Kent Kültürünün Oluşumunda Yerel Tarih Çalışmalarının Önemi  

Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her 

türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe kültür denir. Kültür, bir 

toplumun kimliğini oluşturur, onu diğer toplumlardan farklı kılar. Kültür, 

toplumun yaşayış ve düşünüş tarzıdır. Kültürün en iyi algılandığı ve 

belirginleştiği yerler kentlerdir. Kentler ortaya çıktıkları ilk günden bugüne 

sürekli bir değişim içimde olan mekânlardır. Bulundukları dönemin siyasal 

ekonomik ve sosyal yapısı bu değişim sürecinde önemli bir yere sahiptir. Bu 

alanlarda yaşanmış bulunan olaylar dolaylı ve dolaysız olarak şehir hayatını 

etkilemektedir. İnsanlar yaşadıkları şehirlerde hem kültürü oluştururlar 

hem de kültürden etkilenirler. Kimlik doğadaki herhangi bir canlıyı veya 

objeyi diğerlerinden ayıran kendine özgü olma durumudur. Kimlik aynı 

zamanda kültürel ve sosyal bir olgudur. Bir kimlik öğesi olan kültür, 

toplumun geleneğini, göreneğini, yaşam biçimlerini, adetlerini, 

alışkanlıklarını kapsayan bir kavramdır.  

Tarihsel süreç içerisinde kentler, toplumların kültürlerini yansıtan mekânlar 

olmuşlardır. Her kuşağın bir önceki dönemden edindiği kültürel değerleri, 

diğer kültürlerle etkileşime girerek, onlara yenilerini ekleyerek yeni 

kuşaklara aktarmak görev ve sorumluluğu vardır. Bu kültürel sürekliliktir. 

Özellikle Anadolu topraklarının kültürel birikimi ve uygarlık tarihinin yeni 

kuşaklara aktarılması, bu tarihsel mirasın üzerinde oturan bizlerin 

omuzlarındaki bir görev olarak algılanmalıdır.    

Dünyanın küreselleşme sürecinde yerel değerlerin bir bir kaybolduğuna 

şahit olduğumuz yüz yılımızda,  kendimizi yeniden keşfetmek ve kaybolan 

değerlerimizi tekrar kazanmak istiyorsak Yerel Tarih Çalışmaları’na gereken 

önemi göstermemiz gerekiyor. Yaşadığımız topraklarda olup bitenleri 

keşfetmek, ‘yeni bir şeyler söylemek’için gerekli bir çabadır. Kadim olanı 

keşfetmek, yeni olanı ortaya koymaktan belki daha zor ama daha asil bir 

çabadır. Tarih, bugüne kadar geçmişini keşfetmek için çaba sarf etmeyen 

hiçbir toplumun yeni bir şey ortaya koyabildiğine tanıklık etmemiştir.                                   

Evrensel değerlerin oluşmasına katkı sağlayan Yerel Tarih Çalışmaları son 

zamanlarda tüm dünyada önem kazanmaya başlamıştır. Yerel Tarih 

Çalışmaları sayesinde yaşadığımız mekânın ‘Toplumsal Kimliği’ni fark 

ederek diğer toplumlarla olan farkımızı anlamış oluruz. Bu durum kültürel 

                                                           
*  Adnan Menderes İlköğretim Okulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni 
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kimliğimizi korumamıza yardımcı olur. Yerel Tarih Çalışmaları Sayesinde 

toplumsal dayanışma ve birlik duygusu güçlenir, ‘Biz Bilinci’ oluşur. Çünkü 

kültürün işlevlerinden biri de sosyal dayanışmayı sağlamaktır. Yerel Tarih 

Çalışmaları toplumsal kişiliğin oluşması ve gelişmesine katkı sağladığından 

‘Sosyalleşmeyi’ gerçekleştirir.  

Bu çalışmanın amacı; yukarıda bahsi geçen bu ‘asil çaba’yı gösterme gayreti 

içerisinde olan Çankırı Araştırma Merkezi’ni daha yakından tanıtmaktır. 

II-Çankırı Belediyesi Dr.Rıfkı Kamil Urga Çankırı Araştırmaları 

Merkezi’nin Kuruluşu 

Dr.Rıfkı Kamil Urga Çankırı Araştırmaları Merkezi, Çankırı’nın geçmişten 

günümüze sahip olduğu tüm değerleri ortaya çıkarabilmek amacı ile 

Çankırı Belediyesi bünyesinde 31.08.2005 tarihinde kurulmuştur.1 Araştırma 

Merkezi’nin sağlam bir yapıya kavuşturulması amacı ile 26 ağustos 2005 

tarihinde Çankırı Araştırmaları Platformu adı altında toplanan yaklaşık 30 

araştırmacı ile bir toplantı gerçekleştirilmiş, ortaya çıkan fikirler 

doğrultusunda bir çalışma tüzüğü hazırlanmıştır. Tüzük çerçevesinde 

merkezin Çankırı Belediyesi bünyesinde mümkün olduğunca bilimsel 

metotlarla ve bağımsız çalışabilmesi için altı kişilik bir yönetim kurulu 

oluşturulmuştur. Yukarıda belirtilen toplantıda çıkan karar gereği yönetim 

kurulu üyeliklerine Yüksel Arslan, Ömer Türkoğlu,  İbrahim Akyol, Kadir 

Alper, Sadık Softa ve Erhan Metin seçilmiş, yönetim kurulu başkanlığı 

görevini ise Yüksel Arslan üstlenmiştir.  

Araştırma Merkezi, özellikle Sakarya Meydan Muharebesi’nde yaralı 

askerlerin tedavi edildiği hastane binası olan ve bu dönem yerel yönetim 

tarafından restore edilerek kullanıma sunulan tarihi binada çalışmalarına 

başlamıştır. Araştırma Merkezine, Milli Mücadele yıllarında Atatürk’ün 

yanında yer alan ve bizzat O’nun doktorluğunu da yapan Çankırı’nın 

yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden Tabip Kıdemli Albay Dr.Rıfkı Kamil Urga 

(1880-1966)’nın adı verilmiştir.2 Araştırma Merkezi’nin açılışı Başbakan 

Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştır. Bu merkezin en önemli 

                                                           
1  Çankırı Araştırmaları Merkezi’nin kuruluşu 31.08.2005 tarih ve 25 sayılı Belediye Meclisi 

Kararı ile onaylanmıştır. Ayrıca Çankırı Araştırmaları Merkezi Tüzüğü,  Belediye Meclisi’nin 

12.04.2006 tarih ve 86 sayılı kararıyla da kabul edilmiştir. 
2 Bknz. Daha fazla bilgi için, Ethem Yenigürbüz, Tbp.Kd.Alb.Rıfkı Kamil Urga, Çankırı 

Araştırmaları Dergisi, Sayı:1,s:297. 
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ve örnek olması gereken yönlerinden biri de,  çalışma içerisinde yer alan 

insanların gönüllülük esasına dayalı bir çalışma gerçekleştiriyor olmasıdır. 

Araştırma Merkezi, yönetim kurulunun oluşturulmasından sonra ‘Yerel 

Araştırmalar Üzerine Yeni Yaklaşımlar’ ismi ile yaklaşık 30 bilim adamının 

katılımıyla ikinci bir platform toplantısı gerçekleştirmiştir. Bilim 

adamlarının, merkezin bundan sonraki çalışmalarında öncelikli olarak nasıl 

bir yol takip etmesi konusundaki görüşleri, çalışma esasları ve prensipleri 

bir tüzük haline getirilmiştir. Başlangıçta yapılan her iki platform toplantısı 

Araştırma Merkezi’nin özgür ve bilimsel metotlarla çalışma amacı 

doğrultusunda atılmış özgün ve takdire değer yaklaşımlar olarak karşımıza 

çıkmaktadır. İlk yılında araştırma merkezi faaliyetleri ve yayınlarının 

Atatürk Kültür Merkezi’nin akademik dergisi BİLGE başta olmak üzere 

çeşitli yayınlara konu olması, bu çalışmaların etkileyiciliğini ve değerini 

göstermesi açısından kayda değer örneklerdir.3 

III-Çankırı Araştırmaları Merkezi’nin Kuruluş Amacı 

Araştırma Merkezi,  çalışma amaçlarını şu şekilde belirlemiştir: 4 

1. Çankırı’nın kültürel, tarihi ve sanatsal özelliklerini içerisine alan; 

kısacası Çankırı ile ilgili olarak, bilim dallarının tüm disiplinleri 

içerisinde yapılabilecek, araştırma ve çalışmaları koordineli bir şekilde 

demokratik ve objektif kriterler doğrultusunda yapmak, bunları her 

alanda (görsel, işitsel, basın ve medya, bilişim vb) yayına hazırlamak. 

Yapılan çalışmaların yayınlanmasında katkı sağlamak, 

2. Çankırı ilintili yeni ve özgün bilimsel çalışma ortamları hazırlamak, bu 

çalışmaları yapmak, yaptırmak ve bunları süreli yayınlar ile 

kamuoyunun istifadesine sunmak, 

3. Çankırı tarihi, kültürü ve geleneklerinin yaşatılmasını sağlayarak 

Çankırı Halkı arasında birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek,  

4. Çankırı’nın sahip olduğu zengin kültürel mirası ortaya çıkartmak, 

korumak ve gelecek nesillere aktarımını sağlamak, 

5. Çankırı tarihi ve kültürünü geliştirmek amacı ile Üniversiteler, konu ile 

ilgili çalışmalar yapan kamu kurum ve kuruluşlar, dernek, vakıf, 

                                                           
3  Nilay Yavuz, Bilge Dergisi, Sayı:49. 
4  Çankırı Araştırmaları Merkezi’nin tüzüğü ve kuruluş amacı hakkında daha fazla bilgi için 

bkz. Yüksel Arslan, Çankırı Araştırmaları Dergisi Editör yazısı, sayı:1, s:9. 
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arşivler ve sivil toplum kuruluşları ile çeşitli dallardaki araştırmacı ve 

sanatkârlarla işbirliğinde bulunmak. Bu konuda, ilgili kurumlarla 

anlaşma, protokol ve ortak projeler gerçekleştirmek, 

6. Yerel tarih açısından halkın ve araştırmacıların istifade edebileceği yer 

ve mekânlar (müze, kent tarihi müzesi, kütüphane, park, anıt vb.) 

oluşturmak ve bu yolla Çankırı’nın kültür ve turizmi doğrultusunda 

gelişimine katkı sağlamak, 

7. Çankırı’nın doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerinin tanıtılması ve 

ortaya çıkartılması amacı ile yerel, ulusal ve uluslar arası 

organizasyonlar,  panel ve sempozyumlar, yarışmalar vb. etkinlikler 

düzenlemek, 

8. Yerel tarih ve kültür amaçlı bilimsel araştırmalardan elde edilen 

sonuçları örgün ve yaygın eğitimde istifadeye sunmak, 

9. Çankırı tarihi, kültürü ve gelenekleri ile alakalı her türlü kaynak ve 

belgeleri toplamak, bunları bilimsel yöntemlerle düzenlemek, 

incelemek, oluşturulacak olan Çankırı İhtisas Kütüphanesinde 

araştırma   yapacakların   hizmetlerine   sunmak, 

10. Amaç ve görevleriyle ilgili kongreler, konferanslar, seminerler, kurslar, 

her türlü bilimsel toplantılar, geziler, sergiler düzenlemek, yurtiçi ve 

yurtdışı bilimsel toplantılara katılmak. 

Çalışmaların daha verimli gerçekleşmesi için Çankırı Araştırmaları Merkez’i 

bünyesinde 12 araştırma masası oluşturulmuş olup bu masalar şunlardır: 

1. Tarih  

2. Türk Dili ve Edebiyatı  

3. Sanat Tarihi  

4. Arkeoloji  

5. Ekonomi ve Hukuk  

6. Fen Bilimleri  

7. İlahiyat ve Din Bilimleri  

8. Müzik ve Folklor  

9. Mimari  

10. Tıp Tarihi  

11. Coğrafya                                                                                                                                                                                                                          

12. Turizm 



ÇANKIRI KÜLTÜR HAYATININ GELİŞİMİNDE  

ÇANKIRI ARAŞTIRMALARI MERKEZİ’NİN ROLÜ 

 

IV. ÇANKIRI KÜLTÜRÜ BİLGİ ŞÖLENİ BİLDİRİLERİ 

 

601  

Dr. Rıfkı Kamil Urga Çankırı Araştırmaları Merkezi’nde yapılan 

çalışmaların bilimsel kriterler ölçüsünde tarafsız ve ilmi bir anlayışla 

değerlendirilmesinin yapılabilmesi amacıyla, aralarında Prof.Dr. Halil 

İnalcık, Prof. Dr. Ramazan Kaplan, Prof. Dr. Öcal Oğuz, Prof. Dr. İlber 

Ortaylı, Prof. Dr. Mihai Maxim, Prof. Dr. Süreiya  Faroqhi’nin de bulunduğu 

çok değerli 70 bilim adamı ile protokol yapılmış ve bu bilim adamlarının 

destekleri merkeze çekilmiştir. Çankırı Belediyesi Dr.Rıfkı Kamil Urga 

Çankırı Araştırmaları Merkezi geçen bu kısa sürede birçok yerel yönetim ve 

bilimsel çevrelere örnek olabilecek çalışmalar gerçekleştirerek yerel 

değerlerin ortaya çıkarılmasında başarılı bir mesafe kat etmiştir. 

IV- Dr.Rıfkı Kamil Urga Çankırı Araştırmaları Merkezi’nin Bugüne Kadar 

Yapmış Olduğu Çalışmalar 

Sözlü tarih ve kültür çalışmaları: İlimiz merkez ve ilçelerdeki 80 yaş üzeri 

yaşlıları ile yapılan röportajlar kamera çekimi yapılarak kentin sosyal ve 

kültürel hayatına ait hatıratlar kayıt altına alınmaktadır. Çekimi yapılan bu 

kayıtların çözümü yapıldıktan sonra halk bilimi uzmanlarının da 

değerlendirilmesi alınarak bir seri çalışma olarak yayınlanması 

planlanmaktadır. 

Bu çalışmanın bir benzeri araştırma merkezinin desteği ile liseli öğrenciler 

arasında gerçekleştirilmiştir. Gençlerin geçmiş tarihi ile bağ kurmalarını 

hedefleyen bu çalışma bir proje haline getirilmiş ve Avrupa Birliği’nden mali 

destek alınarak yürütülmüştür. ‘Sözlü Tarih Treni’ isimli bu çalışma başarı ile 

tamamlanmış ve yapılan çalışma bir kitap olarak yayınlanmıştır. Ayrıca 

Çankırı folklorunu ortaya çıkartmak ve gençlere tanıtmak amacı ile Çankırı 

Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile Çankırı Araştırmaları Merkezinin ortak 

olarak hazırladıkları,  ‘Çankırı Gençlik Ateşi’ ve Çankırı tarihiyle gençleri 

buluşturmayı hedefleyen ‘Çankırı Tarihini Gençler Yazacak’ isimli iki proje 

Avrupa Birliği fonlarından destek almış olup, bu projelerin çalışmaları 

tamamlanmak üzeredir. 

Yerel tarih yarışmaları: Çankırılı gençlerin tarihe karşı ilgilerini artırmak ve 

gençlerde tarih şuurunun oluşumuna katkıda bulunmak amacı ile 

ortaöğretim okullarında danışman öğretmenler gözetiminde araştırma ve 

Çankırı üzerine makale yarışmaları düzenlenmiş ve sonuçta güzel 

araştırmalar ortaya çıkmıştır. Bu çalışmalarda dereceye giren yazılar Çankırı 

Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanmıştır. Böylelikle bu alanlara pek ilgi 
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duymayan genç kuşağın ilgilerinin çekilmesi ve onlara destek verilmesi 

hedeflenmiştir. 

Gönüllü rehber eğitimi: Çankırılı gençlerin yaşadıkları ili tarihi ve kültürel 

dokusu ile birlikte daha iyi tanımaları ve şehre gelen insanlara daha iyi 

tanıtabilmeleri amacı ile Araştırma merkezince ‘gönüllü rehber eğitimi’ 

başlığında üç aylık bir eğitim gerçekleştirilmiştir. 

Çankırı Araştırmaları Dergisi: Yerel yönetimler anlamında ilk defa hakem 

heyetli bir araştırma dergisi çıkarılmıştır. ‘Çankırı Araştırmaları’  isimli bu 

derginin iki sayısı çıkmış üçüncü sayısı çıkmak üzeredir. Derginin her 

sayısında makale sayısının artması derginin değeri ve bilimsel alanda 

kabulü açısından önemli bir göstergedir. 

Düzenlenmiş konferans, sempozyum ve paneller: Kent insanının Çankırı 

özneli bilgi ve bilincinin artmasına katkı sağlamak amacı ile her ay çeşitli 

konularda yerli ve yabancı akademisyen ve uzmanların katılımı ile 

gerçekleştirilen konferanslar düzenlenmektedir. Konferanslara Prof.Dr. Halil 

İnalcık, Prof.Dr. Suraiya Faroqhi, Prof.Dr. Kenan Gürsoy, Prof.Dr. Ahmet 

İnam, Prof.Dr. Mihai Maxim, Prof.Dr. İlber Ortaylı, Doç.Dr. Yusuf Sarınay 

gibi çok değerli bilim adamları katılmıştır. 

Kongrelere, tebliğlerle katılım: .Ulusal ve uluslar arası kongrelere bazı 

yönetim kurulu üyelerimiz tebliğleri ile katılmışlardır. Çankırı Araştırmaları 

Merkezi yönetim kurulu üyesi Erhan Metin’in hazırladığı ‘Turizm Destekli 

Tarih Eğitimi’ isimli bildiri, Balıkesir Üniversitesinin düzenlediği ve iki yılda 

bir tekrarlanan Balıkesir Ulusal Turizm Kongresinde akademik heyet 

tarafından incelenerek kabul edilmiş ve tebliğ olarak sunulmuştur.   

Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyelerinden İbrahim Akyol, Gazi 

Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaşi Veli Araştırma Enstitüsü 

tarafından düzenlenen ‘II. Uluslararası Türk Düşünce Ekseninde Alevilik-

Bektaşilik Sempozyumu’na hazırladığı ‘Çankırı Kültürü ve Coğrafyasında 

Bektaşi-Alevi Edebiyatı’ isimli tebliği ile katılmıştır. Yine yönetim kurulu 

üyelerinden İbrahim Akyol, önümüzdeki günlerde Burdur’da Mehmet Akif 

Ersoy Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olan ‘I.Uluslararası M.Akif 

Ersoy Sempozyumu’na ‘M.Akif Ersoy’un Çankırı Vaazı ve Milli Mücadele’ adlı 

bildirisi ile katılacaktır. 
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Çankırı’nın kültürel mirasını koruyucu çalışmalar: Çankırı’da ki çeşitli sivil 

toplum örgütleri ile şehrin ortak kültürel değerlerini tanıtıcı bazı 

organizasyonlar gerçekleştirilmiştir. Çankırı Mevlevi Hanesi’nin restore ve 

yeniden ihyası buna bir örnektir. Bu anlamda yine araştırma merkezi 

tarafından 4 değerli bilim adamının katıldığı ‘Çankırı Mevlevihane’si ve Tarihi’ 

isimli bir panel düzenlenmiştir. 

 Ayrıca ilimizdeki fakültelerle ortak tarihi ve kültürel konuların yer aldığı 

çeşitli panel ve konferanslar düzenlenmiştir. 

 Çankırı ve ilçelerindeki bu şehrin tapuları konumunda olan, şehrin önemli 

şahıslarının tanınmasında ipuçları veren Osmanlıca kitabeli mezar 

taşlarının fotoğraflanması tamamlanmış olup, taşların okunma işleminin 

bitirilmesi akabinde bu çalışmaların bir katalog halinde yayınlanması 

planlanmıştır. 

 Çankırı mezarlığının sekiz ana girişinin taş işçiliği ile klasik mimari tarzda 

yaptırılması ve bu kapılara Çankırı’nın tarihi süreçte önemli hizmetlerde 

bulunan şahsiyetlerinin isimlerinin verilmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan 

bu kapılara Mecbur Efendi, Şeyh Bahattin, Hasip Dede Kapısı gibi isimler 

verilerek Çankırı tarihi açısından önemli olan bu kimliklerin Çankırı 

insanı tarafından tanınması ve yaşatılması sağlanmıştır. 

 İl Milli eğitim müdürlüğü ile işbirliği içerisinde tüm Çankırı’yı kapsayan 

bir çalışma planlanarak bu çalışma neticesinde hiç derlenmemiş masal, 

efsane ve ninnilerin kayıt altına alınması hedeflenmiştir. Şu ana kadar bu 

alanda yapılan en kapsamlı çalışma durumundadır. 

 Araştırma Merkezi çalışmaları neticesinde Çankırı Belediyesi’nin şu ana 

kadar bilinen kuruluş tarihinin 1919 olmadığı, 1869 yılında ilk belediye 

teşkilatının kurulduğu tespit edilmiş ve bu tarih Belediye Meclis kararı ile 

değiştirilmiştir. 

 Araştırma Merkezi tarafından ‘Yerel Araştırmalar ve Yerel Araştırmalar 

Üzerine Yeni Yaklaşımlar’ isimli iki platform düzenlenmiş ve bu 

platformlara otuzdan fazla akademisyen ve araştırmacı katılmıştır. 

 Çankırı Araştırmaları Merkezi arşivinde bulunan eserler ve etnografik 

eserlerden oluşan bir şehir tarihi müzesi kurulması çalışmaları halen 

devam etmektedir. 
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Açılışı yapılan sergiler:  Başbakanlık Osmanlı Arşivleri Genel Müdürlüğü 

ile ortak olarak düzenlenen ‘Osmanlı Arşivlerine Göre Çankırı’ isimli serginin 

açılışı, tarihi bir mekân olan Çamaşırhane’de gerçekleştirilmiştir. 

Yine yerel anlamda ve basın tarihi açısından çok önemli olan ve Çankırı 

Gazeteciler Cemiyeti ile ortak açılan, Osmanlı döneminden günümüze 

gazete örneklerinin yer aldığı  ‘Çankırı Basın Tarihi’ isimli bir serginin açılışı 

gerçekleştirilmiştir. 

Arşiv oluşturma çalışmaları: Çankırı Araştırmaları Merkezi bünyesinde 

arşiv oluşturma çalışması başlatılmış, bu arşive halkın da katılımını 

sağlamak amaçlı çeşitli kampanyalar düzenlenmiş olup büyük ölçüde halk 

desteği sağlanmıştır. Bu çalışma neticesinde yaklaşık otuz bin belgelik, şu 

ana kadar hiç yayınlanmamış belgelerden oluşan bir arşiv oluşturulmuştur. 

Bu arşivin içerisinde belge ve vesikaların dışında çeşitli türden eserler 

bulunmaktadır. Çankırı tarihine ait plan ve krokiler, hiç yayınlanmamış 

resimler, ferman ve beratlar, icazetnameler, vakfiyeler, yazma eserler, 

Çankırı’nın geçmiş sosyal ve idari hayatı hakkında önemli bilgiler içeren 

çeşitli defterler ve özel eşyalar bu arşivin içinde yer alan eserler arasında 

sayılabilir. Araştırma Merkezinde şimdiye kadar hiçbir yerde bulanmayan 

ve mevcut bilinen en eski vakfiye olma özelliği taşıyan ‘Şeyh Bahaeddin 

Vakfiyesi’ bulunmaktadır. Çok kıymetli bu belge, sayın prof.Dr. Refet 

Yinanç tarafından incelenmiş ve Çankırı Araştırmaları dergisinde makale 

olarak yayınlanmıştır.5 

 Araştırma Merkezi arşivine ülkenin çeşitli arşivlerinde bulunan Çankırı 

ilintili belge ve vesikaların birer kopyası kazandırılmaktadır. Bu şekilde 

Çankırı ile ilgili veriler tek bir merkezde toplanacak, böylelikle 

araştırmacılara çok büyük bir kolaylık sağlanmış olacaktır. Bu anlamda 

arşive kazandırılan en son eserler Ankara Milli Kütüphanedeki Şeriyye 

Sicil Defterleri’dir. İstanbul Osmanlı Arşivleri Dairesi Başkanlığı’ndan da 

yaklaşık beş bin civarında Çankırı ilintili belge CD ortamında araştırma 

merkezi arşivine kazandırılmıştır. 

 Araştırma merkezi bünyesinde 180 parçadan oluşan Çankırı yöresi 

dokumaları koleksiyonu oluşturulmuştur. Bu kadar çeşitli ve orijinal 

dokuma örnekleri tek başına bir müzede sergilenebilecek sayıdadır. 

                                                           
5 Prof.Dr.Refet Yinanç,’Şeyh Bahaeddin Vakfiyesi’,Çankırı Araştırmaları Dergisi,sayı:2,s.160 
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 Şu ana kadar yayınlanmayan ve birçoğu cam filmlerden oluşan bir 

fotoğraf koleksiyonu oluşturulmuştur. 

 Bulgaristan Devlet Arşivlerinde bulunan Çankırı ilintili vesika ve 

defterlerin birer kopyasının Araştırma Merkezi Arşivi’ne kazandırılması 

amacı ile çalışmalar başlatılmıştır. Çankırı Araştırmaları Merkezi’nin bir 

süre önce takibe aldığı ve Prof. Dr. Evgeni Radushev başta olmak üzere 

çeşitli bilim adamları ile yapmış olduğu temaslar sonucunda, Bulgaristan 

arşivlerinde Çankırı ile ilgili belgelerin varlığı ortaya çıkartılmıştı. 

Bulgaristan’ın çeşitli arşivlerinde, evrak mahiyetinde 2114, defter 

düzeyinde ise 25 adet belge şu ana kadar tespit edildi. Detaylı bir çalışma 

ile bu vesika ve defter sayısının daha da artacağı düşünülmektedir. 

Bulgaristan’da var olan bu belgeler tarih itibari ile 1530’lu yıllardan, 

Osmanlı Devletinin son dönemine kadar uzanıyor. Bu vesikaların en kısa 

zamanda Araştırma Merkezi Arşivine kazandırılması planlanmıştır. 

 Çankırı Araştırmaları Merkezi Arşivinde bulunan belge ve vesikaların 

dijital ortama aktarılması ve araştırmacıların istifadesine sunulması amacı 

ile gerekli çalışmalar başlatılmış durumdadır. 

 Kitap basım çalışmaları: Şu ana kadar araştırma merkezi tarafından 

aşağıda belirtilen yayınlar gerçekleştirilmiştir. 

 Yaşayan halk şiirine destek olmak amacı ile Aşık Muhittin Tekmen’e ait 

‘Al Götür’ isimli şiir kitabı. 

 Yönetim kurulu üyesi Ömer Türkoğlu’na ait 1869 tarihli Çankırı 

Belediyesi Yevmiye Kalemi Defteri üzerinde yapılan çalışma. 

  Çankırı Meslek Yüksekokulu işbirliği ile ‘Çankırı Yöresi Yemek Kültürü’ 

kitabı. 

 Ahmet Elibol’a ait ‘19.y.y. Başlarında Çankırı’ kitabı. 

 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığı ve Araştırma Merkezi 

arşivi ile ortak yapılan ‘Osmanlı Belgelerinde Çankırı’ katalogu. 

 Yönetim kurulu üyelerinden Erhan Metin’in özellikle orta öğretim 

öğrencilerin ülkemizin çok önemli bir meselesi olan Ermeni meselesi 

hakkında bilinçlenmelerini sağlamak amacı ile kaleme aldığı ‘Ermeni 

Meselesi’ isimli kitap ile gençlerin kendi tarihlerini bilmelerine katkı 

sağlamak amacı ile basılan ‘ Sözün Bittiği Yer Çanakkale’ isimli kitap 
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çalışması. Ermeni meselesi ve Çanakkale konulu bu iki kitap Çankırı 

merkezindeki tüm lise öğrencilerine dağıtılmıştır. 

 Prof.Dr. Ahmet Kankal ve Ferruh Toruk’un Çankırı özneli eserleri basım 

aşamasındadır. 

V- Sonuç ve Değerlendirme, Teklif ve Öneriler 

Araştırma Merkezi Çankırı’da tarihe ve kültürel çalışmalara ilgi duyan başta 

öğretmenler olmak üzere birçok genç insanı harekete geçirerek bilimsel 

çalışmalara ortak etmiş ve Çankırı bünyesinde bir araştırmacı ekip 

oluşturmuştur. Bu ekip içerisinde yer alan genç araştırmacıların çok özgün 

makaleleri Çankırı Araştırmaları Dergisinde yayınlanarak bilim dünyasına 

kazandırılmıştır. Çankırı Araştırmaları Merkezi, Çankırı’ya ait kültürel 

zenginliğin günümüz insanının farkına varması ve sahip olduğu bu 

zenginliği tüm dünyaya sunması bakımından çok önemli hizmetler 

gerçekleştirmiş ve bundan sonra da gerçekleştirmeye devam edecektir. 

Çankırı Araştırmaları Merkezi’nin oluşturduğu ‘Hakem Heyeti’ sayesinde, 

ortaya çıkan bilgi, belge ve çalışmalar bilimsel ölçütlerden geçirilerek elde 

edilen sonuçların ‘güvenilirliği’ ve ‘geçerliliği’ sağlanmıştır. Görüldüğü gibi, 

genç nesillere tarih bilinci aşılayan ve şehir tarihçiliği açısından çok nemli 

çalışmalara imza atan başta, Araştırma Merkezi’nin yönetim kurulu başkanı 

Sayın Yüksel Arslan olmak üzere diğer üyelerine, araştırmacılarına imkân 

nispetinde sahip çıkılmalı, her türlü destek sağlanmalıdır. 

Araştırma Merkezi şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da 

çalışmalarına bağımsız ve ilmi kriterler ölçüsünde devam etmeli, yapısal 

olarak da özerkleştirilmeli, teknik donanım ve araç-gereç bakımından 

desteklenmeli, gerekli miktarda ödenek ayrılmalıdır.  

Araştırma Merkezi tarafından kurulması hedeflenen ‘Şehir Tarihi Müzesi’ 

çalışmalarına hız verilmeli, bunun için yeterli destek ve kaynak 

sağlanmalıdır. 

İlimizde yeni kurulmuş olan Karatekin Üniversitesi ile ortak çalışmalar 

sürdürülmeli, kurulması planlanan Fen-Edebiyat Fakültesi ile işbirliği 

içerisinde hareket edilmelidir. 

Ülkemizdeki üniversitelerin araştırmacı, doktora ve yüksek lisans 

öğrencileri Çankırı Araştırmaları Merkezine yönlendirilmelidir 
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Genel bir tanımlamayla “kültür” toplum tarafından paylaşılan değerler 

sistemidir. Bu sistem, temel anlamıyla alışkanlıklar ve geleneklerle belirlenir. 

Kültür, bu anlamda olmuş bitmiş, durağan bir yapı değildir, sürekli olarak 

yeniden yaratılan canlı, dinamik ve devingen bir süreçtir. Kültür süreci, 

toplumsal anlamıyla bireylerin paylaşmış olduğu değerler sisteminin bir 

birikimidir. Bu değerler sisteminin temel etkisi alışkanlıklar, gelenekler ve 

göreneklerdir. Arkeoloji bilimi, kültürün tanımından beslenerek, insanların 

aktivitelerini, yaşam tarzlarını gün ışığına çıkarmaya çalışmaktadır. 

Adı arkhaios (eski) ve logos (bilim) sözcüklerinden türetilmiş olan arkeoloji 

bilimi, genel bir deyişle geçmişteki insan emeğini tanıtmaya çalışır. 

Arkeoloji, insanların yaşamları ve kültürel yapıları konusunda temel 

göstergeler oldukları gerçeğinden yola çıkarak, eski dönemlerden kalma her 

türlü maddesel kültür kalıntısını toplar ve sınıflar. Ayrıca bu belgelerin 

bulunuş durum ve koşullarını da göz önünde tutarak sonuçlara varır (3). 

Arkeoloji bilimi, yıllarca süren mesleki ve akademik bir eğitim 

gerektirmektedir. Dikkatle düşünülmüş kazı ve kayıt teknikleri olabildiğince 

çok bilginin ele geçirilmesini sağlar. Arkeolojik bir alanın kazılması, çok 

sayıda uzmanın iş birliğini gerektiren karmaşık bir işlemdir. Arkeologlar 

kazı yapmanın yanı sıra, o kazı yerini çevreleyen alanın eski biçimini de 

yeniden kurmaya çalışırlar, bu alandaki eski uygarlıkların gözle görülür 

izlerinin kaydedildiği yüzey araştırmaları, bir bölgenin yerleşim tarihinin 

keşfinde hatta daha sonra kazılacak bir alanın seçilmesinde çok yararlı bir 

yöntemdir (4). 

Anadolu, coğrafi açıdan uzun bir yerleşme tarihinin, birbirini ve çevre 

ülkeleri etkilemiş değişik kültürlerin izlerini taşıyan özgün karakterli bir 

beşeri coğrafya bölgesi, bir ırklar ve kültürler potasıdır. Asya ve Avrupa 

kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı sınırda yer aldığı için Anadolu, 

uygarlığın başlangıcından bu yana, her iki kıtadan gelen sayısız göç ve fetih 

dalgalarına sahne olmuştur.  

Anadolu’nun tarihi bir bakıma, göçebe kabilelerle sömürgeci toplulukların 

akınlarının, küçük krallıkların, beyliklerin, devletlerin yükseliş ve 

çöküşlerinin tarihi olmuştur. Ortadoğu’nun bir parçası olarak Anadolu, 

insanların, göçebe avcılık, devşiricilikten (toplayıcılık) yerleşik yaşama ve 

tarıma en erken geçtikleri bölgelerden biridir (2). 

                                                           
  Arş.Gör, Selçuk Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi Kampus/Konya nailesalman@gmail.com                                                              
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Pişmiş kil, yok olması neredeyse olanaksız bir malzemedir ve hemen hemen 

her koşulda korunabilir. Birçok kazı yerinde yağmur ve rüzgâr yüzeydeki 

toprakları sürükleyip götürmüş, geriye çanak çömlek kırıklarından oluşan 

kalın bir tabaka kalmıştır. Değişik bölge ve dönemlerin kendi özgün yapım 

teknikleri olduğundan, çanak çömleklerden bir dönemi tarihlemek için 

yararlanabilinir. Bu özellikle tarih öncesi ya da yazılı kaynakların çok bol 

olmadığı dönemler için yararlıdır. Ayrıca bir kazı alanının yüzeyinden 

toplanan parçalardan, o alandaki yerleşmeyi tarihlemek ve böylece zaman 

içinde bir bölgenin yerleşim dokusunda meydana gelen değişiklikleri 

saptamak olanaklıdır. Çanak çömleklerden ticari faaliyetleri ve kültürel 

etkileri de izlemek mümkündür (4). 

  

Resim 1 ve 2: İnandık Vazosu, Çankırı İnandıktepe’de bulunmuştur. Hitit eski 

krallık Dönemi, M.Ö. 1600 sıraları, Ankara, Anadolu Medeniyetleri Müzesi 

Seramik dekorları; şekillendirme işlemi tamamlanmış seramik ürünlerin 

estetik değerini artırmak ve farklı anlatımlar kazandırmak amacıyla sıratlı, 

sır üstü, sır içi ve yaş çamurlar üzerine çeşitli yöntemler kullanılarak yapılan 

uygulamalardır. Seramik formlar üzerine yapılan dekor tasarım ve 

uygulamaları, üç boyutlu forma yeni bir anlam, farklı bir anlayış kazandırır 

ve formun bir parçası durumundadır (7).  
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İnandıktepe, Ankara’nın 109 km. kuzeyinde Ankara-Çankırı yolu 

üzerindedir. 1966–1967 yılları arasında Raci Temizer tarafından kazılan 

höyüğün Hititler Dönemi’nde Hanhana adıyla anılan kutsal bir kent olduğu 

anlaşılmıştır. Höyükte açığa çıkarılan tapınak-saray görünümündeki anıtsal 

yapı Fırtına Tanrısı Teşup’a adanmış, kutsal odada ve depolarda çok sayıda 

“kült” eseri bulunmuştur. Tanrının kutsal hayvanı olduğuna inanılan boğa 

biçimli pişmiş toprak heykeller ve rhytonlar bu buluntular arasındadır. 

Ancak İnandıktepe’yi önemli bir merkez kılan eser 87 cm. yüksekliğindeki, 

kabartmalarla süslü kült vazosudur.  

Vazo üzerinde, frizler halinde bir kutsal evlilik (hieros gamos) töreninden 

sahnelere yer verilmiştir. Saz, çalpara ve lir çalan müzisyenler, akrobatlar ve 

kılıç dansı yapan erkekler törenin ilk aşamasındaki eğlenceleri betimliyor 

olmalıdır. İkinci frizde bir tapınak modeli, iri bir sunak ve bir kült vazosu 

yanında ise tanrı ve tanrıça, bir yatak üzerinde görülmektedir. Vazonun bir 

kısmı tahrip olmuştur. Vazonun öteki frizlerinde çeşitli tapınak görevlileri 

sunu taşırken, bir gaga ağızlı testi ile sıvı sunusu yaparken (libasyon), bir 

kaide üzerinde boğaya tapınırken, kurban keserken betimlenmiştir. En alt 

frizdeki sahneler ise iri kaplar içinde şarap veya ayran yapımı, çarkta çanak 

çömlek yapımı ve bir çömlekçi atölyesinde kapların dizilmesi gibi tören 

hazırlıklarına dair olmalıdır. Bu kült vazosu, tabletlerde de ayrıntılı olarak 

anlatılan Hitit dini törenlerini anlamamız açısından son derece önemlidir (5). 

Resim 3: İnandık Vazosu Kabartmaları 
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Eski Hitit sanatının ilk dönemine ilişkin bu türde kabartmalı vazolara 

İnandıktepe’den başka Ankara yakınlarındaki Bitik, Çorum’da Boğazköy, 

Eskiyapar ve Hüseyindede, Yozgat’ta Alişar, Kırşehir’de Kaman-Kalehöyük, 

Elbistan’da Karahöyük, İmikuşağı vb. höyüklerde rastlanmıştır. Bu vazo 

kabartmaları 13. Yüzyıldaki anıtsal Hitit kaya kabartmalarının öncüleridir 

(6). 

İnandıktepe ile Bitik kaplarında ve Alacahöyük kabartmalarındaki insan 

yüzleri Boğazköy yontu eserlerindekilerden ayrı bir etnik tip göstermektedir 

(1). 

Sonuç ve Öneriler 

Antik yerleşim yerlerinde yaratılan mekânlar süreç içinde yıpranma, savaş, 

yangın, sel ve benzeri nedenlerle yıkıldıkça bu kalıntılar üzerine yeni 

mekânlar kurulur. Zaman içinde kurulan bu yeni yerleşim katmanları, 

kültürel süreçleri ve arkeolojik katmanları oluşturur. Arkeologlar bu 

katmanları ve katmanlar içinde bulunan materyalleri inceleyerek, orada 

yaratılmış olan kültürü anlamlandırmaya/açıklamaya çalışır. Bu çalışmalara 

ışık tutan materyallerin en önemlilerinden biri de “seramik buluntular” dır. 

Geçmişte üretilmiş ve kullanılmış, seramik nesnelerin, kolay bozulmaz 

yapısıyla zamana karşı direnmesi, evrensel varlığı ve yaygınlığı, 

arkeologların çalışmalarında seramik buluntulara vazgeçilmez bir değer 

yüklemiştir. Yapıldıkları dönemlerde insanların yaşamlarını kolaylaştırarak 

hizmet veren seramikler, günümüzde toplumların ekonomik ve sosyal 

yaşantılarının delili olarak arkeologlara, antropologlara, sanat tarihçilerine 

ve sanatçılarına, kısacası tüm insanlığa faydalı olmaya devam etmektedir. 

Anadolu’da yer alan birçok bölge zengin bir tarihi dokuya sahiptir. Bu tarihi 

dokunun incelenip gün ışığına çıkarılması ve yeni araştırmalar da 

kullanılması gerekmektedir. Arkeolojik süreç içinde bakıldığında, Çankırı ili 

tarih sahnesinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu arkeolojik önemin 

günümüze taşınması aşamasında, Çankırı ilinin kültürel değerleri öne 

çıkarılarak, nitelikli tanıtımının yapılabilmesi için Güzel Sanatlar 

Fakülteleri’nin seramik bölümleriyle ve serbest seramik sanatçılarıyla 

işbirliği içine girilerek yarışmalı seramik sergileri planlanabilinir. Hediyelik 

eşya üretiminde fonksiyonel ya da artistik seramik uygulamaların yapılması 

sonucunda nitelikli bir kültürel tanıtımın yapılmasının yanı sıra yöre halkına 

da kaliteli bir pazar sağlanabilinecektir.  
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GELECEK İÇİN DOST BİR ÇEVRE 

 

Seçil ÇİVİTCİOĞLU 

Ağır finansal dünya krizini yaşadığımız bu günlerde, devresel krizlerinin 

ötesinde, derinleşen bir krize doğru yol alındığını daha iyi görebiliyoruz. Bu 

çöküş süreci giderek tüm değerleri yok ediyor, her şeyi metalaştırıyor ve 

doğamızla birlikte tüm hayat kaynaklarımızı kurutuyor. Bu anlamda, 

geleceğimize ilişkin kaygıların nedeni olan çocukların penceresinden, 

dünyaya yeniden bakmak gerekiyor. Onların dünyasının içtenliği ve 

gerçekçiliğini rehber alarak; “Ortak Geleceğimiz Çocuklarımız İçin”,  

geleceğin dünyasını oluşturmak zorundayız. 

Bir çocuğun sözleri, insanlığın geleceğine ilişkin ortak kaygıların çocukların 

gözüyle ortaya konulması ve mimarlara bu anlamda sorumluluklarını 

anımsatma çabası olarak oldukça önemli: 

 “Ey mimar, dünyayı kurtarmama yardım et 

Tek isteğim sıcak bir yürek, temiz su ve solunacak temiz hava 

Ey mimar, mekânları dönüştürmeme yardım et 

Bilgini dikkatle kullan, çevrem dost bir mekân olsun” 

Çevre nasıl dost mekan olur? İdeal Kent nasıl olmalıdır? 

Dost bir çevre, ideal bir kent, ancak kentli haklarının korunduğu ve geçerli 

olduğu, kentli sorumluluklarının iyi kuşanıldığı bir ortamda oluşabilir. 

T.C. Anayasası 

56. Madde  

A. Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması 

Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. 

Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek 

Devletin ve vatandaşların ödevidir. 

Kirletilmemiş sağlıklı bir çevre kentli hakkıdır! 

Doğası ve doğal kaynakları korunan bir çevre! 

Genelde günümüz kentlerinin birçoğu beton ve asfalt yığını olup, bunların 

yanında yeterince kullanılmayan monoton yeşil kuşaklar ve kendi haline 

terk edilmiş alanlardan oluşur. 

Bugün gelinen durumda kent ve doğa birbirini dışlamış durumdadır. Ranta 
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bağlı kaygılar nedeniyle kentsel merkezlerde doğal yaşamı görmek 

mümkün olamamaktadır. 

Dost çevreler oluşturabilmek için kentin doğayı, doğanın kenti tamamlaması 

gereklidir. Doğal koruma alanları oluşturmak, kent içine doğal yaşamı 

yerleştirmek ve peyzaj düzenlemelerini, mevzi planlarda bir girdi olarak 

kullanmak, şimdiye dek hiç bu kadar gereklilik kazanmamıştı.  

Kaliteli bir mimari ve fiziksel çevre kentli hakkıdır! 

Mimari yaratıcılık ve imarın, kentsel görünümün kalitesindeki önemli rolü, 

kentin karakterini ortaya koyar. Bir kentin çekiciliği ise, mevcut yapıların 

ıslahı ve yenilerin birbirleriyle ve çevreyle, çekici ve uyum içinde olmasıyla 

arttırılır. Doğru geliştirilmiş standardizasyon hem mimarinin seviyesini 

geliştirir, hem de şehirlerimizin ifade bütünlüğünü sağlamaya yardım eder. 

Mesnetsiz ve seviyesiz bir çeşitliliğin yerini bütünlük içinde çeşitliliğe 

bırakması sağlanmalıdır. 

Kentlerin fiziki yapısı denince yapılaşmadan çok açık alanlar akla 

gelmelidir. Kentlerde açık alanların oluşturulması kentsel gelişmenin 

vazgeçilmez bir parçası olması gereklidir. İyi tasarlanmış ve planlanmış açık 

alanlar, kentin çekiciliğini arttırdığı gibi, yaşamına ve ekonomisine de 

katkıda bulunurlar. Toplum için bir çeşit yaşama mekanı oluşturarak, 

kolektif yaşamı sağlar, insan boyutunu kentin yaşamına katar. Ağaçların, 

bitkilerin, renklerin, ışığın, gölgenin sunumu ve malzemenin seçimi çok 

önemlidir.  

Doğal zenginliklerin ve tarihi yapı mirasının korunduğu bir çevrede 

yaşamak kentli hakkıdır! 

Bir kent, modern gelişmeyle tarihi mirasın korunması arasındaki dengeyi 

kurmalı, eskiyi tahrip etmeden yeniyle bütünleştirmeli ve sürdürülebilir 

kalkınma ilkelerini sağlayabilmelidir. Geçmişi olmayan bir kent, hafızasını 

yitirmiş bir insana benzer. Kent dokuları, yapılar, ağaçlar, endüstri yapıları, 

insanların kentlerdeki yaşamışlıklarının, çalışmışlıklarının ve kişisel 

tarihlerinin izleridir. Bunlar, geçmişin mirası olup, insanların fani yaşamda 

kalıcılık duygusuyla geleceğe hazırlanmalarını sağlar. 
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Ulaşım ve dolaşım özgürlüğünü kısıtlamayan uyumlu bir düzenin 

sağlanması kentli hakkıdır! 

İdeal bir kentte ulaşım ve dolaşım iyi kurgulanmalıdır. 

Kente karşı otomobil! Çok basitleştirilmiş bir ifade olmakla birlikte; durum 

buna çok yakındır. Yavaş ama kesin bir biçimde, otomobil kentleri 

öldürmektedir.  

Yaya olarak özgürce dolaşmak, yürüyüp nefes almak kentli hakkıdır. 

Sokağın sosyal bir arena olarak algılanması gerekmektedir. Sokağın 

yaşanabilir sosyal bir mekan olarak kaybı, kentte güvensizliğin artması ve 

kentsel bozulmayı da beraberinde getirir. 

Beden ve ruh sağlığının korunmasına yardımcı çevrenin ve koşulların 

sağlanması kentli hakkıdır! 

Çocuklarımız ve torunlarımız tarafından bizlere miras bırakılmış olan 

çevremizi korumak, insanlık ve vatan borcudur. Sağlıklı çevre sağlıklı insan, 

sağlıklı insan sağlıklı çevre demektir.   

Doğal yaşam çizgisini zorlayan üretim ve tüketim, her türlü çevre 

sorunlarının temelini teşkil ettiği gibi, her türlü sağlık sorunlarının da 

sebebini oluşturmaktadır. 

Kentsel çevrenin tüm kentlilere iyi sağlık koşulları sağlaması gerekmektedir. 

Bu bir kentli hakkıdır. Bunun için kapsamlı kentsel çevre politikaları 

oluşturulmalıdır. Kent atıklarının yönetimi, hava, su, toprak ve yeraltı 

kirliliklerini engelleyici tedbirlerin alınması gerekir. Ayrıca kentin, doğal 

afetlere karşı güvenliğinin sağlanmasına da dikkat edilmelidir.  

Planlı, işlevlerin uyumla işlediği bir kentte yaşamak  

kentli hakkıdır! 

Plan kavramı, giderek kentsel anlamını da yitirerek keyfi ve yasadışı 

uygulamaları meşrulaştıran belgeler düzeyine indirgenmiştir. 

Geleceğin kentinin yaşanabilir, uyumlu, güzel ve sağlıklı olabilmesi için 

gerekli kararlar acilen verilmelidir. Mevcut olumsuz koşullar bugünkü kent 

ve yerleşim kavramlarının gözden geçirilmesi için uyarıcı bir nedendir. Az 

önce değindiğimiz tüm başlıklar, kent planları için donelerdir. Günümüzde 

kullanılan kent planlarına bu doneler ışığı altında acil müdahale şarttır. 
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Kentsel koşulların olabildiğince çok insan için yaşanabilir düzeye 

dönüştürülebilmesi, deneyimli uzmanlardan oluşmuş bir ekibin 

hazırlayacağı kent planlarının, kararlı bir “yerel politik irade” tarafından 

uygulanması ile mümkündür. 

Yerel demokrasi vazgeçilmez bir kentli hakkıdır! 

Dost bir çevre için yerel demokrasinin iyi işlemesi şarttır. 

Yerel demokrasinin kökleri halktır. Halk, toplumu yönetmek ve planlamak 

için alınan kararlarda, yerel kamu yöneticilerinin ve seçilmiş temsilcilerin 

ortaklarıdır. Bu nedenle, halk kendine düşen görevleri yerine getirebilmek 

için, görevliler ve seçilmiş temsilciler tarafından uygulanacak tüm 

kararlardan haberdar olmalıdır. 

Kent çevresini etkileyecek tüm projeler; seçilmiş temsilciler, ihtiyaç sahipleri 

ve halk tarafından inceleme ve denetlemeye açık olmalıdır. 

Yöneticilerin ve halkın birlikte aydınlatıldığı, ya da katılımın sağlandığı 

kentlerde, olumlu gelişmeler; sağlanamadığı koşullarda ise olumsuz 

değişimler gözlenmiştir. 

“İçimizde evimiz ve kentimize duyduğumuz özeni birbirinden ayrılmaz duygular 

olarak taşırız. Kişiler ayrı çabalar içinde de olsalar, kent sorunları karşısında kimse 

umursamazlık edemez. Bizde kent sorunlarına aldırmayan kişiye sessiz bir yurttaş 

değil, kötü bir yurttaş denir. Kentimizi ilgilendiren konulara bizler karar verir ya da 

bu konuda en doğruyu bizler düşünürüz. Çünkü eylemden önce girişilecek sözlü 

tartışmalar zararlı bir sonuç vermez, ama bu tür görüşmeler yapılmadan girişilen 

işler, olumsuz sonuçlar doğurabilir.” Perikles, M.Ö. 430 

Yukarıda sayılan kentli haklarına kimsenin itiraz edeceğini sanmayız. 

Bunlar daha iyi bir kent yaşamı için istenen, özlenen şartlardır. Normal 

şartlar altında herkesin böyle bir ortamda yaşama hakkı olmalı ve bu hakkın 

tesisi için çalışılmalıdır. Ancak madalyonun bir de öbür yüzü vardır. Çünkü 

böyle bir kentsel yaşam şartını geçerli kılabilmek için ilgili kurumlar kadar 

kentte yaşayanların da sorumlulukları bulunmaktadır. Kentliler 

sorumluluklarını kuşanmazlarsa, yukarıda belirtilen haklara sahip olmaları 

temenniden öteye geçemez. 
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Kentlilerin kentlerine karşı sorumlulukları nelerdir? 

Her kentli, kenti menfaat elde ettiği bir mekan olarak görme yanlışına 

düşmemelidir. Bugün kentlerimizin en temel sorunu ‘sahipsizliktir.’ 

Kentliler, kendilerini kentin sahibi olarak görmemekte, başkasına ait bir 

mekanı kullanırcasına, sorumsuz, düşüncesiz eylemler içine girmektedir. 

Oysa kentler hepimizin geleceğidir. Yaşanamaz hale gelen kentlerde bizi 

güzel bir geleceğin beklediğini düşünmek boş bir hayalden öteye geçemez. 

Öyle ise bizim geleceğimizin güzel olması ancak kentlerimizin yaşanabilir 

mekanlar olarak korunması ve geliştirilmesi ile mümkündür. Bu nedenle her 

kentli, kentin geleceği ile kendi geleceği arasında ilişki kurabilmelidir. 

Kent politikasına kentli hassasiyeti göstermeliyiz. Belediye kanununun 13. 

maddesinde de belirtildiği gibi kentlilerin kent yönetimine katılmaya hakları 

bulunmaktadır. Ancak kentliler genellikle katılımı sadece seçim yolu ile 

görmekte, seçim sonrası kent yönetimlerinin kararlarına katılma yönünde 

bir çaba içerisine girmemektedir. İnsanlar kentin yönetimine katılabildikleri 

oranda kendileri ile kent arasında anlamlı köprüler kurabilir ve kentlerini 

sahiplenirler. 

Kentlilik bilincine sahip olmak da önemli bir sorumluluktur. Kentlilik bilinci 

ile kastedilen; kentte yaşayanların kentle bütünleşmesi, kendini kente ait 

hissetmesi ve dolayısıyla kente karşı sorumluluk duygusu taşıyabilmesidir. 

Bir başka ifade ile Çankırı’da yaşayanların, aslen ait oldukları memleket 

kimliklerinin yanında kendilerini Çankırılı olarak tanımlayabilmeleridir. 

Günümüz kentlerinin en önemli sorunlarından biri de kentliler arasındaki 

sosyal bağların zayıflığıdır. Bu da sosyal kontrol mekanizmasını yok 

etmektedir. Kentliler yalıtılmış bir yaşam değil, sosyal ilişkilerin güçlü 

olduğu bir yaşamı sağlamaya çalışmalıdırlar. 

Kentliler yasalara saygılı olmanın yanında kent kurallarına da uymak 

zorundadırlar. Ayrıca diğer kentlilerin haklarına da saygı gösterilmelidir. 

Kimsenin diğerlerini rahatsız etmeye hakkı yoktur. 

Tüm bunlar kentlilerin sahip olmaları gereken sorumluluklardır. Bu 

sorumlulukları yerine getirmeyen, bu sorumlulukları kuşanmaktan 

kaçanların, yaşanabilir bir kent, dost bir çevre talepleri karşılıksız kalmaya 

mahkûmdur. 
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Kentlerimizin geleceği, Türkiye ve Dünya için yapılacak 

 bir şeyler, 

her çocuğun gözlerindeki aydınlığın, 

karanlığa teslim edilmemesi ile gerçekleşebilir. 
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ÇANKIRI YARAN GELENEĞİNDE  

ORTA OYUNUNUN YERİ VE İŞLEVİ 

 

Mehmet Emin DEDE 

 

ÖZET 

Türk toplumunun gelenek görenek ve adetlerinin en güzel biçimde 

yansıtıldığı unsurlardan biri olan yaran geleneği (gelenekleri), yardımlaşma, 

birbirini gözetme, saygı ve sevgi duyma gibi, cemiyet hayatında önemli bir 

yere ve işleve sahip öğeleri de içinde taşır. Bu unsurlar yaran denilen sosyal 

kurumun üyesi olan kişilere belli bir disiplin içerisinde, saygı ve sevgi 

unsurları gözetilerek öğretilmiştir. İşte yaran geleneğinde çok önemli bir 

işleve sahip orta oyunu, sosyal hayatta beğenilen ve istenilen bu özelliklere 

sahip kişileri yetiştirmede yaranın kullandığı önemli bir vasıtadır. 

Anahtar kelimeler: Yaran, Orta oyunu, İşlev, Sosyal Hayat, Çankırı, Gelenek 

Giriş:  

Metin And “Oyun ve Bügü” adlı kitabında oyun kavramını açıklarken 

şunları söyler: “Nasıl Darvin, insan-hayvan, ayrımı, Freud ise uscul-usdışı ayrımı 

gibi ikilikleri bozmuş ise, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Hollandalı tarih bilimci 

“Johan Huizinga” da “Homa Ludens”1 adlı incelemesi ile önemli bir ikiliğin 

dengesini bozmuş insan kültürüne yeni bir boyut getirmiştir. Homo Faber (Yapımcı 

İnsan), Homa Spaiens (Düşünür İnsan) ikilisinin karşısına Homo Ludens (Oyuncu 

İnsan) ı çıkarmıştır… der ve ekler: 

“…İş, ritüel, din, önemli tarih olayları gibisinden önemli sonuç doğrucuların 

önceliği karşısında oyunun bunlardan sonra gelen, bunların önemsiz bir 

uygulaması olduğu görüşünü de değiştirmiştir”2. 

Anlaşılacağı üzere, oyun eğlence işlevi gören bir unsur değil insan 

kategorilerinin sınıflandırılması tartışmalarında ortaya çıkmış toplumsal bir 

olgudur.   Dünya’ da hareket edebilen çoğu canlı varlık oyunu işlevsel bir 

öğe olarak kullanır (hayvanların birbirleri ile oynarken avlanma 

yeteneklerini geliştirmesi gibi). 

Oyunlar neden oynanır? Aslında bunun halk bilimi yaratmalarının 

temelindeki faktör olan anlatılması veya söylenmesindeki ve yahut icra 

edilmesindeki nedenlerinin altında aranması gerekir. Bu konudaki ilk 

çalışma ya da daha açık bir ifade ile halk bilgisi yaratmalarının işlevleri 

konusundaki araştırmalardan yararlanılarak bir model oluşturan ilk kişi 

antropolog “William Bascom” dur. Bascom’a göre halk bilgisi ürünlerinin 

                                                           
  Gazi Ü. Halk Kültürü Bölümü Yükseklisans Öğrencisi 
1  Huizinga Johan, Homo Ludens: A Study of the Play Element in Culture, Boston (1955)  
2  Metin And, Oyun ve Bügü, syf. 27, YKY yayınları, 2003 Genişletilmiş Baskı 
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işlevlerini sınıflandırırken dört temel sebep vardır3.  

1. Eğlenme eğlendirme ve hoşça vakit geçirme işlevi  

2. Toplumsal kurumlara ve törenlere destek verme işlevi 

3. Eğitim ve kültürün genç kuşaklara aktarılma işlevi 

4. Toplumsal ve kişisel baskılardan kurtulma işlevi4 

Bu işlevlerin bir ya da bir kaçı Çankırı Yaran Kültürü içerisinde bulunan 

işlevsel orta oyunlarının hepsinde açık yada gizli bir şekilde dahildir. Bu 

çalışmamda elimde geldiği kadarıyla işlevsel olan orta oyunlarının işlevleri 

hakkında bilgi vermeye çalışacağım.   

Orta Oyunu Nedir? 

Asıl anlamıyla orta oyunu, dört tarafı seyirci ile çevrili, belli bir konu 

dahilinde fakat yazılı bir metin olmaksızın insanlar tarafından icra edilen, 

doğaçlama oynanan oyundur.5 Geleneksel anlamı ile orta oyunu bu olmakla 

beraber benim bu çalışmamda bahsedeceğim orta oyunu ortada, meydanda 

oynanmasında dolayı bu ismi almıştır.6  

Orta oyunları yaran üyeleri tarafında (bazen buna misafirlerde dahil olur) 

oynanan, eğlendirirken kişiye günlük hayatta uygulanabilir pratikler sunan 

önemli bir unsurdur. Orta oyununun işlevini anlatmadan önce yaranın 

işlevini anlatmak daha aydınlatıcı olacaktır.  

Yaran kavramının aslında ticari mücadeleden dolayı ortaya çıktığını 

                                                           
3  Bu işlevler hakkında daha geniş bilgi için Halk Bilinde Kuramlar ve Yaklaşımlar II adlı kitapta 

Ferya Çalış tarafından çevrilen  “ Folklorun Dört İşlevi”.adlı makaleye bakılabilir.  
4  Daha geniş bilgi için William Bascom’un  Ferya Çalış tarafından çevrilen  “Folklorun Dört 

İşlevi” adlı çalışmasına bakılabilir.  
5  Daha geniş bilgi için bu konuda önemli araştırmalardan Abdülkadir Emeksiz’in Orta Oyunu 

Kitabı adlı araştırmasına bakılabilir. 

 6  Türk Halk Edebiyatı El Kitabının Anonim Halk Edebiyatı kısmını hazırlayan Mehmet Aça,  

Aktan Müge Yılmaz ve Mustafa Sever, Metin And’ tan alıntı yaparak köylü tiyatrolarını 

“Kırsal bölgelerde, köylerde görülen daha çok tarih öncesine uzanan bolluk eriştirme,  canlandırıcılık, 

atalara tapınım gibi işlevsel kut törenlerine bağlı tiyatro geleneğidir” şeklinde açıklar. Ayrıca Şükrü 

Elçin de “Anadolu Köy Orta Oyunları” adlı kitabında orta oyunu olarak aldığı oyunlar yaran 

geleneğinde oynanan oyunlardan biraz daha farklıdır.  Bu çalışmalardan anlaşılacağı üzere 

“köy seyirlik oyunları” içinde ele alınan “orta oyunu”, dramatizasyona bağlı bir oyun 

geleneğidir. Yaran geleneğinin aslında bulunan orta oyunu kavramının bu oyunları ne kadar 

karşıladığı da cevaplanması gereken önemli sorulardan biridir. 
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söylemek mümkündür. Dönemin sosyo-ekonomik şartları içerisinde 

Anadolu ticaretinde hakim olan unsur Ermeni halk idi7. Birçok 

açıdan(güvenli para saklama, kredi imkanı, dış destek, kaliteli mal 

üretme…) Müslüman-Türk esnaftan üstün olan bu zümre ile mücadelenin 

tek yolu birleşip tek bir güç haline gelmektir.8 İşte bu şartlar içerisinde 

ortaya çıkan ve zaman içerisinde olgunlaşan yaran, gün geçtikçe 

kemikleşmiş ve vazgeçilmez bir yapı haline gelmiştir. Bu yapı, içerisine 

birçok farklı aktiviteyi dahil ederek üyelerini sosyal hayatta rakipleri ile 

mücadele edebilecek(İslam ahlakı ve Türk örf, adet ve geleneği içerisinde) 

birer birey haline getirmek amacı ile yetiştirmeye başladı. Bunu yapmak için 

geleneğinin içerisine bazı farklı ve alışılmışın dışında unsurlar dahil etti. İşte 

bu unsurlardan biri de yaranda oynanan orta oyunları olmuştur.  

Sorulması gereken soru ise şudur: Oyunlar bunu nasıl gerçekleştirmişlerdir? 

Oynanan oyunları genel bir değerlendirmeye tabi tutarsak eğer, el ayak ve 

beyin koordinasyonunu sağladığını, ayrıca oyunların içinde önemli bir 

unsur olarak karşımıza çıkan tekerlemelerin kişilerin diksiyonunu 

düzgünleştirdiğini ve de oyun içerisinde sorulan soruların, günlük hayatta 

karşılaşılan olaylara pratik çözümler sağlamada önemli bir etkisi olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu da yarana üye olan kişiye halkla ilişkiler bazında ve 

ürün üretiminde ve sunumunda kullanacağı pratik bilgiler kazandırmıştır. 

Bazı oyunlar (yüksek ihtimal ile bunlar yaran geleneğine dışardan gelip 

giren yaranın aslında bulunmayan oyunlardır) sadece orada bulunan kişileri 

eğlendirmek ve hoşça vakit geçirmek amacı ile ortaya çıktığını düşünmek 

mümkündür.  

Yukarıda da bahsettiğim gibi her ne kadar bir kısım oyunlar kişileri 

eğlendirmek için kullanılmış olsa da yaranda oynanan oyunların temel 

gayesi üyelerine günlük hayatta kullanabileceği pratikleri eğlendirerek 

öğretmektir.       

Çankırı Yaran Geleneği İçerisinde Orta Oyunları Ne Zaman Oynanır?  

Çankırı Yaran Geleneği içerisinde orta oyunu yaran toplantılarının hepsinde 

oynanır, çünkü bu oyunlar yaran geleneğini oluşturan temel yapı 

                                                           
7  Daha geniş bilgi için Yüksel Arslan’ın hazırlamış olduğu “19. Yüzyıl Çankırı İktisadi Hayatı” 

adlı çalışmaya bakılabilir.  
8  Orhan Özkan, Çankırı Gelenekleri ve Yaran Kültürü, syf.17-18 
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taşlarından biridir.  

Çankırı Yaran geleneğindeki orta oyunları, misafir ağalar9 içeriye alındıktan 

sonra oynanmaya başlar. Misafir ağalar içeri alınır daha sonra yarandaki 

bütün yaran ağaları hiyerarşik bir şekilde gelen misafir ağa ile merhabalaşır. 

Çavuş misafir ağaya oturacağı yeri gösterir. Bu seremoniden sonra yaranlar 

tarafından müzik eşliğinde mahalli oyunlar oynanır. Mahalli oyun 

tamamlandıktan sonra orta oyunlarına geçilir.10  

Çankırı Yaran Geleneği İçerisinde Hangi Oyunlar Oynanır? 

Oyunların belirlenmesinde, yaranın durumunun ve gelecek misafirlerin 

hoşgörüsünün büyük önemi vardır. Bazı oyunlar oldukça ağırdır ve 

sonunda da ağır cezalar verilir. Bundan dolayıdır ki, nufuzlu misafirler için 

daha uygun oyunlar, hoşgörülü misafirler için biraz daha zor oyunlar tercih 

edilir. Yukarıda da söylediğim gibi oyun seçiminde en belirleyici unsur 

misafirlerin ve ortamın durumudur.     

Oyunlar Nerede İcra Edilir ve Oyunlarda Kullanılan Malzemeler nelerdir? 

Bütün oyunlar için donanım (araç gereç, yer ) önemli bir unsurdur. Çankırı 

Yaran Geleneğinde de (dramatik oyunlar hariç) araç gereç olarak tura11 

haricinde bir unsur bulunmamakla beraber daha çok ceza veriminde 

(oyunlarda başarılı olamayanlar için ) çeşitli nesneler kullanılır. Mesela 

tekerleme ile ilgili oyunlarda söyle(ye)meyenlerin ağzına sabun sürülür12 ya 

da bazen söyleyemediği her bir tekerleme için yüzünün bir kısmına (eski 

zamanlarda baca isi)  boya sürülür. Bu cezaların hepsi, uyarı işlevi gören,  

düzeltilmesi gereken hataları gösteren önemli bir unsurdur.  

Oyunlar yaranın bulunduğu salonun tam ortasında icra edilir. Amaç 

                                                           
9  Misafir ağa; yaran geleneği içerisinde daimi bir kadroya sahip olmayıp dışarıdan yaranı 

seyretmesi için çağrılan  (misafir olarak) kişilere verilen genel addır. 
10 İbrahim Şenbayram (Çankırı Yaranı Baş Ağası)  yaranda bir mahalli oyun bir orta oyunu 

şeklinde oynandığını aktarır. 
11  Aslında bel kuşağı olan tura pamuktan yapılmış uzunluğu 50 ile 60 cm arasında değişen 

örgü saç biçiminde bulunan bir nesnedir.  Tura Çavuşun himayesinde olan (aslında bir çok 

işlevi vardır) işlevselliği daha çok oyunlarda ortaya çıkan bir nesnedir. Tura hem yarandaki 

hiyerarşiyi hem de disiplini temsil eden en önemli unsurdur.  
12 Sabun sürülmesinde sebep; eskiden kağnı dediğimiz öküzlerin çektiği arabalar fazla yol 

gittikleri zaman tekerlekleri gıcırdamaya başlar bu gıcırtıyı engellemek, tekerleklerin ısısını 

almak ve tekerleğin kolay gitmesini sağlamak için birleşim yerlerine sabun sürülür. Ceza 

olarak sabun kullanılması bu olaya telmihtir 



ÇANKIRI YARAN GELENEĞİNDE  

ORTA OYUNUNUN YERİ VE İŞLEVİ 

 

IV. ÇANKIRI KÜLTÜRÜ BİLGİ ŞÖLENİ BİLDİRİLERİ 

 

623 

herkesin görmesi ve herkesin (oyunlarda bulunmayanlar dahil) oyunları en 

azından seyrederek bir şeyler öğrenmesidir.  

Yaran Geleneği İçerisindeki İşlevsel Orta Oyunları Nelerdir? 

Çankırı Yaran Geleneği içerisinde bir çok orta oyunu bulunmakla beraber 

bunlardan sadece bir kısmı orta oyunu nedir başlıklı bölümde anlattığım 

pratiklere dönüştürülecek oyunlardır. Bu oyunların bazıları şunlardır. 

a. Samur simit (samıt, samt) oyunu: Çankırı yaran geleneği içerisinde samıt 

oyunlarının en başında “ samt, samıt” ya da yeni adı ile “samur simit” diye 

ile bilinen oyun gelmektedir. 

Bu oyun şu şekilde oynanır: “Şimdilerde “samur simit” denilen yalnız adı samıt 

olan… Çankırı’da “somut” veya “samıt” diye geçen bir oyun vardır ki ebe “Eller 

arkaya” der. Herkes susar, oyun başı ebenin yaptığını alttakine tatbik eder, ebe eliyle 

altındakinin diz göğüs, yüz ve enselerine vurmakla oynanır. Oyun başında elinden 

geldiği kadar karışık vurur ki, sonraki şaşırsın diye. Şaşırana bir önceki hızlıca 

vurarak öğretir.”…13  

Oyundan da anlaşılacağı üzere ebenin yapmış olduğu hareketler karşıdaki 

oyuncu tarafından aynen tekrar edilir. Oyundaki asıl amaç göz takibini el 

pratikliğini, bunun yanı sıra hafızayı geliştirmektir. Yalnız burada 

belirtilmesi gereken bir nokta var ki o da şudur: Oyunda konuşulmaması. 

Oyunda konuşulmaması belki de eski ritüellerin bir tekrarı yada Çankırı 

yaran geleneği içerisindeki felsefelerin bir simgesel bir gösterimidir. 

Konuşmama bir çok ritüel içerisinde önemli bir yere sahiptir. Frazer  “The 

Golden Bough”  adlı esrinde bu konuyu şu şekilde örneklendirmiştir: Ağrı 

yada acıyı söğüt ağacına geçirirken hiç söz söylenmemesi gerekir. Gene yaz dönümü 

gecesinde fındık ağacından koparılan dal ile gömü veya su kaynağı aranırken hiç 

konuşulmaz, kadınlar çömlek yaparken hiç konuşmazlar yoksa çömlek kırılır. 

Balıkçılar balık avına gittikleri zaman evde kalan kadınlar hiç konuşmazlar, yoksa 

balıklar kaçar…14 Bunların hepsi bize susmanın yalnızca oyun içerisinde bir 

kural olmayıp, aslında bir ritüelin yada bir inancın sembolü olduğu gösterir. 

Her ne kadar böyle desek de bu oyun içerisindeki susma unsurunun hangi 

ritüelin mirası olduğu konusunda elimizde net bir bilgi bulunmamaktadır. 

                                                           
13 Orhan Özkan , Çankırı Gelenekleri ve Yaran Kültürü syf:58 
14 Metin And ın Oyun ve Bügü kitabında dilsiz oyunlarını anlatırken  Frazer dan aldığı alıntıyı 

aktardım   
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Bu oyun, simgesel işlevinin dışında bireyin el hareketlerini hızlandırır. 

Böylece malın yapımı ile ilgilenen kişi malı daha hızlı yapmak için el becerisi 

kazanır malın satışı ile ilgilenen kişi ise malın sergileniş, sunum, tanıtım ve 

yerine koyma aşamalarında el pratiği kazanmış olur. 

b. Tabana vurma oyunu: Tabana vurma oyunu Çankırı Yaran Geleneğinin 

icra edildiği  (tekerlemeler değişerek)zamanlarda sıklıkla oynanan bir 

oyundur. Daire içerisindeki kişiler birbirlerinin ayaklarını baldırları üstüne 

koyup tutarlar. Ebe tuttuğu kişinin ayağının tabanına yumruğu ile vurarak 

tekerleme söyler. Bu şekilde sıra ile herkes ebenin söylediği tekerlemeyi 

ayağını tuttuğu kişinin tabanına vurarak aynen tekrar eder. 

Oyundan da anlaşılacağı üzere bir şaşırma-şaşırtma  oyunudur. Bu şaşırtma 

işlevi ise tekerleme ile sağlanır. Bu oyunda genellikle şu tekerlemeler 

kullanılır: “ Elif be te se cim dallı köse arap atladı girdi kümese ayın ahrette gayın 

gaflette yarın bu harfler sen davacı olur ahrette.” yada “ Aşı buza şaşı buza. 

Bacakları eğri büğrü gözleri şaşı buzağ. Ocak başına varınca bağlama tepip devürü 

aşı buzağ.” 15  

Tekerleme söylendikten sonra sıranın diğer kişiye geçtiğini ve tekerlemenin 

bittiğini anlatmak amacı ile “sat”  ifadesi kullanılır. Burada “sat” 

denilmesinin sebebi biraz önce söylediğim gibi tekerlemenin bittiğini haber 

vermek ikinci olarak da  “sat, sen de başkasına söyle” demektir. Nasıl ki mal 

bir kişiden alınıp başkasına verilir veya satılır ise tekerleme de kendinden 

bir önceki oyuncudan alınmış ve karşı tarafa verilmiş yada yeteneği 

ölçüsünde bir nevi satılmıştır. Alınması da kişinin parası (yeteneği) 

ölçüsünde olmuştur.  

Oyunun adında da anlaşılacağı üzere bir tabana vurma eylemi vardır. 

Burada kişi eğer tekerlemeyi düzgün söyleyemez ise tekerlemeyi satan kişi 

söyleyemeyen oyuncunun tabanına biraz daha hızlı vurur. Bu hem bir ceza 

hem de bir nevi uyarıdır. Eğer oyuncu yine söyleyemez ise artık başağa 

hangi cezayı uygun görür ise o verilir. Bu oyun bireye diksiyon düzgünlüğü 

sağlar. Böylece kişi malın satış aşamasında müşteri ile daha kolay bağlantı 

kurar ve malın pazarlanması daha kolay olur. 

c. Eşim eşim şaşkın eşim oyunu: Çankırı Yaran Geleneği içerisinde işlevsel 

olan oyunların biri de “ Eşim eşim şaşkın eşim oyunu” dur. Oyun sekiz ile on 

                                                           
15 Bu tekerlemeler Eski Çankırı Yaran Başağası Orhan Özkan’dan alınmıştır.  
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kişi arasında oynanır. Oyuna katılacak kişiler eşit sayılarda iki guruba 

ayrılıp karşılıklı otururlar. Bu oyunda en önemli faktör şudur: Sorulan 

sorulara ismi geçen kişi değil onun karşısındaki kişi (eşi) cevap verir. Zaten 

oyunun da ismi bundan dolayı eşim eşimdir. Şaşkın ismi ise bir yanılma ve 

şaşırma oyunu olmasında ileri gelir. . Oyun şu şekilde oynanır ( kişileri 

anlaşılması için A , B şeklinde isimlendirdim) 

A:- Eşim eşim şakın eşim . Kulağı kuyruğu düşkün eşim. Sen bu şamdanı niye taşın 

(taşırsın)? 

B:- Ben taşımayım da kim taşısın? 

A:- Ver …  yaran ağaya o taşısın. 

C:- (… yaran ağanın eşi yani karşısındaki cevap verir.) … yaran ağa taşıyamaz. 

A:- Ya kim taşır? 

C:- (eşinin ismi haricinde bir isim söyler) … yaran ağa taşır. 

Oyun bu şekilde oyuncular şaşırana kadar sürüp gider. Oyuncular böylece 

oyunu takip etmek zorunda kalırlar. Oyundan da anlaşılacağı üzere bir 

dikkat oyunudur. Dikkat ise oyundaki eşinin yerine cevap vermek ile 

sağlanır. Oyuna başlarken ebenin karşısındaki kişi “… kulağı kuyruğu 

düşkün eşim…” der. Dikkat edildiği takdirde, kuyruk hayvanlara ait bir 

organdır. ve genelde kulağını düşüren hayvan eşektir, ayrıca bir yük 

hayvanıdır eşek. Oyunda şamdanı taşıyan kişi oyunda yanılan kişi yani 

cezalı kişidir. Burada “kulağı kuyruğu düşkün eşim” derken oyunda yandığı 

için kendisine ceza olarak eşek denmiştir, fakat yaran geleneği içerisinde 

hakaret veya kötü söz kullanmanın yasak olmasından dolayı bu ima yolu ile 

belirtilmiştir. Ayrıca şaşkın ve düşkün kelimeleri birbirleri ile ses benzerliği 

olan kelimelerdir. ( şaşkın, düşkün) Oyundaki ahengi sağlamak amacı ile 

“şaşkın” ve “düşkün” kelimeleri tercih edilmiştir.   

Esnaflık mesleğinde de dikkat, malın satış ve alış aşamasında da önemli bir 

rol alır,  eğer malın satın alınmasında mal dikkatli bir şekilde incelenmez ise 

bozuk çıkabilir ya da istenmeyen durumlar ile karşılaşılabilir. Bu da esnafın 

müşteri tarafından tercih noktasında değişmesine neden olur. Ayrıca satış 

aşamasında müşterinin dikkatli bir şekilde tahlil edilmesi gerekir ki zevkine 

uygun malın ona gösterilip alınması sağlanır. İşte bu pratiklerin hepsi bir 

nebze bu oyun ile üyelere öğretilmeye çalışır. Biraz önce de söylediğim gibi 

oyunun takibi ve cevap verme aşamasında dikkat ön plana çıktığı için, bu 

oyun işlevsel oyunlar içinde yer almıştır. 
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d. Benim sana verdiğim neydi oyunu: Çankırı yaran geleneği içerisinde en 

çok oynanan oyunlardan biri olan “Benim sana verdiğim neydi” oyunu, ortada 

bir daire oluşturularak oynanır. Oyuna katılan kişiler bir daire oluştururlar 

daha sonra ebe “Benim sana verdiğim bir kilo pamuğu sar?”der. Ebeden sonra 

gelen,  bu komutu işittikten sonra sağ elinin işaret parmağı havaya kalkmış 

bir durumda elini devamlı olarak döndürerek havada daireler çizer. Sırayla 

bütün oyuncular aldıkları komuttan sonra aynısını tekrar eder Ta ki sıra 

tekrar ebeye gelinceye kadar. Sıra tekrar ebeye gelince ebe  “Benim sana 

verdiğim neydi?” diye sorar. Sıradaki oyuncu “ Bir kilo pamuk” der ebe “İki kilo 

oldu sar” der. Daha sonra sağ eli yaptığı hareketi sol eli ile aynen tekrar eder. 

Unutulmaması gereken bir durum vardır ki bu sorular sorulurken daha 

önce sağ el ile başlanılan hareket bırakılmayıp aynen devam etmesidir. 

Dönen uzuv sayısı arttıkça pamuğun kilosu da artar Bu hareket sol ayak da 

döndürülmeye başlanılana kadar devam eder ve sonra sol ayak döndürülür 

ve oyun biter. 

Görüldüğü üzere oyunda amaç bütün uzuvları aynı anda kullanmaktır. 

Bilindiği üzere insan beyni iki ana parçadan oluşmuştur. Bu parçaların her 

birine lop adı verilir. Beyne üstten baktığınızda sol taraftaki yarım parça sol 

lop, sağdaki ise sağ loptur. Beyin lopları vücudu çapraz idare eder. Sağ el ve 

sağ ayağı sol lop, sol el ve sol ayağı da sağ lop idare eder. İnsan sağlı ve 

sollu uzuvları ile aynı anda aynı işi yaparken zorlanır. Bunun sebebi ise 

beynin iki lobu çalışırken birbiri ile çatışmasıdır16. Oyundan da anlaşılacağı 

üzere beynin her iki lobu çalışmaktadır. Böylece hem duygusal zekâ kısmı 

gelişmekte hem de mantıksal zekâ kısmı gelişmektedir. Esnafların malın 

sunum ve pazarlama aşamasında duygusal zekâyı, satış aşamasında da 

mantıksal zekâyı kullandıkları düşünülür ise her iki lobun çalışmasının ne 

kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.  

Bilindiği üzere pamuk ip haline getirilirken çıkrık ya da kirmen dediğimiz 

aletler kullanılır. Bu aletler (bazen parçaları bazen kendileri) kendi 

etraflarında dönerek pamuğu ip haline getirirler. Oyunda bu aleti temsil 

eden kollar ve ayaklardır. Bu aletlerin dönüşü organların havada daireler 

çizmesi ile temsil edilmiştir. Bu esnada sağlı sollu uzuvların aynı anda 

çalışmasından dolayı beynin her iki tarafı da aynı anda işler.(Yukarıda 

                                                           
16 Melik Duyar, Mega Hafıza Ltd. Şti. 1996-2001   



ÇANKIRI YARAN GELENEĞİNDE  

ORTA OYUNUNUN YERİ VE İŞLEVİ 

 

IV. ÇANKIRI KÜLTÜRÜ BİLGİ ŞÖLENİ BİLDİRİLERİ 

 

627 

bahsettiğim gibi vücut beyin tarafından çapraz bir şekilde idare edilir.) 

Böylece her iki zekâ türü de gelişmiş olur.  

f. Ağzımın eğrisi doğrusu oyunu: Çankırı Yaran Geleneği’ndeki şaşırtma 

oyunlarından biri olan “Ağzımın eğrisi doğrusu” oyunu sıkça rastladığımız 

oyunlardan biridir. Bu oyun esnasında ebe ilk olarak “Eller arkaya” der. 

Daha sonra ağzını her kelimede bir tarafa kaydırarak tekerlemeyi söyler (son 

kelimede ise her hecede ağzını kaydırır.) “Bak şu benim ağzımın eğrisine 

doğrusuna eğriyse eğri doğduysa doğru sen benim ağzımın eğrisinin doğrusunun 

kah-ya-sı mı-sın?”  bunu dedikten sonra ebe “Sat” der.  

Oyunda amaç diksiyonu düzgünleştirmektir. Esnaf olan kişinin müşteri ile 

daha iyi bir ilişki içinde olması, onun konuşmasına bağlı bir unsurdur. 

Temelde halkla ilişki durumu konuşmaya bağlı olduğunda düzgün bir 

diksiyonu gerektirir. Çünkü malın satışı (amiyane tabir ile) hem satıcının 

ağzının laf yapmasına hem de konuşmasının düzgünlüğüne bağlıdır. Bu 

sebeple rekabetin ön planda olduğu bu ortamda konuşma düzgünlüğü 

önemli bir noktadır. 

Diksiyon düzgünlüğünün sağlandığı oyunlardan biri olan “ağzımın eğrisi 

doğrusu” oyununda oyun metninin (tekerleme) söylenmesinin zor bir hal 

alması için metnin tekrarı esnasında metni söyleyen kişi her kelimede ağzını 

bir tarafa kaydırır. Böylece metnin söylenmesi zorlaşır. Bu da yabancı 

olduğu kelimelerin telaffuzu esnasında daha az zorluk çekmesini sağlar. 

Oyunda temel hareket metin söylenirken ağzın her kelimede farklı bir yere 

kaymasıdır. Oyun metni de bununla ilişkilendirilmiştir şöyle ki; Metin de 

söylenen tekerleme “Bak şu benim ağzımın eğrisine doğrusuna” şeklinde başlar. 

Metnin söylenmesi esnasında ağız sağ ve sol tarafa kaydırılır. Böylece metin 

ile yapılan hareket ilişkilendirilmiş olur.   

Sonuç: 

Günümüzde Çankırı Yaran Kültürü içerisinde sürdürülen bunun gibi daha 

birçok işlevsel oyun bulunmaktadır. Her ne kadar çoğu kişi bunların 

yalnızca eğlendirme işlevlerini göz önünde bulundursa da, bu oyunların 

hepsi bireye günlük hayatta kullanabileceği  (kullanacağı) pratikler 

kazandırır. Bu oyunların sadece biz halk bilimciler tarafından değil eğitim 

bilimciler tarafından da incelenmesi gerekir. Böylece gençlerimizin ve 

çocuklarımızın eğitiminde önemli bir araç elde edilmiş olur. 
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Şu an yaran adı altında toplanan bazı cemaatler orta oyunu adı altında 

davetlilere eziyet etmek ve acı çektirmekten başka hiçbir işlevi ve amacı 

olmayan ve gerçek yaran geleneği içerisinde hiçbir zaman yer almamış ve 

almayacak olan oyunlar türetmiştir. Ayrıca bu oyunların hiçbiri yaranın 

gerçek felsefesi olan yardımlaşma, misafiri gözetme ve kollama işlevlerine 

uygun değildir. Yaran kültürümüzü yozlaştırmaktan başka hiçbir işe 

yaramayan bu oyunların yaran kültürümüzden çıkarılması en uygun iş 

olacaktır. Böylece yaranın özü ve gerçek yaran geleneği geri gelecek ve 

gelecek nesiller daha sağlam öğeler ile eğitilmiş olacaktır. 

Bu çalışmamda benden hiçbir yardımını esirgemeyen Başağalar Orhan 

Özkan ve İbrahim Şenbayram’a teşekkürü borç bilirim.  

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılarımla 
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ÇANKIRI İLİ YAPRAKLI İLÇESİ TATLIPINAR KÖYÜNDE OYNANAN 

ÇOCUK OYUNLARI 

N. Nergiz ŞENTÜRK* 

I. Giriş 

Oyun kelimesi geniş kapsamlı bir sözcüktür. Oyun üzerine çalışan birçok 

bilim adamı oyunun tanımı üzerine düşünmüş ve birçok değişik tanım 

yapmışlardır. Oyunu yetişkinler ve çocuklar açısından farklı tanımlamak 

mümkündür. 

Fransız düşünür Michael Montaigne oyunu çocukların en ciddi uğraşı 

olarak tanımlamıştır. Bir başka düşünür Maria Montessari ise oyunu 

çocuğun işi olarak nitelendirmiştir1. 

Çocuklar açısından bakıldığında en genel tanımıyla oyun, belli bir amaca 

yönelik olan veya olmayan kurallı ya da kuralsız gerçekleştirilen hareketler 

bütünü, her durumda çocuğun isteyerek ve hoşlanarak yer aldığı bir 

süreçtir. Oyun bilişsel, fiziksel, dil, duygusal ve sosyal gelişiminin temeli 

olan gerçek hayatın bir parçası ve çocuklar için en etkin öğrenme süreci 

olarak tanımlanabilir2.  

Çocuklar yaşam için gerekli olan bilgi, beceri, davranma vb. oyun içinde 

kendiliğinden öğrenir. Oyun oynayan çocuk insan ilişkileri, yardımlaşma, 

paylaşma, konuşma ve deneyim kazanma gibi olguları oyun içinde kavrar, 

benimser ve pekiştirir. Aynı zamanda oyun çocukların bedensel, 

psikomotor, dil, duygusal ve sosyal açıdan gelişmelerine katkıda bulunan en 

önemli araçtır. Oyun yoluyla çocuk birçok denemelerden geçer. Çevresinde 

gördüklerini oyuna yansıtır ve böylece istediği rollere girerek topluma 

uyabilmek için kullanabileceği çok değerli yaşantılar kazanır. Bu doğrultuda 

bakıldığında oyun oynamayan çocuk, sağlıklı bir gelişim gösterememekle 

birlikte, çocuğun kişiliği, beden ve ruhsal gelişimi üzerinde olumsuz bir etki 

yaptığı bilinmektedir3. Oyunun gerçek bir eğitim aracı olduğu 

unutulmamalı, bu yüzden oyun oynayan çocuk engellenmemeli, aksine 

yetişkinler tarafından oyun oynaması için teşvik edilmelidir. 

Oyunun çocuğun, sosyal, duygusal, bedensel dil ve bilişsel gelişimleri 

üzerindeki etkileri yadsınamayacak kadar fazladır. 

                                                           
*  Selçuk Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi, Anaokulu Öğretmenliği Bölümü, 3. Sınıf Öğrencisi, 

Selçuklu/KONYA Gsm: 0 505 629 08 47 nagihansenturk18@hotmail.com 
1  BAYKOÇ DÖNMEZ, Necate. Oyun Kitabı, s.12  
2  ÖZHAN, Mevlüt. Türkiye’de Çocuk Oyunları Kültürü. Ankara, 1997 Kültür Bakanlığı 

Yayınları, s.14 
3  BAYKOÇ DÖNMEZ, Necate. Üniversite Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü ve Kız Meslek 

Lisesi Öğrencileri İçin Oyun Kitabı. İstanbul: Esin Yayınevi s.24 
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Oyunun etkisini çocuğun sosyal gelişimi açısından değerlendirmek 

gerekirse oyun; çocuklar arasındaki iletişimin sağlıklı bir şekilde gelişmesine 

yardımcı olan en önemli araçtır. Oyunlarda çocuk aile bireylerinin dışında 

değişik kişilerle tanışma fırsatı bulur. Bu da çocuğun arkadaşlık kurma, 

arkadaşlık ilişkilerini yönetme, başkalarının haklarına saygı duyma, 

kurallara uyma gibi davranışları kazanmasına yardımcı olur. Ayrıca oyun 

çocuğa yardımlaşma, işbirliği, dayanışma, lider olma duygularını geliştirir. 

Çocuğun duygusal gelişimine etki eden etmenlerin başında oyun 

gelmektedir. Oyun sırasında kurallara uyan, arkadaşlarıyla uyum içerisinde 

olan çocukta kişilik gelişimi olumlu olmaktadır. Çocuk oynarken gerçek 

hayattan uzaklaşmakta kendi hayal dünyasına dahil olmaktadır. Bu hayal 

dünyasında çocuk tüm istek ve arzularını gerçekleştirebilmekte adeta o 

dünyanın hükümdarı olmaktadır. Çocuk oyun aracılığı ile tüm sıkıntılarını, 

kaygılarını, üzüntülerini dile getirerek psikolojik açıdan da bir rahatlama 

gösterir. 

Oyunlar çocukların bedensel yönden sağlıklı bir gelişim göstermelerine 

büyük katkılar sağlar. Daha bebeklik döneminde elindeki çıngırağı 

sallayarak, daha ileriki aylarda emeklemeyle devam eden hareketleri 

çocuğun bedensel gelişimine etki eder. Daha ileriki yaşlarda ise kovalamaca, 

atlama, tırmanma, sürünme vb. hareketleri olan oyunlar oynayan çocuğun 

vücudu düzgün ve orantılı bir gelişim gösterir. Vücudun hareket estetiği, 

denge ve güç kontrolü kazanması da oynanan oyunların etkisiyle sağlanır. 

Oyun çocuklarda iyi, düzgün ve akıcı bir konuşma alışkanlığı kazandırarak 

dil gelişimlerine katkıda bulunur. Oyun çocuğa, karşısındaki kişiyi dinleme 

ve anlama yetileri kazandırır.  Oyunlar dil kaslarını ve sözcük dağarcığını 

geliştiren önemli etmenlerdir.  

Oyun sırasında çocukların karşılaştıkları problemleri çözme çabası hem 

problem çözme yetisini hem de bilişsel gelişimlerini geliştirir. Oyunlar 

sırasında çocuk kendi oyununu oynarken karşısındaki oyuncunun ne 

oynayacağını bilerek oynar. Çocuklar oyuna dikkatini yoğunlaştırması, 

kavramları öğrenmesi açısından önemlidir.  

Çankırı ili Yapraklı ilçesi Tatlıpınar Köyünde oynanan çocuk oyunları bu 

açıdan değerlendirildiğinde oldukça ilginçtir.  

Kırsal toplumlarda çocuk eğitimindeki geleneksel oyunların önemi oldukça  
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fazladır. İçinde bulunduğumuz çağ 

geçmişte uygulanan pek çok 

geleneğin unutulmasına neden 

olmaktadır. Bu bölgelerdeki çocuklar 

oyun oynamak için genellikle cami 

ve okul bahçesini, köy meydanındaki 

harman yerini ve su kenarlarını 

kendilerine oyun mekânı olarak 

seçerler.   

Çocuk oyunları halkbilimini 

zenginleştiren en önemli olgulardan 

birisidir. Oyunlar ülkemizin kültür 

zenginliğinin bir yansıması olup, 

ülke halkının sözlü edebiyatını, 

gelenek ve göreneklerini yansıtır.  

Çocuk oyunları, 2003 yılında 

UNESCO tarafından kabul edilen 

“Somut Olmayan Kültürel Mirasın 

Korunması Sözleşmesi”nde korunması 

gereken somut olmayan kültürel 

miras örnekleri arasında yer 

almaktadır.  

Tatlıpınar Köyü Çankırı ili yapraklı 

ilçesine bağlı 41 köyden birisidir. İl 

merkezine 30, ilçe merkezine ise 25 

km. uzaklıktaki Tatlıpınar köyü’nün 

ismi daha önceden Şeyh Osman’dır 

(Konuşma dilinde “Şıh Osman”). 

Köyün adı 1967’de Tatlıpınar olarak 

değiştirilmiştir.4  

Tatlıpınar köyü’nün nüfusu 252 

kişidir. Ayrıca geçmiş dönemlerde 

yapılan nüfus sayımları incelenmiş 

                                                           
4  AYHAN, Bahattin. Çankırı Tarih, Kültür, Turizm Ankara, 2007, s.539 

 
Fotoğraf 1: Tatlıpınar Köyü 

 
Fotoğraf 2: Uçurtma Uçuran Çocuklar 

 
Fotoğraf 3 Ahşap Oyuncak 

 
Fotoğraf 4 Ahşap Oyuncak 
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ve köyün nüfusunun giderek azaldığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda köyün 

dışarıya çok fazla göç verdiği de anlaşılmıştır. Köyün ekonomik yapısı 

tarım, küçükbaş hayvancılık ve sebzeciliktir.5   

Tatlıpınar Köyünde yapılan alan araştırmasında, kaynak kişilerle görüşme 

yapılmıştır. Araştırma sonucunda oyuna başlamadan önce yapılan ebe 

seçiminde kullanılan endelemeler,  oyunlar ve oyun bitiminde çocukların 

evlerine dağılırken söyledikleri tekerlemeler derlenmiştir. Tatlıpınar 

köyünde derlenen bu oyunlar cinsiyete, yaşa, mevsimine ve çevre 

olanaklarına göre değişmekte ve zengin bir çeşitlilik göstermektedir. 

Derlenen oyunlarda geçen terimlerden bazıları yöreye özgüdür.  

Bu bildirinin konusunu Tatlıpınar Köyünde tespit edilen çocuk oyunları, 

oyuna başlama, ebe seçimi, tekerlemeler, oyun oynayacak tarafın seçimi, 

oyun kuralları, cezalar, oyunu bitirme, Tatlıpınar Köyünde oynanan çocuk 

oyunlarının çocuk gelişimine etkilerinin değerlendirilmesi oluşturmaktadır.   

II. Yöntem 

Araştırmanın yöntemi alan araştırmasına dayalıdır. Araştırma Tatlıpınar  

Köyü ile sınırlandırılmıştır. Kaynak kişilerle görüşme yapılarak veriler 

toplanmıştır. Kaynak kişiler Tatlıpınar köyünde doğmuş ve büyümüş olan, 

35 yaş üstü kadın ve erkeklerden oluşmaktadır. Yörede derlenen oyunların 

tamamı, görüşme yapılan kaynak kişilere sorularak derlenmiştir6. Derleme 

sırasında 7 ile 10 yaş arasındaki çocuklarla görüşme yapılmıştır. 

II. Bulgular  

Çankırı ili Yapraklı ilçesi Tatlıpınar köyünde yapılan alan araştırması 

sonucunda çeşitli çocuk oyunları tespit edilmiştir. Derleme sırasında köy 

çocuklarının harman yerinde uçurtma uçurdukları tespit edilmiştir 

(Fotoğraf: 2). Ayrıca derleme sırasında bir adet oyuncağa rastlanmıştır 

(Fotoğraf: 3–4). Kaynak kişilere oyuncaklar sorulduğunda; oyuncakları 

doğal maddelerden yaptıklarını, bu oyuncakların yok olduğunu ya da 

saklamadıklarını, kız çocukları için bez bebekler, erkek çocukları için çeşitli 

ahşap malzeme ve tellerden araba, şeker pancarından topaç gibi 

oyuncakların yapıldığını ifade etmişlerdir. 

                                                           
5  Yapraklı Nüfus İdaresi’nden bilgi alınmıştır. 
6  Araştırma sırasında yardımlarını esirgemeyen tüm kaynak kişilere ve beni yönlendiren 

halam Öğr.Gör. H.Ayla Şentürk’e sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 
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III.1 Oyuna Başlama 

Tatlıpınar köyünde çocuklar oyuna başlamadan önce ebe seçimi ve oyuna 

başlamak için çeşitli tekerlemeler söylemektedirler. Ebe seçimi ve söylenen 

tekerlemelere yörede endelemek7 adı verilir. Kaynak kişilerle yapılan 

görüşmelerde aşağıdaki endelemeler tespit edilmiştir:  

 

1. “Arabanın tekeri, İstanbul’un şekeri 

      Harp, hurp, kırmız ıturp” 

2. “Ennem, mendem, hadrem göz, 

      İplik, şıplık, yarem düz,  

      Arpa, bünelek, taş, tuz, 

      Kara kandala kuz!” 

3.“İğne, iplik, yalduz, kibrit 

     Kibritin yarısı, koca Ahmet’in karısı” 

4. “İğneyi alladım, pulladım, Medine’ye yolladım 

     Medine’nin kızları, Kuran okur dilleri 

     Çıkın bakın kim gelmiş 

     Sırma saçlı kız gelmiş 

     Sırma saçı örüyün, Ali beye veriyin 

     Ali bey hasta, çorbası tasta 

     Mendili ipek, inadına köpek” 

5. “Ennem, bennem, adrem göz 

     İplik, şıplık, yârim düz” 

6. “Cırt, pırt, nerden geldin oradan çık” 

7. “1, 2, 3 ebelik güç, sonra 4’le 5  

     Haydi, kardeş ebeyi seç” 

 8. “Kim osurdu, bit osurdu, yongaladı yere düştü 

      Pancar pişti, koca öküzün g… şişti” 

                                                           
7  Endelemek: Kaynak kişiler tarafından “ebe seçimi ve oyuna başlama tekerlemesi”, 

“Sayışmak” olarak tanımlanmıştır. 
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III.2  Oyunlardan Örnekler (Derlenen oyunlar); 

El El Epelek : Genellikle soğuk kış gecelerinde çocuklar dışarı çıkamadıkları 

için evde oynadıkları bir oyundur. Köylerde soba bir odada yandığı için ve 

televizyon gibi araçlarında olmamasından dolayı aile büyüklerinin eşliğinde 

oynanmıştır. 5-6 kişi ile oynanan bir grup oyunudur. Oyuna katılan çocuklar 

halka şeklinde yere otururlar. Ebe endelenerek seçilir. Ebe hariç diğer oyuncular 

ellerini halının üzerine koyarlar. Ebe aşağıdaki tekerlemeyi söyleyerek 

oyuncuların ellerine sırayla dokunur. 

 

“El el epelek, elden çıkan topalak 

 Topalağın yarısı, kara koyun derisi 

 Al şunu ver şunu 

 Kap koynuna koy şunu” 

Tekerleme kimin hangi elinde biterse oyuncu o elini koltuğunun altına ısıtmak 

için koyar. Ebe tekerlemeyi bu şekilde bütün oyuncuların elleri bitinceye kadar 

tekrarlar. Artık tüm oyuncuların her iki eli de koltuklarının altında saklı 

durumdadır. Ebe oyuncuların ellerini kontrol eder ve eli en soğuk oyuncuyu 

bulduğunda şu soruları sorar: 

 

Ebe: Eşeği nerde suvardın8? 

Oyuncu: Pınarda. 

Ebe: Su sıcak mıydı? Soğuk muydu? 

Oyuncu: Sıcaktı.  

Ebe: Eşeğin ağzı yanmıştır. 

Bu arada ebe oyuncunun elini sıkar ve ebe tekrar sorar: 

Ebe: Eşeği nerde suvardın? 

Oyuncu: Pınarda. 

Ebe: Su sıcak mıydı? Soğuk muydu? 

Oyuncu: Soğuktu. 

Ebe: Eşeğin ağzı üşümüştür. 

Bu arada ebe oyuncunun elini yine sıkar ve tekrar sorar. 

Ebe: Eşeği nerde suvardın? 

Oyuncu: Pınarda. 

Ebe: Su sıcak mıydı? Soğuk muydu? 

Oyuncu: Karer9 (Orta karar-Ilık). 

Oyuncunun karer cevabından sonra oyun son bulur. 
                                                           
8 Suvarmak: Kaynak kişiler tarafından “suya götürmek” olarak tanımlanmıştır.  
9 Karer: Kaynak kişiler tarafından “orta-ılık” olarak tanımlanmıştır. 
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El El Üstünde : 6- 7 kişi ile oynanan grup oyunudur. Oyuncu sayısı daha 

fazla veya daha az da olabilir. Bu oyun da soğuk kış gecelerinde dışarı 

çıkamayan çocuklar tarafından oynanan bir oyundur. Oyunun başında ebe 

endelenir. Seçilen ebe yere ayaklarını dizlerinden bükerek yüz üstü bir 

biçimde yatar. Diğer oyuncular ebenin sırtına yumruklarını üst üste 

koyarlar. Oyunculardan biri ebeye sorar: 

 El el üstünde kimin eli var? 

Ebe oyunculardan birinin ismini söyler. Eğer ebe eli en üstte olan oyuncuyu 

bilirse ebelikten kurtulur. Yerine ismini söylediği oyuncu ebe olur. Fakat ebe 

en üste kimin eli olduğunu bilemezse ebeye ceza verilir. Ceza olarak ebeye 

sorulur: 

 Davul mu? Zurna mı? İğne mi? İplik mi? 

Ebe bu sorulara cevap olarak davul derse, ebenin sırtı yumruklanır. Zurna 

derse, ebenin kulağına bağırılır. İğne derse ebenin sırtı cimciklenir. İplik 

derse, ebenin sırtı parmaklarla çizilir. 

Anne, Baba, Davul, Zurna, Düt : Genellikle 6–7 kişi ile grup olarak oynanan 

bu oyun, daha az veya daha fazla oyuncu ile oynanabilir. Oyunda ebe 

endelenerek seçilir. Ebenin duracağı yer bir bahçe ya da ev duvarının dibi 

olabilir. Oyuncular ise duvardan 5–6 m uzaklıkta bir yerde yan yana 

sıralanırlar.  Ebe kendisi için belirlenen duvar dibine gider. Oyunculara 

arkasını döner ve ellerini duvara yaslayarak gözlerini kapatır. Ebe 

oyuncalara arkası dönük olarak Anne, baba, davul, zurna, düt! der. Ebe 

bunları söylerken oyuncular da ebeye adım adım yaklaşırlar. Ebe Düt! der 

demez yüzünü oyunculara döner. Bu arada oyuncular da donup kalırlar. 

Ebe oyuncuları kontrol eder. Ebe hareket halinde birini görürse ebelikten 

kurtulur. Yerine hareket halinde görülen oyuncu geçer. Eğer ebe 

oyunculardan herhangi birini hareket ederken göremezse arkasını dönerek 

tekrar Anne, baba, davul, zurna, düt! der ve oyuncuları hareket halinde 

yakalamaya çalışır. Oyuncular ebeye yaklaştıkça ebenin süresi azalmaktadır. 

Eğer ebe oyun süresince hareket halinde bir oyuncuyu göremezse ebeye en 

yakın oyuncu kendisine dokunduğunda ebe ebelikten kurtulamaz ve oyun 

başa döner. 
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Nallı : En az 4 kişi, en fazla 8–10 kişi ile oynanan bir oyundur. Oyuna 

başlamak için ebe endelenir. Oyun aracı olarak yalpuk10 adı verilen büyük, 

yuvarlak ve yassıca bir taş bulunur. Yalpuk oyunun merkezine 

yerleştirildikten sonra, üzerine teneke ya da portakal büyüklüğünde bir taş 

koyulur. Bu taş ya da tenekeye “nallı” adı verilir. Oyunun merkezine 4–5 m. 

uzaklıkta bir yer atış yeri olarak tespit edilir ve atış yeri çizilir.  

Oyuncular ellerine nallıyı vurmak için bir taş alırlar. Oyuncular sıra ile atış 

yerindeki çizgiyi geçmeden nallıyı vurmaya çalışırlar. Oyunculardan biri 

nallıyı düşürürse, ebe düşen nallıyı yalpuğun üzerine koyup oyunculardan 

birine dokunarak ebelikten kurtulmaya çalışır. Oyunculardan birine 

dokunmak için mutlaka önce nallıyı yerine koymak zorundadır.  

Nallıya atış yapıp vuramayan oyuncular ise taşlarını alıp atış yerindeki 

çizginin arkasına geçmeye çalışırlar. Taşını almaya giden oyuncunun geri 

dönmek için zamanı yoksa taşına dokunup Nallı der ve geri dönmek için 

fırsat bekler. Oyun bu şekilde devam eder. 

Dalye : Oyuncular iki eşit gruba ayrılır. Bir grup 4–5 kişiden oluşur. Oyun 

merkezi olarak bir yer tespit edilir ve bir daire çizilir. Dairenin orta 

noktasına 7 tane avuç içi büyüklüğündeki kiremit parçaları üst üste dizilir. 

Oyun aracı olan kiremitlere dalye adı verilir. Dalyeden 5–6 m. uzaklıkta bir 

atış yeri tespit edilerek çizilir. Dalyenin başında bekleyecek olan grup 

endelenerek seçilir. Diğer grup ise dalyeyi vuracak olan gruptur.  

Oyuna başlayacak olan grup oyuncuları sıra ile çizgiyi geçmemeye çalışarak, 

dalyeye top ile atış yaparlar. Eğer dalye yıkılırsa yıkan grup kaçmaya başlar. 

Dalyenin başında bekleyen grup kaçan grubu yakalamaya, dalyeyi yıkan 

grup kaçarken aynı zamanda yıkılan dalyeleri üst üste koymaya çalışır. 

Dalyenin başında bekleyen grup ise buna izin vermemek için gayret eder. 

Dalyeyi dizmeye çalışırken vurulan oyuncular oyundan çıkar. Eğer dalyeyi 

üst üste dizemeden bütün oyuncular vurulursa oyun diğer gruba geçer. 

Oyun bu şekilde devam eder. 

Alt Emen11 : Alt emen 2 kişinin karşılıklı olarak oynadığı bir oyundur. Bu 

oyunda karşılıklı olarak 6 çukur açılır. Çukurların içine de 6 taş koyulur. 

Oyuna önce başlayacak kişi endelenerek seçilir. Oyuna ilk başlayacak 
                                                           
10 Yalpuk: Kaynak kişiler tarafından “yassı taş” olarak tanımlanmıştır. 
11 Emen: Çukur (Türk Dil Kurumu) 
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oyuncu kendi çukurundaki 6 taşı eline alır ve diğer çukurlara birer birer 

bırakmaya başlar. Oyuncunun elindeki taşlar hangi çukurda biterse o 

çukurdaki taşları alır ve diğer çukurlara tekrar dağıtmaya devam eder. 

Oyuncu bu işlevi böyle devam ettirirken elindeki taşlardan biri boş bir 

çukura denk gelirse, o boş çukurun karşısındaki çukurdaki taşları alır. 

Alınan taşlar oyuncuya puan kazandırır. Fakat oyuncu elindeki son taşı boş 

çukura koyduğunda karşı çukurda alacak taş yoksa oyun diğer oyuncuya 

geçer. Oyunun sonunda kimin daha fazla taşı (puanı) varsa o oyuncu 

oyunun galibi olur. 

Arageçti : Oyuncular 2 eşit gruba ayrılırlar. Bir grup 4–5 kişiden oluşur. 

Oyun merkezi belirlenir ve bir grup iç tarafta, bir grup dış tarafta yer alır. İç 

tarafta bulunan grup, dış tarafta bulunan grup üyelerini ebelemeye çalışır, 

ebelenen oyuncu oyun dışı kalır. Dış tarafta bulunan grup iç tarafta bulunan 

grup üyelerinin arasından geçmeye çalışır, geçtiğinde grup ile bağını keser 

ve o oyuncu, oyun dışı kalır. İç tarafta bulunan grup üyeleri fazla 

dağılmamaya çalışır. Her grubun oyuncusu kendi grubunu sürekli 

gözleyerek, grup ile hareket etmeye çalışmalıdır. Bir grup oyuncularının 

tamamı ebelendiğinde yenilmiş olur. 

Dana : Genellikle erkek çocuklarının oynadığı bir oyundur. Dana oyunu 10 

kişi ile oynanır. Oyuna başlamadan önce iki nokta belirlenir. Birinci nokta 

oyuncuların atış yapacakları yerdir. İkincisi ise dananın koyulacağı yerdir. 

Dananın koyulduktan sonra bu nokta daire içine alınır. Bu iki nokta 

arasındaki uzaklık ortalama 10 metre olmalıdır. Ayrıca her oyuncunun 1 

metre boyunda bir sopası olmalıdır. Oyuna ismini veren dana ide yalpuk bir 

taştır. Oyun ebe seçimi ile başlar. Ebe endelenerek seçilir. Ebe seçiminden 

sonra ebe dananın olduğu noktada diğer oyuncular ise atış yapılan yere 

geçerler. Daha sonra tüm oyuncular ellerindeki sopalarla daire içindeki 

danaya atış yaparak danayı dışarı çıkarmaya çalışırlar. Eğer dana yapılan 

atışlar sonucu dairenin dışına çıkmışsa oyuncu sopasını alıp atış yaptığı 

noktaya geri dönmek zorundadır. Bu sırada ebe de dairenin dışına çıkan 

danayı yerine koymak zorundadır. Burada önemli olan ebenin danayı daire 

içine oyuncu sopasını alıp yerine dönmeden yapmasıdır. Eğer ebe oyuncu 

yerine geçmeden danayı yerine koyarsa “dana” diyerek oyuncuyu yakar ve 

ebelikten kurtulur. Fakat oyuncu ebeden daha hızlı davranıp dana dairenin 
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içine koyulmadan yerine geçerse ebe, ebelikten kurtulamaz ve tekrar ebe 

olur.  

Met : Met 2 kişinin karşılıklı olarak oynadığı bir oyundur. Met oyunu için 

öncelikle oyun merkezi belirlenir. Bu oyun merkezi daire içine alınır. Daha 

sonra 2 ucu yatay şekilde kesilmiş (düdük damağı) bir sopa hazırlanır. Bu 

sopaya met adı verilir. Oyuncularda kendilerine 1 m. uzunluğunda bir sopa 

bulurlar. Oyuna kimin önce başlayacağı endelenerek belirlenir. Oyuna 

başlayacak olan oyuncu meti dairenin ortasına koyar ve elindeki sopa ile 

meti havalandırır. Havalanan mete oyuncu elindeki sopayla hızlıca vurur. 

Metin yere düştüğü yer ile oyunun merkezi arasındaki uzaklık adım ya da 

ayakla ölçülerek oyuncuya puan olarak geri döner. Daha sonra oyun diğer 

oyuncuya geçer. Oyunun sonunda en çok puanı olan oyuncu oyunun galibi 

olur. 

Gömmeli Met : Gömmeli met, met oyununun farklı bir şeklidir. Bu oyun 

bahar aylarında toprak yumuşayınca oynanır. Ebe endelenerek seçilir. 4 kişi 

aralarında 5–6 m uzaklıkla bir kare oluşturacak şekilde dururlar. Oyuncular 

kendi durdukları yerin belirlenmesi için derin olmayan bir oyuk kazarlar. 

Ebe elindeki meti bir oyuncuya atar. Oyuncu meti atabildiği kadar uzağa 

atmaya çalışır. Oyuncu mete vuramazsa ebe olur. Ebe atılan meti düştüğü 

yerden alıp kendi çukuruna dönünceye kadar diğer oyuncular ebenin 

çukurunu kazmaya çalışırlar. Bu oyunun sonunda kimin çukuru derin 

olursa o oyuncu diğer üç oyuncu tarafından kendi çukuruna dizlerine kadar 

gömülür. Gömülen oyuncu çukurdan çıkarak diğerlerini kovalar. Böylece 

oyun sona erer.  

3 Taş Oyunu : 3 taş oyunu 2 kişinin karşılıklı oynadığı bir oyun olup strateji 

ve mantığa dayalıdır. 3 taş oyunu toprak zemin üzerine ya da kiremitle 

beton bir zemin üzerine çizilen şekilde oynanır. Oyuna kimin önce 

başlayacağı endelenerek seçilir. Daha sonra her oyuncu kendisine ait 3’er 

taşı şekildeki noktaların üzerine sırayla bırakır. 3 taş oyununda amaç 

oyuncunun kendisine ait taşları yapacağı hamlelerle yan yana getirmesidir. 

Oyunculardan biri bunu başarırsa diğer oyuncunun bir taşını kendisine alır. 

Oyuncunun alacağı taş seçimi çok önemlidir. Seçilecek olan taş stratejik 

açıdan en önemli olan taş olmalıdır. Oyun sonunda hangi oyuncu daha çok 

taş aldıysa oyunun galibi olur. Ayrıca 3 taş oyunu, çizilecek faklı şekiller ile 
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9 ve 12 taşla da oynanır. Taşların sayısı arttıkça oyunun zorluk derecesi de 

artar. 9 ve 12 taşla oynanan taş oyunlarında da amaç 3 taş oyunu ile aynıdır. 

III.3  Oyunu Bitirme 

Tatlıpınar köyünde yapılan araştırma sonucunda oynanan oyunların 

bitiminde çocukların evlerine dağılırken söylediği bazı oyunu bitirme ve 

oyun sonu tekerlemelerinin de olduğu tespit edilmiştir. 

 
“Entarim bez,  

Herkes evine tez” 

 

“Bu ne? Ağıl, (İki elin parmak uçları birbirine değecek şekilde eller 

birleştirilir 

 Herkes evine dağıl” 

III. Değerlendirme ve Sonuç 

Oyun kavramı insanlık tarihinin gelişim süreci içinde var olmuş ve kendini 

sürekli yenileyerek günümüze kadar gelmiştir. Oyun çocuğun gelişimi için 

çok önemlidir. Oyun oynayan çocuğun sosyal, duygusal, bilişsel, fiziksel ve 

dil gelişimleri sağlıklı bir gelişme gösterir. Bu doğrultuda Tatlıpınar 

Köyü’nde oynanan çocuk oyunları bu gelişim alanlarına hizmet etmektedir.  

Tatlıpınar köyünde El El Epelek, El El Üstünde, Anne-Baba-Davul-Zurna-Düt, 

Nallı, Dalye, Alt Emen, Arageçti, Dana, Met, Gömmeli Met, 3 Taş Oyunu 

derlenmiştir. Çocuk oyunları ile ilgili literatür taramasında, küçük 

farklılıklara rağmen bazı oyunların farklı yörelerde de oynandığı 

görülmüştür. Tatlıpınar Köyünde oynanan Dalye oyunu, Erzurum yöresinde 

oynanan Yedi Kale oyunuyla, Alt Emen oyunu, Karabük yöresinde oynanan 

Hane oyunuyla ve Gömmeli Met oyunu, Mersin yöresinde oynanan Gömme 

Çelik oyunuyla büyük benzerlikler göstermektedir. Aynı zamanda Tatlıpınar 

Köyü’nde oynanan Met oyunu aynı isimle Kastamonu yöresinde de 

oynanmaktadır. Gazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 

Edebiyatı Bölümü’nün 2004 yılında yürüttüğü derleme çalışmalarında da 

Çankırı İlinde Nallı ve Dana oyunlarının oynandığı yer almıştır 12.  

Araştırma sonucunda, kaynak kişilerden elde edilen çocuk oyunlarının 

unutulmak üzere olduğu ve köyde oyun oynayan çocuklar ile görüşme 

                                                           
12 OĞUZ, M. Öcal, ERSOY, Petek. Türkiye’de 2004 Yılında Yaşayan Geleneksel Çocuk 

Oyunları. Gazi Üniversitesi, THBMER Yayını, 2005, Ankara s: 21, 115, 48 
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yapıldığında, günümüz çocuklarının bu oyunları bilmediği tespit edilmiştir. 

Bu oyunların yerini top, silah vb. fabrika üretimi oyuncaklarla oynanan 

oyunlar almış, çocukların boş zamanlarında daha çok televizyon izlediği 

görülmüştür. Doğal malzemelerden yapılan oyuncakların yerini plastikten 

yapılan oyuncaklar almıştır. Bunun nedeni ise hızla gelişen teknolojidir. 

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilgisayar oyunları artmış, atari ve 

bilgisayar oyunları geliştikçe de geleneksel oyunlar oynanmamaya ve 

zamanla unutulmaya başlanmıştır.   

Günümüzde unutulmak üzere olan bu çocuk oyunları, okulda veya özel 

toplantılarda, köy halkına tekrar hatırlatılmalıdır. Köy halkının 

bilgilendirilmesi, somut olmayan kültürel mirasın korunması ve gelecek 

kuşaklara aktarılması açısından büyük önem taşımaktadır. 

Tatlıpınar köyünde oynanan çocuk oyunları halk kültürünün önemli bir 

yanını yansıtmaktadır. Gerek ebe seçiminde söylenen endelemeler, gerekse 

oyunların içinde geçen yöreye özgü terimler sözlü edebiyatımıza büyük 

katkılar yapmaktadır. 

Son yıllarda çocuk eğitiminde oyunun önemi eğitimciler tarafından 

anlaşılmış ve bu bağlamda yeni eğitim sistemleri geliştirilmiştir. Konuları 

teorik anlatmanın yerine oyunlaştırarak ya da dramatize ederek anlatacak 

sistemler geliştirilmiştir. Bu şekilde hem çocuğun yaratıcı düşüncesi 

gelişmekte hem de öğretilen bilgilerin kalıcılığı sağlanmaktadır.  

Yörelerin coğrafik özellikleri, sosyal yaşamları ve inançları dorudan çocuk 

oyunlarına yansımıştır. Kent ve köylerde yaşayan çocukların oyunları 

arasında da değişiklikler görülmektedir. Özellikle büyük kentlerde yaşayan 

çocukların geleneksel oyunları daha az oynadıkları saptanmıştır.13 Bunun 

nedeni ise kentlerdeki oyun alanlarının geleneksel oyunları oynamaya 

elverişli olmamasıdır. Bu yüzden köylerde yaşayan çocuklar geleneksel 

oyunları daha fazla oynamaktadır.  

Kentlerdeki oyun alanları, çocuk park ve bahçeleri oluşturulurken, 

geleneksel çocuk oyunlarının oynanmasına imkân tanıyacak veya yeniden 

hatırlanmasını sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.   

                                                           
13 ÖZHAN, Mevlüt. Türkiye’de Çocuk Oyunları Kültürü. Ankara, 1997 Kültür Bakanlığı 

Yayınları, s.28 
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IV.ÇANKIRI KÜLTÜRÜ BİLGİ ŞÖLENİ KAPANIŞ OTURUMU 

Gülsün PARLAR& Olcay ÇETİNER 

Özet 

Çankırı’yı Cumhuriyetimizin 100.Yılı olan 2023 yılına hazırlamak, 

yöneticilere ve yatırımcılara yol haritası çizmek, akademisyen ve 

araştırmacılara sağlıklı ve güvenilir bilgiler sunabilmek amacıyla 2008 

Yılında gerçekleştirilen “IV.Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni”nin “100. Yıla 

Doğru Çankırı” başlığıyla yapılmasına karar verilmiştir. 

Yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin, bilinçli yatırımcıların 

desteğiyle akademik ve bilimsel araştırmalar,  potansiyeli çok yüksek olan 

fakat yeterli verim alınamamış kentler için tarihin yerel örneklerinin 

incelenmesiyle etkili sonuçlar elde edilebilinecektir.  

Bu çalışmada, Çankırı Valiliği öncülüğünde 13-15 Kasım 2008 tarihlerinde 

Çankırı’da düzenlenmiş olan “100.Yıla Doğru Çankırı” konulu ulusal 

Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni hakkında bilgi verilmektir.  

Anahtar Kelimeler: Çankırı ili, Çankırı Kültürü, Cumhuriyetimizin 100.Yılı 

olan 2023. 

4. Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni 

Çankırı kültürünün bütün boyutlarını tespit ederek gelecek kuşaklara 

sağlıklı ve doğru bir şekilde aktarmak amacı ile başlatılan “Çankırı 

Kültürü Bilgi Şölenleri”nin ilki 2003 yılında “Doğumunun 100. Yılında 

Zeki Ömer Defne ve Çankırılı Şairler”, ikincisi 2004 yılında “Yâran 

Kültürü ve Çankırı”, üçüncüsü ise 2005 yılında “Geçmişten Geleceğe 

Çankırı” başlıklarında gerçekleştirilmiştir. Her üç bilgi şöleninin bildirileri 

de yayımlanarak kültür ve bilim dünyasının kullanımına sunulmuştur. 

2008 yılı Kasım ayında yapılan ana teması “100. Yıla Doğru Çankırı”  

olarak belirlenmiş olan IV. Çankırı Kültürü Bilgi Şöleninde;  

 Şehirleşme ve Çevre 

 Eğitim Bilim ve Teknoloji 

 Doğal Zenginlikler ve Yatırım Fırsatları  

 Kültür ve Turizm 

konularının Çankırı’ıyla ilgili olarak incelenmesinin yanı sıra farklı 

                                                           

 Prof. Dr. Gazi Ü. Öğretim Üyesi Tel: 0.312.2351353-0.532.4011209 E Posta: gparlar@gazi.edu.tr 
 Dr. Mimar, Y.T.U. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Barbaros Bulvarı, Beşiktaş- İstanbul, 

cetinero@yahoo.co.uk- cetiner@yildiz.edu.tr – 0212 383 00 00 Faks-0 212 261 05 49 
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alanlarda ilginç, özgün ve dikkat çekici çalışmalara yer verilmiş, şölenin 

katılımcılarını akademisyenler, Çankırı ili yaşayanları, yatırımcılar, yerel 

yönetimler ve konu ile ilgili lise/üniversite öğrencileri oluşturmuştur.  

Çankırı ilini 100.Yıla taşıyacak olan başrol oyuncuları olan yatırımcılar, 

yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinin varlığı,  tartışma platformunu 

gerçek bir platforma taşınmasını sağlamış, dolayısıyla şölen öncesi 

beklentilerin gerçekleştiği görülmüştür. 

 
Fotoğraf 1. IV. Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni Açılış Oturumu (5). 

Şölen, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlamış ardından 

protokol konuşmaları yapılmıştır. Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültesi Çocuk Sanat Atölyeleri Korosunun sunumu sonrası 

oturumlar başlamıştır (Fotoğraf 1). İlk oturumu Çankırı Karatekin 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali İbrahim Savaş, “100. Yıla Doğru Karatekin 

Üniversitesi” konu başlığıyla sundu. Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, “Çorak 

Yerler Kazısı ve Elde Edilen Fosiller” konusunu,   Doç. Dr. Hanım Halilova, 

“Çankırı Tuz Mağarası ile Kaplıcaların Sağlık Üzerine Etkileri” konusunu, 

Eğitim ve Yönetim Bilim Uzmanı Dünya Bankası Proje Danışmanı Dr. İrfan 

Mısırlı, “Çankırı ve Girişimcilik Potansiyeli” konusunu sunmuştur.  

“100.Yıla Doğru Çankırı” konulu IV. Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni kırkaltı 

panelistin katılımı ve Çankırı’nın tarihi, kültürü ve geleceği konusunda 
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sunumların yapılması ile tamamlandı. Kapanış oturumu Prof.Dr. Gülsün 

Parlar ve Dr. Olcay Çetiner tarafından yapıldı (Fotoğraf 2). 

“100.Yıla Doğru Çankırı” konulu IV. Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni sonuç 

bildirgesi Dr. Olcay Çetiner tarafından sunuldu. Çetiner’in özetle aktardığı 

sonuç bildirgesi; “4.Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni kapsamında “100. Yıla 

Doğru Çankırı”da; İzlediğimiz bildiri sunumları ve diğer sunumları da 

incelediğimizde; 

Doğal Kaynaklar alanında;  

 Yer Altı Suları: Kurşunlu,  

 Orman ve Bitkiler: Ilgaz Yapraklı-Eldivan,  

 Kar: Ilgaz Dağı-Yıldıztepe,  

 Topografik Yapı özellikleri. 

Halk Kültürü alanında: 

 El İşlemeleri, Giysiler (Bindallı, Gelin Giysileri),  

 El Sanatları,  

 Mutfak Kültürü,  

 Şiirler, Türkülerimiz, Maniler, Çocuk Oyunları,  

 Evler, Süslemeler, Kapı Tokmakları 

Detayda ise;   

 Yaran Kültürü,  

 Âşıklık Geleneği,  

 Oğuz Boyları,  

 Eski Çağ Yazıtları,  

 Tuz Mağarası,  

 Yapraklı,  

 İnandık Vazosu,  

 Çorak Yerler Kazısında Elde Edilen Fosiller (8 Milyon Yıl)  

yoğun olarak dikkatimizi çeken öğeler olmuştur. 

Ayrıca,  Eğitimde (Teknoloji, Gençlik Programları, ÖSS-OKS Sonuçları, 

Yabancı Dil),  

 Sosyo-İktisadi Yaşam,  

 Toplumsal Hafıza,  

 Kent Tarihi ve Ütopyalar,  

 Kültür Yaşamını Canlandıran Çankırı Araştırmaları Merkezi Çalışmaları  
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başlıklarında tartışılmış, Çankırı İline katkıların önemi üzerinde 

durulmuştur. Oturumlar kapsamında yapılan tartışma konularının çok 

önemli olduğu görülmüştür.   

Tüm bu paylaşımlar sonucunda, Çankırı İlimizi 100. Yıl’da; Eko-Turizm, 

İnanç Turizmi, Sağlık Turizmi, Kış Turizmi, Kültür Turizmi alanlarında ön 

sıralarda görülmesi; Belediye, Valilik, Bakanlık düzeyinde katkılar ve Halkın 

Katılımı ile gerçekleşebilecektir” (2). 

 

Fotoğraf 2. Kapanış oturumu (5). 

Prof.Dr. Gülsün Parlar, “Çankırı sessiz sedasız kendi içinde düşünülen bir 

şehir idi. Fakat Çankırı’nın bir derya, bilinmez bir şehir olduğunu bu 

şölende gördük. Bu bilgi şöleni ‘amacına ulaştı’ diye düşünüyorum. Burada 

bize düşen görev, yardımcı ve örnek olmaktır. Daha önce yapılan üç çalışma 

var. İnanıyorum ki bundan sonra da yapılacaktır. Bilgi şöleni bildirileri kitap 

haline de getirilecektir. Bunları gelecek kuşaklara, çocuklarımıza 

aktarabilirsek ne mutlu. Üniversiteniz de Çankırı’ya çok şeyler katacaktır” 

dedi.  
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Vali Ali Haydar Öner “ IV. Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni programında değerli 

konular ve konuklar vardı. İçeriğinin bu kadar zengin olduğunu 

bilemiyorduk. Burada araştırmacı bir kimlik öne çıkıyor. Kültürümüze 

yönelik sorumluluklarımızın bir bölümünü yerine getirdiğimize 

inanıyorum. Üzerimize düşünleri yapmaya çalışıyoruz. Bu organizasyon 

kişisel bir organizasyon değil. Kurumlar arası oluşturulan bir organizasyon. 

Yayın haline dönüştükçe amacına ulaşma oranı daha da yükselecektir. 

Şölene katılan Değerli Hocalarımıza, emeği geçen tüm görevlilere teşekkür 

ediyorum” sözleri ile şölen sona ermiştir (1,4).  

 

Fotoğraf 3. Şehir ve Çevre Gezisi (5). 

Şölen, Ali Demir Hat-Rölyef Sergisi, Yâran Gösterisi ve Takım Yemeği 

İkramı, Çankırı Yazar ve Sanatçılar Derneği Şiir Dinletisi ve Çocuk Sanat 

Atölyeleri Korosunun sunumu ile kültür ve sanat etkinliklerinden oluşan 

oldukça zengin bir açınıma sahipti.  

Ayrıca, Şehir ve Çevre Gezisi, şehir merkezinde Müze, Kale, Taş Mescit, 

Büyük Cami ve Çivitçioğlu Medresesi ile yakın çevredeki Tuz Mağarası, 

Koca Meşe ve Ilgaz’da Yıldıztepe Turizm Merkezi incelenmiştir (Fotoğraf 3). 



Prof.Dr.Gülsün PARLAR&Dr.Olcay ÇETİNER 

 

100.YILA DOĞRU ÇANKIRI 

 

648 

Kongrede ele alınan konular ışığında, bölge ve kent ölçeğinden, yaşamın 

tüm detaylarına kadar uzanan çerçevede, bir bütün olarak geliştirilmesinin 

gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu anlayışın ülkemizde politika olarak 

benimsenmesi, karar vericiler, uygulayıcılar ve toplum düzeyinde 

yaygınlaştırılması ve uygulamalara yansıtılması önemle vurgulanmıştır. 

Yerel yöneticiler, uygulayıcılar, toplum temsilcileri ve üniversiteler 

tarafından benimsenmesi, kamuoyu oluşturulması, bu konuda eğitimlerin 

düzenlenmesi yararlı olacaktır.     

Ek: Sempozyum programı (3) 

AÇILIŞ PROGRAMI 

13 KASIM 2008 PERŞEMBE 

10.00-12.00 

 Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 

 Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çocuk Sanat Atölyeleri 

Sergisi ve Koro Konseri 

 Protokol Konuşmaları 

AÇILIŞ OTURUMU 

11.00-12.00 

Prof.Dr. Ali İbrahim SAVAŞ 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü 

Oturum Başkanı 

100.Yıla Doğru Karatekin Üniversitesi 

 

Prof.Dr.Ayla SEVİM EROL 

Ankara Ü. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi 

Çankırı/Çorakyerler Kazısı Nesli Tükenmiş Türlere Ait 8 Milyon Yıllık Fosiller 

Doç.Dr. Hanım HALİLOVA 

Ankara Ü. Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi 

Çankırı’da Bulunan Tuz Mağarası ile Kaplıcaların Sağlık Üzerine Etkileri 

Dr. İrfan MISIRLI 

Eğitim ve Yönetim Bilim Uzmanı 

Dünya Bankası Proje Danışmanı 

Çankırı ve Girişimcilik Potansiyeli 
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BİRİNCİ GÜN 13 KASIM 2008 PERŞEMBE 

I.OTURUM 

14.00-15.15 

AHMET TALAT ONAY SALONU 

Oturum Başkanı 

Prof.Dr. Suna Çevik GÜRTUNA 

Sunucu Yüksel ARSLAN 

EMİR KARATEKİN SALONU 

Oturum Başkanı 

Prof.Dr. Recai ÇINAR  

Sunucu İbrahim AKYOL 

Mimar Seçil ÇİVİTÇİOĞLU 

Çocuklarımız İçin Gelecek 

Gelecek İçin Dost Bir Çevre 

Yrd.Doç.Dr. Harun YAKIŞIK 

Karatekin Ü. İİBF 

Doğal Kaynakların Optimal 

Kullanımı ve Sürdürülebilir Büyüme 

Dr. Nihan Semen UZAR 

Selçuk Ü. Meslekî Eğt.Fak. 

Çankırı Merkez Ulu Camii/Kurşunlu 

Camii 

Dr. Mahmut YAVAŞİ 

Karatekin Ü. İİBF. 

AB Hibeleri ve Çankırı 

Öğr.Gör. 

G.ABANOZ/F.GEMİCİ/M.ÇAKIR 

Arş.Gör. Tuğba ŞENER 

Selçuk Ü. Meslekî Eğitim Fak. 

Çankırı-Korgun Bugay Köyü 

Gelinlikleri 

Uzm. Osman Kemal AĞAOĞLU 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Doğal Kaynaklar ve Turizm 

Yrd.Doç. H.Saadet BEDÜK 

Arş.Gör. Mücella ÖZKAN 

Selçuk Ü. Meslekî Eğitim Fak. 

Çankırı –Yapraklı İlçesi Gelin 

Kıyafetleri 

Prof.Dr. Ziya ŞİMŞEK 

Arş.Gör.Yalçın KONDUR 

Muharrem ŞİMŞEK 

Karatekin Ü. Orman Fakültesi 

Küresel İklim Değişikliğinin Zararlı 

Böcekler Üzerine Olası Etkileri 

Öğr.Gör. H.Ayla ŞENTÜRK 

Selçuk Ü. Meslekî Eğitim Fak. 

Çankırı Evlenme Gelenekleri 

Çerçevesinde Görülen El İşlemelerinden 

Örnekler 

Yrd.Doç. Dr. Nuri ÖNER 

Arş.Gör. Bora İMAL 

Karatekin Ü. Orman Fakültesi 

Yarıkurak Bir Alan Özelliği Gösteren 

Çankırı İlinde Uygulanabilecek 

Ağaçlandırma Teknikleri 
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II.OTURUM 

15.30-16.30 

AHMET TALAT ONAY SALONU 

Oturum Başkanı 

Dr. Olcay ÇETİNER  

Sunucu Yüksel ARSLAN 

EMİR KARATEKİN SALONU 

Oturum Başkanı 

Prof.Dr. Ziya ŞİMŞEK  

Sunucu İbrahim AKYOL 

Öğr.Gör. Filiz ERDEN-Elhan ÖZUS 

Selçuk Ü. Meslekî Eğitim Fak. 

Çankırı Yöresi Geleneksel 

Kıyafetlerinden Günümüze Yansımalar 

Y.Doç.Dr. Mustafa TEKİN 

18 Mart Ü. İlahiyat Fak. 

Çankırı’nın Toplumsal Hafızası 

Yrd.Doç.Dr.Emine KARPUZ 

Selçuk Ü. Meslekî Eğitim Fak. 

Çankırı Evinin Mutfak Kültürü ve 

Etnografyası 

İbrahim AKYOL 

Çankırı Araş. Merkezi 

Anadolu Lisesi Edebiyat Öğr. 

Şehirleşme ve Edebiyat İlişkisi 

Çankırı Örneği 

Yrd.Doç.Dr. Akın SEVİNÇ 

Yeditepe Ü. Mühendislik ve 

Mimarlık Fak. 

Eski Kente Yeni Adet: 

Kentsel Tarihi Doku Ütopya İlişkisi 

Yüksel ARSLAN 

Çankırı Belediyesi Dr.R.Kamil 

Urga Çankırı Araş. Mrk. Bşk. 

19. Yüzyıl Çankırı’sı Sosyo İktisadi 

Hayatı 

Öğr.Gör.Gökhan EKİM 

Ege Ü.Devlet Türk Musikisi 

Konservatuarı 

Anadolu’da “Sohbet Toplantılarında” 

Görülen “Devir-Teslim” Geleneğinin 

Geçmişten Günümüze İncelenmesi 

Cahit AKTAŞ 

Çankırı Adnan Menderes 

İlköğretim Okulu Öğretmeni 

Çankırı Kültür Hayatının 

Gelişiminde Çankırı Araştırmaları 

Merkezi’nin Rolü 

K ü l t ü r   v e   S a n a t   E t k i n l i k l e r i 

Ali Demir Hat-Rölyef Sergisi ve Kokteyl 

Tarihi Çamaşırhane 

Yâran Gösterisi ve Takım Yemeği İkramı 

Belediye Yâran Evi 
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İKİNCİ GÜN 14 KASIM 2008 CUMA 

III. OTURUM 

09.30-10.30 

AHMET TALAT ONAY SALONU 

Oturum Başkanı 

Doç.Dr. Ali YAKICI  

Sunucu Yüksel ARSLAN 

EMİR KARATEKİN SALONU 

Oturum Başkanı 

Doç.Dr. Sezgin ÖZDEN  

Sunucu İbrahim AKYOL 

Yrd.Doç.Dr. Şerife MIZRAK 

Öğr.Gör. Elhan ÖZUS 

Selçuk Üniv. Meslek Eğitim Fak. 

Çankırı Yöresi Geleneksel Kadın 

Kıyafetleri 

Dr. Olcay ÇETİNER 

Mimar Ayşegül GÖKYILMAZ 

Yıldız Teknik Ü. Mimarlık Fak. 

Kültürel Mirasımız Olan Konut 

Yapılarının Turizmde Bugüne 

Yansıması Olarak Kullanımına Misafir 

Evi Önerisi-Çankırı Evleri 

Öğr.Gör.Emine ESİRGENLER 

Öğr.Gör. Elhan ÖZUS 

Selçuk Ü. Meslekî Eğitim Fak. 

Çankırı Yöresi Kadın Kıyafetlerinden 

Bindallılar 

Öğr.Gör.Nagihan Nergis ŞENTÜRK 

Selçuk Ü. Meslekî Eğitim Fak. 

Çankırı İli yapraklı İlçesi Tatlıpınar 

Köyü’nde Oynanan Çocuk Oyunları 

Prof.Dr. Gülsün PARLAR 

Gazi Ü. Meslekî Yaygın Eğitim 

Fakültesi 

Geleneksel Çankırı Evleri ve 

Süslemeleri 

Öğr.Gör.Naile ÇEVİK 

Selçuk Ü. Meslek Eğitim Fak. 

Kültürleri Tanımlamada Arkeolojik 

Belge Olarak Seramik Buluntular ve 

İnandıktepe Vazo Örneği 

Uzm. Safiye Hale GÜRBÜZ 

Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Selçuk Üniversitesi Türk Halk 

Kültürü Uygulama ve Araştırma 

Merkezindeki Çankırı Konulu Bazı 

Derlemeler 

Yrd.Doç.Dr. Berna Kaya OKAN 

Çankırı Karatekin Ü. Güzel San.Fak. 

Anadolu’da Paleolitik Dönemden 

Hititlere Kadar Tanrı-Tanrıça 

Figürlerinin Gelişimi ve İnandık 

Vazosu Figür Analizi 
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İKİNCİ GÜN 14 KASIM 2008 CUMA 

IV. OTURUM 

10.45-11.45 

AHMET TALAT ONAY SALONU 

Oturum Başkanı 

Prof.Dr. Gülsün PARLAR  

Sunucu Yüksel ARSLAN 

EMİR KARATEKİN SALONU 

Oturum Başkanı 

Prof.Dr.Tuncer GÜLENSOY  

Sunucu İbrahim AKYOL 

Doç.Dr. Ali YAKICI 

Gazi Ü. Gazi Eğitim Fakültesi 

Çankırı’da Türkü Geleneği ve Çankırı 

Türkü İcra Ortamları 

Mehmet ALTINSOY 

MEB Gn. Md. Yrd. 

Harun ÇAKIR MEB Finans Uzmanı 

Eğitim ile Teknolojinin 

Bütünleştirilmesi ve Eğitim 

Teknolojileri Bağlamında Çankırı’nın 

Yeri 

Hatice SARGIN 

Çankırı Fen Lisesi Edebiyat Öğr. 

Aşıklık Geleneği İçinde Çankırı 

İsmail KARADANA 

İl MEM Kordinatör Öğretmen 

AB Eğitim ve Gençlik Programlarında 

Çankırı’daki Uygulama Süreci 

Öğr.Gör. Y.KOPARAN 

Ö.KADIOĞLU 

Selçuk Üniversitesi 

Eski Çankırı’da Bulunan Kapı 

Tokmakları ve Kapı Halkalarından 

Örnekler 

İsmail KİRENDİBİ 

İl MEM Şube Müdürü 

ÖSS ve OKS Sonuçlarında Çankırı’nın 

Yeri 

Mehmet Emin DEDE 

Gazi Ü. Yüksek Lisans Öğrencisi 

Çankırı Yâran Geleneğinde Orta 

Oyununun Yeri ve İşlevi 

Prof.Dr. Aydan ERSÖZ 

Gazi Ü. Gazi Eğitim Fak. 

Çankırı Turizminin Dışa Açılımında 

Yabancı Dil Eğitiminin Önemi 
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İKİNCİ GÜN 14 KASIM 2008 CUMA 

V. OTURUM 

14.00-15.15 

AHMET TALAT ONAY SALONU 

Oturum Başkanı 

Y.Doç.Dr.M.Ali DÖNERTAŞ 

Sunucu Yüksel ARSLAN 

EMİR KARATEKİN SALONU 

Oturum Başkanı 

Doç.Dr. Hanım HALİLOVA 

Sunucu İbrahim AKYOL 

Prof.Dr. Tuncer GÜLENSOY 

Çankırı ve Yöresinde Oğuz Boyları 

Prof.Dr. Seyhan ERSAN 

Gazi Ü. Eczacılık Fakültesi 

Bitkisel Hormonlar ve Sağlığımız 

Kadir ALPER 

Çankırı Araştırmaları Merkezi 

Fen Lisesi Edebiyat Öğretmeni 

Çankırı Yâranında Maniler 

Prof.Dr. Ufuk ABBASOĞLU 

Gazi Ü. Eczacılık Fakültesi 

Sağlıklı Yaşam 

Bahattin AYHAN 

Araştırmacı-Yazar 

Çankırı ve Ekoturizm 

Dr. Eşref ATABEY 

MTA Genel Müdürlüğü 

Çankırı İli Jeolojik Unsurları ve Halk 

Sağlığına Etkileri 

Doç.Dr. Ergün LAFLI 

Dokuz Eylül Ü. Fen-Edb. Fak. 

2005-2008 Eskipazar Arkeolojik 

Çalışmaları ve Yöre İçin Önemi 

Şerafettin ATEŞ ve Arkadaşları 

MTA Genel Müdürlüğü 

Çankırı İlinin Yer Bilimsel Özellikleri 

ve Arazi Kullanım Potansiyeli 

İbrahim AKYOL 

Çankırı Araştırmaları Merkezi 

Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni 

Çankırı İnanç Turizmi Potansiyeli 

Prof.Dr. Thomas DREW-BEAR 

Dokuz Eylül Ü. Fen Edebiyat Fak 

Anadolu’da Eski Çağ Yazıtları ve 

Çankırı 

 KAPANIŞ OTURUMU 

K ü l t ü r   v e   S a n a t   E t k i n l i k l e r i 

Çankırı Yazar ve Sanatçılar Derneği/ÇAYASAD Şiir Dinletisi 

Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi 
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Kaynaklar       

(1) Bizim Çankırı Gazetesi 

(2) Çetiner, O., (2008), 4. Çankırı Bilgi Şöleni Kapanış Oturumu Sunumu, 

Çankırı. 

(3) http://www.cankiri.gov.tr/haber/100yil/100yil.htm 

(4) http://www.cansaati.org/topluluk/forum_posts.asp?TID=2295 

(5) Fotoğraflar, http://picasaweb.google.com/cankulsem 
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IV.ÇANKIRI KÜLTÜRÜ BİLGİ ŞÖLENİ 

“100. YILA DOĞRU ÇANKIRI” 

KAPANIŞ KONUŞMASI  

Ali Haydar ÖNER 

Değerli Hocamız, muhterem hocalarımız,  

Değerli araştırmacılar, akademisyenler, yazarlar, sanatçılar,  

Muhterem konuklarımız değerli basın mensupları. 

IV. Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni sona eriyor. Geniş katılımlı fevkalade yararlı 

bildirilerle sona eriyor.  

Biz program hazırlıklarımız sırasında konu başlıklarını gördüğümüzde 

heyecanlandık. Gerçekten de ilginç konular, önemli konular, üzerinde 

durulmaya değer konular vardı. Ama içeriklerinin bu kadar kapsamlı 

olabileceğini pek tahmin edememiştik.  

Zarf mı önemli mazruf mu önemli diye bir değerlendirme vardır. Burada 

zarf da iyiydi, mazruf da iyiydi. O kadar ki zaman darlığı tebliğlerin ayrıntılı 

olarak sunulmasına olanak vermedi. Ama burada bir araştırmacı kimlik öne 

çıkıyor, tetkik tetebbuat öne çıkıyor. Tebliğleri inanıyorum ki sadece 

buradakiler değil buranın dışındakiler, Türk Tarihine Anadolu’ya, 

Çankırı’ya ilgi duyan herkes tebliğleri ayrıntılı olarak inceleyecek 

yorumlayacak ve onlardan çıkaracağı dersleri uygulamaya koyacak veya o 

araştırmayı bir ileri boyuta taşıyacak.  

Bu bilgi şöleni ile bir yandan ülkemizde vatanımız olan Anadolu 

Coğrafyasına, Atalarımıza yönelik, kültürümüze yönelik 

sorumluluğumuzun bir kısmını yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Ama 

daha önemlisi bundan böyle çocuklarımıza, torunlarımıza, torun 

çocuklarına yönelik görevlerimizi yerine getirmek bakımından önemli 

ipuçları yakaladığımızı düşünüyorum. Esas amacımız da zaten bu. Esas 

amacımızın, büyük Önderimizin bize gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyinin 

üzerine çıkma hedefi doğrultusunda bu görevler olduğunu hepimiz 

biliyoruz, anlıyoruz, idrak ediyoruz. Bu doğrultuda üzerimize düşeni 

yapmaya çalışıyoruz.  

Bu şölenle ilgili memnuniyetleri şükranla karşılıyorum. Nezaketen ifade 

edilenler dışında içtenlikle ifade edilen hususların da varlığı bir gerçek. 

Bunun için öncelikle bize ev sahipliği yapan Büyük Otelin değerli sahibine, 

Kadir Sezgin Bey ve ortağı ile değerli çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. 

Hem barınma bakımından hem de konferansların sunulması bakımından, 

                                                           
 Çankırı Valisi 
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aralardaki dinlenme dönemleri bakımından zannediyorum iyi bir 

performans sergilediler, kendilerine çok teşekkür ediyorum. 

Bu otel İl Özel İdaresi’nindi ancak kiralama süresinde müstecirinin 

rahatsızlığının ileri boyutlara ulaşması ve daha sonra aramızdan ayrılması 

sebebiyle otel uzun süre bakımsız kalmıştır. Perişan hale düşmüştü. İdare 

tarafından kamu tarafından yeniden işletilmesinde güçlükler vardı. Halk 

Bankasına sattık. Halk Bankası da leasing yöntemiyle şimdiki sahibine 

aktardı. Böylece; idarenin takdir hakkını ne ölçüde isabetli kullandığı bir kez 

daha umarız anlaşılmış oldu. Çünkü bu süreçte bir takım eleştirilerde 

almıştık.  Ama biz herkese danışırız doğru bildiğimizi kararlılıkla uygularız. 

Bazen gerçekler bir günde anlaşılıyor, bazen bir ayda anlaşılıyor, bazen de 

altı ayda anlaşılıyor bazen da altı yılda anlaşılabiliyor. Bu gerçekte 

anlaşılmış oldu.  

Ayrıca bu organizasyonun gerçekleşmesi bir komite marifetiyle oldu 

biliyorsunuz. Bu doğrultuda ilgili vali yardımcımıza teşekkür ediyorum. İl 

Kültür ve Turizm Müdürümüz Sayın Mustafa Kemal Karatatar ve aynı 

ekipte yer alan Nusret Acar, Ramazan Kaçar, Erol Bayır, Ercan Bıçakcı, 

Osman Sakallı, İsmail Kılıç, Sami Acar, Muammer Kavaklı, Uğur Şenel ve 

Mustafa Şen’e teşekkür ediyorum.  

Öte yandan Özel Kalem Müdürümüz Aydın Demiröz, Araştırma Merkezi 

Başkanı Yüksel Arslan ve İbrahim Akyol hocalarımız bu konulardaki bütün 

çalışmalara katılan ve katkıda bulunan arkadaşlarımızdır. Bizim muhteşem 

dörtlümüz içinde Nusret Acar da aynı şekilde yer alıyor.  

Ayrıca mihmandar öğretmenlerimiz Hüseyin Ekin, Cahit Aktaş, İsmail 

Yıldız, Mustafa Arslan, Murat Çakmak, Abidin Ak ile elimdeki notlarda 

bulunmadığı için adını sayamadığım, değerli katkılarda bulunan 

arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu organizasyon kişisel bir 

organizasyon değil. Bir kurumsal organizasyon da değil, kurumlar arası 

işbirliği ile yürütülen bir organizasyon. Valiliğimiz ve bağlı birimleri, 

belediyemiz ve bağlı birimleri ki bunlar içinde Dr.Rıfkı Kamil Urga 

Araştırma Merkezinin nitelikli varlığını ve bunun katkısını özellikle 

vurgulamamız lazım.  

Üniversitemizin katkılarını bizzat yaşadınız. Gerek Sayın Rektörümüz gerek 

akademik kuruluşlarımızın yöneticileri dekanlarımız, yüksekokul 

müdürlerimiz her biri ayrı ayrı oturum başkanlıkları yaptılar, tebliğler 
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sundular, bilgiler verdiler ve Çankırılı hemşehrilerimiz, sivil toplum 

örgütleri ki baştan sona kadar hiç ayrılmayan Turizm Derneği başkanımızı 

da özellikle belirtmemiz lazım. Çankırı’nın sorunlarına ilgi duyan öteden 

beri sivil ve mesleki toplum örgütlerinde görev alan hemşehrilerimin ilgi ve 

katkılarını şükranla karşılıyorum.  

Gerçekten de bilgi şöleni amacına yüzde kaç oranında ulaştı bilmiyorum. 

Ama o oranı artırmak için bunu yayın haline getiriyoruz. Buradaki önerileri 

araştırıp değerlendirip uygulamaya koymayı görev sayıyoruz. Bir yandan 

uygulamaya geçtikçe, bir yandan incelemecilerin araştırmacıların 

yararlarına sunulmak üzere yayın haline dönüştükçe amacına ulaşma oranı 

da yükselecektir. Bir yandan Türkiye Cumhuriyeti devletinin bu günkü 

haline gelmesine emek verenlere teşekkür ediyorum. Bir yandan hem bu 

bilgi şöleninden yararlanılmak hem de diğer konularda Türkiye 

Cumhuriyeti devletinin kalkınmasına, gelişmesine, saygın milletler arasında 

yerini almasına yönelik hizmet vereceklere başarılar diliyorum.  

Akşamın bu saatinde sözü daha fazla uzatmamak için son bir duyuru 

yapmak istiyorum. Bu akşam 10 Kasım Atatürk Haftasının yeni bir etkinliği 

var. Çankırı Yazarlar ve Sanatçılar Derneği ÇAYASAD’ın şiir dinletisi var. 

Çok önemli bir şair konuğumuz var Faika SARP Hanımefendi, Kültür ve 

Turizm Bakanlığı Emekli Hukuk Müşaviri, o da sayın eşi Emekli Dr. Albay 

dostumuzla birlikte geldiler. Şu anda lobideler. Akşamki dinletiyi de 

beğenerek izleyeceğinizi düşünüyorum. Yarınki geziye de katılmaktan 

kendinizi lütfen alıkoymayın ama baştan sona katılalım.  

Tuz Mağarasını görelim, Aşkın Nur Yengi mağarada neden “Ay 

İnanmıyorum” bestesini yapmış, daha iyi algılayabileceğiz. Efendim Taş 

Mescidi görelim, Yıldıztepeyi görelim ve bütün bunları gördükten sonra 

Çavundur’daki kaplıcada yunalım, dinlenelim ve oradan vedalaşalım.  

Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Sevgiler saygılar sunuyorum.          

      

 



ŞÖLENDEN GÖRÜNTÜLER 

 

 
 

 

 

 

 



ŞÖLENDEN GÖRÜNTÜLER 

 

100.YILA DOĞRU ÇANKIRI 

 

660 

 

 

 



ŞÖLEN GÖRÜNTÜLERİ 

 

IV. ÇANKIRI KÜLTÜRÜ BİLGİ ŞÖLENİ BİLDİRİLERİ 

 

661 

  

 

 
 



ŞÖLENDEN GÖRÜNTÜLER 

 

100.YILA DOĞRU ÇANKIRI 

 

662 

 

 
 

 

 
 



ŞÖLEN GÖRÜNTÜLERİ 

 

IV. ÇANKIRI KÜLTÜRÜ BİLGİ ŞÖLENİ BİLDİRİLERİ 

 

663 

 
 

 

 
 



ŞÖLENDEN GÖRÜNTÜLER 

 

100.YILA DOĞRU ÇANKIRI 

 

664 

 
 

 

 
 

 



ŞÖLEN GÖRÜNTÜLERİ 

 

IV. ÇANKIRI KÜLTÜRÜ BİLGİ ŞÖLENİ BİLDİRİLERİ 

 

665 

 
 

 

 
 



ŞÖLENDEN GÖRÜNTÜLER 

 

100.YILA DOĞRU ÇANKIRI 

 

666 

 
 

 

 
 

 



ŞÖLEN GÖRÜNTÜLERİ 

 

IV. ÇANKIRI KÜLTÜRÜ BİLGİ ŞÖLENİ BİLDİRİLERİ 

 

667 

 
  

 

 
 



ŞÖLENDEN GÖRÜNTÜLER 

 

100.YILA DOĞRU ÇANKIRI 

 

668 

 
 

  

 
 

 



ŞÖLEN GÖRÜNTÜLERİ 

 

IV. ÇANKIRI KÜLTÜRÜ BİLGİ ŞÖLENİ BİLDİRİLERİ 

 

669 

 
 

 

 
 



ŞÖLENDEN GÖRÜNTÜLER 

 

100.YILA DOĞRU ÇANKIRI 

 

670 

 
 

 

 
 



ŞÖLEN GÖRÜNTÜLERİ 

 

IV. ÇANKIRI KÜLTÜRÜ BİLGİ ŞÖLENİ BİLDİRİLERİ 

 

671 

 
 

 

 
 



ŞÖLENDEN GÖRÜNTÜLER 

 

100.YILA DOĞRU ÇANKIRI 

 

672 

 
  

 

 
 

 



ŞÖLEN GÖRÜNTÜLERİ 

 

IV. ÇANKIRI KÜLTÜRÜ BİLGİ ŞÖLENİ BİLDİRİLERİ 

 

673 

 
 

  

 
 



ŞÖLENDEN GÖRÜNTÜLER 

 

100.YILA DOĞRU ÇANKIRI 

 

674 

 
  

 

 
 

 



ŞÖLEN GÖRÜNTÜLERİ 

 

IV. ÇANKIRI KÜLTÜRÜ BİLGİ ŞÖLENİ BİLDİRİLERİ 

 

675 

 
 

 

 
 



ŞÖLENDEN GÖRÜNTÜLER 

 

100.YILA DOĞRU ÇANKIRI 

 

676 

 
 

 

 
 

 



ŞÖLEN GÖRÜNTÜLERİ 

 

IV. ÇANKIRI KÜLTÜRÜ BİLGİ ŞÖLENİ BİLDİRİLERİ 

 

677 

 
 

 

 
 



ŞÖLENDEN GÖRÜNTÜLER 

 

100.YILA DOĞRU ÇANKIRI 

 

678 

 
 

 

 
 

 



ŞÖLEN GÖRÜNTÜLERİ 

 

IV. ÇANKIRI KÜLTÜRÜ BİLGİ ŞÖLENİ BİLDİRİLERİ 

 

679 

 
  

 

 
 



ŞÖLENDEN GÖRÜNTÜLER 

 

100.YILA DOĞRU ÇANKIRI 

 

680 

 
 

  

 
 



ŞÖLEN GÖRÜNTÜLERİ 

 

IV. ÇANKIRI KÜLTÜRÜ BİLGİ ŞÖLENİ BİLDİRİLERİ 

 

681 

 
 

 

 
   



ŞÖLENDEN GÖRÜNTÜLER 

 

100.YILA DOĞRU ÇANKIRI 

 

682 

 
 

 

 
 

  


