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BAŞKANDAN

Mehmet Ziya KAHRAMAN
GERKAV
Yönetim Kurulu Başkanı

HER ZORLUKTAN SONRA  
BİR KOLAYLIK VARDIR

2020 yılının başından bugüne insanımız ve in-
sanlık ağır bir imtihanla karşı karşıya kaldı. Çin’de  
Maçin’e uzanan bir salgın sürekli gündem olduğu ve 
bütün bir yılı işgal ettiği gibi halen de devam etmekte. 
Bu salgın da birçoklarımız bilfiil salgını yaşadı, hastane 
köşelerinde ya da evlerinde “hasret” nöbetleri geçirdi. 
Dünyasını değiştiren arkadaş ve dostlarımız oldu. Ah-
rete intikal edenlere rahmet, sağlara esenlikler diliyo-
rum. İnşallah aşılama çalışmalarıyla ve kurallara riayet 
ederek bu süreci de kısa zamanda atlatırız.

 Temenni ederim ki küresel dünyanın zorbaları, 
insanı ve insanlığı yok etmenin değil yaşatmanın ve 
yaşamın öneminin farkına varmışlardır. Belki bu zor-
balar kapitalist ve sömürgeci emellerine gem vururlar. 
Olabilir mi dersiniz?

 Şunu görelim ve kabul edelim, ülkemiz bu salgın 
da başarılı bir mücadele verdi. Elbette dönen çarklar-
da duraksamalar yaşandı, kepenkler kapandı, açıldı… 
İnsanımız karantina ve dışarı çıkamama gibi olumsuz-
luklar yaşadı. Ama bu kaçınılmazdı. Görelim ve bilelim 
ki bu musibet bugüne ve yarınlara ait… “Ne yapmalıyız 
ve ne yaparız?”ın hesabının iyi değerlendirilmesi, iyi 
okunması gerekiyor.

 Değerli Hemşerilerim,

Bütün bu süreç içerisinde vakıf çalışmalarını ak-
satmamanın, vakıf emanetini en iyi şekilde yaşatma ve 
değerlendirmenin gayreti içinde olduk. Yüz yüze eğiti-
me ara verilmiş ve üniversitelerimiz kapanmış olsa da 
vakfımız bursiyerlerinin burslarını ödemeye devam et-
miştir. Zira öğrencilerimiz bu dönemde de ihtiyaçlarını 
karşılasın, maddi sıkıntı yaşamasın istedik. Çalışmala-
rına evlerinden devam etsinler, kitap okusunlar, yetiş-
melerinde aksaklık olmasın istedik. Bunu da başardık. 
Hamdolsun…

 

Kıymetli Dostlar,

Bu yıl İstiklal Marşımızın TBMM’ce kabul edilişi-
nin 100. yılıdır. O nedenle 2021 yılı İstiklal Marşı yılı 
ilan edildi. İstiklal Marşımızın iyi anlaşılması genç 
kuşak tarafından içselleştirilmesi büyük önem arz 
etmektedir. Dünü bilmeden yarınları inşa ve ihyada 
zorlanırız. İstiklal Marşı deyince de marşın yazıldığı 
tarihi mekân gözlerimin önünde canlandı ve dünü 
hatırladım.

 Çetin geçen bir kış ve ardından Mart 1994 Ma-
halli İdareler Seçimi ve Altındağ gibi problemlerin yı-
ğın yığın olduğu bir anakent ilçenin belediye başkanı 
olmam bir sinema filmi gibi gözümün önünden geldi 
geçti.

Belediye binasının hemen güneyi, tarihi mekân 
Tacettin Sultan Cami ve Dergâh, cami haziresi ve Meh-
met Akif ile özdeşleşen “kahraman ordumuza” hediye 
ettiği Milli Marşımız, İstiklal Marşının kelimelere, di-
zelere döküldüğü yer… Yıkık ve yıkılmaya yüz tutmuş 
metruk binaların çevirdiği ve bulvardan baktığınızda 
görülmeyen, görülemeyen yerler… Yıkılmış enkazın 
hafriyatını bile kurul kararı olmadan kaldıramadığı-
nız yani düzenleyemediğiniz yerler… İşte ilk iş olarak 
yoğunlaşmamız gereken yer diye düşündüm ve Meh-
met Akif’le ilgili gönüllü kuruluşlarla teşriki mesailer, 
fikir teatileri… Ve zorlandık ama yılmadık. İşte, yirmi 
dönümlük bir arazi üzerine kurulmuş bulunan bu 
mekânların ve mekânın yüzde doksanının mülkiyeti 
zamanımızda zor ve çetin mücadelelerle ilmik ilmik 
örüldü.

Bugün, Talat Paşa Bulvarından geçerken sağınıza 
baktığınızda gördüğünüz çimenler ve ağaçlarla kaplı, 
Hacı Musa Cami, Tacettin Sultan Cami ve Mehmet 
Akif Evi sizden bir gönül dolusu selam bekliyorsa gön-
lünüz oraya kayıyorsa selamınızı esirgemeyin derim. 
Zira sela; barıştır, esenliktir, huzurdur... Selamı verin 
ve karşılığını da duyun isterim. Merhum Akif ne güzel 
ifade eder:

Tarihimize ve tarihi değerlerimize sahip çıkmak 
onları koruyup kollamak ve kaybolmalarını engellemek 
bizlere düşen bir görevdir. Onlar ecdattın emanetleri, 
coğrafyamızın da tapusudur. Elbette buraları daha da 
güzelleştirmek, anlam ve manasını nesillere iyi anlat-
mak, aktarmak ve tanıtmakta başlıca hizmetlerden 
olmalıdır.

 1994-2004 yıllarında görev yapıp gönül huzuru 
ile görevi devrettiğimizde, bilenler bilir, hizmet anlayı-
şımızla bir koca miras bıraktık. Elbette bu görevimiz-
di, “iyi temeller atalım ki bizden sonrakilerde devam 
ederler anlayışı”, düşünce ve eylemimizin mihenk 
noktası idi. Böylede oldu, bıraktığımız yerden devam 
eden hizmetleri gördükçe sadece keyifleniyor ve dua 
ediyoruz. Bizden sonrakiler bizim gördüğümüz zorluk-
ları görmesinler temennimizdir. Bunun içinde emek,  
gayret ve istişare ile “Bugünün işini yarına bırakma.” 
kutlu anlayışı gerekiyor.

Tacettin Sultanla birlikte dostlarına da selam ve 
muhabbetlerimizi iletelim. Sultanın bağrına bastığı 
merhumlar, Muhsin Yazıcıoğlu, Mustafa Başoğlu ve 
Nuri Pakdil ile yine dünü hatırladım.28 Şubat günleri 
ve mart kışı “çok üşütse” de Kudüs, boğazımızda bir 
düğüm olup hüzünlendirse de güzel dualarımız daima 
vardır, olacaktır.

Kıymetli Dostlar,

Vakfımız geçen yıl iftar programları gibi bazı işleri 
gerçekleştiremedi ama vakıf yönetimi olarak mutat 
toplantılarımızı yaptık. Vakfın daha büyüyüp gelişmesi 
için ne yapılabilir, hemşerilerimizle kaynaşma ve da-
yanışmada “daha başarılı nasıl olabiliriz”in tartışıldığı, 
değerlendirildiği fikir jimnastiklerinden geri kalmadık. 
Yarınlar için umutluyuz, büyüyen ve gelişen ülkemiz, 
değerlerine sahip gençlerimiz umudumuzu artırmak-
tadır.

Temennimiz tez zamanda dünyamızı saran salgı-
nın bir an önce bitmesidir. Salgın bitsin ki insanımız 
kontrollü normalden normale dönebilsin. Dükkânlar, 
tezgâhlar, okullar, aileler dün olduğu gibi yasaksız ve 
huzur içinde olsunlar. Bu durum bize de bağlı elbette, 
dikkat edilmesi gereken hususlara uymamız başlıca 
görevimiz olmalıdır. Bu dönemde sağlık çalışanlarına 
şükran borçlu olduğumuz gibi, öğretmenlerimizi de 
unutmamamız gerekir.

Şunu bilelim, “Elbette zorlukla beraber bir kolaylık 
vardır.”

Sağlık ve huzur içinde nice güzel günler dilerim.

Selam, saygı ve muhabbetler…

Hadi gel yıkalım şu Süleymaniye’yi desen,
İki kazma kürek, iki de ırgat gerek,

Ancak hadi gel yapalım şunu geri desen,
Bir Sinan, bir de Süleyman gerek.
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KAYMAKAMDAN

Cengiz AYHAN
Gerede Kaymakamı

GELECEĞE EMİN ADIMLARLA  

İLERLEYEN GEREDE’MİZ

Değerli Geredeliler ve Gerkav Üyeleri

Öncelikle hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. 
İlçemiz, Başkent Ankara ile İstanbul arasında önemli 
bir yerleşim yeridir ve ayrıca Karadeniz ve Doğu Anado-
lu başta olmak üzere diğer bölgeleri İstanbul’a bağlayan 
önemli bir kavşak ve yol ağı üzerinde bulunmaktadır.

İlçemizde üretim anlamında çok önemli bir yere 
sahip olan deri işleme sanayimiz ve alt kollarından 
olan kemer yapım atölyeleri, ilçe ekonomimize önemli 
katkılar sağlamaktadır. Yeni Deri Organize Sanayi Böl-
gesinin 2021 yılı itibarıyla Yeni Deri OSB’de 127 adet 
sanayi parselinin tahsisleri yapılmış, toplam 61 adet 
yapı ruhsatı verilmiştir. İnşaatı biten fabrikalar için 19 
adet yapı kullanma izin belgesi; bunlardan 14 âdetine 
ise işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiş ve fabrikala-
rımız faaliyetlerine başlamıştır.

38 parselden oluşan OSB’de bu parsellerin tama-
mı tahsis edilmiştir.   Parseller üzerinde üretimde olan 
firma sayısı 10, üretime geçmek üzere olan firma sayısı 
4, yeni tahsis yapılan ve inşaatları devam eden firma 
sayısı ise 6’dır. Bu işletmelerin de faaliyete girmesiyle 
ilçe ekonomisi ve istihdamına önemli katkılar sağlan-
mış olacaktır. Devletimizin arsa bedeli indirimi, vergi, 
sigorta ve faiz desteği vb. gibi teşvik imkânları sunduğu 
Karma Organize Sanayi Bölgemize gelen yatırımcılara 
her türlü kolaylık sağlanmaktadır. Katma değeri yüksek 
nitelikteki kuruluşların Gerede’ye kazandırılması, hem 
hizmet sektörümüzün hem de sanayi sektörümüzün 
daha da nitelikli hale gelmesi ve hacimlerinin büyüme-
si için çalışmalarımız devam etmektedir.

Ayrıca tarihi kültürel zenginliği, yemyeşil doğası, 
yaylaları, gölleri, kışın beyaza bürünen dağları, yazın 
serin havasıyla, dünyayı gezen Barış Manço’nun da 
“Üstü çam altı çim, ömrümde böyle güzel yer görme-
dim” dediği benzerine az rastlanır Esentepe Mesirelik 
Alanı’yla, tarihe tanıklık eden asırlık çamlarıyla kısacası 
muhteşem tabiatı ile insana huzur ve güven veren, bir 
kez ziyaret edeni kendine bağlayıp mest eden, bir yeryü-
zü cenneti olan ilçemizin turizm alt yapısının geliştirilmesi 
ve turizm bakımından sahip olduğumuz potansiyelin daha 
iyi kullanılabilmesi için çalışmalarımız da devam etmekte-
dir. Gerede aynı zamanda önemli kış sporları merkezlerin-
dendir. Arkut Dağı özellikle kayak sporuna başlayanlar için 
ideal kayak pistleri ve kayak tesislerine sahiptir. Burada 
yetişen sporcularımız ülkemizi, yurt dışı müsabakalarında 
başarıyla temsil etmektedir. İlçemiz, Uluslararası ve Ulusal 
Spor Yarışmalarına da ev sahipliği yapmaktadır.

Gerede Köylere Hizmet Götürme Birliği, İl Özel 
İdaresi, KÖYDES ve İlbank’tan temin edilen ödenekler-
le 2020 yılı içerisinde 92 köyümüzde önemli altyapı ve 
üstyapı çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

2020 yılı Özel İdare Ödeneği kapsamında ilçemize 
bağlı köy yollarına 45 km sathi kaplama asfalt yapılmış-
tır. İlçemize bağlı 91 köyümüze 66.789 m² kilitli parke 
taşı döşeme işleri tamamlanmıştır. Köylerimizin içme 
suyu sorunlarının çözümü için 3 adet içme suyu de-
posu, 6 adet içme suyu tesisi ve 1 adet sondaj kuyusu 
çalışması ve 85 adet su depomuza 85 adet tam otoma-
tik ORP kontrollü klorlama cihazı yapılmıştır. İlçemiz 
Aydınlar Köyü HİS Göleti yapımı ve Çalışlar Köyü HİS 
Göleti onarımı tamamlanmış olup vatandaşlarımızın 
hizmetine sunulmuştur.

2018 yılında başlatılan köylerimizde çöp toplama 
hizmeti 1 adet çöp kamyonu ile sürdürülmekte olup 
konteyner ihtiyacının karşılanması için Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı’ndan temin edilen ödenek ile köylerimi-
ze dağıtılmak üzere toplam 174 adet 770 lt ebatlarında 
sıcak daldırma galvenizli çöp konteyneri Devlet Malze-
me Ofisi’ nden alınmıştır.

Köye yönelik hizmetler şantiyesinde köylerimizin 
alt yapı eksikliklerinde kullanılmak üzere 2 adet grey-
der, 2 adet kazıcı yükleyici kepçe, 1 adet yükleyici, 7 
adet kamyon, 1 adet ekskavatör, 2 adet silindir, 1 adet 
yama robotu ve 2 adet hizmet aracıyla yıl boyu aralıksız 
köylerimize hizmet etmeye devam etmiştir. Yaklaşık 
100 km köy yolumuzun rotmiks yama, bakım ve onarı-
mı ile 50 km stabilize yol çalışmaları, birlikte su ve ka-
nalizasyon tesislerinin tamir ve bakım işleri yapılmıştır. 
Köye yönelik hizmetler için kullanılan iş makineleri ve 
hizmet araçları ile yapılan çalışmalarda 150.000 litre 
akaryakıt kullanılmıştır.

Kıymetli Geredeliler,

Yerel yönetimlerimiz ve sivil toplum kuruluşları-
mızla beraber “İki günü eşit olan ziyandadır” anlayışı 
içerisinde çalışmalarımız devam etmektedir. Gere-
de’mizin mevcut potansiyelinin gerek hizmet sektö-
ründe, gerek tarım ve sanayide daha iyi değerlendirile-
bilmesi için her türlü çalışmayı paydaşlarımızla birlikte 
yürütmekteyiz. Tüm bu çalışmalarda bizleri destekle-
yen herkese teşekkür ediyor bu desteği en iyi şekilde 
değerlendirerek ilçemizi hak ettiği konuma ulaştırmak 
için var gücümüzle gayret gösteriyoruz.

Dünyayı daha güzel ve yaşanabilir hale getirecek 
gençlerimizin çıktıkları hayat yolunda onların destek-
çileri olmayı ilke edinen ve gençlerimizin geleceklerini 
sağlam temeller üzerine kurmalarına yardımcı olan 
Gerkav’a ve bu amaca maddi ve manevi katkı sunan 
herkese ayrıca teşekkür ediyorum.

CENGİZ AYHAN KİMDİR?
1980 yılında Almanya’nın Hamburg şehrinde doğ-

du. İlk ve orta öğretimini İstanbul Pendik’te tamamladı.

1997 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’ne girmeye hak ka-
zandı ve 2001 yılında bu bölümden mezun oldu.

Gebze Teknik Üniversitesi’nde İşletme Anabilim 
dalında yüksek lisans yaptı.

İçişleri Bakanlığının açtığı Kaymakam Adaylığı 
sınavını kazanarak 2005 yılında Bolu Kaymakam adayı 
olarak göreve başladı.

2005 – 2006 yılları arasında Balıkesir Balya İlçesin-
de Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. Bir yıl süreyle 
İngiltere’de Leicester Üniversitesi’nde dil eğitimi aldı.

92. dönem kaymakamlık kursunu başarı ile bitirip,

2008 – 2010 Kırklareli Kofçaz Kaymakamı

2010 – 2012 Erzincan Otlukbeli Kaymakamı

2012 – 2015 Mardin Savur Kaymakamı

2015 – 2018 Kahramanmaraş Göksun Kaymakamı

2018 – 2020 Gaziantep Vali Yardımcısı olarak gö-
rev yaptı.

2020 Yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararna-
mesi ile İlçemize Atanmış olup 28/07/2020 tarihinden 
itibaren Bolu Gerede İlçesi Kaymakamı olarak görev 
yapmaktadır. Cengiz AYHAN, Evli ve 3 çocuk babasıdır.

İlçemizde yapılan çalışmalar hem siz vatandaşla-
rımızın hem de ülkemizin refahını ve hayat standart-
larını yükseltmek için devam etmektedir. Bu anlamda 
ilçemizde ve ilçemiz dışında yaşayan Geredeli hemşe-
rilerimizi de ilçemize yatırım yapmaya davet ediyorum. 
Siz Geredeli hemşerilerimi en kalbi duygularımla se-
lamlıyor, saygılarımı sunuyorum...
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BELEDİYE BAŞKANI’NDAN

Mustafa ALLAR
Gerede Belediye Başkanı

GEREDE GÖÇ 
ALMAYA BAŞLAYACAK

Vakfımızın 2021 yılı dergisiyle sizlere hitap 
edebilmenin mutluluğunu yaşıyor, tüm okuyucu-
larımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Değerli Hemşehrilerim, 

2. dönemimizde 2. yılımızı tamamlamış 
bulunmaktayız. Tüm enerjimizi ilçemizin gelişi-
mine, değişimine ve dönüşümüne harcıyoruz. 
Gurbetçi hemşehrilerimizin Gerede’ye her gel-
diğinde, “Evet, burası güzel olmuş, şurası çok 
metruktu, yenisi çok yakışmış” gibi tabirlerine 
uygun çalışmaları hayata geçirmenin heyecanını 
ilk günkü gibi hissediyoruz. 

Bildiğiniz üzere 2020 yılı Çin'in Vuhan 
kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına 
alan Koronavirüs (Covid-19) salgını ile geçti. En 
gelişmiş ekonomileri bile durdurma noktasına 
getirerek aciz bırakan bu virüs henüz tam anlamı 
ile kontrol altına alınabilmiş değil. Birçok Avrupa 
ülkesinde sağlık sistemleri çöktü, huzurevlerinde 
yaşlılar kaderine terk edildi, maske dahi temin 
edilemedi…İşte böyle bir ortamda Cumhurbaş-
kanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğin-
de salgınla mücadele edilerek yukarıda bahsetti-
ğimiz acizlikler bizim ülkemizde yaşanmadı. 

Pandemiye rağmen ülkemizde olduğu gibi 
Gerede’mizde de hizmetler, yatırımlar aksama-
dan büyük bir gayretle devam etmektedir. Halkı-
mıza verdiğimiz sözleri yerine getirmek için gece 
gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizin en büyük 
mahallesi olan Yeni Mahalle’ye Kapalı Semt Paza-

rı yapımına başladık; Tarihi Arasta Çarşısı, Kent 
Müzesi, Cezaevi, Kiliseli Tüccar Han inşaatları 
bitme aşamasına geldi. Bu yapılar 2021 yılında 
hizmete girecektir. Esentepe Sosyal Tesis Binası 
tamamlandı. Deprem riskine karşılık Gerede 
Anadolu Lisesi, Esentepe Ortaokulu ve Musta-
fa-Halil Çevikoğlu İlkokulunun güçlendirmeleri 
yaptırıldı. Orman İşletmesinden tahsisini aldığı-
mız B Tipi Mesire Alanının ihalesini gerçekleş-
tirdik, yapımına ise  2021 yılında başlayacağız. 
4 Yıllık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ise 
girişimlerimizle fakülteye döndürülerek talep 
edilebilirliği artırıldı. Belediye olarak fakültenin 
ihtiyaç duyduğu ek bina ihtiyacını karşılamak 
üzere ihale yaptık; inşaat çalışmalarına başladık. 
Bu kapsamda fakültemize ve meslek yüksek oku-
lumuza yeni bölümler kazandırdık. Arkut Dağı 
Kayak Merkezi'ni geliştirerek Kayak Federasyo-
nu'muzla birlikte hem ulusal hem de uluslararası 
müsabakaların sayısını artırarak ilçemize katma 
değer sağlamaya devam ediyoruz.

Ayakkabılık deri ihtiyacımızın % 40’ını kar-
şılayan ve ilçe ekonomimizin can damarı olan 
tabakhanelerin Deri Organize Sanayi Bölgesine 
taşınması tüm hızıyla devam ediyor. Pandemi 
durgunluğuna rağmen yatırımcılarımız fabri-

kalarını devletimizin de sağladığı yüzde 50 hibe 
modeli ile yapmaya devam ediyor. Şu anda 64 
fabrika inşaaat ruhsatı kesildi. 14 Fabrika faa-
liyetlerine başladı. 43 fabrikada 2021 sonuna 
kadar inşaatlarını tamamlayacak. Ayrıca Deri 
OSB’nin büyük ihtiyaç duyduğu 6 bin M3 kapasi-
teli 2. Arıtma Tesisi yapımı için Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığımız tarafından yakın zamanda ihale 
gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız 
Sayın Mustafa Varank’ın geçtiğimiz günlerde il-
çemizi ziyaretlerinde Deri OSB alanında yaklaşık 
17 Milyon TL maliyetli Düzenli Depolama Alanı 
oluşturmanın sözünü aldık, çalışmalara bu sene 
başlayacağız.

Karma Organize Bölgesinde ise son yıllar-
daki en büyük hareketlilik yaşanıyor. Göreve 
geldiğimizde 4 fabrika varken şu anda 10 fabrika 
üretim yapıyor; 4 fabrika üretime başlamak üze-
re, 6 fabrikanın da inşaatı devam ediyor. Yapımı 
tamamlanan Cezaevinin de memur ve işçi alım-
ları Adalet Bakanlığı tarafından merkezi sistemle 
gerçekleştiriliyor. Bütün bunları bir arada dü-
şündüğümüzde önümüzdeki yıllarda ilçemizde 
işsizlik ve göç verme sorun olmaktan çıkıp göç 
alan bir ilçe konumuna geleceğimizden zerre en-
dişemiz bulunmamaktadır. 

B Tipi Mesire Alanı
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Değerli Hemşehrilerim, 

Şer odakları boş durmuyor. Muvazzaf iken 
ülkeye hiç bir değer katmayan, Mavi Vatan için 
gayret göstermeyen ve şu anda köşelerinde dev-
letin tüm nimetlerinden yararlanarak yaşayan 
hadsiz 104 emekli amiral, vesayetçi odakların 
ülke üzerinde oluşturmak istedikleri karanlığa 
katkı sağlamak ve destek olmak maksadıyla gece 
yarısı bildirisi yayınlayarak -sözde- ülkemiz için 
endişelerini dile getirmiş. Hemşehrilerimizin de 
bizim gibi bu bildiriyi kabul etmeyip tel’in edece-
ğini biliyor ve bu köşeden söz konusu  konunun 
ehemmiyetini vurgulama ihtiyacı hissediyorum. 

Kurtuluş Savaşı, darbeler, doğal felaketler, 
salgınlar, 15 Temmuz gibi Türkiye Cumhuriyeti 
bir çok badireyi milleti ile beraber el ele atlat-
mıştır. Koronavirüs Salgını ve Ülkenin tüm hızını 
kesecek darbe girişimlerinin de aynı inanç ve 
azimle aşılacağına güvenimiz sonsuzdur. Bizim 
inancımız, imanımız ve imkanımız tamdır. Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
liderliğinde başaramayacağımız hiçbir iş, yene-
meyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur.

Bütün bu çalışmalarımızda bize destek ve-
ren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza, 
Milletvekillerimize, Bürokratlarımıza, Belediye 
Meclis Üyelerimize, desteklerini esirgemeyen 
siz değerli Geredeli hemşehrilerime ve belediye 
personelime teşekkür eder; dergimizin tüm oku-
yucularına, vakfımızın tüm destekçilerine  bir kez 
daha sevgi ve saygılarımı sunarım.

Yenimahalle Pazaryeri

Yeni KYK

Esentepe Sosyal Tesis binası Karma OSB Alanı

Şehir Stadyumu Kiliseli Tüccar Han restorasyonu

Ümitköy Arıtma Tesisi

Deri OSB Alanı Arasta inşaatı

Fakülte Ek Binası Kent Müzesi
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Gelişen teknolojinin her geçen gün insan haya-
tındaki etkisinin arttığı günümüzde yaşatılmaya de-
vam edilen bir gelenek olan ferfene, Somut Olmayan 
Kültürel Miras kapsamında olup 2010 yılında gelenek-
sel sohbet toplantıları başlığıyla UNESCO’nun Somut 
Olmayan Kültürel Miras listesine dâhil edilmiştir.1 
Ferfene geleneği, Somut Olmayan Kültürel Miras Söz-
leşmesi’nde (SOKÜM), “C: Toplumsal Uygulamalar, 
Ritüeller ve Festivaller” maddesi içinde değerlendiri-
lirken ayrıca “A: Dilin Somut Olmayan Kültürel Mirasın 
Aktarılmasında Bir Araç İşlevi Gördüğü Sözlü Anlatım-
lar ve Sözlü Gelenekler” maddesi içinde de değerlen-
dirilmektedir.2 

Ferfene: “1. Ortaklaşa yapılan yemekli, içkili top-
lantı. 2. Düğün ya da bayramlarda gençlerin birleşerek 
bir kuzu veya koyun kesip yemeleri. 3. Çocukların ayrı 
ayrı evlerden malzemelerini toplayıp kırda yaptıkla-
rı pilav. 4. Pişmiş yumurta” (Aksoy vd., 2009: 1845) 
anlamına gelmektedir. Özünde sohbet toplantısı ve 
bununla beraber çeşitli oyunlar ile eğlenceye dayalı 
bir gelenek ürünü olan ferfene, Anadolu coğrafyası-
nın hemen hemen her yerinde Yaran, Sıra Yarenleri, 
Yaren Teşkilatı, Kürsübaşı, Sıra Gecesi, Barana, Gezek, 
Sıra Gezme, Oda Sohbetleri, Erfene, Arfana, Harfana, 
Oturma, Oturak, Ateş Gezmesi, Helva Sohbetleri, Ve-
lime Geceleri, Oturak Âlemleri, Sohbet Toplantıları, 
Cümbüş, Oturmah, Muhabbet, Helebiş, Sıra Âlemleri, 
Kef (Atlı 2016:274) gibi farklı isimlerle ve benzer şekil-
lerde icra edilmektedir. Ortaya çıkış noktası itibariyle 
aynı kaynağa dayanan sohbet toplantıları, zamanla 
bulundukları bölgelerin yerel değerlerini de bünyeleri-

1. https://ich.unesco.org/en/RL/traditional-sohbet-meetin-
gs-00385#identification Erişim Tarihi : 12.04.2020.
2. https://ich.unesco.org/en/1com Erişim Tarihi : 
12.04.2020.

ne katmışlardır. Buna bağlı olarak bu meclis ve sohbet 
toplantıları çeşitli bölgelerde bazı biçim ve kavram 
farklılıkları ile değişik şekillerde karşımıza çıkmaktadır 
(Fedakâr 2011: 21).

Ferfene gibi Türkiye dışında da çeşitli isimlerle 
benzer sohbet toplantıları yer almaktadır. Kırgızis-
tan’da Coro Bozo (Arstanbek 2004: 74-79); Özbekis-
tan’da Geşdek (Cenikoğlu 1998: 59); Uygur Türklerinde 
Meşrep (Turdi 1982: 559-585); Kırım Karay Türklerinde 
Konuşma (Altınkaynak 2004: 60-65), Bulgaristan’da 
Muhabbet (Hasan 1998: 46), Romanya Dobruca’da Ta-
laka ve Ciyın adıyla, Suriye-Halep, Irak-Kerkük ve Erbil, 
İran-Tebriz, Merağa ve Mahabat’ta da farklı isimlerle 
icra edilmektedir (Akbıyık 2006:366-371).

 
        Ferfene sohbet toplantıları üzerine daha önce der-
gi sayılarında çeşitli derleme yazıları yer almıştır. Fakat 
bu sohbet toplantılarının toplumdaki işlevleri üzerine 
müstakil bir incelemeye değinilmemiştir. Bu bağlam-
da yazının devamında ferfene sohbet toplantılarının 
işlevleri üzerinde durulacaktır.

Ferfene Sohbet Toplantılarının İşlevleri

Ferfene sohbet toplantılarının çeşitli işlevleri 
bulunmaktadır. Bunların başında iletişim işlevi en 
temel olanıdır. Ferfene, bireyler arasında iletişime ve 
sosyalleşmeye zemin hazırlamaktadır. Bunun netice-
sinde ferfenenin başka bir işlevi de kültür aktarımı 
meydana getirmesidir. Sosyalleşme ve iletişim işlevi 
ile ilgili K.K.9: “Ferfene vasıtasıyla köyde küs olanlar 
barıştırılır, Efendime söyleyeyim dışarıdan filancanın 
çocuğu köye ilk kez ferfeneye geldiğinde ona köy-
deki tüm insanları tanıtma imkânımız olur. Bir daha 
tüm köyü nerede bir arada görür hem.” ifadelerini 
kullanmıştır. Ferfene, katılımcılar arasında iletişimin 

gelişmesinin yanında bireyler arasında kaynaşmayı 
artırmakta, küslüklerin sona ermesine zemin hazır-
lamaktadır. Ferfene sohbet toplantıları, toplumun 
gündelik yaşantısındaki mevcut kurallara uyulmasına 
ve desteklenmesine yardımcı olmaktadır. Sohbet top-
lantılarında katılımcıların, toplantıların düzenlendiği 
günler dışında da belirli bir düzen içerisinde yaşama 
ve davranma mecburiyeti, toplumsal yapı içerisinde 
desteklenen ve kabul gören bir tutum olarak dikkati 
çekmektedir (Fedakar 2011:31). 

Sosyal Öğrenme Kuramı’na göre bireyler cinsiyet-
lerine göre belirlenmiş rol modellerini öğrenirler (Gül-
dü; Kart – Ersoy 2009:103). Ferfene sohbet toplantı-
larına katılan gençler, bu toplantılarda büyüklerinden 

gördükleri davranış kalıplarını öğrenip yaşadıkları ye-
rin kültürüne karşı aidiyet bağı kurarlar. Yalçın, gençle-
rin yetiştirilmesi ile ilgili olan bu işlevi şu şekilde ifade 
etmektedir: “(…) Mert ve olgun bir erkek yetiştirmek 
için bir terbiye ocağı kurmak. Öyle bir ocak ki derli top-
lu, ahenkli şerefli… Bu bakımdan sohbet alemleri birer 
gençlik teşkilatı manzarası arz ederler. Bu ocaktan 
yetişen genç emsali arasında üstün, ocaktan kovulan 
gençse ahlaksız sayılırdı.” (1944: 25). Bu ifadede geçen 
“ocak” resmi olarak sınırları olmayan ve kuralları yazılı 
olarak belirtilmemiş, geleneklerin varlığı ile toplumda 
etkili olan bir kurumdur. Bu kuruma olumsuz davranış 
sergileyenler toplumdan dışlanırlar.

Ferfene sırasında yenilen yemekten sergilenen 
seyirlik oyunlara kadar yer alan tüm etkinlikler, katı-
lımcılar arasında dayanışma, yardımseverlik, güven 
ve sorumluluk duygularını ortaya çıkararak kültürel 
aktarım meydana getirir. Ferfenenin ayrıca William 
Bascom(2010:71) tarafından ifade edilen hoş zaman 
geçirmeyi sağlama, eğlenme ve eğlendirme; değerle-

Fotoğraf 1. Temsili bir ferfene sohbet toplantısı icrası
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re, toplum kurallarına ve törelere destek verme; eğitim 
veya kültürün gelecek kuşaklara aktarılarak eğitilmesi 
gibi folklorun işlevlerine uygun olduğu görülmektedir. 

Ferfenede yer alan oyunlar sırasında herkese 
eşitlik ilkesi gözetilir. Kişilerin sosyal statüleri önem-
senmez. Bu açıdan misafirler, günlük hayatta aile, iş 
ve toplumsal çevre şartlarına bağlı olarak ortaya çıkan 
kişisel ya da toplumsal baskıları bir kenara atarak ku-
rallar çerçevesinde eğlenebilmektedirler. Günümüzde 
Ferfene, ekonomik sebeplerle köylerinden uzakta ya-
şayan insanları buluşturan, bunun yanında köylerine 
hiç gitmemiş olan yeni neslin köye gitmesine bir araç 
ve aynı köyden birbirini hiç tanımayan insanların ta-
nışmalarına da vesile olmaktadır.

Sonuç

Türk toplumuna ait somut olmayan kültür mirası 
olan ferfene sohbet toplantıları, Gerede’de her yıl kış 
mevsiminde ve genellikle Aralık-Ocak ayları içerisinde 
icra edilmektedir. Bu geleneksel toplantılarda, yöre-
sel müziklerin, halk oyunlarının, seyirlik oyunların, 
tekerleme oyunlarının icra edilmesi ve yöreye özgü 
yemeklerin hazırlanması, toplumsal yaşamda pozitif 
karşılanacak davranışların sergilenmesi, kültürel ak-

tarımın yanı sıra sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın 
ortaya koyulması gibi çeşitli unsurların yaşatıldığı göz-
lemlenmiştir.

Ferfene sohbet toplantılarının, William Bascom 
tarafından ifade edilen hoş zaman geçirmeyi sağlama, 
eğlenme ve eğlendirme; değerlere, toplum kurallarına 
ve törelere destek verme; eğitim veya kültürün gele-
cek kuşaklara aktarılarak eğitilmesi gibi folklorun iş-
levlerine uygun olduğu görülmektedir. Bunun yanında 
kişilerin toplumsal baskıdan kurtulması gibi çok çeşitli 
işlevleri de bulunmaktadır.

Ferfene’nin Gerede’de tahmini olarak üç asırlık 
serüveninde toplantıların icrası ile ilgili çeşitli değişik-
likler, günümüzün şartları ve değişen eğlence anlayışı 
ile kaçınılmaz olmuştur. Gerede’de 1950’lili yıllara ka-
dar yer alan sohbet toplantıları, “sohbet” adıyla anıl-
makta ve içerik olarak günümüzdeki Ferfene sohbet 
toplantılarına göre farklılıklar içermektedir. 1950’lili 
yıllardan sonra sohbet toplantılarının icracıları tüke-
nince sohbet toplantıları artık düzenlenmemektedir. 
Ferfene sohbet toplantıları ise ilçenin demografik ya-
pısının değişmesine rağmen en az yılda bir kez olarak 
düzenlenmeye devam etmektedir. Ferfenede yer alan 
seyirlik oyunların günün sosyal ve kültürel toplumuna 

uygun olarak icracıları tarafın-
dan evrimleştirildiği veya yeni 
oyunların türetildiği tespit 
edilmiştir. Gözlem yapılan iki 
farklı köyün Ferfene sohbet 
toplantılarında da birbirinden 
neredeyse tamamen farklı 
seyirlik oyunların sergilendiği 
kayıt altına alınmıştır. 

Günümüzde Ferfene, 
ekonomik sebeplerle köylerin-
den uzakta yaşayan insanları 
buluşturan, bunun yanında 
memleketlerine hiç gitmemiş 
olan yeni neslin memleketleri-
ne gitmesine bir araç ve aynı 
köyden birbirini hiç tanımayan 
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Fotoğraf 2. Gerede Yunuslar Köyü’nde icra edilen bir ferfene

Fotoğraf 3. Gerede Yunuslar Köyü’nde icra edilen bir ferfene

insanların tanışmalarına da vesile olmaktadır. Bu bağ-
lamda kitlesel iletişim cihazlarının yaygın olmadığı za-
manlardaki uzun kış gecelerinde hoşça vakit geçirme 
işlevselliği yerini, katılımcıların birbirleriyle ve mem-
leketleriyle buluşmasında aracılık oluşturma işlevine 
bırakmak üzeredir.

Çalışmada elde edilen veriler ışığında günümüz-
de Ferfene sohbet toplantılarının düzenlenmesinde 
bireysel çabaların ya da ekonomik olarak kısıtlı imkâna 
sahip köy derneklerinin öncü rol oynadığı görülmekte-
dir. Geleneğin sonraki kuşaklara aktarımının süreklili-
ği açısından belediyelerin ya da ilgili diğer kurumların 
maddi olarak destek sağlamaları yerinde olacaktır.
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ARAŞTIRMA

Babam Çubuklu anne tarafım Geredeli idi. Kış ve 

yaz mevsimlerinde annemgilin köyü olan Kürkçüler'e 

gelirdim. Dedemin en büyük erkek torunu olduğum-

dan pek çok defa onlarla birlikte yaşamıştım. Bilhassa 

1984'ten itibaren daha net hatırladığım pek çok ha-

tıram bulunuyordu dedemgil ile. Yazları Kürkçüler ile 

Yazıkara Köyü'nün yaylasına çıkardık, dedemgilin çok 

fazla sayıda davarı olduğundan daha ileride At Avla-

sı denilen yerde çadır kurar, burada davar güderdik. 

Yıllar boyunca o coğrafyada gezip dolaştım. Hz. Pey-

gamber'in bir süre yaptığı gibi ben de davar güttüm, 

çobanlık yaptım. Yaylamızda oduna gittim, mantar 

topladım, yalamuk yedim, Erenler'den salıncağa 

bindim, yaptığımız kağnılar ile ovaya doğru yarışlara 

katıldım. Yer yer elimde tüfek ava gittiğim bile oldu. 

Köyümüzde de güz işlerinde dedemgile yardımcı olur-

dum. İlk defa yüzmeyi Ulusu Deresi'nde bizim köyde 

öğrendim. Burada balık tuttum, kum çektim, çevrede-

ki ağaçlardan ok yapıp, attım. Geriye doğru şöyle bir 

bakınca küçük dünyama köy ve yaylamızın ne çok şey 

kattığını ve bu coğrafyalarda ne de güzel günler geçir-

diğimi fark ediyordum. 

Ben bunları yaşarken tabii olarak köyümle de 

ilgilenmeyi ihmal etmedim. O zamanlar Ankara Mer-

kez İmam Hatip Lisesi'nde okuyordum. İlgi alanlarım 

değişmeye ve gelişmeye başlamıştı. Köyümüzün tari-

hiyle, eskilerle daha da fazla ilgilenmeye başlamıştım. 

Köyümüzde eskiye dair elime ne geçerse peyder pey 

Ankara'ya taşıyordum. Büyük dedem Bıyıklıoğlu Dur-

muş Ali b. Mustafa'nın el yazması kitaplarını (4 adet) 

topladım. Daha derli toplu olsun diye bir de ciltlettim, 

hala pişmanlık duyarım. Bugünkü aklıma olsa idi, 

bunu asla yaptırmazdım. Koca lakabıyla anılan Musta-

fa dedemin bir ara muhtarlık yapması ile kendisine ge-

len bazı mektuplar, kitaplar -ilginçtir ki muhafaza edil-

mişti- onları aldım ve Ankara'daki evimize götürdüm. 

Kendisi de Geredeli olan İslam tarihi öğretim üyesi 

Prof. Dr. İrfan Aycan hocamgilin, Gerede Belediyesi ile 

birlikte yapılacak sempozyum (Osmanlı Devletinin Ku-

ruluşunun 700. Yılında Geçmişten Günümüze Gerede 

Sempozyumu) toplantılarına ben de katılmaya başla-

mıştım. Birkaç toplantı sonrasında sempozyum hazır-

lıkları yoluna girmişti. "Gerede'de Osmanlıdan Kalma 

Vakıflar ve Tarihi Eserler" adlı konumu çalışmak üzere 

ilk olarak Ankara'da Vakıflar Genel Müdürlüğü 

arşivlerine gitmiş, bilahare de 

kardeşlerimle birlikte 

merhum peder beyin 

şahin marka aracı 

ile Gerede ve Gere-

de'nin köyleri ile Eski 

Çağa Köyü Yıldırım 

Hamamı’nı ziyaret et-

miştik. O dönem Türk-İs-

lam Sanatları Tarihi araştır-

ma görevlisi idim. Uzun bir 

metre almış, Çoğullu ve Samat 

köylerindeki köprüleri ölçüp, 

planlarını çizmiş, hatta resmini 

bile çizmiştim. Çocukluğumun geç-

tiği bu coğrafyayı artık akademik göz-

le incelemeye başlamıştım. Dedemgil 

ve valide hanımdan çok sık işittiğim Efendigil'in kona-

ğının içine ise ilk defa 1999'de girmiştim. Ulusu'nun 

üstünde, önündeki muazzam bahçesiyle döneminde 

önemli bir konak olduğu anlaşılan Efendigil'in konağı 

aslında çok erken bir süreçte benim hayal dünyama 

girmişti. Konak çoktan terkedilmişti ama muhtelif 

hizmet binaları İpekgil ailesi tarafından kullanılıyordu. 

Aşağı Köy'deki pek çok aile içme suyunu konağın al-

tındaki çifte lüleli ve oluklu buardan karşılıyordu. Bu 

konağın altında benim ailemin de bilhassa bostan ola-

rak kullanılan bir arazisi vardı. Efendigil burayı çok iyi 

planlamışlardı. Bahçe dereye kadar iniyordu. Çok fazla 

sayıda büyük ağaç vardı. Konağın bir girişinde aslan 

heykeli; diğerinde ise bir sütun ve dibek taşları vardı. 

Kur'ân-ı Kerim'de muhtelif yerlerde zikri geçen 

"altında ırmaklar akan cennet" (Nisâ 4/122) herhalde 

bizim köyümüz, yani Kürkçüler köyü olmalıydı. Hani 

tablolara konu olan pitoresk manzaralar olur ya işte 

tam da öyle bir manzarası vardı benim köyümün ve 

dahi bu konağın. Bu konaktan topladığım kitap, kağıt 

ne varsa hepsini bir çuvala koymuş ve Ankara'nın yo-

lunu tutmuştum. 

1999 depremi nedeniyle gerçekleşmeyen Gerede 

Sempozyumu için hazırladığım "Gerede'de Osmanlı-

dan Kalma Vakıflar ve Tarihi Eserler" adlı çalışmam bir 

yıl sonra yayınlandı.  (Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 

700. Yılında Geçmişten Günümüze Gerede Sempozyu-

mu, Aralık 2000, s. 81-103).

Bu çalışmayı hazırlarken bulduğum pek çok mal-

zemeyi peyderpey değerlendirmeye çalıştım. Aynı yıl 

içerisinde Gerede Kültür, Kalkınma ve Dayanışma Der-

gisi'nde yayınladım. İlk yazım, daha önceki çalışmam-

da yer veremediğim vakıflara dair "Gerede Vakıfları" 

ile ilgili idi. İkincisi ise TRT repertuvarında bulunan 

iki Gerede türküsü ile geçen yıl Rahmet-i Rahmân'a 

kavuşan Kürkçülerli Duran Ceylan, Karapazarlı Hatice 

Nine ve Geçitlerli Hatice Aba'dan nakledilen ve ken-

di validemden derlediğim manilerle ilgili "İki Gerede 

Türküsü ve Maniler" başlığını taşıyordu (Mayıs 2000; 

Sayı 5, s. 36-38).

Bir taraftan köyümle ilgili malzeme topluyordum, 

aile fertlerini, yakın akrabalarımı bulduğum ilk fırsat-

ta konuşturuyor ve kayıt altına alıyordum. Hemen 

ardından bunları metne döküyordum. Bir sonraki yıl 

Kürkçüler Köyü adlı yazımı yayınladım (Mayıs 2001; 

Prof. Dr. Fatih ERKOÇOĞLU
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
İnsan ve Toplum ve Bilimleri Fakültesi
Bilim Tarihi
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Sayı 6, s. 23-27). Bu esnada dedemin muhtarlık za-

manında kendisine gelen bazı mektupları bulmuş ve 

okumuştum. O mektuplardan bir tanesi çok ilginçti. 

Bunu burada paylaşmak istiyorum. 29.05.1985 tarihin-

de Adana Kükçüler Köyü'nden gelen mektup -zanne-

dersem- birkaç sayfadan oluşuyordu. Mektubun son 

sayfası elimize geçtiğinden mektubu gönderen zatın 

kim olduğu tarafımızca bilinmiyordu. Fakat elde kalan 

sayfaya rağmen mektubu yazanın, Kürkçüler köyleri 

ile ilgili ciddi bir araştırmaya giriştiği anlaşılıyordu. 

Zira o şahsın tespitine göre biri Suriye’de 12 tanesi de 

yurdumuzda olmak üzere toplam 13 tane Kürkçüler 

adlı köyün varlığı söz konusu idi. Aynı zamanda Gerede 

Kürkçüler Köyü’ne ulaşan mektupdan diğer köylere de 

gönderildiği o şahsın ifadesiyle fark ediliyordu. İmzası 

mektupta belli olan bu zatın bu girişimine yıllar sonra 

cevap verme bahtiyarlığına eriştim. Mektubu gönder-

diği yılda köyde kendisine istediği bilgileri verecek ve 

ulaştıracak bir muhatab bulabileceğini zannetmiyor-

dum. Diğer köylerde yaşayanların da bundan farklı bir 

davranış sergilediklerini düşünmüyordum. Buna rağ-

men bu konuyla ilgilenen şahsın o gayretlerini takdir 

ediyor ve kendisi hakkında bilgi edinmek istiyordum. 

Zira bu şahsın araştırmaları sonucunda epey malzeme 

edindiğini düşünüyordum. Oturduğumuz sitede bir 

arkadaş vardı. Selamlaşırdık, kendisinin Adana Millet-

vekili Musa Budak Bey'in danışmanı olduğunu öğre-

nince de  zikrettiğim konuyu kendisine açtım. Birkaç 

gün sonra arkadaşımız, yıllar önce mektubu gönderen 

şahsın Kalender Cemek adında birisi olduğunu ve ha-

len Adana'da Kürkçüler köyünde yaşadığını söylemişti. 

Telefon numarasını da bulmuş ve bana vermişti. O gün 

hemen Kalender Bey'i aradım ve yıllar sonra mektub-

larında sordukları sorulara cevabımın olduğunu söy-

ledim. Hazırladığım Kürkçüler köyüne dair metni de 

kendisine 21.05.2002 tarihinde gönderdim.

Özelde köyümüzle ilgili çalışmaları sürdürürken 

Gerede’yle de ilgili bazı hususları ele almaya çalışıyor-

dum. Her ne kadar bir taraftan İslâm tarihi konula-

rında uzmanlaşmamı sürdürürken bilhassa Abdullah 

Demirci hocamın yönlendirmesiyle Gerede ile ilgili 

mahallî çalışmalar da hazırlamaya çalışıyordum. Bu 

esnada "Kastamonu ve Müstakil Bolu Sâlnâmeleri'nde 

Gerede Kazası’nda Görev Yapan Şahıslar" ile (Gerede 

Kültür, Kalkınma ve Dayanışma Dergisi, Haziran 2002; 

Sayı 7, s. 12-15.) daha sonra da "1921-1922 Bolu Livası 

Sâlnâmesi (Yıllığı) Gerede Bölümü"nü çevirdim (Ge-

rede Kültür, Kalkınma ve Dayanışma Dergisi, Mayıs 

2007, Sayı 12, s. 28-29).  

Bu yıllarda danışmanım Prof. Dr. İrfan Aycan 

hocam da bir Gerede Köyleri Albümü çalışması hazır-

lığına girişmiş bu vesile ile de belediyenin tahsis ettiği 

bir araç ile Gerede'nin bir tanesi hariç bütün köylerini 

gezerek fotoğraflama imkanı bulmuştum.

Bu süre zarfında hem köyümle hem de akraba-

larımın olduğu diğer köylerle ilgili çalışmalarımı sür-

dürüyordum. Kürkçüler köyünden merhume Duran 

Ceylan'dan bir yazma Kur'ân-ı Kerîm aldım. Mangallar 

köyünde bulunan eski bir evden, içerisinde “ashâb-ı 

bedr”in adlarının yer aldığı bir hamaylı getirdiler. Bu 

hamaylı takriben 200 yıllıktı. Üçpınar Köyü’nde enişte-

min bir akrabası, kendisine intikal eden kitapları bana 

verdi. Bilhassa kendi aileminki başta olmak üzere, 

Efendigil'in konağından bulduğum kitaplar ile de kü-

tüphanem daha da genişledi. Bilahare bir Geredeli'nin 

satmak için sorduğu el yazmasını da, Gerede'den oldu-

ğu için ve dahi hiç de ihtiyacım olmamasına rağmen 

yüksek bir rakamla satın almak zorunda kaldım.

Zaman içerisinde topladığım kitap, belge gibi 

muhtelif malzemeleri yayına dönüştürmeye devam 

ediyordum. 2010 yılında, yıllar önce köyümüzeki 

Efendigil ailesinin konağından topladığım kitaplar 

üzerinden "Efendigilin Konağı" adlı yazı ile ailemin 

terekesinde bulduğum büyük dedemin, Türk Teyyâre 

Cemiyetine üye oluşuyla ilgili olarak "Türk Teyyâre 

Cemiyeti Azasına Mahsus Teahhüd Varakası ve Dü-

şündürdükleri" isimli yazıyı hazırladım (Gerede Kültür, 

Kalkınma ve Dayanışma Dergisi’ Gerede Kültür, Kal-

kınma ve Dayanışma Dergisi, Temmuz 2010; Sayı 15, 

s. 10, 11-14, 15.).

2012 yılında ise yıllardır yanında gelip geçtiğimiz 

bir buar ile ilgili olarak Pınar'a Varmadın mı? yazısını 

kaleme aldım (Gerede Kültür, Kalkınma ve Dayanışma 

Dergisi’ Gerede Kültür, Kalkınma ve Dayanışma Dergi-

si, Temmuz 2012; Sayı 17, s. 40, 41). Kitabesi kısmen 

kırılmış, artık suyu akmayan bu buarı, türkü sözleri 

üzerinden konuşturdum.

En son ise bir sonraki yıl Baki ile Mükerrem baş-

lıklı yazımda kendi ailemden Baki ile Emingil'in kızı 

Mükerrem'in hayat hikayesini ele aldım. Birisi fesli 

olan iki mezar taşı üzerinden iki aşığın, oldukça kısa 

süren dokunaklı hayatına yer verdiğimiz bu yazı ile 

aslında tarihçilerin pek de önem vermediği köydeki 

yaşama ışık tutmuş olduk (Gerede Kültür, Kalkınma ve 

Dayanışma Dergisi; Gerede Kültür, Kalkınma ve Daya-

nışma Dergisi, Eylül 2013, Sayı 18, s. 23). 

1 Nisan 2014 tarihinde Abant İzzet Baysal Üniver-

sitesi Kongre Merkezi'nde Hz. Peygamber ve Okçuluk 

üzerine bir konuşma yapmak için kemankeş hocamız 

Adem Yılmaz Bey ile Bolu'ya gidiyorduk. Biraz vakitlice 

çıkmıştık. E5'den giderken hocamıza Gerede'yi gös-

termek istemiştim. Kiliseli Tüccar Han, Arasta, Yukarı 

Tekke gibi tarihi dokuyu gezdikten sonra Söğütlü Kah-

ve'nin alt tarafındaki bakırcılara da uğramıştık. Ho-

camız yatağan, kılıç vs. bakıyordu. Güzel bir yatağan 

getirilince onu satın almış bir de pas attırmıştı.  

17 Mayıs 2014 tarihinde İlahiyat Araştırmaları 

Merkezi'mizin gerçekleştirdiği IV. Öğrenci Sempozyu-

mu sonrasında öğrencilerimizi Kastamonu'ya günü-

birlik bir geziye götürmüştük. Şehri gezdikten sonra 

akşama doğru eski kitaplar satan bir satıcıya uğramış-

tım. Kitaplara bakarken, dükkan sahibine elinde kılıç 

olup olmadığını sormuştum. Kitapçı oturduğu sandı-

ğın altından bir kılıç ile iki yatağan çıkarmıştı. İyi bir 

pazarlık sonrasında 850 liraya bunları satın almıştım. 

Kabzaları sağlam olmayan kılıçlar kir pas içindeydi. 

Gerede'deki bakır ustası geçen aldığımız yatağanın 

pasını atmıştı. Yolum tekrar Gerede'ye düştü ve o 

bakırcı ustasına aldığım kılıçları götürdüm. Usta, pas 

atarken kılıç ve yatağanların fiyatını benden öğrendi 

tabi. Benim üniversitede çalıştığımı da öğrenmişti bu 

arada. “Hocam başka yatağan almak ister misiniz?" 

diye sorunca, ben de "Silahları görmem lazım." de-

dim. Birlikte Söğütlü Kahve'nin üstündeki bir başka 

bakırcı dükkanına gittik. Yatağanları görünce hemen 

vuruldum tabi. Usta da benim vurulduğumu anladı. 

Sonra başladık fiyat konusunda pazarlığa. En nihaye-

tinde biri küçük diğer büyük kabzaları oldukça sağlam, 

üzerlerindeki yazıları da okunan iki yatağana 1350 tl 

verdim. Yıllar öncesinde rahmetli anneannem benim 

silahlara olan bu ilgimi ve düşkünlüğümü görünce, "O 

kadar çok kılıcımız vardı ki hepsini çaya (Ulusu) attık." 

demişti. Ben de "Ya hu! Aileden yarın birisi çıkar da 

belki bunlarla ilgilenir filan diye düşünmediniz mi?" 

derdim. Tabi kadıncağız haklıydı. 12 Eylül ile birlikte 

vatandaş korkusundan elindeki silahlardan kurtulma-

ya çalışmıştı tabi kendi yöntemleri ile. Belki de usulüy-

le sarılıp gömülseydi, bu şekilde önemli miktarda para 

harcamadan epeyce ata yadigarı silahım olabilirdi.    

Gerede'ye gidiş gelişlerimizde çektiğim fotoğraf-

ları, topladığım eşyaları (kitap, gazete, çakı, av tüfeği, 

kama, lamba vs.) ve akrabalarımdan duyduğum hika-

yeleri, sözleri… ne varsa her şeyi kaydetmeye, muhafa-

za etmeye devam ediyorum. Valide hanım, teyzelerim 

ve akrabalarımın söylediği herseyi geçiştirmeden bir 

deftere kaydediyorum. Allah izin verirse, elde ettiğim 

bu malzemeyle oluşturduğum bu yazılar ve yıllar geç-

tikçe elde ettiğim yeni veriler ışığında ailemin köyü 

olan Kürkçüler köyünü yeniden, ama müstakil bir 

kitap olarak ele alıp, yazmaya niyetlendim. Hazırladı-

ğım bu kitabın Gerede'nin sosyo-ekonomik ve kültürel 

hayatına karınca kararınca bir katkı niteliğinde olması 

bütün arzumdur.
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Ölüm ve Yaşam Arasında:
1845 Orta Anadolu Kıtlığında Gerede

Gerede kuraklık ve kıtlığın Orta Anadolu ve 
çevresini şiddetli bir şekilde etkilemeye başladığı 
1840’ların ortalarında merkezdeki 5 mahalleden 
ve 100’ün üzerinde köyden oluşan orta büyük-
lükte bir kazaydı. Yalnızca erkeklerin kayıt altına 
alındığı 1840 tarihli nüfus sayımına göre Gere-
de’de 6.455 kişi yaşıyordu. Muhtemelen kaza 
merkezinin ve köylerinin toplam nüfusu 10.000 
ile 15.000 arasındaydı. İlerleyen tarihlerde vilayet 
salnamelerinin verdiği rakamlara göre nüfus im-
paratorluğun son dönemlerinde 14.000-15.000 
civarındaydı. Salnamelere göre kaza nüfusu 1872 
tarihinde, yani 1870’lerin ilk yarısında meydana 
gelen kıtlıktan hemen önce 14.768 kişiden olu-
şuyordu.1

Gerede’nin tarihi üzerine yapılan akademik 
ve popüler araştırma ve yayınlarda 1845 kurak-
lığının ve kıtlığının Orta Anadolu’ya göz kırpan 
bu Kuzeybatı Anadolu kazasını etkilediğine dair 
hiçbir işaret yoktur. 1840’ların ortalarında yaşa-
nan kuraklık ve kıtlıkla ilgili bilinenlerin azlığın-
dan kaynaklanan bu durum kuraklığın ve kıtlığın 
Geredelileri etkilemeyecek uzak bir coğrafyada 
meydana geldiği izlenimini uyandırmaktadır. 
Oysa Tanzimat’ın ilanından altı yıl sonra mey-
dana gelen bu afet, Orta Anadolu’nun yanında, 
çevre kent ve kasabalarda da hissedilmiş; Gere-
de’yi şiddetli bir şekilde etkilemişti. İkisi de Kuzey 
Anadolu dağ silsilesinin bir parçası olan, kuzey-

1  Gerede Temettüat Defterleri H. 1260-M.1844 cilt 1, R. Kaşmer 
(haz.), İstanbul, 2015, s. 39-48; Gerede Nüfus Defterleri cilt 1 1840 
(Giriş-Metin-Dizin), M. Süme, A. O. Çalık, T. Araz, İ. Yetiş, M. Tarhan, 
B. Aksay (haz.), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü 
Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Bolu, 2015, s. 20-22; Salnâ-
me-i Sene-i 1289, 1289/1872, Matbaa-i Vilâyet, Kastamonu, s. 147.

de Arkut Dağı (Gökçeler) güneyde ise Köroğlu 
Dağları tarafından çevrilen; Karadeniz’in nemli 
ılıman iklimi ile Orta Anadolu’nun sert karasal 
iklimi arasında bir geçiş bölgesi olan Gerede ba-
tıdan doğuya doğru Ankara’nın kuzeyinde kalan 
Göynük, Ayaş, Kızılcahamam, Çerkeş, Çankırı ve 
Kalecik ile birlikte kuraklıktan ve kıtlıktan en çok 
etkilenen yerler arasındaydı.

Kuraklığın ve kıtlığın Gerede’deki etkile-
ri hakkındaki bilgilerin azımsanmayacak bir 
kısmı Gerede’nin bir kazası olarak bağlı bu-
lunduğu Bolu’nun kaymakamı Tahir Bey ile 
kaza müdürü Ahmed Ağa arasında sebepleri 
eskiye dayanan rekabete ve sürtüşmeye dayan-
maktadır. Kıtlığın Orta Anadolu ve çevredeki 
yerleşim yerlerinde saltanatını tahkim ettiği 
1846 sonbaharında Bolu’nun kaymakamı 
Tahir Bey’in yazdıkları endişe edilecek bir şey 
olmadığını anlatmaktadır.4 Kasım 1846’da 
İstanbul’a gönderdiği bir marûzatta Ramazan 
ayında (Eylül 1846) bir heyetle birlikte yapılan 
ziyarette kazanın “maşallah feyz ve bereket” 
içinde bulunduğu anlatılacaktır.2 Kaymakamın 
başında bulunduğu bu heyet kuraklık ve kıtlıkla 
ilgili olarak Geredelilerden gelen şikâyetleri araş-
tırmak ve yerinde görmek üzere oluşturulmuştu. 
Geredelilerin Tahir Bey’den beklediği kazanın ku-
raklıktan ve kıtlıktan şiddetli bir şekilde etkilendi-
ğini anlatan bir rapor hazırlamasıydı. Bu sayede 
vergi affı/indirimi elde edebilir ya da devletten 
çeşitli yardımlar alabilirlerdi. Ne var ki Tahir Bey 
Geredelileri hayal kırıklığına uğratmıştı. O, duyu-
lan korku ve endişenin aksine abartılacak bir şey 
olmadığını düşünüyordu. Ona göre arzuhallerde 
dillendirilen “memlekette kimse kalmadı” gibi 
cümleler gerçeği yansıtmaktan çok uzaktı. Kendi 
ifadesiyle “hakikaten biraz kesan dağılmış ise de” 
bunun kuraklık ve kıtlıkla fazla bir ilgisi yoktu.

Tahir Bey marûzatında sözü döndürüp sü-
rekli bir şekilde Gerede kazasının müdürü Ah-
med Ağa’ya getirmektedir. Yazışmalar dikkatle 
incelendiğinde kaymakam Tahir Bey ile kaza mü-
dürü Ahmed Ağa arasında düşmanlığa varan bir 
husumetin olduğu görülecektir. Tahir Bey, Gere-

2 T.C. Devlet Arşivleri Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA), MVL: 9/29, 15 Za 1262 (4 Kasım 1846).

3  BOA, A.DVN: 16/56, 1 B 1262 (25 Haziran 1846).

4  Bkz.BOA, DH.MUİ: 1-6/55, 26 Safer 1327 ( 19 Mart 1909 ve muhtelif tarihler); M. Şaşmaz, “Niğde ve Çevresinde Kıtlık (1887-1892)”, M. Şaşmaz 
(edi.), Niğde Tarihi Üzerine içinde, Kitabevi, İstanbul, 2005, s. 181-209.

5  BOA, A.MKT: 44/93, 7 B 1262 (1 Temmuz 1846); BOA, İ.MVL: 78/1519, 9 C 1262 (4 Haziran 1846 ve muhtelif tarihler).

de’deki sorunların kuraklık ve kıtlıktan değil biz-
zat Ahmed Ağa’dan kaynaklandığını iddia edecek 
kadar ileri gidecektir. Ona göre hırsı, ahaliye bas-
kısı ve insanları kendi çıkarlarını kollayacak şekil-
de yönlendirmesi Ahmed Ağa’yı sorunun kaynağı 
yapıyordu. Tahir Bey’in Ahmed Ağa’ya yönelik 
ithamları uzun bir listeden oluşuyordu. Ahmed 
Ağa’nın “mugalata” yapmak ve “yalan” atmakla 
suçlandığı marûzatta, Tahir Bey’in daha yüksek 
olduğunu düşündüğü, vergi gelirinin düşük gös-
terilmesine yönelik hilelerden bahsedilmiştir. 
Tahir Bey’e göre durumu abartan mahzarlar ve 
mazbatalar hazırlattıran Ahmed Ağa’dan başkası 
değildi. Böylece vergi gelirini düşük gösterecek 
ve gerisinin üzerine konacaktı. Ahmed Ağa, ayrı-
ca, “Gerede kazası harab olmuş” intibaını kasıtlı 
olarak yaratmaya çalışıyor; bununla sultanın şef-
katini çekerek verginin affedilmesini amaçlıyor-
du. Oysa bunu gerektirecek bir durum yoktu. 
Çok şükür tarlalarda ürünler iyi, küçük sorunlar 
dışında her şey yerli yerinde diye yazacaktı.

Yazdıkları elbette gerçeği yansıtmıyordu. 
Geredeliler, 1846 yılının Haziran ayında yazdık-
ları bir arzuhalde ahaliyi ölenler, göç edenler 
ve kalanlar olmak üzere üç gruba ayırmışlardır. 
Arzuhali yazanlar geri kalanlardı yani evleri-
ni, topraklarını terk etmeyenlerdi. Kendilerini 
“telef olmayacak derecede idare” ediyoruz 
diye tanımlıyorlardı.3 Şüphesiz son derece zor 
koşullar altında yaşıyorlardı. İmparatorluğun 
son dönemlerinde yaşanan kıtlıklarda insanlar 
açlıklarını bastırabilecek her şeyi tüketiyor; 
doğada buldukları, bir kısmı zehirlenmelere ve 
ölümlere yol açan, otları ve kökleri kaynatıp aş 
yapıyorlardı.4 Kaynaklar Gerede dahil bölgede 
yaşanan kuraklık ve kıtlıktan etkilenen insanların 
bir miktar buğday alabilmek için sahip oldukları 
hayvanları ve para edebilecek şeyleri yok pahası-
na sattıklarını haber vermektedir. Yerli ve yaban-
cı tüccarın Karadeniz ve Marmara iskelelerinde 
beklettiği buğdaya ulaşmak için günlerce yürü-
meleri ve kendilerine dayatılan yüksek fiyatlara 
boyun eğmeleri gerekiyordu.5

Kuraklık ve kıtlık ancak başkalarının yardı-
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mıyla ayakta durabilecek büyük bir insan kitlesi 
yaratmıştı. Devletin yardım elinin bunların ne 
kadarına ulaşabildiğini tahmin etmek güçtür. 
Ancak bu konuda kapsayıcı politikalar değil 
bireysel girişim ve çabalar ön plana çıkacaktır. 
Mesela Ankaralılar kentin mutasarrıfı Vasıf’tan 
memnuniyet duyuyorlardı; ihtiyaç duyanlara ek-
mek ve aş dağıttırmış, kentin sokaklarında başı-
boş gezen ve bir bölümü kimsesiz olan çocukları 
toplatıp ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamıştı.6 
Kıtlığı yaşayan aynı zamanda göç alan bir merkez 
olarak Ankara oldukça kalabalıktı, hareketli 
zamanlar geçiriyordu. Oysa göz önünde olmayan 
daha küçük bir merkez olarak Gerede’nin 
sokakları sakindi; kaza kıtlıktan etkilenenlerin bir 
umut sığındıkları bir yer değildi. Bununla birlikte 
yerlerinde kalan Geredeliler içinde bulundukları 
durumu hassas olarak tanımlıyorlardı. Yardım 
olmazsa “perâkende ve perişân” olacaklarının 
farkındaydılar.7 Ahmed Ağa’nın girişimleri, Bolu 
kaymakamı Tahir Bey’in iddia ettiğinin aksine, 
insanların başka yerlere yönelmesini yavaşlatı-
yordu. Yardım faaliyetlerini örgütleyebilecek ve 
daha uzak yerlerden tahıl temin edilmesini sağ-
layabilecek dolayısıyla göçü ve ölümleri önleyebi-
lecek kişilerden biriydi, belki de tek kişiydi. Gere-
deliler onu savunurken iskelelerden ve Tekirdağ 
gibi uzak yerlerden zahire getirttiğini ve hatta 
kendi malı olanı dağıttığını; bu şekilde daha fazla 
kişinin göç etmesinin (ve ölmesinin) önüne geç-
tiğini anlatacaklardır.8 Onun eşraftan biri olması 
büyük bir ihtimalle Gerede’nin ve Geredelilerin 
kıtlıkla baş etmesine olumlu yansımıştır. Tanınan 
bir ailenin mensubu olarak prestijini korumak, 
kendisine yöneltilen suçlamaların yersizliğini 
ortaya koymak ve açığını kollayan rakiplerinden 
daha iyi olduğunu göstermek adına kıtlığa gücü 
yettiğince müdahale etme arzusu ağır basıyor 
olmalıydı.

Kuraklığın ve takip eden kıtlığın birçok ki-
şinin canına mal olmasına karşın Gerede, çevre 
kent ve kasabalara oranla, kuraklık ve kıtlığı 
daha az zararla atlatacaktır. Bunda Geredelilerin 
İstanbul’daki hemşehrilik bağlarını çok etkili bir 
şekilde kullanmaları ve kıtlığın şiddeti artmadan 
harekete geçmiş olmaları etkili olacaktır. Coğrafi 
yakınlık Geredelilere İstanbul’u yakından tanıma 
ve kentle sıkı ilişkiler geliştirme imkânı veriyor-
du. İstanbul’daki ayakkabıcı esnafının kösele 
ihtiyacının karşılanmasıyla ilgili 19. yüzyılın baş-
larına ait bir yazışmada Gerede başkente yakın 
(civâr-ı saltanat) bir kaza olarak tarif edilmiştir.9 

6  BOA, A.MKT: 46/24, 21 B 1262 (15 Temmuz 1846).

7  BOA, A.DVN: 16/56, 1 B 1262 (25 Haziran 1846).

8  BOA, A.MKT: 65/13, 23 M 1263 (11 Ocak 1847).

9 BOA, C.İKT: 9/441, 19 Ca 1216 (27 Eylül 1801).

ham şimşirden alına gelenden fazla vergi istendi-
ğinden şikâyetçi olacaklardır. Esnafın Gerede’ye 
götürdüğü ya da gönderdiği ham şimşirden üre-
tilen taraklar satılmak üzere tekrar İstanbul’a ge-
tiriliyordu.15 Tarakçılık, diğer iş kollarının aksine, 
İstanbul’daki esnafın taşradaki akraba ve hem-
şehrileriyle sürekli ilişki içinde olmasını gerekli 
kılıyordu. Bu, Geredelilerin kıtlık boyunca akıllıca 
kullandıkları bir ilişki olacaktır.

Kuraklık ve kıtlık sırasında Gerede’den kaç 
kişinin göç ettiğiyle ilgili çeşitli tahminlerde 
bulunmak mümkündür. Geredelilerin 1840’la-
rın ikinci yarısında yazdıkları arzuhallerde vergi 
indirimleri/afları ya da çeşitli yardımlar elde 
etmeyi umarak göç konusunda abartılı ifadeler 
kullandıklarını tahmin etmek güç değildir. Ar-
zuhallerde genellikle rakam telaffuz edilmeden 
insanların göç ettikleri, kırsal kesimlerde kim-
senin kalmadığı üzerine duruluyordu. Bununla 
birlikte bu sıkıntılı dönemde iki yerde kaç hane-
nin göç ettiğine dair rakam zikredilmiştir. Kıtlığın 
şiddetini iyice artırdığı 1846 yazının başlarında 
Gerede ahalisinin yazdıkları bir arzuhalde 507 
evin (hanenin) “bilâ-tezkere” yani izin almadan 
Gerede’den göç ettikleri belirtilmiştir.16 Bu arzu-
halden birkaç ay sonra 1846’nın sonlarında ya da 
1847’nin başlarındaki bir yazışmada 400 hanenin 
“nakl-i mekân” ettiği notu düşülecektir. Birkaç ay 
içinde farklı rakamların zikredilmiş olması bir 
çelişki olarak görülmemelidir. Göç edenlerin bir 
kısmı geri dönmüştü. 

Bu rakamlar Gerede nüfusunun ne kadarına 
tekabül ediyordu? 1840 tarihli nüfus sayımına 
göre Gerede ve köylerindeki toplam hane sayısı 
1.890; 1844 tarihli temettüat sayımına göre ise 
2.333’tü.17 Buna göre tezkere alarak göç eden-
ler, ancak sayısı bilinmeyenler, hesaba katılacak 
olursa nüfusun en azından beşte biri ile ikisi 
arasındaki bir kısmı yer değiştirmiş ya da Gere-
de’yi terk etmişti. Aynı dönemlerde Geredelile-
rin İstanbul’daki hareketliliğinde kıtlık öncesi 
döneme kıyasla büyük bir artış yaşanacaktır. 
1845-1846 kışından itibaren sonraki iki yıl 
boyunca kıtlığın etkilediği bölgelerden İstanbul’a 
sığınanlar arasında başkentin mahkemelerini en 
çok kullananlar arasında hiç kuşkusuz Geredeli-
ler başı çekiyordu. Çeşitli vesilelerle uğradıkları 
mahkemelerde yoksul olduklarını ifade etmek-
ten geri durmuyorlardı. Ancak bu devasa kentte 
hemşehrilerinin yardımını alıyor, onlar sayesinde 
ayakta duruyor, iş buluyor ve çoğu geri dönme-
mek üzere buraya yerleşiyorlardı.

15  BOA, C.İKT: 37/1808, 25 B 1217 (21 Kasım 1802).
16  BOA, A.DVN: 16/56, 1 B 1262 (25 Haziran 1846).
17 Gerede Temettüat Defterleri,s. 39-48; Gerede Nüfus Defterleri cilt 
1 1840, 2015, s. 20-22.

Bununla birlikte, sağladığı avantajlara karşın, 
coğrafi yakınlık kazanın başkentle geliştirdiği sıkı 
ilişkilerin yegâne açıklaması değildi. Kastamonu, 
Çankırı, Safranbolu, Tosya ve Gerede’nin arala-
rında bulunduğu Kuzey ve Kuzeybatı Anadolu 
kent ve kasabaları daha 18. yüzyılın sonlarında 
İstanbul’un emek ihtiyacının karşılanmasında ön 
plana çıkan yerler arasındaydı.10 Para kazanmak 
üzere İstanbul’un yolunu tutan yetişkin erkekle-
rin bir kısmı zaman içinde buraya kalıcı olarak 
yerleşiyor ve taşrada kalan ailelerini yanlarına alı-
yorlardı. Bunun yanında “mevsimlik göç” de yay-
gındı.11 Taşralılar yazları tarlalarını ekip biçerken; 
kış aylarını hamallıktan odunculuğa kadar geçici 
işlerde çalışıp ailelerinin geçimine katkı sağla-
mak üzere İstanbul’da geçiriyorlardı. Geredeliler 
İzmit ve İstanbul’da bazı zanaat ve iş kollarında 
büyük bir etkinliğe sahipti. İzmit’te hamallık 
işinde faaldiler. İstanbul’daki tarakçılık işi uzun 
bir zamandan beri üretiminden pazarlanmasına 
kadar Geredelilerin hâkim olduğu bir zanaattı.12 
Bu zanaat, üretim ilişkilerinin bir sonucu olarak, 
Gerede ile İstanbul arasında sıkı ve canlı bağlar 
kurulmasına büyük katkılar sağlıyordu.

Tarakçılık, Geredeliler için önemli bir gelir 
kaynağıydı. Geçimini tamamen bu zanaattan 
kazanan ve İstanbul’da ikamet edenler olduğu 
gibi özellikle ek gelir elde etmek isteyen köylü-
ler, tarımsal alanlarda işin azaldığı kış mevsimini 
tarak yaparak değerlendiriyorlardı. Bu yolla elde 
edilen kazanç azımsanmayacak boyutlardaydı. 
Mesela kıtlıktan hemen önce yapılan temettüat 
sayımına göre 47 haneden oluşan Afşar Tarakçı 
köyünün üçte ikisi yarı ya da tam zamanlı olarak 
tarakçılık işiyle uğraşıyordu. Bu işte bir uzman-
laşma ve iş bölümü söz konusuydu. Sayımda 
tarakçılık işini yapanlar çırak, işçi, gündelikçi, 
taslakçı ve nihayetinde geçici ya da sürekli bir 
şekilde İstanbul’da ikamet eden esnaf olarak 
kayıtlara geçirilmiştir.13 Kemiğin ön plana çık-
masından önce tarakçılığın yaygın hammaddesi 
şimşir ağacıydı. Bu ağaç çevredeki ormanlardan 
temin edildiği gibi pazarın genişlemesine bağlı 
olarak daha uzak yerlerden de geliyordu.14 İs-
tanbul tarakçı esnafı 1802 tarihinde yazdıkları 
bir arzuhalde başkentten satın alıp İznik iskelesi 
üzerinden kara yoluyla Gerede’ye gönderdikleri 

10 C. Kırlı, “İstanbul’da Hemşehrilik Tabanlı Tabakalar/Yoğunlaşma-
lar”, A. Bilgin (edi.), Antikçağ’dan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi: 
Toplum, cilt 4 içinde, İslam Araştırmaları Merkezi-İBB Kültür AŞ, 
İstanbul, 2015, s. 72-79.
11 C. Clay, “Labour Migration and Economic Conditions in Ninete-
enth-Century Anatolia”, Middle Eastern Studies, 34/4, 1998, s. 1-32.
12 Gerede Temettüat Defterleri, s. 42-44.

13 Gerede Temettüat Defterleri, s. 399-417.

14 Ö. İnce, “Kaybolan Mesleklerimiz: Şimşir Tarakçılık”, Gerede, 13, 
2012, s. 12-13.
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TÜİK’in açıkladığı adrese dayalı nüfus kayıt-
larına göre 2020 itibarı ile Gerede ilçesinin nüfu-
su 33.561›dir. Gerede’nin bağlı olduğu Bolu ilinin 
nüfusu ise 212.641’dir. Gerede nüfusunun Bolu 
ve ilçeleri içindeki nüfusa oranı %10,66’dır. Böy-
lece Gerede, Bolu’nun nüfus bakımından birinci 
ilçesi olmaktadır.

Tarihî geçmişi, kültürü dolayısıyla çok zen-
gin olmasına rağmen üniversiteler tarafından 
Gerede hakkında kafi miktarda tez çalışması 
yapılmadığı kanaatindeyiz. Yapılmış olan tezler; 
bitirme tezi, uzmanlık tezi ve doktora tezi olarak 
üç grupta ele alınabilir. Üniversite bitirme tezleri 
–maalesef- görmezlikten gelinip bir kenara atıl-
makta; hatta Hacettepe Üniversitesi ve DTCF gibi 
kurumlarda yapılan tezler yeniden kağıt hâlini ol-
ması için SEKA’ya gönderilmiştir. Burada Gerede 
ile ilgili yapılmış iki bitirme tezi ile bir uzmanlık 
tezini tanıtmaya çalışacağız.

I-Gerede ve Çevresinde Halk İnançları 
Üzerinde Bir Araştırma
Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Lisans Tezi 

Hazırlayan: Şemsettin Tarakçı

Tezi Yöneten: Prof.Dr. Hikmet Tanyu

Ankara, 1979, 23 sayfa

AÜ İlahiyat Fakültesinde bitirme tezi olarak 
hazırlanan bu çalışmada Gerede ve civarındaki 
halk inançları ve uygulamaları ele alınmıştır. Tez-
de, Gerede çevresindeki halk inançları ve uygula-
maları 8 başlıkta toplanmıştır:

1. Çocukla ilgili inançlar 

2. Eşyalarla ve mesleklerle ilgili inançlar

3. Büyü-muska ile ilgili inançlar 

4. Hayvanlarla ilgili inançlar 

5. Cenaze ile ilgili inançlar

6. Takvimler ve ve iklimlerle ilgili inançlar 

7. Bazı hastalıklar ve tedavileri ile ilgili inançlar 

8. Diğer inançlar

AÜ İlahiyat Fakültesinde Dinler Tarihi hocası 
merhum Prof. Dr. Hikmet Tanyu yönetiminde ha-
zırlanan tezde yöredeki insanların  günlük hayat-
ta inandığı ve gerçekleşmesini istediği durumlar 
için yapılan uygulamalar sıralanmıştır. Tezi hazır-
layan Şemsettin Taraklı çalışmanın ön sözünde 
“[Bu] çalışmanın mümkün olabilmesi için bizzat 
bu inançları yaşayan fertlerden faydalanmak en 
doğru yol olacağından, ben de bu yolla hareket 
ederek, çoğu halk inançlarını bizzat bu inançları 
yaşayanlardan şifahen tespit etmeye çalıştım.” 
demektedir.

II-Gerede İlçesinde Değişen Düğün 
Adetleri
Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler 
Fakültesi, Sosyoloji Bölümü Lisans Tezi

Hazırlayan : Ahmet Şimşir 

Tezi Yöneten : Dr. Gülay Sağnak

Ankara, Haziran 1979, 36 sayfa

Bir saha çalışmasına dayanan bitirme tezin-
de derinlemesine mülakat tekniği kullanılmıştır. 
Tezi hazırlayan Ahmet Şimşir, mülakatta bulun-
duğu kişilere 12 temel soru sormuştur. Mülakat 
yapılan Değişik yaş grubu ve eğitim seviyesinde-
ki kişilerden aldığı cevaplar ışığında Gerede’deki 
düğün geleneği ve değişiklikleri ele almıştır. Şim-
şir, giriş bölümünde amacını şöyle açıklamıştır: 
Bu tez çalışmamı, son yıllarda belirgin ve gözle 
görülür bir şekilde değişmekte olan Gerede ilçe-
sinin sosyo-ekonomik yapısı, eğitim ve buna bağ-
lı olarak kültürel yapısı, bu değişimlerin düğün 
adetlerine biçim ve içerik yönünden yapacağı 
etki ve bu etki dolayısıyla olan değişmeyi sergi-
lemek, yordayabilmek için yaptım. Gerede ilçe-
sinde günümüz düğünlerinde (1979) adetler eski 
düğünlere oranla daha sadeleşmiş, bazı düğün 
adetleri de başkalaşmış ya da hiç yapılmaz ol-
muştur. Bunun yanında eskiden yapılmakta olan 
gelin alma günü bir top kumaş üzerinden yürüt-
me, koyun postu üzerine bastırma, testi ve kaşık 
kırma gibi batıl davranışlar, günümüzde kültürel 
bilinç düzeyinin yükselmesi, eğitim görme ola-
naklarının artması gibi nedenlerle olmamakta-
dır. Fakat günümüz düğünlerinde, pırtı, çeyiz, 
ziynet eşyaları eskiye oranla daha fazla alınmakta 
ve bu da aileye ekonomik bir darbe olmaktadır.
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Tezin Gerede’de ve Eski Değişmiş Şekli ile 
Yeni Düğün Adetleri Değişimin Nedenleri başlıklı 
bölümünde aşağıda verilen konular değerlendi-
rilmiş ve bu konularla ilgili bilgi verilmiştir:

1.Kız beğenme

2.Dünürlük

3.Söz şerbeti ve nişan

4.Düğün hazırlıkları

5.Düğüne davet 

Son olarak düğün seremonilerinde değiş-
meler ele alınmış ve bunlar ise şu şekilde sıra-
lanmıştır:

a.Harç

b.Gelin hamam

c. Kısır kına

d.Güvey hamamı

e.Kına 

f.Gelin alma

g.El öpme

h.Kız arkası

Sonuç bölümünde Şimşir, 1979 itibari ile Gere-
de ilçesinde eskiye oranla düğün adetlerinde birçok 
değişim meydana geldiğini ifade etmiştir (s. 30-32).

III- Gerede Özelinde Bir Kasabanın 
Toplumsal ve Yönetsel Yapısının 
Monografik İncelemesi
Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü 
Kamu Yönetimi Uzmanlık Tezi

Hazırlayan : Necmi Kıbrıs

Gerede, 1984, 104 sayfa

Tezi hazırlayan Necmi Kıbrıs amacını “Orta 
büyüklükte tipik bir Anadolu kasabası gibi görü-
nen Gerede özelinde, kasabaların toplumsal ve 

yönetsel yapıları arasında ilişki ya da ilişkilerin 
olup olmadığının saptanmasıdır. İlkece, ilişki 
kurucu bir araştırmadır. Benzer yapıya sahip 
kurumlarda da benzer ilişkilerin bulunabileceği 
mantığından hareketle, Türkiye›de yönetimin 
niteliğinin oluşmasında insan ve çevre faktör-
lerinin etkileri araştırılmaktadır.» olarak açıkla-
maktadır. Bir alan araştırmasına dayanan tezde 
Gerede’nin toplumsal ve yönetsel yapısı, 148 kişi 
ile görüşülerek değerlendirilmiştir. 

Araştırmanın Kapsamı ve Planı :

Çalışmanın birinci bölümünde Gerede kasa-
bası tanıtılmış, coğrafi konumu, doğal özellikle-
ri, tarihçesi ve fiziksel yerleşme alanı hakkında 
bilgi verilmiştir. Araştırmanın bu bölümünde 
aktarılan bilgiler, çoğunlukla yazılı kaynaklardan 
alınmıştır. Yakın tarihlere ilişkin diğer bilgiler ise 
olaylar hakkında özel görüşmeler sonucu sağla-
nan verilere dayanmaktadır.

İkinci bölümde kasabanın toplumsal yapısı 
hakkında monografik bir inceleme yer almakta-
dır. Kasabanın toplum yapısını bağımlı değişken 
olarak ele alıp, bunun bağımsız değişkenleri yani 
fonksiyonları üzerinde -nüfus, eğitim, ekonomi, 
sosyal yaşam- ayrı ayrı durulmuştur. Her değiş-
ken bağımsız olarak işlenmekle beraber, toplum-
sal yapının bir fonksiyonu olarak değerlendiril-
miş, sırası geldiğinde fonksiyonel yönlerine yer 
verilerek konu bütünlüğü sağlanmıştır.

Siyasal ve Yönetsel Yaşam başlığını taşıyan 
üçüncü bölümde ise kasaba ölçeğinde ve bağla-
mında yönetsel yapının yerel yönetim özellikleri 
ve ilçe merkez, genel yönetim örgütleri incelen-
miştir. Bu bölümde ağırlık, yerel yönetimin bele-
diye örgütü üzerinde toplanmıştır. Ancak, top-
lumsal-yönetsel yapılar ilişkisini saptayabilmede 
objektifliğin sağlanması için belediye dışındaki 
siyasal hareketlere de yer verilmiş, bu amaçla da 
genel ve yerel seçim sonuçları karşılaştırılmıştır.

Üçüncü bölümde ayrıca, her biri kendi 
bağlamında birer demokratik yapı örneği olan 

toplumsal örgütler ele alınmış, bu konuda yakın 
geçmişin gelişmeleri hakkında karşılaştırılmalı 
bilgiler verilmiştir.

Dördüncü ve son bölümde araştırmanın tüm 
sonuçları yer almaktadır. Bu bölümde, Gerede 
kasabasının mevcut toplum yapısının oluşma-
sından, yönetsel yapısının belirgin niteliklerine 
varan bir ilişkiler/ilişkisizlikler dökümü yapılmış, 
her bölümün sonunda yer alan özel sonuçlar ge-
nel sonuçlar biçimine getirilmiştir. Bir anlamda, 
araştırma varsayımlarının varsayımının doğru 
olup olmadığı ortaya çıkarılmıştır.

Araştırmanın önemli bir bölümünü oluştu-
ran ek listede, araştırma alanına giren kasabalı 
ailelerin ayrıntılı bir tablosu hazırlanmıştır. Liste-
deki bilgiler ile araştırmanın içinde verilen bilgi-
ler karşılaştırıldığında nicel ve nitel tüm verilerin 
doğruluğu kanıtlamaktadır.

Sonuç bölümünde araştırmacı, Gerede il-
çesine özgü özellikleri 13 maddede   tespit edip 
toplamıştır. 

Bu 13 madde içinde ilgimizi çeken tespitler 
şunlardır:

1. Nüfus artış hızı Türkiye ortalamasının ge-
risinde kalmıştır. Bunun sebebi ise verilen göçler 
ve toplumsal/geleneksel nüfus planlamasıdır.

2. Varlıklı kişi ve ailelerin yönetsel yapıyı 
etkiler biçimde kasaba içinde belli bir ağırlıkları 
olduğu görülmektedir. Ancak söz konusu kişiler, 
yönetimde bizzat görev almak yerine güdümleye-
bilecekleri kişileri desteklemek yolunu izlemek-
tedirler.

3. Doğal şartların yanında sermaye sahibi 
kasabalıların bu güce eriştikten sonra daha bü-
yük iş ve yaşam merkezlerine göç etmeleri, kasa-
bayı giderek üretkenlikten uzaklaştıran nedenler 
arasında gözükmektedir.

Tabii bu çalışmanın 1984 yılında yapıldığını 
da unutmamalıdır. 
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TARİH

Doç. Dr. Erol EVCİN
Kültür ve Turizm Uzmanı

Gerede Halkevi 22 Şubat 1935 tarihinde me-
rasimle açılmıştı. Açılış merasimi her kesimden 
insanla devlet memurlarının talep ve beklentileri 
doğrultusunda gerçekleşmişti. Açılış münase-
betiyle Umumi Meclis üyeleri de seçim bölge-
lerine giderek törende hazır bulunmuştu. Açılış 
programı doğrultusunda halk tarafından İstiklâl 
Marşı söylenmiş, bir hitabetçinin öncülüğünde 
halk ile beraber “Cumhuriyet Yemini” edilmişti. 
Açılış nutkunu ise İlçe Kaymakamı yapmıştı. Ay-
rıca Ziya Gökalp Okulu Başöğretmeni “Açılırken” 
isimli şiiri okumuştu. Ardından Belediye Başkanı 
“Halkevleri Talimatnamesi” hakkında bilgi ver-
mişti. Bu uzun ve etkileyici konuşmanın ardın-
dan açılış gecesinde Belediye sahnesinde “Beyaz 
Kahraman” ile “Zafer Yıldızları” adlı müsamereler 
temsil edilmişti. 

Gerede Halkevi, açılışını takip eden süreçte 
faal bir yapı arz etmişti. Buna karşılık Dil-Ede-
biyat ve Tarih Şubesi, halkevinin açılışını takip 
eden yıllarda faaliyete geçebilmişti. Muhtelif 
konular hakkında verilen konferanslar şubenin 
başlıca faaliyetleri arasında yer almıştı. Halkevi 
tarafından verilen konferanslardan köylülerin de 
yararlanması için köylerden ihtiyat heyetleri da-
vet edilmekte idi. 1935 yılı kış konferansları kap-
samında ilk konferans Köycülük Şubesi Başkanı 
tarafından “Çanakkale’de Türk Kahramanlığı” 
konu başlığı ile verilmiş; bu konferansı 21 kadın 
ile 160 erkek izlemişti. İkinci konferans aralık 
ayında Gerede Orman Fen Memuru tarafından 
“Türkiye Cumhurluğu Orman Kurumu ve Kuvve-
ti” konusunda verilmişti. Konferansı 14 kadın ile 
170 erkek izlemişti. Ayrıca şube tarafından bir de 
yılbaşı etkinliği gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. 
Etkinliklerde öğretmen, memur ve halk bir bütün 
olarak yer almaktaydı; bu da halkevi yetkililerin-
de memnuniyet uyandırmakta idi. 

Gerede Halkevi Güzel Sanatlar Şubesi’nde 
bando çalışmalarına ilk günden itibaren önem 

verildiği ve çalışmaların bir bando öğretmeni 
eşliğinde yürütüldüğü görülmektedir. 1935’in 
ikinci yarısında Musiki Kolu için gazeteye verilen 
ilan yolu ile öğretmen bulunmuştu. Bu öğret-
menin yalnız bando ile iştigal etmesi nedeniyle 
başka bir öğretmen bulunarak sayısı 12’yi bulan 
gençlerle her akşam bando ve orkestra takımı 
oluşturmak üzere çalışmalara başlanmıştı. Güzel 
Sanatlar Şubesi, Temsil Şubesi’nin çalışmaları-
na da katkı sağlamaktaydı. Orkestra için gerekli 
musiki aletleri tedarik edilmişti. Modern musiki 
konusunda alışkanlık yaratmak üzere eksiklikleri 
olsa da sık sık konser vermek faydalı bulunmuş-
tu. Halkevinin Gerede köylerine yaptığı 2 köy ge-
zisine şubenin bandosu da katılmıştı. Şubenin ilk 
faaliyet döneminde yılbaşının yine bir konserle 
karşılandığı anlaşılmaktadır. Halkevi salonunda 
gençlerin her gün canla başla çalıştığı görülmek-
teydi. Halkevi Bandosu Gerede havalisinde Men-
gen, Yeniçağa, Dörtdivan’ın Kabaklar, Samad, 
Kazanlar ve Çalışlar yatılı okullarının açılış töre-
ninde yer almış ve icra ettiği musikiler ile halk 
üzerinde olumlu bir etki yaratmıştı. 

Bolu Halkevi’ne ait sinema makinesi çeşitli 
dönemlerde Gerede Halkevi tarafından ilçedeki 
yurttaşların faydasına sunulmak üzere Gerede’ye 
istenilmişti. Gerede Halkevi salonuna kurulan 
sinema makinesi vasıtasıyla çeşitli filmler halka 
ücretsiz olarak gösterilmişti. 

Gerede Halkevi Temsil Şubesi’nde sık sık 
müsamere düzenlemekte idi. Bu suretle yörenin 
millî ve ananevi eski sohbet toplantıları Temsil 
Şubesinin çalışmaları ile renklenmekte idi. Kış 
mevsiminde cumartesi akşamları toplantı yapan 
sohbet kollarına Temsil Şubesi’nden üyeler de 
dâhil olmuştu. Bu şekilde Geredeliler her hafta 
cumartesi akşamı iki perdelik terbiyevi ve sosyal 
konuları işleyen temsilleri izlemek imkânına ka-
vuşmuştu. Temsil Şubesi bu süreçte ayrıca hal-
kevinde icra etmek üzere “Ana” piyesini hazırla-
maya başlamıştı. Millî bayramlarda temsil edilen 
oyunlar olduğu gibi diğer şubelerin yararına icra 
edilen temsiller de olabilmekteydi. Bolu Halkevi 
İçtimai Yardım Şubesi yararına temsil edilen ve 

muhitte beğeni ile izlenen “Vatan ve Vazife” adlı 
piyes buna bir örnek teşkil etmektedir. 

Gerede Halkevi yetkilileri spor faaliyetlerine 
önem vermekte ve fırsat buldukça faaliyetleri 
geliştirmek üzere sporcu üyelerle hasbıhallerde 
bulunmaktaydı. Gerede’de iklim şartları itibariyle 
en rağbet gören spor dallarından biri kayak ol-
muştu. Açılışını takip eden süreçte Gerede Hal-
kevi’nin hâlihazırda birer çifti kullanılamamakla 
beraber 10’ar çift ayakkabı ve kayağı bulunmak-
taydı. Bununla birlikte kasaba gençliği arasında 
kayak sporuna karşı talep ve hevesin arttığı, ge-
lecek yıllarda faaliyetleri için mevcut kayak mal-
zemelerinin yeterli gelmediği anlaşılmaktadır. 
Beden Terbiyesi Bolu Bölge Müdürlüğü ile Bolu 
Halkevi işbirliği yaparak Gerede Bölge Asbaşka-
nı idaresinde 1943 yılı başlarında 10 günlük bir 
kayak kampı düzenlemişti. Bu kampa Bolu’dan 
14 kayakçı, Gerede’den ise 16 kayakçı alınmıştı. 
Kampın sonunda valinin, vilayet erkânının ve ka-
labalık bir halk kitlesinin huzurunda bölge kayak 
2 km iniş ve 12 km mukavemet müsabakaları 
yapılmıştı. 

Gerede Halkevi Spor Şubesi sürek avları da 
düzenlemekteydi. Bu suretle köylerdeki avcıların 
Spor Şubesi’ne kayıtları temin edilmişti. İlk faa-
liyetlerden olarak Şubenin Avcı Kolu’na mensup 
15 kişilik bir kafile Geyik Gölü ormanlarında bir 
sürek avı tertip etmişti. Bu ava Mengen’in Geyik 
Gölüne mücavir köy avcıları da iştirak ederek bü-
yük bir av gezisi yapmıştı. 17 Temmuz 1935 günü 
Atatürk’ün Gerede’ye gelişini anma programı 
çerçevesinde yağlı pehlivan güreşi düzenlen-
mişti. Gazetelere verilen ilan üzerine çevre il ve 
ilçelerden 8 tanınmış pehlivan gelmiş ve yapılan 
müsabakaların hâsılatı Kızılay menfaatine veril-
mişti. Esentepe’de düzenlenen bu müsabakalar 
için başpehlivana 100, başaltına 50, ortaya 30 
ve ayağa 10 lira mükâfat konulmuştu. Bu etkin-
lik halkın yoğun ilgisi ile karşılaşmıştı. Ülkede 
gelişmesinde fayda görülen yeni spor türleri de 
halkevlerinin çalışmaları sayesinde yurdun bir-
çok köşesinde kendini göstermeye başlamıştı. 
Örneğin Gerede’de pinpon sporu bu şekilde orta-

Açıldığı Dönemde Gerede Halkevi İdare Heyeti ile Şube Komiteleri

Halkevi İdare Heyeti

İbrahim Saraçoğlu Başkan -

Memduh Türkan Üye Doktor

Şadi Varlık Üye Başöğretmen

Emri Serter Üye -

Mustafa Kepekçioğlu Üye Orman Fen Mühendis Muavini

Latif Utku Üye Mahkeme Zabıt Yazganı

Mustafa Tolon Üye Öğretmen
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ya çıkmış ve rağbet görmüştü. Halkevi salonun-
da yaptırılan pinpon masasında her akşam oyun 
oynanmaktaydı. Şubenin organizasyonu ile 1935 
yılının nisan ayı içinde halk ile memurların katılı-
mıyla bir de bisiklet yarışı düzenlenmişti. 

İçtimai Yardım Şubesi de çalışma alanında 
hiçbir fedakârlıktan kaçınmayarak halka hizmet 
etmeyi kendine şiar edinmişti.1935’te 23 Ni-
san’da giydirilecek çocuklar için hazırlık yapmış-
tı. Bunun yanı sıra aynı yıl temmuz ayında Gere-
de’de 18 fakir çocuk sünnet ettirilmişti. Tahsile 
giden fakir çocuklara iaşe ve ibate giderleri için 
45 lira dağıtılmıştı. Ekim ayında Mengen nahiye-
sine düzenlenen gezi sıra sırasında şube üyeleri 
fakir hastalara 5 liralık ilaç dağıtmış, köylülerin 
dertleriyle yakından ilgilenmişti. Gerede’deki 
Misak-ı Milli ve Ziya Gökalp İlkokulundaki fakir 
çocukların defter, kalem ve kitap ihtiyaçları için 
yardımda bulunulmuş ve 40 çocuğa da kışın bir 
ay müddetle sıcak yemek verilmesi kararlaştırıl-
mıştı. Çocukların eğitim ihtiyaçlarını gidermeye 
yönelik bu tür yardımların ilerleyen süreçte de 
devam ettiği görülmektedir. 1937 yılı başlarında 
ise merkez okullarında eğitim gören yardıma 
muhtaç 85 öğrenciye sıcak yemek verilmeye 
başlanmıştı. 

İçtimaî Yardım Şubesi çoğu zaman Köycülük 
Şubesi ile tesis edilen işbirliği doğrultusunda 
düzenlediği köy gezintileri vesilesiyle köylüleri 
muayene ettirmiş, onlara ilaç dağıtmış, gerektiği 
takdirde acil sıhhî tedbirler almış ve ağır hasta-
ları şehir hastanelerine taşımıştı. Örneğin 1940 
yılının son 6 aylık kısmında evinde 47 hasta mu-
ayene ettirilmiş, ihtiyaç sahiplerinden bazılarına 
para yardımında bulunulmuştu. Şube 1949’da 
halkevinde bir “Muayene Odası” açmış ve ecza 
dolabından hastalara ilaç sağlamıştı. 54 fakir 
hasta bu şekilde tedavi edilmişti. 

Gerede Halkevi’nin Halk Dershaneleri ve 
Kurslar Şubesi 1935 yılı nisan ayı başlarında 
açılmıştı. Aynı yıl ağustos ayı içinde şube tarafın-
dan “öz Türkçe” hakkında bir kurs açılmış ve bu 
kurs halkın ve öğrencilerin katılımıyla haftada üç 
akşam olmak üzere 3 ay devam etmişti. Gerede 
gençleri ile memurlarının devam ettiği bu kurs-
lardan geniş ölçüde istifade sağlanmıştı. Bu vesi-
le ile “Türklerin Tarihî Hususiyetleri” hakkında da 
bir konferans verilmişti. Konferansa memurlar, 
halk ve öğrenciler ilgi göstermişti. Şube tara-
fından 2 büyük yazı tahtası yaptırılmış, önemli 
mevkilere asılarak her gün öz Türkçe karşılıklı 
yazılarla halkın istifadesine sunulmuştu. Ayrıca 
verilen derslere ait notlar halka dağıtılmak üzere 
hazırlanmıştı. Halkın ilgisi ile karşılaşan bu faa-
liyetler kültürel hayata önemli ölçüde katkı sağ-
lamaktaydı. Şube tarafından kış dönemi için de 
özel programlar yapıldığı ve çalışmaların hızlı bir 
şekilde devam ettiği anlaşılmaktadır. Gerede Hal-
kevi’nde her yıl açılmakta olan Biçki-Dikiş Kursu 
30 Nisan 1949 tarihi itibariyle faaliyete geçmişti. 
Açılışta, Bolu Kız Sanat Enstitüsü müdür ve öğ-
retmenleri de bulunmuştu. 

Halkevinin Kütüphane ve Neşriyat Şubesin-
de ilk zamanlar mektepli gençler ve halk, kütüp-
haneye kayıtlı 26 çeşit dergi ve 228 kitaptan isti-
fade etmekte idi. Gece ve gündüz kütüphaneden 
yararlanmak mümkün olmaktaydı. Özellikle mek-
tepli gençler kütüphaneden geniş ölçüde istifade 
ediyordu. 6 ay içinde kütüphaneden yararlanan 
kişi sayısı 280’i bulmuştu. Kış döneminde kütüp-
haneye ilgi daha da artmaktaydı. Eylül ayından 
itibaren Anadolu Ajansına abone olunmuştu. Ge-
len haberler şapograf ile çoğaltılmakta, dünya ve 
yurt haberleri günü gününe halka duyurulmakta 
idi. Şubenin astığı renkli yazılı tablolar çarşıyı 
Türk dili için açık bir mektep haline sokmuştu. 

Gerede Halkevi Köycülük Şubesinin en 
önemli faaliyet alanlarından birini köy gezileri 
teşkil etmişti. Bu geziler köy ile ilgili çalışmada 
bulunmayı arzulayan diğer şube üyelerinin katılı-
mıyla yapılmaktaydı. Etkinlikte yer alan heyetler 
beraberinde bando ve radyo da götürmekte ve 
imkânlar nispetinde kır sahnelerinde temsil-
ler vermekte idi. Halkevinin farklı kollarından 
ayrılan 24 kişilik bir heyet Köycülük Şubesinin 
çalışmalarıyla 8 Ekim 1935 tarihinde Mengen 
nahiyesine bir ziyaret düzenlemişti. Bu münase-
betle bütün köylülerle biraraya gelme imkânı bu-
lunmuş, köylülerin uzak illerde ve ilçelerde takip 
edilecek işleri için görüşmeler yapılmıştı. Burada 
yapılmakta olan yatılı mektebin geniş salonunda 
“İstiklal” ve “Yarım Osman” piyesleri temsil edil-
mişti. 76 hanım ile 160 erkekten oluşan kalabalık 
bir köylü grubu tarafından ilgi ile seyredilen bu 
temsillerden sonra bando ekibi köylülere güzel 
parçalar çalmıştı. Temsilden önce Belediye Baş-
kanı, Cumhuriyet döneminde köycülük siyasası, 
halkevinin köy ve şehir çalışmaları, Türk inkılâbı 
ve kadınlar hakkında bir saatlik bir konuşma yap-
mıştı. Panayır dolayısıyla orada bulunan köylüler 
de halkevi yetkililerinden kendi köylerinin ziyaret 
edilmesini istemişlerdi. Bu etkinlik vasıtasıyla 
hastalarla ilgilenilmiş, köy işleri hakkında istişa-
relerde bulunulmuştu. 

Gerede Halkevi, kışlık çalışma programı 
çerçevesinde cumartesi akşamları çeşitli ko-
nular üzerinde köylülerle “musahabe geceleri” 
adıyla toplantılar düzenlemekte idi. Köylüler bu 

etkinliklere yakın bir ilgi göstermekteydi. Bu 
toplantılarda radyodan da istifade edilmek üze-
re salona radyo konulmuştu. Bunun yanı sıra 
yüksek tahsile devam eden Geredeli gençler 
tarafından halkevi salonunda kalabalık dinleyici 
gruplarına sık sık muhtelif konularda konferans-
lar verilmekteydi. 1935’in Ağustos ayında alınan 
kararla halkevi salonunda yazlık seri konferanslar 
verilmesi planlanmıştı. Aynı ay içinde bir hukuk 
öğrencisi tarafından “Türklerin Tarihî Hususi-
yetleri” konulu bir konferans verilmiş, etkinliğe 
20 kadın ile 140 erkek katılım sağlamıştı. Eylül 
ayında “Devrim Geçiren Topluluklarda Fertlere 
Düşen Ödevler” konulu konferansı 15 kadın ile 
140 erkek dinlemiş, ekim ayında ise Ziya Gökalp 
İlkokulu Başöğretmeninin“Gösteriye Rağbet” 
konulu konferansı ise 16 hanım ile 156 erkek 
katılımcı tarafından dinlenmişti. İstanbul Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim gören bir öğrenci 
tarafından verilen “Sıhhatimizi Koruyalım” ko-
nulu konferansa dinleyici olarak 16 kadın ile 130 
erkek katılım sağlamıştı. 

Gerede Halkevi Müzecilik ve Sergi Şubesi 
tarafından Gerede’de açılan sergiler önem arz 
etmektedir.  Halkevinde 6 aylık süreçler halinde 
biçki dikiş kursu açılmaktaydı. 1948 yılı Haziran 
ayında tamamlanan dönemin sonunda 37 genç 
kadın kurstan diploma almaya hak kazanmıştı. 
Kurs sürecinde üretilen ürünler ise 13 Haziran’da 
halkevi binasında Valinin konuşması ile açılan 
sergi münasebetiyle halkla buluşturulmuştu. 
Millî Eğitim Müdürünün, Bolu Kız Enstitüsü Mü-
dürünün ve Sanat Okulu öğretmenleri ile birçok 
davetlinin katılımıyla açılan sergi sırasında biçki 
dikiş kursunun öğretmeni bizzat Vali tarafından 
tebrik edilmişti. Kursun hatıra defterine sergiye 
dair izlenimler yazılmıştı. Misafirlere öğle yemeği 
ikram edilmişti. 4 gün boyunca açık kalan sergiyi 
2300 kişi ziyaret etmişti.
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ARAŞTIRMA

Yasin ŞEN 
Dörtdivan Çok Programlı Lisesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Hacı Halil Efendi, Halvetî-Şabânî erkânı içe-
risinde oldukça önemli bir isimdir. O, 19. yüzyılın 
ortalarına kadar Halvetî-Şabânî postunu Gere-
de’de temsil etmiş bir şahsiyettir. Buna rağmen 
Geredeli Hacı Halil Efendi’nin hayatı ve şahsi-
yeti hakkındaki bilgiler ne yazık ki çok sınırlıdır. 
Onunla ilgili bilgileri, Halvetiyye-Şabâniyye silsi-
lesindeki azizlerden bahseden bazı kaynaklarla 
bizzat azizin yetiştirdiği erenlerin silsilesinden 
gelen ariflerin yazdıklarında bulmaktayız. Buna, 
oğlu Mustafa Rûmî Efendi’nin divanıyla türbe-
sinden ve halktan elde ettiğimiz bilgileri de dâhil 
edebiliriz.

Hacı Halil Efendi, Şabânîye erkânı içerisinde 
ve Bolu dışında “Geredeli Aziz” diye bilinmekte-
dir.1  Biz bu yazıda kendisinden her iki şekilde de 
söz edeceğiz.

Bazı araştırmacılar Geredeli Hacı Halil Efen-
di’nin Emiroğulları diye bilinen bir aileye mensup 
olduğunu ve onun 1749 senesinde doğduğunu 
yazmaktadır.2 Hâlbuki türbesindeki ve muhte-
lif kaynaklardaki malumata göre Geredeli Aziz, 
1785 senesinde Gerede’de dünyaya gelmiştir. Bu 
bilgi muhtemelen Ali Rıza Ünlü’nün eseri Tarih 
Boyunca Gerede kitabından alınmıştır. Bu kitap-
ta yazar, Geredeli Aziz’in baba adının Abdullah 
olduğunu söyledikten sonra onun H. 1163 (M. 
1747) senesinde doğduğunu söylemektedir. Aynı 
yazar, Hacı Halil Efendi’nin ilk tahsilini Gerede’ye 
bağlı Balcılar (Ali Fakih) köyünde yaptığını ve ilk 
başlarda Nakşıbediyye’ye intisap ettiğini söyle-
mektedir.3

Bu çalışma sırasında ulaştığımız ve 1840 
senesinde Gerede’de yapılan nüfus kayıtlarında 
Geredeli Aziz şöyle tanıtılmaktadır: “Orta boylu 
aksakallı Şeyh el-Hâcc Halil Efendi bin Osman 
Efendi (Postnişin).”4 Yine buradaki kayda göre 
Hacı Halil Efendi 1840 yılında 85 yaşındadır 
ve Seviller Mahallesi 1 no.lu hanede ikamet et-
mektedir. Babasının adı Osman’dır. Yine kendisi 
orta boylu ve aksakallı bir pîr-i fânidir. Bu nüfus 
kaydında Hacı Halil Efendi’ye “Mahalle Divan ve 
Köy İmamları” tablosunda yer verilmiştir. Yani 
Hacı Halil Efendi, bu nüfus kaydına “imam” ola-
rak kaydedilmiş bulunmaktadır. Bu yeni bilgilere 
göre Hacı Halil Efendi, 1843 senesinde vefat 
ettiğine göre kendileri 88 yaşında vefat etmiş 
olmaktadır.

O halde türbede bulunan Hacı Halil Efen-
di’nin doğum ve vefat tarihleriyle yaşı üzerinde-
ki bilgilerin değişmesi gerekmektedir. Ali Rıza 
Ünlü, Tarih Boyunca Gerede kitabında, Hacı Halil 
Efendi’nin doğum tarihini H. 1163/M. 1749 ola-
rak kabul etmiştir.5  Ali Rıza Ünlü’nün ve Kazım 
Ünlüol’un verdiği tarih de aslında onun doğduğu 
seneye en yakın tarih olarak durmaktadır. O hal-
de Hacı Halil Efendi 1785 senesinde değil de çok 
daha önce dünyaya gelmiş olmalıdır. Hacı Halil 
Efendi hakkındaki kısım 1840 (H. 1255-1256) ta-
rihli nüfus kaydında “Mahalle-i Seviller Der-Nefs-i 
Kazâ-i Gerede”de yer almaktadır. Bu kayıt bu def-
terde aşağıdaki şekilde bulunmaktadır:

Hane:1 Numara:1

Postnişin orta boylu aksakallı Şeyh el-Hâcc 
Halil Efendi bin Osman Efendi

Sinn

856

Bu kayıtta Halil Efendi’nin 85 yaşında olduğu 
bizzat kendisi tarafından Gerede Nüfus Defteri’n-
de beyan edilmektedir. Bu beyanı azizin kendisi 
verdiğine göre bilgide herhangi bir şüpheye ma-
hal görünmüyor. Buna göre Hicrî olarak 1255 
veya 1256 senelerine tekabül eden 1840’dan ön-
cesine gittiğimizde karşımıza Hicrî olarak 1740’lı 
yıllar çıkmaktadır. Biz bu yeni bilgi ışığında Ge-
redeli Hacı Halil Efendi’nin doğduğu sene olarak 
Hicrî ve Milâdî tarihler arasındaki farkı da dikkate 
alarak Ali Rıza Ünlü’nün verdiği tarihin doğru 
olduğunu düşünmekteyiz. Hatta belki bu tarih 
birkaç yıl daha öncesine çekilebilir. Ancak burada 
kafa karıştırıcı olan ve türbede verilen bilgilerin 

şekillenmesine sebep olan husus, oğlu Mustafa 
Rûmî Efendi’nin bir şiirinde babasının “elli doku-
zunda” göçtüğünü yazmış olmasıdır:

Kutbiyet tahtına geçdi hakk ile bâtılı seçdi

Elli dokuzunda göçdü sultân Halîlü’l-Halvetî 7

Hacı Halil Efendi, Hicrî olarak 1259 senesin-
de göçmüştür. Acaba buradaki “elli dokuzunda 
göçtü” ifadesini yaş olarak değil de sene olarak 
mı almamız gerekiyor? Sayılara getirilen iyelik 
eki, daha çok yaşı hesaba katmak anlamına 
geliyor. Halbuki burada tersi bir durum söz ko-
nusudur. Ancak yukarıdaki kayda ve Hacı Halil 
Efendi’nin bizzat kendi beyanına göre Mustafa 
Rûmî Efendi’nin bu kaydını yaş olarak değil de 
sene olarak düşünmek iktiza edecek.

Bazı kaynaklarda Hacı Halil Efendi’nin ba-
basından “Efendi” diye söz edilmektedir. Burada 
Geredeli Aziz’in babasının “Efendi” olarak anıl-
ması onun da bir tarikata veya ilmiye mesleğine 
mensup olduğunu hatıra getirmektedir. Ancak 
bu hususta elde açık bir malumat yoktur.

Hacı Halil Efendi ve ailesi, asıl itibariyle Ge-
rede’de bulunmaları sebebiyle tasavvuf erbabı 
arasında “Geredeliler” olarak tanınmıştır. 8

Ali Rıza Ünlü, Gerede Tarihi adlı eserinde 
Hacı Halil Efendi’nin başlangıçta Nakşıbendiy-
ye’ye mensup olduğunu ifade etmektedir. Bir 
seyahat esnasında Ankara’nın Çubuk ilçesinde 
bir arkadaşıyla bulunurken gördüğü bir rüya üze-
rine Şabâniyye silsilesi içerisinde pîr-i sânî (ikinci 
pir) olarak bilinen ve kendisine Çerkeşiyye kolu 
izafe edilen Mustafa Çerkeşî hazretlerine intisap 
etmiş, bizzat onun tarafından yetiştirildikten 
sonra 1811 senesinde hilafetle Gerede’ye gönde-
rilmiştir.

Bazı kaynaklarda Geredeli Hacı Halil Efen-
di’nin Murad Molla Tekkesi şeyhi ve Nakşıben-
diyye’den Beyzâde Mustafa Efendi’ye (v. 1785) 
intisap ettiği, onun halifesi olduğu kaydedilmiş-
tir.  Ali Rıza Ünlü de Geredeli Aziz’in başlangıçta 
Nakşıbendiyye’ye intisap ettiğini kaydetmekte-
dir. Buna göre Geredeli Aziz’in bir süre Beyzâde 
Mustafa Efendi’nin sohbetlerinde bulunduğu 
söylenebilir. 10

Geredeli Hacı Halil Efendi gençlik yıllarında 
meşin işiyle uğraşmıştır. Onun gençlik yıllarına 
dair ne yazık ki daha fazla malumata sahip de-
ğiliz. Onun tahsiliyle ilgili de elde net bir bilgi 
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yoktur. Bazı kaynakların ifadesine göre kendisi 
ümmîdir. Ümmî kelimesinin, aziz hakkında tahsil 
görmemiş anlamında kabul edilmesi yanlış olsa 
gerektir.

Birtakım kaynaklarda “ümmî” olarak gös-
terilmesine rağmen Cevat Alparslan, Geredeli 
Aziz’in tahsil gördüğünü kabul etmektedir. Ali 
Rıza Ünlü de ilk tahsilini köyünde gördüğünü 
söylemektedir.11 Ancak daha sonra tahsiline ne-
rede devam ettiği hususunda elimizde bir bilgi 
mevcut değildir. Fakat genel geçer kaynaklar 
ısrarla onun ümmî olduğunu ifade etmektedir-
ler.12  Bu durumda Geredeli Aziz’in ümmîliği de 
tartışmalı bir hale gelmektedir.

Esasen Türk mutasavvıfların bu “ümmîlik” 
vasfını sıkça kullandıkları görülmektedir. Mese-
la bunlardan biri Yunus Emre, bir diğeri Kemal 
Ümmî’dir. Buradaki ümmîlik konusu tartışmalı-
dır. Bu konuda bahsi geçen azizlerin eserleri ve 
yetiştirdiği insan-ı kâmiller konuya dair yeterli 
bilgiyi herhalde verebilmektedir. Öyleyse biz bu-
rada ümmîliğin, “tahsil görmemiş olma” şeklin-
de değerlendirilmemesi gerektiğini ve bunun bir 
tasavvuf ıstılahı olduğunu düşünmekteyiz.

Hacı Halil Efendi’nin Halvetiyye/Şabâniy-
ye’nin Haliliyye kolunun kurucusu olduğu bazı 
araştırmacılar tarafından ifade edilmektedir. 
Haliliyye; Halvetîliğin dört ana kolundan biri olan 
ve Cemâl-i Halvetî’ye nispet edilen Cemâliyye 
kolundan neşet eden Şabaniyye’nin Nasuhiyye 
ve sonra Çerkeşiyye kollarından doğmuştur. Hacı 
Halil Efendi, tam 36 sene irşat postunda otur-
muştur. Bu uzun zamana rağmen Geredeli Aziz 
hakkında yazılı belgeler çok azdır. Fakat üstadı 
Mustafa Çerkeşî Efendi’nin şöhreti ve tasavvuf 
tarihinde temsil ettiği mevkileri sayesinde silsi-
lenamelerde kendisinden bahsedilmektedir.13  
Aslında Hacı Halil Efendi de yaşadığı dönemde 
tanınan mutasavvıflardan birisiydi. Kaynakların 
ifade ettiğine göre daha hayattayken ünü geniş 
kesimlere yayılan Geredeli Hacı Halil Efendi’nin 
zaviyesine Gerede başta olmak üzere Bolu’nun 
muhtelif yerlerinden ve köylerinden birçok insan 
irşat için koşup gelmekteydi.

Hacı Halil Efendi’nin türbesinin, depremden 
önce mevcut olan cami ile tam teşekküllü bir 
yapı topluluğu meydana getirdiği, tekkenin bir-
çok halvethanesinin olduğu Bolu salnamelerinde 
kayıtlı bilgilerden anlaşılmaktadır. Bunlardan bi-
rindeki kayıt şöyledir:

“Tarikat-ı aliyye-i Halvetiyye meşâyıh-i izâ-
mından el-Hâc Şeyh Halil Efendi kasaba-i merku-

mede defin-i hâk-i ıtırnâkdir. Dergâh-ı şeriflerinin 
müteaddid halvethâneleri cami-i şerifi ve tekye 
odaları ma‘mûr olup merhûm-ı müşârunileh bu 
daire dâhilinde başkaca bir bina içinde medfûn-
dur. Vilâyet dâhilinde bazı kasabâtda ve bâ-husus 
Bolu Sancağı’nın ekser mahallinde el-yevm post-
nişîn olan tarikat-ı Halvetiyye meşâyihi merhûm-ı 
müşârunileyhin hulefâsının hulefâsıdır.” 14

Bu satırlara göre bugün Aşağı Tekke Cami-
i’nin yerinde belli bir zamana kadar bir dergâh 
ve bu dergâhın da bir camii bulunuyordu. 1944 
senesindeki büyük depremde yıkılan cami yerine 
1957 senesinde mahalli imkânlarla bugünkü Se-
viller Camii/Aşağı Tekke Camii yapılmıştır. Ayrıca 
bu satırlardan türbenin yakınında birçok halvet 
odaları bulunduğu da anlaşılmaktadır.

Bolu’nun muhtelif yerlerinde mürşitlik vazi-
fesini icra eden erenlerden bazıları Geredeli Hacı 
Halil Efendi’nin yetiştirdiği halifelerin halifeleri-
dir. Bunlar özellikle Bolu merkeze 10 km mesa-
fede bulunan ve Hayreddin-i Tokâdî hazretlerinin 
mezarının da bulunduğu Elmalı Köyü’ne bağlı 
Konrapa mevkiinde yatan azizlerdir.

Hacı Halil Efendi, İstanbul’da, Anadolu’da ve 
Bulgaristan’da, yetiştirdiği halifeleriyle oldukça 
etkili olmuştur. Bu halifelerin sayısı on sekizdir. 
Safranbolulu Mehmed Emin Halvetî, oğlu Mus-
tafa Rûmî, Nevrekoplu Ahmed Rıfat Efendi, Şa-
bâniyye’yi İstanbul’da temsil eden Ömer Fuâdî-i 
Sânî bunların en tanınmış olanlarındandır. Bun-
lardan başka isimleri bilinen diğer halifelerinin 
isimleri şöyledir: Mustafa Sâfî Efendi, Nevre-
koplu Hüseyin Câmid Efendi, Şeyh Mehmet Ata 
Efendi, Süleyman Sırrı Efendi, Kavalalı Şeyh Halil 
İbrahim Efendi, Şeyh Hasan Efendi, Gümülci-
neli Şeyh Halil Efendi, İskeçeli Şeyh Muhyiddin 
Efendi, Şeyh Salih Sıdkı Efendi, Şeyh Ahmed Zeki 
Efendi.

Hacı Halil Efendi’nin Oğulları Hakkında Yeni  
Bilgiler

Yeni yayınlanan kaynaklarda Geredeli Aziz 
ve oğullarının emlâki hususunda da birtakım 
bilgilere ve yorumlara ulaşmak mümkün görü-
nüyor. Buna göre 1845 senesinde düzenlenen bir 
temettuat defterinde Geredeli Aziz’in oğlu Şeyh 
Mustafa Efendi hakkında da bazı önemli bilgiler 
yer almaktadır. Buradan Geredeli Aziz hakkında 
da bazı bilgilere ulaşmak mümkün görünmek-
tedir. Bilindiği gibi temettuat defterleri, Tanzi-
mat’tan sonra düzenlenen, daha çok maliyeyi 
ilgilendiren konuları içeren defterlerdir. Fakat bu 
defterlerden nüfusla ilgili bilgiler de elde edilebil-

mektedir. Söz konusu defter 1845 senesinde dü-
zenlenmiştir. Defterlerin düzenlendiği tarih, Ge-
redeli Aziz’in vefatından iki yıl sonrasına tesadüf 
etmektedir. Dolayısıyla buradaki bilgiler doğrudan 
Hacı Halil Efendi’yi ilgilendiren mahiyettedir.

Geredeli Aziz’in oğulları hakkında bu def-
terlerde yer alan bazı kayıtların da mutasavvıf 
hakkında bazı yeni bilgiler ihtiva edeceğini dü-
şünmekteyiz. Hacı Halil Efendi’nin oğlu Osman 
Efendi hakkında temettuat defterlerinde bazı 
bilgiler bulunmaktadır. Temettuat defterlerinde 
“Vergüden muaf olub sene-i sâbıkda a’şâr ve 
rüsûmât olarak bir senede vermiş olduğu” deni-
lerek Osman Efendi’nin “a’şar ve rüsûmât” ver-
gileri kaydedilmiştir. Burada Osman Efendi’nin 
ekilen ve ekilmeyen 80 dönüm arazisinin olduğu 
kayıtlıdır. 1260 senesinde de buralardan 340 ku-
ruş gelirinin olduğu kaydedilmiştir. Osman Efen-
di’nin han veya kahve olarak işletilen bir gayr-ı 
menkulünün olduğu da kaydedilmiştir. Osman 
Efendi buradan senelik 80 kuruş kira almaktadır. 
Bazı vergilerden muaf olan Osman Efendi’nin 
senelik geliri tahminî olarak 460 kuruş olarak 
kaydedilmiştir.15

Temettuat defterlerinde Hacı Halil Efen-
di’nin diğer oğlu Mustafa Rûmî hakkında da bazı 
bilgiler kayıtlıdır. Mustafa Rûmî Efendi, Geredeli 
Aziz’in dört oğlundan biridir ve en küçük oğlu-
dur. 1814 senesinde Gerede’de doğmuş, 1877 
senesinde yine burada vefat etmiştir. Hayatı hak-
kında fazla bilgi yoktur. Bir divanı vardır. Kendisi-
nin medrese tahsili gördüğü şiirlerinden anlaşıl-
maktadır. Babası Geredeli Aziz’den seyr u sülûk 
çıkarmıştır. Fakat hilâfeti Safranbolulu Mehmed 
Emin Efendi (ö. 1867) elinden olmuştur. Mezarı 
bugün Aşağı Tekke Camii’ndeki türbede, babası 
Geredeli Hacı Halil Efendi’nin yanındadır. Aşağı 
Tekke Zaviyesi için düzenlenen bir vakfiyeden 
kendisinin zaviyede tekkenişinlik yaptığı ve vak-
fın da mütevellisi olduğu anlaşılmaktadır. Ay-
rıca kendisinin evlendiği, Münir Efendi adında 
bir oğlunun bulunduğu, Münir Efendi’nin sözü 
geçen vakfiyede türbedarlık göreviyle vazifelen-
dirildiği anlaşılmaktadır.16  Şeyh Mustafa Rûmî 
Efendi’nin çocukları ve eşi hakkında başka bir 
malumat yoktur.

Söz konusu temettuat defterinde Gerede, Se-
viller Mahallesi’nde hane 1 ve numara 1’de ikâmet 
eden Şeyh-zâde Mustafa efendi bin Şeyh Hacı Halil 
Efendi’nin 40 dönüm tarlasının olduğu; 1260 (M. 
1844) senesinde 94, 1261 (M. 1845) senesinde ise 
669 kuruş hâsılatının bulunduğu kaydedilmiştir. 17
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Sonuç

Hacı Halil Efendi, 19. Yüzyıl’da Anadolu’da önemli ölçüde etkili olmuş, tesirleri Safranbolu ve Bul-
garistan-Nevrekop arasında kalan bölgede görülebilen bir mutasavvıftır. Halvetîlik’in Şabâniye kolu 
içerisinde kendisine Haliliyye veya Geredeviyye diye anılan bir tasavvuf kolu isnat edilmektedir.

Hacı Halil Efendi’nin hayatı hakkındaki bilgiler de bu araştırmayla biraz daha belirginleşmiş ve 
onun 88 yaşında vefat ettiği ve uzun bir ömür sürdüğü netlik kazanmıştır. Ayrıca temettuat defterlerin-
deki bazı bilgiler, Geredeli Hacı Halil Efendi ve ailesinin yıllık gelirleri, ekili ve ekilmeyen tarlaları, dük-
kânları hakkında da yorumlarda bulunmamızı mümkün kılmaktadır. En azından Hacı Halil Efendi’nin 
Gerede’de bazı tarlalarının bulunduğu ve tekkenin bazı vergilerden muaf olduğu bu kayıtlarda anlaşıl-
maktadır. Sonuç olarak Geredeli Hacı Halil Efendi’yle ilgili hem bazı kaynaklarda hem de türbesinde yer 
alan bilgilerin yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.
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“Coğrafya kaderdir” der İbn-i Haldun. Bu 
sözle, hava ve iklimin insanın fiziki yapısı üzerin-
de etkili olduğunu, durumuna ve ahlakına tesir 
ettiğini söyler. Coğrafî durumun sevk, idare, si-
yaset ve medeniyetle olan ilişkilerini vurgular. Kı-
sacası, insan yaşadığı yerden etkilenir oranın kül-
türünü üzerinde taşır. Sıcak hava insana rehavet 
verirken, soğuk hava insanı dinç kılar. Bir yerin 
adı da, oranın kültürünü ve özelliklerini yansıtan 
önemli bir işarettir. Yerleşim yerlerinin adlandırıl-
masında coğrafi özellikler, inançlar, dünya görüş-
leri, meslekler ve insan faktörü etkilidir. 

Gerede’mizin köy adlarının kökeni, hangi 
sebeplerden dolayı verildiği ve uğradığı değişik-
likler her zaman merak uyandırmıştır. Bu konu, 
aslında geniş bir araştırma sahasıdır. Gündeme 
getirerek bu alanda çalışma yapılmasını teşvik et-
mek amacıyla dergimizin bu yılki sayısında, güzel 
memleketimiz Gerede’nin köylerinin adlarının 
kökeni hakkında bir yazı kaleme almayı uygun 
gördük. 

Bazı köylerimiz adlarını, 1071’de Malazgirt 
Zaferiyle Anadolu’ya gelen ve Gerede’ye yerleşen 
Oğuz boylarından almıştır. Bazı köylerimizin ad-
larında da, o köyde yaşamış şahısların, dini haya-
tın, sahip olunan mesleklerin, coğrafi konumun 
ve su kaynaklarının, yetiştirilen bitkilerin hatta 
renklerin etkilerini görmekteyiz. 

Kökenine Göre Geredemizin Köylerinin Adları:  

1. Adını Oğuz boylarından alan köylerimiz: 

Malazgirt zaferinden sonra Anadolu’yu yurt 
edinen Türklerin bulunduğu köyler bu boyların 
adıyla adlanmıştır. Afşar: Afşar Tarakçı, Birinci 
Afşar (Ağalar Afşarı),  İkinci Afşar (Afar-ı Sâni / 
Çükündür Afşarı), Eymir: Eymür, Kayı: Kayıkiraz, 

ARAŞTIRMA

Ahmet ÖZENSOY 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Hayır  
Hizmetleri Daire Başkanı V.

Kayı Sopran, Salgur: Salur, Yapar: Yeniyapar, 
Kalaç: Kalaç.

2. Adını şahıs adlarından alan köylerimiz: 

Çeşitli özellikleri ile dikkat çeken bir kimse-
nin adı bir yerleşim yerinin adı olmuş veya bir 
şahsın adı yaşanılan yere verilerek o kimsenin adı 
yaşatılmak istenmiştir. Özellikle, fethedilen yer-
ler komutanının adı ile anılır olmuştur. Örneğin, 
İmreşe Köyü adını Emirşah’tan,  Gökçeler Köyü 
Göktürk Bey’den, Zeyneller Köyü Zeynel Bey’den 
ad alırken Hasanlar Köyü, Ahmetler Köyü, Yu-
nuslar Köyü, Davutbeyli Köyünün de adını şahıs 
isimlerinden aldığı aktarılmaktadır.

3. Adını dini unsurlardan alan köylerimiz: 

Geredemiz, İslamî değerlere büyük önem 
veren bir yerleşim yeridir. Bu itibarla yer adla-
rında dînî kavramlar ve dînî şahsiyet isimleri yer 
almıştır. Fethedilen veya yeni iskân edilen yerlere 
devrin bilgin, şeyh veya derviş adları verilmiştir. 
Mesela; Sofular, Dursunfakı, Hacılar, İmamlar, 
Muratfakılar bu şekilde adlandırılmış köylerden-
dir. Danişmentler Köyünde medresenin ve med-
resede danişment seviyesinde talebelerin olması 
köyün bu adla anılmasını sağlamıştır. 

4. Adını mesleklerden alan köylerimiz:

Demirciler, Güney Demirciler, Sapanlı, 
Urgancılar, Balcılar, Bıçakcılar, Demircisopran 
köyleri isimlerini orada icra edilen mesleklerden 
almış olması muhtemeldir. Mangallar Köyü, bir 
manga asker tarafından oluşturulduğundan bu 
isimle anılmaktadır. Afşartarakçı: Kökü Afşar 
olmakla birlikte tarakçılık yapıldığından Tarakçı 
ilavesiyle diğer Afşar köylerinden ayrılmaktadır.

5. Adını yerleşim yerinin özelliklerinden  
alan köylerimiz: 

Bu adlar yerin tabii yapısını, toprağın ma-
hiyetini veya coğrafi konumunu belirtmektedir. 
Ovacık, Bahçedere, Karacadağ, Karacadağ De-
mirciler, Yeşilvadi, Dağkaraköy, Çukurca bu tür 
köy isimlerindendir. Göçmen kuşların geçiş gü-
zergahında olduğundan Geçitler Köyünün bu adı 
aldığı söylenmektedir.  

6. Adını konumuna göre yönlerden alan  
köylerimiz: 

Bunlar aynı adla anılan köyleri birbirinden 
ayırmaktadır. Bu köy adlarında aşağı/yukarı, 
güney/kuzey, yeni/eski, birinci/ikinci ve büyük/
küçük ifadeleri yer almaktadır. Aşağı Örenbaşı, 
Yukarı Örenbaşı, Aşağı Ovacık,  Yukarı Ovacık, 
Güney Demirciler, Yeniyapar, Ortaca bu tür köy 
isimlerindendir.

7. Adını renklerden alan köylerimiz: 

Akbaş, Aktaş, Aktaş Kurtlar,  Karapazar Köy-
lerinin adlarında renk vurgusu öne çıkmaktadır. 

8. Adlarını “ören/viran” denilen eski 
yapı veya kalıntıdan alan köylerimiz: 

Ağızören Güney, Aşağı Örenbaşı, Çayören, 
Çayören Güney, Elören, Göynükören, Nuhören, 
Örencik, Yukarıörenbaşı bu köylerdendir.

Adları Değişikliğe Uğrayan Köylerimiz

Türkiye’de Cumhuriyetin ilk yıllarında “ya-
bancı dil ve köklerden gelen ve kullanılmasında 
büyük karışıklığa yol açan yerleşme yerleri ile 
tabii yer adlarının Türkçe adlarla değiştirilmesi 
çalışması” başlatılmıştır. Değişiklikler 1940 yılın-
da resmileşmiştir. Ülkemizdeki köylerin yaklaşık 
% 35’inin adı değiştirilmiştir. Bolu’da 182 köy adı 
değiştirilmiştir. Bu işlemler, 1978 yılında “tarihi 
değeri olan yer adlarının da” değiştirildiği gerek-
çesiyle durdurulmuştur. Değişiklikten etkilenen 
köylerimizden bazıları: Yahşibey-Yağşaba, Küçü-
ler-Kürkçüler, Tekfur/Tekür-Ertuğral, Üççay-Üç-
pınar, Memuk-Bahçedere, Evhadler-Afatlar, Şeyh 
Zeyneddin-Kalaç, Hacımusalar-Demircizopran, 
Kurin/Soğukoluk-Yeşilvadi, Göynükviran-Göy-
nükören, Mucı Ömerler-Mucumallar, Çavul-
dar-Çoğullu, Gaziler-Gazlar, Emirşah-İmreşe, 
Yakakayı-Yakakaya, Ağızviran-Yenecik, Seyfegı-
laf-Külef, Karakırgız-Karakuz, Avul-Havullu, Kıncı 
Aliler-Kıncallar,  Elveren/Elviran-Elören olarak 
zamanla değişime uğramıştır. Bazı yeni köy ad-
ları benimsenip kullanırken bazı yeni köy adları 
da benimsenmeyip eski ad kullanılmaya devam 
etmiştir. 

Her köyün adının bir hikayesi ve bu adı 
almasının bir sebebi vardır. Maalesef sözlü kül-
türümüz yazıya aktarılmadığından köylerimizin 
adları hakkında da fazla malumattan mahrumuz. 
Bu yazımızın yeni araştırmacılara ilham olmasını 
ümit ediyoruz.  
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GEREDE KÖY ADLARININ KÖKENİ
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1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı ile 
Osmanlı Devleti’nde yeni bir dönem başlamıştır. 
Buna göre “herkesin kazancı ile orantılı vergi ver-
mesi” ilkesine uygun olarak yeni vergi düzenle-
melerine gidilmiş; Osmanlı Devleti sınırları içinde 
yaşayan kişilerin, vergi ve gelir kaynakları kayde-
dilmiştir. 1844 yılında düzenlenen Temettuat Def-
terleri ile Gerede kazasında kayda geçen kişilerin 
sosyal ve iktisadî durumları göz önüne serilmiştir.

Toplumsal yaşamın en önemli temsilcilerin-
den biri olan imamların görev yaptığı Gerede 
merkezinde olan camiler, 1260 Hicri /1844 Mila-
di Yılı Temettuat Defterleri’ne göre şu şekilde yer 
almaktadır:

1. 1844 yılında Temettuat Defterleri’nde 
Yer Alan Gerede’deki Cami İsimleri

1. Demirciler Mahallesi Camisi

2. Tekye Camisi 

3. Kitirler Camisi

4. Sultan Yıldırım Beyazıd Camisi

5. Kabiller Camisi (Kabiller Mahallesi Camii-Yu-
karı Tekke Camisi)

6. Cami-i Kebir (Orta Mahalle)

7. Orta Mahalle Camisi

8. Seviller Mahallesi Camisi (“Şeyh Halil Efendi 
Camii” olarak da bilinmektedir. Caminin di-
ğer adı “Aşağı Tekke Camii”dir.)

9. Cami-i Cedid Camisi

2. 1844 Yılında Temettuat Defterlerine 
göre Gerede Merkezindeki İmam Hatip ve 
Müezzinlerin, Muallim-i Sıbyanların Görev 
Yaptıkları Camiler,  İkametgâhları,  Vergi ve 
Gelirleri 

Sosyal hayatın her safhasında insanlarla içi 
içe olup onların sosyal problemlerine çözüm ara-
yan ve 1840’lı yıllarda mahalle idaresinin başında 
yer alan imamlar; camideki mevcut görevlerinin 
yanında, mahallenin güvenliğinden, temizliğin-
den ve mahallede bulunanların ihtiyaçlarını kar-
şılamaktan sorumlu olmuştur.

Osmanlı Devleti’nin hemen her mahalle-
sinde veya köyünde bir cami, mescit ve burada 
hizmet veren imamlar, hatipler, müezzinler, mu-

allimler ve muallim-i sıbyanlar bulunmaktaydı.

Yandaki sayfada Tablo I’de Gerede merkez 

mahallelerinde din hizmeti veren kişilerle ilgili 

bilgilere yer verilmiştir:

Tablo incelenecek olursa kaza merkezinde 

18 din görevlisi ve öğretmen bulunmaktadır. 

İmam-hatip ve müezzinler ile mualim-i sıbyan, 

gelirlerini farklı yollardan kazanmaktadır. Bu gö-

revliler içinde en dikkat çeken kişi, baba mesleği 

kalaycılığı müezzinlikle beraber sürdüren Kalaycı 

Mustafa oğlu Hâfız Abdullah’tır.

O dönem kaza müftüsü olan Es-Seyyid Meh-

med Efendi bin Hasan da fetva yazarak geçimini 

sürdürmekte ve bu işinden yıllık 200 kuruş gelir 

elde etmektedir.

Genellikle imamlardan vergi alınmamak-

tadır. Sadece 2 imamın 120 kuruş, diğer bir 

imamın 20 kuruş vergi verdiği görülmektedir. 

Tarımla uğraşan az sayıda imama aşar tahakkuku 

gerçekleştirilmiştir. Merkezde tabloda yer alan 

imamların dışında 102 köyün 44’ünde imam bu-

lunmaktadır. Onların gelirleri de tamamen tarım 

ve hayvancılıktandır. 

Aynı dönemde diğer Osmanlı şehirlerinde 

mahalle ve köylerde görev yapan imamlara göre 

Gerede’de vazife yapan imamlar nispeten daha 

az gelir elde etmişlerdir. Gelirleri de özellikle 

tarım ve hayvancılıktan olmuştur. “Zuhurat” adı 

verilen adı belirtilmemiş gelirler de önemli bir 

yer tutmaktadır. Bunların dışında kira gelirleri 

ile değirmenden elde ettikleri gelirleri de söz 

konusudur.

Sonuç olarak Gerede halkının dindarlığı 

çok eskilere dayanmaktadır. Öyle ki Geredeliler 

günümüzde de çocuklarının din görevlisi olarak 

yetişmesi için büyük caba harcamaktadır. Bugün 

ülkenin her köşesinde din hizmetinin tüm alanla-

rında büyük bir şevk ve heyecanla çalışan başarılı 

pek çok hemşehrimiz, Gerede’miz için gurur kay-

nağı olmaktadır.

(*) Bu çalışma “1844 yılı 
Temettuat Defterleri’ne Göre 
Gerede’deki Din Görevlileri” 

başlığıyla Külliyat Osmanlı 
Araştırmaları Dergisi 11. 

sayısının 119-133 sayfalarından 
yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Geniş bilgi için derginin bu 
sayısına başvurulabilir. 



GERKAV BÜLTENİ23

Cami Adı     Görevleri Din Görevlisinin Adı ve  
İkamet Yeri

Görevlinin Yıllık Vergisi 
ve Aşarı (Kuruş) Görevlinin Yıllık Geliri (Kuruş)

Sultan Yıldırım Bâyezîd Han 
Camii (Not: Hafız Mustafa 
Efendi 1840 yılında Camii 
Kebir imamıdır.)

İmam-hatip
İmam Hâfız-zâde Mustafa Efendi, 
Kitirler Mahallesi, hane 13

Bilgi yoktur.

Kemalettin ve Sadrüddin vakıflarından buğday, 
arpa ve kaplıca hasılatından toplam 1053 kuruş, bir 
ineğinden 30 kuruş ve vakıftaki görevi sebebiyle de 
15 kuruş olmak üzere 1098 kuruştur.

Demirciler Mahalle Camii İmam
İbrahim Efendi bin Mehmed Emin, 
Demirciler Mahallesi, hane 1

Mahallenin imamı oldu-
ğundan vergi tahakkuk 
ettirilmemiş ancak aşarı 
32 kuruştur. 

Tarım geliri 297 kuruş, yarı hissesi olan ekmekçi 
dükkânından kira geliri de 125 kuruştur. Toplam bir 
senelik geliri de 422 kuruştur. 422 kuruş imamlık 
dışı geliridir.

Camii Cedit İmam-hatîp
Topuzoğlu Hafız Osman bin Ali

Orta Mahalle, hane 63

İmam-hatip olduğundan 
vergisi yoktur.

Hayvan geliri 30, zuhurat (kaynağı belirtilmemiş 
gelir) geliri 170 kuruş olmak üzere senelik geliri 
200 kuruştur.

Kabiller Cami Şerifi İmam
Ali Yazıcıoğlu Mustafa Efendi bin 
Hasan,Kabiller Mahallesi,hane1

Mahallenin imamı oldu-
ğundan vergi tahakkuk 
ettirilmemiş ancak aşarı 6 
kuruştur. 

Tarım geliri 54 kuruş, kalaycı ve kuyumcu dükkâ-
nından kira geliri de 30 kuruştur. İmamlıktan bir 
senelik geliri de 216 kuruştur.

Orta Mahalle Cami Muallim, İmam ve hatip
Ali Efendioğlu Abdullah Efendi

Orta Mahalle, hane 1

İmam olduğu için vergi 
tahakkuk ettirilmemiş 
ancak aşarı 7.5 kuruştur.

Tarım, hayvan, değirmen ve kiralık dükkânından 
toplam 162.5 kuruş geliri vardır.

Seviller Mahallesi Cami Şerifi İmam ve muallim
Suhteoğlu Hâfız Mustafa bin Seyyid 
Orta Mahalle, hane 66

Vergisi 20 kuruş.
100 kuruş, muallim-i sıbyânlıktan gelir elde 
etmiştir.

Orta Mahalle Cami-i Şerifi İmam-hatip
Veliyüddin Efendi bin Ahmed. (1840 
yılında Yeni Cami imamıdır.) 
Orta Mahalle, hane 64

İmam-hatip olduğundan 
vergisi yoktur.

Tarım ve hayvan geliri 218.5, zuhuratı 150 kuruştur. 
Toplam geliri 368.5 kuruştur.

Kabiller Mahallesi
Kabiller Mahallesi 
Camii imam vekili ve 
Gaziler Camii hatibi

Hafız Said bin Mehmed Kabiller 
Mahallesi, hane 41, numara 2 

Vergi vermiyor. 
Gaziler köyünde 12 dönüm tarlası olup aynı köyden 
Gökçeoğlu Ali tarafından ziraatı yapılmaktadır. 
Geliri yoktur. 

Kitirler Cami Şerifi İmam-hatip ve muallim-i 
sıbyan

Kara Mehmedzâde İsmail Efendi ibn 
İsmail Kitirler Mahallesi, hane 1

Vergi vermiyor. 
Aşarı 25.5 kuruş.

Tarım geliri:233 kuruş 
3 arı kovanı:15 kuruş 
Zuhuratdan:100 kuruş 348 kuruş

Kitirler Cami Muallim-i sıbyan
Ömer Efendi bin Halil  
Kitirler Mahallesi, hane 33

Vergisi 120 kuruş. Aşarı 
28 kuruş.

Mektep hocalığından geliri: 120 kuruş. 
Tarım ve hayvan geliri:283 kuruştur.Toplam geliri 
403 kuruştur. 

Seviller Mahallesi Muallim-i sıbyan
Kel Salihoğlu Hafız Salih bin Salih. 
Seviller Mahallesi, hane 32

Vergi ve aşar 
 vermiyor.

İhsan sahiplerinin yardımıyla geçinmektedir.15 
kuruş kira geliri bulunmaktadır.

Camii Cedid
Müezzin

Emekoğlu Hafız Mehmed bin Ahmed. 
Orta Mahalle,hane104  

Vergisi 120 kuruş.
Dörtdivan kazasının Kursun köyünde ziraatı yapıl-
mayan 15 dönüm tarlası vardır. Yıllık zuharatından 
geliri 350 kuruştur.

Kabiller Mahallesi Camii Müezzin
Ömer Efendioğlu Molla Ahmed bin 
Ömer. Mahalle camisinin müezzini. 
Kabiller Mahallesi, hane 14

Vergi vermiyor.
Tarım geliri 54 kuruş, kiralık vakıf dükkanından 
geliri de 22.5 kuruştur.

Demirciler Camii Şerifi
Müezzin ve kalaycı 
halifesi 

Kalaycı Mustafa oğlu Hâfız Abdullah 
bin Mustafa. Demirciler Mahallesi, 
hane 9 

Müezzin olduğu için vergi 
vermiyor. Aşarı 6 kuruştur.

Toplam 6 dönüm tarlasından 2 dönümü işlenmiş 
ve kazancı 54 kuruş olmuştur. Ayrıca ineğinden 30 
kuruş geliri vardır. Bir senede zuhuratı 100 kuruş-
tur. Toplam geliri de 184 kuruştur. 

Seviller Camii Müezzin Ahmed. Seviller Mahallesi, hane 35 ? Müezzinlikten yıllık geliri 50 kuruştur.

Camii Kebir  Müezzin
Hafız Ahmed bin Ömer Orta Mahalle, 

hane 25

Vergi ve aşar  

vermiyor.

Vazifesi nedeniyle senelik geliri 50 kuruş 

Hayvan geliri 60 kuruş, toplam geliri ise110 kuruş.

Camii Kebîr İmam
Hafız Mustafa

Kitirler
? ?

Tekye Camii Şerifi ? Kabiller ? ?

Kaynak: Ramazan Kaşmer, Gerede Temettuat Defterleri, Cilt. I, Gerede Belediyesi Yayınları, İstanbul, 2015, s.30

Tablo 1. 1844 Yılında Gerede Merkezindeki Cami Adları ve Görevlilerin İsimleri, Vergileri, Gelirleri
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Sevgili Hemşerilerim, Allah’a şükür 90 
yaşıma girerken bir kez daha sizlere yazmak 
kısmet oldu. Bu yazımda sizlere bundan 
65-70 sene önceki yani gençliğimdeki Anka-
ra-Gerede arasındaki meşakkatli yolculukla-
rımızı anlatacağım. Bugün konforlu otobüs-
lerle, E5 Karayolu üzerinden, Ankara’dan 
Gerede’ye en fazla iki saatte gitmek müm-
kün. Özel araba ile de bir, bir buçuk saatte 
Geredemiz’e ulaşıyoruz.

Ankara’da ikamet eden pek çok hem-
şehrimiz aile ziyaretleri için cumartesi gün-
leri pazardan yağ, yoğurt, peynir almaya, 
mayhaya artık Ankara’dan günübirlik gidip 
geliyorlar. Şimdiki ulaşım kolaylığı sayesinde 
yaz aylarında Esentepe’ye günübirlik gelen 
Ankaralıların da sayısı giderek artıyor. Bu-
gün bir zevk olan Ankara-Gerede yolculuğu 
geçmişte bir çileydi, eziyetti. Gerede deyişi 
ile “hertlek hörtlek” bozuk, dar tek şeritli, 
bol virajlı, dik yokuş ve inişli, uçurum ke-
narlarındaki eski yoldan yaptığımız tehlikeli 
yolculuk bir türlü bitmek bilmezdi. Eğer altı 
veya yedi saatte Gerede’ye varırsak çok se-
vinirdik; vaktinde gelmiş olurduk. Yollardaki 
kazalar, otobüsün arızalanması, kar yağışı, 
arkasına takıldığımız bir türlü yürümeyen 
yüklü kamyonlar yüzünden yolculuğumuz 
9-10 saat bile sürerdi. Otobüsten hepimizin 
beti benzi atmış, bitkin, kimimiz de hasta 
inerdik. Tabii ki bu şartlarda memlekete çok 

sık gidemezdik. Bayramda seyranda, yaz 
tatillerinde ancak yılda birkaç kez gidilirdi. 
Zaten Gerede’ye sadece haftada bir iki gün 
otobüs kalkardı. Yol tehlikeli ve uzun görüş-
melerimiz seyrek olduğu için vuslatta ve ve-
dada yakınlarımız ile otobüs önünde ağlaşır; 
dualarla karşılanır ve dualarla uğurlanırdık.

Gerede otobüslerinin yazıhanesi ve kal-
kış yeri Ulus’ta İsmetpaşa Mahallesi’ndeydi. 
Bu gün hala mevcut olan bu mahalle Ankara 
Valiliği’nin hemen arkasında başlar Dışka-
pı’ya kadar devam eder. Yazıhane valiliğin 
yakınındaki bir meydandaydı ve adı -yanlış 
hatırlamıyorsam- “Gerede Emniyet Otobüs-
leri” idi. Yazıhanede Geredeli “Mustafendi” 
çalışırdı. Bilet keser, yolcuları yerleştirir, 
otobüsleri karşılar ve gönderirdi. Yazıhane-
nin yakınında Geredelilerin uğrak yeri olan 
bir kahvehane ve Geredeli bir berber vardı. 
Geredeli Beyler otobüsün kalkış saatini ya 
da Gerede’den gelişini beklerken tıraş olur; 
“ölüden diriden Gerede haberlerini” alırlardı. 

Yazıhanenin civarında birkaç uygun fi-
yatlı otel vardı. Ankara’ya iş halletmeye, alış-
verişe veya doktora gelen Geredeliler eğer 
evlerinde kalacakları akrabaları yoksa bu 
otellerde kalırlardı. İsmetpaşa bu gün oldu-
ğu gibi eskiden de dar gelirlilerin oturduğu 
bir mahalleydi. Gerede’den ilk göçler de bu 
mahalleye olmuştur. Yazıhanenin adı Emni-
yet Otobüsleri idi ama yollar gibi otobüsler 
de pek emniyetli değildi. 

Otobüs sayısı az mevcutlar da eski ve 
konforsuzdu. Bugün filmlerde gördüğümüz, 
Amerikalıların okul otobüslerine benzeyen 
uzun burunlu kamyon gibi vasıtalardı. Mo-
torları dışarıdan çalıştırılırdı. L harfi şeklin-
deki demirden bir kol otobüsün burun kıs-
mından motorun içine sokulup hızla çevrilir 
ve motor büyük bir homurtulu ile çalışmaya 
başlardı. İlk çevrilişte motor çalışırsa şanslıy-
dık ama çalışmazsa tekrar tekrar denemek 
gerekirdi. Eşyalarımız otobüsün tavanında 
taşınırdı. Tahta ya da kalın kartondan iskelet-

li köşebentli bavullarımız, sepetler, çuvallar, 
zembiller tavanın ön kısmından başlanarak 
sıkışık bir vaziyette sıralanırdı. Eşyalar yol-
cuların inecekleri duraklara göre yüklenirdi. 
Mesela Gerede’nin içinde ineceklerin eş-
yaları tavanın en önüne, köy yolu sapakla-
rında ineceklerin eşyaları da arka tarafına 
konulurdu. Yükleme işi bitince eşyalar kayıp 
düşmesin diye üstlerinden kalınca bir urgan 
geçirilir ve tavanı çevreleyen demir parmak-
lıklara sıkıca bağlanırdı. Üstüne de muşamba 
çadır çekilirdi. 

Yükleme işini “muavin” yapardı. Çocuk-
luktan henüz çıkmış okumaya gönlü olmayan 
ya da imkânı olmayan gençler meslek öğren-
sin diye bir zanaatkâr yanına çırak verildiği 
gibi şoför muavinliğine de verilirlerdi. Bu 
küçük şoför yardımcıları yollarda büyürlerdi. 
Yıllarca yollarda gide gele otobüse ait her tür-
lü bilgiye vakıf olur; trafik kurallarını ve hatta 
araba kullanmayı öğrenirlerdi. Zamanı gelin-
ce ehliyetlerini alıp onlar da şoför olurlardı.

Otobüslerin içine gelince, bazılarının 
camları çatlak, kırık ya da rengi sararmış 
olurdu. Koltukları dik ve hareketsiz olduğu 
için rahatsızdı. Döşeme kumaşları ve deri 
aksamı eskimiş, yırtık, solmuş ve sigara de-
likleri ile dolu olurdu. Kalorifer olmadığı ve 
otobüsün her yanından içeriye buz gibi dağ 
havası dolduğu için kış yolculuklarımızda 
çok üşür sıkı sıkı giyinirdik. Havalandırma 
sistemi, klima olmadığı için de yazın otobü-
sün içinde sıcaktan bunalırdık. Otobüslerin 
içleri yaz, kış havasız olur ve benzin kokardı. 
Gerede’ye sefer sayısı azdı ama talep de çok-
tu. Bu nedenle normalden çok yolcu alınırdı 
ve bu yolcular koridora sıralanan üstüne 
minder konulmuş gaz tenekeleri üzerine 
otururlardı. O yıllarda henüz sigaranın zarar-
larını bilmiyorduk. Hemen hemen tüm erkek 
yolcular ve şoförler otobüse biner binmez bir 
sigara yakar yolculuk boyunca da can sıkın-
tısından sigara içmeye devam ederlerdi. 
Kokusu bir yana dumandan göz gözü gör-

1950’lerde Ankara’dan Gerede’ye YolculukANI

Şefika MERCANLIGİL
Yazar
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mezdi; sanki bir hamam külhanıydı desem 
yeridir. Böylece çoluk çocuk, hasta, yaşlı hep 
birlikte zehirlenirdik. 

Yaz aylarında otobüslerin kapıları açık gi-
derdik. Tehlikeliydi ama ferahlatıcıydı. Beni 
araba çok tutardı. Bir de bu şartlar altında 
hiç başımı kaldıramaz etrafımızdaki şahane 
manzaraları hiç seyredemezdim. Yolculuk 
bana bir azaptı ve bitince birkaç gün ken-
dime gelemezdim. Benim gibi araba tutma 
derdi olan yolcular mide bulantılarını keş, 
nane şekeri, kuru ekmek yiyerek limon ko-
lonyası koklayarak bastırmaya çalışırlardı. 
Allahtan, otobüslerin arızaları nedeniyle 
mecburen ve sık sık uzun molalar verilirdi. 

Bazen can sıkan bu molalar bana ve 
benim gibilere kahır yüzünden lütuf olurdu. 
Mesela otobüsün lastiği patlardı. Lastiğin 
sökülmesi, patlak yerin tespiti, yamanma-
sı, kuruması, tekrar yerine takılması uzun 
zaman alırdı. Bazen de dik yokuşları adeta 
adım adım fren yapa yapa inen otobüs düz-
lüğe inince çalışmazdı. “Araba su kaynattı.” 
derlerdi. Şoför motor kapağını çekinerek 
açar açmaz motordan çok kesif bir su buharı 
çıkardı. Su buharından eli, kolu yanan şoför-
ler hatırlıyorum. 

Hiç unutmam bir keresinde şoförü-
müzün ciddi şekilde yanan koluna salça 
sürmüştük de acı içinde araba kullanmaya 
devam etmişti ama sonradan öğrendik ki 
salçanın da yanığa hiçbir faydası yokmuş. 
Otobüs su kaynatınca da buhar bitip motor 
soğuyuncaya kadar beklerdik. Bitiş zamanı 
belli olmayan molalarda yolcular otobüsten 
inip etrafa dağılırlardı. Köfte, börek, yumur-
ta, peynir ekmek vb. gibi yol azıkları ile hem 
karınlarını doyururlar hem de dinlenirlerdi. 
Hele mola yeri bir çeşme başı yakınına denk 
gelirse ve mevsimlerden de yaz ise artık o 
zaman değmeyin yorgun yolcuların keyfine.

Kızılcahamam yolun yarısıdır. Kargasek-
mez’in uçurum kenarında giden daracık, 
tek şeritli, bol virajlı üstelik korkuluksuz yo-
lundan Kızılcahamam düzlüğüne selametle 
inince sevinir, burada uzunca bir mola verir-
dik. Şoför, muavini ve yolcularla birlikte oto-
büsümüzün motoru da dinlenirdi. Yolculuk 
azabı, otobüsümüz Kızılcahamam’dan hare-
ket ettikten yaklaşık 10 km sonra tekrar baş-
lardı. Çünkü bu kez de Azaphane Deresi’nin/
Geçidi’nin tehlikeli virajlarını tırmanmamız 
gerekiyordu. Bu azap yolunda neredeyse 
haftada bir bazen daha fazla sayıda kaza 

olurdu; bu kaza haberlerini radyodan “ajans 
haberleri”nden öğrenirdik. 

Genellikle virajları alamayan yüklü kam-
yonlar dereye uçardı. Bu kazalardan bir ikisi-
ne üzüntü ile şahit oldum. Bu kazalarda yine 
şahit olduğum ve üzüntü duyduğum bir baş-
ka husus da kazada etrafa saçılan malların 
çevre köylerden gelen köylüler tarafından 
toplanmasıydı. Maalesef birilerinin üzüntü 
ve acısı bir başka birilerinin sevinci oluyordu.

 Azaphane Geçidi mevkini de atlattık-
tan sonra geriye Akyarma Geçidi kalırdı. 
Kargasekmez ve Azaphane geçitleri kadar 
ürkütücü olmasa da Akyarma mevki güzelim 
yaylalar arasından geçen yine virajlı, dik ve 
uzun, uçurum manzaralı bir yokuştu. Bu yo-
kuşu da salimen indikten sonra artık mem-
lekete geldik sayılırdık. Bütün bir gün süren 
yolculuk nihayet akşamın geç saatlerinde 
sone ererdi. Günümüzde Ankara Gerede’den 
bir, bir buçuk saatlik mesafede bir şehirdir. 
Benim gençliğimde ise Ankara gurbetteki 
bir şehirdi.

Sevgili hemşehrilerime kazasız, belasız 
huzurlu yolculuklar dilerim…
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Hakkı Çavuş’un Hamam Sefası

Gerede’de demirci ustası olan ve Hakkı Çavuş lakabıyla tanınan Mehmet Pehlivan adında 
birinin anlattığı ve kendi başından geçen bir hikâye vardır: Bir gün Hakkı Çavuş Gerede’den Kı-
zılcahamam’a gider. Hamama girer ve terlemeye başlar. Etrafına bakıp kendisine kese atacak 
birini arar. Hamamda keseci olmadığını anlayınca karşısında oturan adama “Gel sırtıma bir kese 
at!” der. Adam Hakkı Çavuş’un yaşına başına hürmeten olacak, yerinden kalkar ve sırtını keseler. 
Hakkı Çavuş, Kızılcahamamlı olmadığından hamamda kimseyi tanımamaktadır. Adam yanından 
ayrılınca adamı tanıyanlar Hakkı Çavuş’un yanına gelir. “Amca sen ne yaptın! Kese attırdığın 
adam koskoca belediye reisidir!” derler. Hakkı Çavuş bunu duyunca pişkin pişkin “O da anasının 
karnında dokuz ay yattı ben de!”…

Nallı Geyik Hikâyesi

Bu hikâye merhum manav Haydar Öztürk’ten alınmıştır ve şöyledir: Gerede’nin Güneyde-
mirciler Köyü, Kabaklar Mahallesi sakinlerinden bir grup arkadaş avlanmak niyetiyle ormana git-
miş. Vakit ilerlemiş, adamların erzağı bitmiş. Acıkmışlar ve yorulmuşlar. Hava da karanlık ve sisli 
olduğundan yolu da şaşırmışlar. Farkında olmadan köye yaklaşmışlar. Uzakta bir karaltı görmüş-
ler. “Olsa olsa bu geyiktir.” deyip hayvanı vurmuşlar. Ateş yakıp pişirmişler. Karınlarını doyurmuş-
lar. Ateşin sıcağı ve karınlarının tok olması sebebiyle sızmışlar. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber de 
uyanmışlar. İlk uyanan avcı, hayvanın ayaklarını görmüş ve nalı fark etmiş. Diğer arkadaşlarına 
“Bu geyiğin nalı da varmış!” demiş. Uykunun sersemliğiyle yedikleri hayvanın geyik değil de eşek 
olduğunu kulaklarından anlamışlar.

Geredeli Figani

Geredeli Figani bir gün bir ahbabıyla yolculuğa çıkmış -bu kişi onun üstadı Âşık Dertli de ola-
bilir-. Gerede’den bir hayli uzaklaştıkları hâlde Figânî birdenbire geriye dönmek istemiş. Arkadaşı 
sebebini sormuş ama izah edememiş. Neticede gerisin geri Gerede’ye gelmiş Figânî. Meğer an-
nesi vefat etmiş ve Geredeliler cenaze hazırlıklarına çoktan başlamışlar. Figanî böylece annesinin 
cenaze merasimine katılmış.2

Etme-Bulma

Köyün birinde bir dilenci varmış. Sürekli bir eve gidiyormuş. Ev sahibi kadın bu dilenciden 
iyice bıkmış. Bir gün kendi kendine “Şu adamı zehirleyeyim!” demiş. Dilenci yine bir gün kapıya 
gelmiş. Kadın adama zehirli bir ekmek vermiş. Kadının o gün oğlu askerden gelmiş. Yolda bu 
dilenciye rast gelmiş ve ondan ekmek istemiş. Adam da ekmeği büsbütün olarak gence vermiş. 
Genç o ekmeği yediğinde kıvranmış ve bir süre sonra da ölmüş.

Ne Ekersen Onu Biçersin

Köyün birinde bir oğlu, gelini ve torunları olan bir kadın yaşarmış. Gelini aynı sofrada yemek 
yemek istemediği için eşine yalak oydurmaya başlamış. Annesi görüp sorduğunda “Sana yalak 
oyuyorum. Bundan sonra burada yemek yiyeceksin yemeğini!” demiş. Aradan yıllar geçmiş. Ka-
dın ölmüş. Torun büyümüş ve evlenmiş. Aynı şekilde o da yalak oymaya başlamış. Sorduklarında 
“Sizin babaanneme yaptığınızı yapıyorum, size yalak oyuyorum!” demiş. O kadın da ölene kadar 
oradan yemek yemiş.

Ahmet Galip MUTLU
Vakıflar Genel Müdürlüğü Hayır  
Hizmetleri Daire Başkanı V.

GEREDE’DEN DERLENEN BAZI HİKÂYELER

1. Mahmut Özçay, Doğum: 1936 (Trab-
zon-Çaykara), Terzi, antikacı. İstanbul ve 
Gerede’de ikamet ediyor.

2. Mahmut Özçay, Doğum: 1936 (Trab-
zon-Çaykara), Terzi, antikacı. İstanbul ve 
Gerede’de ikamet ediyor.

Âşık Dertli’nin Ölümü

Âşık Dertli, Ankara’da Samanpa-
zarı’nda vefat eder. Vefatından bir gün 
önce pazarda kendinden geçmiş bir hâl-
de bağırır çağırır. “Yarın Dertli’nin düğü-
nü var!”… Kimse Dertli’nin bu haykırışla-
rına bir anlam veremez. Dertli kendinden 
geçmiş bir hâlde bağırıp çağırmaya de-
vam eder, saz çalar. Ertesi günü bir cami-
nin önünde bulunan bir musalla taşının 
üzerine uzanan Dertli oracıkta vefat eder. 
Herkes Dertli’nin dünkü taşkınlığının ve-
fatını haber vermek için olduğunu anlar. 
Ancak artık çok geçtir. Dertli Samanpaza-
rı’na defnedilir. Cumhuriyet döneminde 
yol yapım çalışmalarından dolayı Âşık 
Dertli’nin mezarının taşınması gündeme 
gelir. Mezarın, doğduğu köy olan Yeniça-
ğa’daki Şahnalar’a taşınması, naaşının 
oraya defnedilmesi kararlaştırılır. Bin 
bir güçlükle Dertli’nin naaşı Yeniçağa’ya 
kadar getirilir. Ancak köyüne götürmek 
için naaşın hayvanların çektiği arabayla 
götürülmesi zarureti ortaya çıkar. Neti-
cede cenaze tedarik edilen bir arabaya 
yüklenir. Şahnalar’a doğru götürülmeye 
başlanır. Ancak bugünkü Dertli’nin meza-
rının olduğu mevkide arabanın bir teker-
leği kırılır. Başka bir hâl çaresi bulamayan 
insanlar naaşı bugünkü yere defnederler. 
Meğer burası atadan dededen Dertli’nin 
kendi toprağıymış.1

HALK BİLİMİ

Ahmet Galip MUTLU
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Yıl 1969, aya ilk ayak basıldığı yıl. Yıldırım 
Beyazıt Camii’nin yakınında çarşı merkezin-
de oturuyoruz. Müezzin Hafız İbrahim Amca 
bizleri çok sever ara sıra bize camide ezan bile 
okutturarak bizi sevindirirdi. Ramazan ayında 
bir akşam kendisi bir iftar yemeğine davetli 
olduğundan benden akşam ezanını okumamı 
istedi. Tabii seve seve kabul ettim. Fakat bir şartı 
vardı. Camii, Gerede’nin en büyük ve merkezi 
camisiydi. Esentepe’de bulunan Ramazan topu 
dâhil benden sonra patlamalı; hiçbir camii de 
benden evvel ezan okumamalıydı. Ne büyük 
sorumluluk! Camii içinde bulunan duvar saatine 
bakıyor saniye bile olsa şaşırmamak için dikkat 
ediyordum. Ezan okuma bölümü camii girişinde; 

saat, içerdeydi. O da ne! Birden ezan okunmaya 
başladı dışarıdan. Eyvah! Ne olacak şimdi? Ben 
de hemen başladım ezan okumaya. Ne dışarıda-
ki müezzinden ne de benden başka ezan okuyan 
yok başka. Ramazan topu da atılmadı. Hemen 
ardından söz birliği etmişçesine bütün camiler-
den ezanlar başladı. Tahminen dört- beş dakika 
sonra top da atılmıştı.

Peki ne olmuştu? Ne olacak… Olan olmuştu.

Camiye yakın bir lokantanın içinden gel-
mişti ilk ezan sesi. Adam açmış radyoyu sonuna 
kadar, radyoda okunan ezan sesi bizim camiye 
kadar gelmişti. Ama bu ezan ‘’Ankara için iftar 
saatini’’ ezandı. Bu yüzden tüm Gerede dört da-
kika önce iftar yapmıştı.

Kazasını yapmayan varsa yapsın. Sorumlu-
luk kabul etmiyorum ona göre… 

Kütük mü?  Kötek mi?

Yıl 1970; yer, Gerede Devlet Orman İşletmesi 
Lojmanları. Bir yaz günü lojmanlarda oturan ar-
kadaşlarımızla beraberiz. Sıra sıra dizili istiflen-
miş kütüklerin aralarında oynuyoruz. Bu esnada 
mühendisler kütükleri ölçüyor, işaretliyor. İşçiler 
de işaretli yerlerden kesiyor. Kesilen parçalar da 
yere düşüyor. Bu esnada bütün arkadaşlar hepsi 

kesik kütüklere doğru 
koşuyor ve kucakla-

yabildikleri kadar 
kütük parçalarını 
toplayıp evlerine 
doğru gidiyorlar. 
Eh! Bari biz de 
boş durmayalım 
dedik. Aile büt-
çesine katkımız 
olsun, kışlık 

o d u n u m u z u 
çıkaralım di-

yerek bir ku-
cak dolusu 

k ü t ü ğ ü 
sevine se-
vine eve 
d o ğ r u 

götürüyordum ki babamın, lojmanın pencere-
sinden atlayarak ayaklarında çoraplarıyla bana 
doğru koştuğunu görmemle kütükleri bir tarafa 
fırlatıp kaçmam bir oldu. Ama kıçıma tekmeyi 
yemekten de kurtulamadım ve şu ses bugün bile 
hala kulaklarımda çınlamaktadır: ''Oğlum ben 
size kışlık odun almıyor muyum?''

Evet, alıyordu hem de fazlasıyla hem de 
parasıyla alıyordu. Yani bedava da olsa devletin 
malını değil. Bu benim hayatta aldığım en büyük 
ve bizzat uygulamalı ilk dersimdi. Mesaj alınmış-
tı, hem de hayat boyu unutulmayacak şekilde. 
Allah babamdan bin kere razı olsun ve nur içinde 
yatsın.

Hadi Git Diplomanı Al

İsmail Engin, ortaokul müdür muavini aynı 
zamanda Türkçe hocası. Bitirme sınavında no-
tum tam tamına 4.5; bu zaten 5 ya da 10 almak 
gibiydi. Neyse ölç biç ne fazla ne eksik heyecanla 
bekliyoruz, uykusuz geceler… Hoca kanaat notu 
kullanırsa notum 5 olacak ve yaz döneminde 
geçeceğiz, diplomayı alacağız. Kullanmazsa 4 
hoop! Güz dönemine kalacağız. Pek de kanaat 
kullanmazdı da asıl sorun şu, Kuleli Askeri Lisesi 
imtihanını kazanmışım ama en önemli şart yaz 
döneminde mezun olmak idi. Birinci olarak da 
kazansan güz dönemine kaldın mı işin ayna, gire-
miyorsun okula… İşte bu heyecanla beklerken bir 
gün çarşıda hocayla karşılaştık ve bana hadi git 
diplomanı al dedi; işte o zaman dünyalar benim 
oldu. Çünkü benim için bu istikbal meselesiydi. 
Koşa koşa gittim ve aldım. Allah rahmet eylesin.

Adı Selma

Bugüne kadar hep akıllılardan bahsettik 
şimdi biraz da delilerden bahsedelim. Nerden mi 
aklıma geldi? Esat’ta yaşayanlar bilir. Esat Cad-
desi üzerinde kendi halinde dolaşan bir kadın 
var, orta yaşlarda adı Selma. Üstü başı kir pas 
içinde, kimseye zararı dokunmaz, kendi kendine 
konuşur kimseye sataşmaz ama bazen kendini 
bilmez ve akıllı olduğunu sananlar ise maalesef 
ona sataşmaktan zevk alırlardı. Bir ara bazı hayır-
severler onu Esat Güçsüzler Yurdu’nda barındır-
mak isteseler de o orada kalmadı, kalamadı. Yine 
mutlu olduğu Esat Caddesine döndü. Bazen bi-
zim apartmanın kapısında da oturur ama haddini 

Gerede İçin İftar Vakti
ANI

Mehmet Saim BİLGE 
Karikatürist
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de; bilir apartmana giren çıkan olduğunda orayı 
terk eder daha sonra tekrar gelirdi. Ben ona, 
“Otur Selma, rahatsız olma!” desem de o kalkar 
gider sonra tekrar gelirdi. Kimseyi rahatsız etmek 
istemezdi. Son zamanlarda onu elinde şiş ve ip, 
örgü örerken görmekteydim. Belki de elinde ör-
düğü örgüyle kendini akıllı zannedenlere “Benim 
başıma siz çorap ördünüz.” dercesine… Aslında 
duyduğum kadarıyla üniversite mezunuymuş… 
Daha sonra onu hiç görmedik. Nereden nereye… 

Burada rahmetli babamın bir sözü aklıma 
geldi ''Oğlum işin sonuna bak.'' derdi. Kimin ne 
olacağı belli olmaz. Bu bana doğup büyüdüğüm 
kasabadaki delileri yani aslında velileri hatırlattı. 
Hele biri vardı ki o da üniversiteden sokaklara 
düşmüştü: Deli İsmail. Evet, geçen yazımda 
bahsetmiştim. İsmail bizim çocukluğumuzda 
kırk yaşları civarında idi. Başında kasketi eski bir 
ceketi, pantolonu ile her sabah kasabanın tek 
gazetecisine uğrar ''Bir Hürriyet lütfen!'' diyerek 
gazeteyi alır; ceketinin cebine koyar pantolonu-
nun paçalarını hafif yukarı doğru elleri ile çeker 
etrafında bir tur atıp “Düüüüt!” diye bir ses çıka-
rıp başlardı koşmaya. Hem de çıplak ayaklarla… 
Bu hemen hemen her gün tekrar ederdi. Gazete 
aldığına göre demek ki okuma ile yakından ilgiliy-
di. O da kendi halinde kimseye zararı dokunma-
yan biriydi ama bazen ona da dışarıdaki “akıllılar” 
takılırlardı. En çok da sordukları, “Türkiye'nin 
başkenti neresidir?” sorusuna “Bizim evin alt ka-
tıdır.” diye verdiği cevabı alırlar her defasında da 
aynı cevabı duymak için aynı soruyu sorarlardı.

Peki İsmail nasıl bu hale gelmişti? Bizim 
çocukluğumuzda onun üniversitedeyken hakkı 
yenildiği için aklını oynattığı şeklinde rivayet edi-
lirdi. En sağlıklı bilgiyi de yıllar sonra Gerkav'ın 
her yıl yayımlanan dergisinden öğrenmiştim. İşin 
aslı şöyleydi: İsmail çalışkan ama fakir bir ailenin 
çocuğu... Üniversitede okumak üzere evinden 
ayrılıyor ve okumaya başlıyor, dersleri de iyi… Bu 
arada aynı üniversitede hâli vakti iyi olan ama 
dersleri zayıf olan bir arkadaşı daha var. Yapılan 
bir imtihanda İsmail çok iyi yapmasına rağmen 
kırık not alıyor. Notları kötü olan arkadaşı ise çok 
iyi not alıyor. Her iki öğrencinin kâğıtları değiş-
tiriliyor ve bu haksızlığa İsmail daha fazla daya-
namayıp sokaklara düşüyor. Hiç unutmam bir 
gün arkadaşlarımızla oyun oynarken İsmail bizim 
mahalleden de aynı şekilde çıplak ayakla koşarak 
geçti gitti. Aslında o ana cadde dışına pek çık-
mazdı, o gün bütün mahalle aralarını dolaşmıştı. 
Bunda bir gariplik vardı. Ertesi gün, İsmail E-5 
karayolunda trafik kazasında ölmüştü. Bir gün 

evvel adeta bütün kasabayla vedalaşma turuna 
çıkmıştı. Cenaze namazı kasabanın en büyük ca-
misinde kılındı. Ben de o namazda bulundum ve 
ne o gün ne de ondan sonra öyle bir kalabalığa 
şahit olmadım. Aslında deli diye tanımladıkları 
İsmail'den, kasabalı adeta özür diliyor ve ne ka-
dar sevdiklerini göstermeye çalışıyorlardı. “İyi 
güzel de insanların mezarını aydınlatacağınıza 
hayatlarını karatmasanız daha iyi olmaz mı?” 
diye düşünmeden edemiyor insan… İşin sonuna 
bakmak lazım vesselam…

Ve diğerleri… Çok kısa olarak bahsedecek 
olursak sırasıyla:

Deli Behçet, 40-50 yaşlarında, sağır ve dilsiz 
olup boynunda “sağır ve dilsizdir” yazılı bir tabe-
la ile dolaşır; elinde bir tasla bozuk para toplayıp 
kız kardeşi ile kalırdı. Öldüklerinde evlerinden iki 
sandık dolusu bozuk para çıktığı öğrenilmiştir.

Deli Aydın, 30 yaşlarında, aslında 5-6 yaşın-
da çocuk zekâsına sahip ama çok güzel giyinen 
biriydi.

Deli Memet, 20 yaşlarında, sağır ve dilsiz; 
''eyeye'' diye ses çıkardığından Eyeye olarak da 
bilinir. Bazen bir çanta elinde ilkokula gelir, en 
arka sırada oturur ve tekrar çıkar giderdi. Öğret-
menler onu sever, biz öğrenciler de onu arkadaş 
gibi görürdük.

Bunların dışında Deli Emine ve Azize kardeş-
ler vardı. Varlıklı bir aileden gelmekteydiler ve 
1944 depreminden sonra aklî dengelerini kaybet-
tikleri rivayet edilirdi. Bir diğeri de ismini hatırla-
yamadığım biriydi ki o da hani çikletlerden çıkan 
artist resimleri olurdu ya işte onları yakasından 
aşağıya kadar toplu iğnelerle tutuşturur, bizim 
şerit rozetler gibi ortalıkta dolaşırdı.

Sonuç olarak her birinin ayrı bir hayat hikâ-
yesi ve yaşam tarzı olan bu insanlar deli mi veli 
mi Allah bilir… Halimize şükredip birbirimizi 
kırmadan en kıymetli varlığımız olan sağlığımızı 
özellikle akıl sağlığımızı korumaya özen göster-
meliyiz.

Babayiğit

Bir gün arazide görev yaparken iç çamaşır-
larımı elimde yıkıyorum. Tabii yıkadıkça çamaşır 
beyazlaşıyor; beyazlaştıkça sirkeler de daha be-
lirgin hale geliyordu. Uzun süre arazide görev 
yapmanın bedeli olarak hem bitlenmiş hem de 
pirelenmiştim. Bana su ve sabun gibi malzeme-
leri getirmede yardım eden habercim de karşım-
daydı. Ona sordum:

- Oğlum, bit kimde bulunur? İtte ( Tabi o say-
gıdan diyemedi ama cevabı da ben verdim).

- Peki yavrum pire kimde bulunur?

- Yiğitte.

- Evet, asıl soruya gelmişti sıra, peki dedim 
evladım hem bit hem pire kimde bulunur?

Tık yok.  El cevap benden tabii. 

-Babayiğitte oğlum, babayiğitte…

Su…uS

Kuleli Askeri Lisesi ilk kamp yeri olan Alem-
dağ'dayız. Hayatımızda ilk defa çadırda yatacak, 
sahra tuvaleti kullanacak, yağmurun altında bile 
karavandan yemek yiyecektik. Unutamadığım 
anılardan biri de bize verilen teçhizatlardan su 
mataralarının kılıflarının üzerinde büyük harfler-
le ''US'' yazısı bulunmasıydı.

Allah Allah! Herhalde yanlışlıkla ''SU'' yaza-
caklarına ters basarak ''US'' yazmışlardı. Ama 
bu iki harfin çatal ve bıçaklar üzerinde de aynı 
şekilde yazılı olduğunu görünce durum anlaşıl-
mıştı. Nereden nereye US’dan, SU’dan, İHA ve 
SİHA’ya…

Danger mi? Tanker mi?

Bu anım, Kırıkkale'de görev yaptığım yıllara 
ait. Askeri minibüsle bir grup arkadaş görevli 
olarak Ankara'ya doğru yol alıyoruz. Önümüzde 
bir mazot tankeri gitmekte; tankerin arkasında 
kırmızı harflerle ''DANGER'' yazmakta… “Her-
halde önümüzdeki tanker şoförü ehliyeti parayla 
almışa benziyor.” dedim. Bir arkadaş sordu “Ne-
den?” diye. “Neden olacak, görmüyor musunuz? 
Adamın okuma yazması bile kıt, bakın aracının 
arkasına 'TANKER' yerine 'DANGER' yazmış.”
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Fotoğraf üzerinde Osmanlıca “Gerede Kazası” yazmaktadır.

Tarihte Gerede

Gerede’de Bir Bayram Kutlaması           
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24 Nisan 1927 Eski adıyla “Kadınlar Mayhası”

Yukarıdaki fotoğrafın güncel hali: Günümüzde Gerede Pazar Yeri

24 Nisan 1927 Eski adıyla “Kadınlar Mayhası”

Kaynak: Turan ORAL

Tarihte Gerede
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İNCELEME

İlhami TÜRKER
Araştırmacı - Yazar

İnsanlık tarihi bin yıllardır göç ve göç 
yollarından bahseden destanlara, ağıtlara ve 
türkülere kapı aralamıştır. Günümüzde de göç 
devam etmekte, göç yolları uzamaktadır. Bunun 
sonucu olarak -ne yazık ki- denizlerde batan veya 
batırılan göçmenler, kıyıya vuran Aylan bebek-
ler zaman zaman toplumsal gündeme damga 
vurmaktadır. Nitekim ekonomik, sosyal ve siyasi 
nedenler ve savaşlar göçün başlıca sebepleridir. 
Otuz beş haneli köyümüzün bile “göç yolu” de-
diği bir yolu halen varlığını devam ettirmektedir. 
Ama bizimki yayla yoludur. Her şeyin var olduğu 
ve yok olduğu, oluş ve bozuluş -kevn-ü fesad-âle-
minde göç ve göç yolları varlığını korumaya da 
devam edecektir.

Gerkav bülteninin Haziran 2002 tarihli 7. sa-
yısında “Tarihe Bakışla Ali Nizami Paşa ve İstan-
bullu Hala” başlıklı bir yazı yazmıştım. Bu yazım-
da, genç araştırmacı ve tarihçilerin söz konusu 
hususlarda yeni ve objektif bakış açılarıyla hazır-
lanmış araştırmalarını beklediğimizi de ifade et-
miştim. Ayrıca yine bültenin Eylül 2013 tarihli 18. 
sayısında da, ”Kıssadan Hisse ve Büyük Dedemin 
Not Defterinden” başlıklı yazımda 1848 tarihli bir 
arşiv belgesine de-tezkere - yer vermiştim.

Dr. Abdullah Demirci’nin 2020’nin son ayın-
da gönderdiği bir e-postasıyla göçle ilgili yeni 
bilgiler edindim, bilgilendim. Bu konuda ciddi 
araştırmalar yapmış ve yapmakta olan bir akade-

GÖÇ YOLLARINDA…
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misyenin yayımlanmış makalesinde konu olarak 
ele aldığı 1800’lü yıllarda Anadolu’dan İstanbul’a 
giden kızlarımızla ilgili araştırmaları ufuk açıcıy-
dı. Duyduğumuz bazı hikâyelerin okuduğumuz 
bazı romanların sadece ”hikâye ve roman” kah-
ramanı olmadıklarını gördük.

Toplum ve Bilim dergisi Aralık 2019 tarih ve 
150. sayısında Yahya Araz’ın “1840’ların Ortala-
rında Gerede; Bir Anadolu Kazasında Kuraklık, 
Kıtlık, Göç ve Hayatta Kalmak Üzerine” çalış-
ması mükemmel bir araştırmaydı. Ayrıca, Tarih 
İncelemeleri dergisinde 2018’de yayımlanan ve 
“İstanbul’da Ev İçi Hizmetlerde İstihdam Edilen 
Kuzeybatı Anadolulu Kız Çocuklarının Göç Ağları 
Üzerine Bir Değerlendirme [1845-1911]” başlı-
ğıyla İrfan Kökdaş-Yahya Araz tarafından hazır-
lanan çalışma ise ufkumu aydınlatan bir diğer 
çalışma oldu. Dr. Demirci, Yahya Araz’ın bülteni-
mizde konu ile ilgili paylaşımı olabileceğini ifade 

etti. Temennim bunun gerçekleşmesi ve ilk elden 
bilgilenmemiz olacaktır.

Kuraklık ve kıtlık da insanlık tarihinde göç 
ve göç yollarıyla ilgili bir husustur. Bu sorunla-
rın dün olduğu gibi bugünde varlığını devam 
ettirdiğini görmekteyiz. 2013 yılında İrlanda’nın 
başkenti Dublin’de bir toplantıya katılmıştım ve 
şehri gezerken gördüğüm bir anıt dikkatimi çek-
mişti.1845 yılında İrlanda’da kıtlık yaşanıyor ve 
Osmanlı -ecdat- oraya insanî yardım gönderiyor. 
İşte o anıtta bu ifade ediliyor ve teşekkür edili-
yordu. Kıtlık nedeniyle taa İrlanda’ya bu insanlığı 
gösteren zihniyet elbette kendi insanını ihmal 
etmezdi, görmezden gelemezdi. Dublin şiirimizle 
de not düşmüşüz:

“Bayraksız

Şu görkemli direk

Büyük kıtlık yaşanmış

Bin sekiz yüz kırk beşlerde

Anıtlaştırmışlar heykelle

Yardıma koşmuş bizimkiler de”

Dünyamızda ekonomik krizler, yoksulluk ve 
kıtlık dün olduğu gibi bu günde yarında olabilir. 
Temiz bir suya hasret milyonlarca insanın yaşa-
dığı ülkeler olduğu gibi bırakın katığı ekmeğe 
muhtaç insanlar da bulunmaktadır. Bu anlamda 
tasarruflu olmak ve israftan uzak durmak gerekli-
dir. “Yiyiniz, içiniz lakin israf etmeyiniz.” ilahi emri 
ile “Deniz kenarında olsanız bile suyu tasarruflu 
kullanınız.” buyruğu ne güzeldir. Biz ise adeta 
israfta ve müsriflikte yarışıyoruz. Şu cadde ve 
sokaklardaki çöpe atılan ekmekler Asya’da, Afri-
ka’da nice açları doyurur. Hiç düşündük mü?

Sömürüye dayalı düzenleriyle emperyalistler, 
sömürerek birilerini aç biilaç bırakırken kendileri 
lüks ve savurganlık içerisinde yaşamaya devam 
edebilirler mi? Devam ediyor gibi görünseler 
de tarih bir gün yapılan zulüm ve işkenceleri bu 
sömürü düzenini sorgulayacak, şairin ifadesiyle: 
“Mağripli çocuklar vahşi batıdan bir gün bunun 
hesabını soracaklardır.”

Göç dedik, göç yolları dedik nereden nere-
lere geldik… 

Sayın Yahya Araz’ın kapsamlı makalesinden 
aldığım kısa notları bilin isterim (Ayrıca bültenin 
geçmiş sayılarında bu hususla ilgili değerli araş-
tırmacı Ramazan Kaşmer’in “Ahmet Ağa” ile ilgili 
yazısına yeniden bakmanızı öneririm.) Makalede 
Geredelilerin kuraklığa ve kıtlığa karşı güçlü bir 

direnç gösterdikleri ve ellerindeki araçları en iyi 

şekilde kullanmaya çalıştıkları iddia edilmektedir.

“Geredeliler bu zor dönemde İstanbul’daki 

akrabalık ve hemşerilik ağlarından etkili bir şekil-

de yararlanacaktır. 1845 Anadolu kıtlığı, ilki 1840 

ortalarında ikincisi ise 1870’lerin ilk yarısında iki 

kıtlıktır. 1872 -Kaza nüfusu: 15.000’dir. Tahir Bey, 

Bolu kaymakamıdır. Ahmet Ağa, Gerede’de kaza 

müdürü. Tahir Bey, kaza müdürünü, Gerede’yi 

terk edenlere gerekli olmadığı halde tezkere ver-

mekle suçluyor. Ahmet Ağanın tezkere vererek 

Dersaadet’e gönderdiği bakire kızların oraya yer-

leşeceğini umarak hareket ettiği düşünülmek-

tedir. 400’ün üzerinde hane Gerede’den nakli 

mekân eyledi. 507 hane bila tezkere izin almadan 

Gerede’den göç etmişlerdir. Geçici olarak Davut 

Paşa mahallesinde yerleşen 12 Geredeli vardır.

[1846] Bunlar üç aileye dağıtılmışlardır. 10 ya-

şın altında ya da biraz üstünde kız çocuğu ev içi 

hizmetleri için geliyorlardı. 1840-1845 de sadece 

6 Geredeli kız varken,1846 da 21 Geredeli çocuk 

İstanbul mahkemeleri aracılığıyla icar edildi.  

Ev içi hizmet sektörünün ticarileşme sürecinde 

artan çocuk hareketliliği yüzyılın son çeyreğin-

de para kazanan aracıların ön plana çıkmasını 

sağlamıştır. İstanbul mahkemelerinin kayıtlarına 

geçen 259 kız çocuğu ile ilgili bilgiler mevcuttur. 

Hizmet anlaşmalarında icar ve isticar edenlerin 

isimleri, oturdukları yerler, yaşı, ücreti, aracıları 

ücretinin ne kadarını alacağı gibi hususlara yer 

verilmiştir. Özellikle başkente yerleşmiş taşralı-

lar, memleketlerindeki akraba ve hemşerileriyle 

İstanbul’daki komşu ve tanıdıkları arasında ara-

cılık yapıyor, ancak aynı zamanda bu kız çocukla-

rını kendi evlerinde istihdam etmek üzere isticar 

ediyorlardı.” denilmektedir.

İstanbullu halalar ve amcalar… İz peşinde 

olanlar izleri bulacaklardır. “Yollar ki, Allah’a çı-

kar, bendedir.” Rıza Tevfik Bölükbaşı’nın “Koca 

Hasan Dayı” isimli  uzunca  şiirinin sonuyla nok-

talayalım:

 

“Altmış sene oldu belki, ben bu köyden çıkmadım, 

Ormanından, deresinden, kuşlarından bıkmadım. 

Oğul, arzum budur benim: Burda ölmek isterim! 

Yâd ellerde neylerim? ...”
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Nurettin SEZEN 
Hukukçu ve Eğitimci

Bir Asır Öncesi

Unutulmakta ya da unutulmuş olan bir 

asır öncesini hatırladım. Neslimizle beraber 

yok olmak üzere olan değerlerimizi düşün-

düm. Düşmanların bütün güçleriyle yıkmak 

için yüklendikleri Osmanlı’nın son devrinde 

yok edilen neslimizi ve kültürümüzü hatırladım.

Babam, amcacı Kafkaslarda (kışlalı) su-

bay rütbesiyle savaşırken şehit olmuş ve bir 

yetim bırakmıştı. Dedem de Sakarya savaşla-

rında zatürreye yakalanmış, memlekete dön-

dükten bir müddet sonra o da vefat etmiş ve 

dört çocuğu yetim kalmıştı. 

Annemin babası, iki amcası ve iki uzak 

amcası Balkan, Çanakkale ve Sakarya savaş-

larında şehit olmuşlardı. Annem, görmediği 

babasının hasretiyle yanıp tutuşuyordu. 

Bu muzdarip durum Alman Savaşı yılla-

rında da devam etmişti.

İşte böyle bir ortamda yurdumuz ve 

yöremiz, kadın ve çocukların üzerinde bir 

emanet olarak kalmıştı. Daha doğrusu ka-

dın ve çocuklar, ailelerin geçimini sağlamak 

için çalışmak zorundaydı. Aile bireylerinin 

sorumluluğunun ve sıkıntılarının artmasının 

yanında iç sorunlar da yok değildi.

EŞKIYA BASKINLARI
Dağlar Eşkıya Dolu
Gerede ve Kızılcahamam ormanları, 

sivil ya da asker kaçaklarının barınak yeri 
olmuştur. İsimleri halk tarafından bilinen bu 
eşkıyalar, bir gün İsmet Paşa istasyonundaki 
bankayı soyar.

Yine bir gün Önköy yaylasından iki atlı-
nın Avşar’a doğru geldiğini gören kadınlar, 
“Aman, aman yine eşkıya geliyor, herkes evi-
ne sığınsın!” diye seslenirler. Ancak atlarına 
et yükleyen eşkıyayı 3-5 çocuk karşılar. Eşkı-
yadan biri, “Askere gitmeyen kim var bu yay-
lada?” diye sorar çocuklara. Saklandığı yer-
den çıkmak zorunda kalan Hüdayi (Yıldız)’ye 
sorular sorulur. Yayladan “salma” toplaması 
istenen Hüdayi’den olumsuz cevap alınınca, 
öldürülmese de tekme tokat dövülür.

Köye Eşkıya Baskınları
1922 yılında,  hastalandıktan sonra Sa-

karya’dan hava değişimine gelen Seyitah-
met Ağa (1885-1922) dört çocuk, şehit ha-
nımı kardeşi, annesi ve hanımıyla otururken 
silahlı, davetsiz bir misafir odasına girer. Ço-
cuklar misafirin silahına dokunurken dışarı 
çıkan kadınlar, “Mumunuzu söndürün, bize 
zarar gelir!” diyen, ağzını kapatmış bir silah-
lıyla daha karşılaşırlar.

Yatsı namazının abdestini almak için köy 
odasından dışarı çıkan Seyitahmet Ağa’nın 
oğlu İsmail, köpeğinin, evinin önündeki bir 
insana karşı saldığını anlar. Koşa koşa evi-
ne gelir ve silahlı iki eşkıyanın evin önünde 
beklediğini görür. Hemen köy odasına geri 
döner ve “Evimizi eşkıyalar basmış, koşun!” 
diyerek halktan yardım ister. 

Halkın geldiğini anlayan eşkıyanın attığı 
iki el silah sesi duyulur. Seyitahmet Ağa’nın 
evi baskından kurtulur ama oğlu İsmail ölen 
köpeğinin sesini, ömür boyu unutmaz.

Hacı Osman Don Gömlekle 
Geri Döner

Birileri köy odasını basar ama görüldük-

lerini hissederler ve içeri giremezler. Ancak 

ayakkabıları toplayıp Gerede yolunu tutar-

lar. Silahı alan ve halkın önüne düşen Hacı 

Osman köyün altında pusuya düşer. Silahı, 

pantolonu, ceketi eşkıya tarafından alınır.

Ancak panayırda ceketini ve pantolonu-

nu hırsızın üzerinde görür ve geri alır. Hır-

sızların da kim olduğunu, o anda öğrenmiş 

olur.  

İşte Osmanlının son döneminde kültü-

rümüz gelişirken içerden huzuru bozuluyor, 

dışarıdan da boğazı sıkılıyordu. 

OSMANLI KÜLTÜRÜNÜN  
YANSIMALARI

19. yüzyılın sonunda sistemli bir eğitim 

alan üç kız öğrenci, Emirler Avşarı (İkinci Av-

şar)’ndaki medresede sivrilir ve üstün varlık 

gösterirler. İslâm ilimlerinin yanında edebi-

yat dersleri de alan bu öğrencilerin birinin 

ismi Zeliha Sezen (1887-1959), diğerinin 

ismi Zeliha Erdoğan’dır. Ne var ki bu eğiti-

min 1900’lü yılların başından itibaren yavaş-

lar. Ancak iyi bir medrese eğitimi alanların ve 

bilhassa güzel ses tonuyla Zeliha Erdoğan’ın 

çevresini etkilediğini görüyoruz.

Sürekli okuyan Zeliha Erdoğan’ın kızı 

Emine, aile istemese de Zeliha Sezen’in oğlu 

İsmail ile evlenir. Bu evlilik bir aşkın sonucu-

dur. Emine Sezen (1909-1985), anadan aldı-

ğı kültür, şiir ve müzik zevkiyle yoğrulurken, 

dört çocuğun başında yetim kalan, dertli 

dertli kavalını çalan İsmail’e hayran kalır. 

Sıkıntılı bir hayat sürülecek olsa da evlilik 

gerçekleşir.
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Uzun Kış Geceleri
20. yüzyılın birinci yarısında halkın eğ-

lenmesi, hoş vakit geçirmesi pek mümkün 
değildir. Osmanlı hayat bulmak isterken 
içerden siyasî cinayetlerle huzuru bozuluyor, 
dışarıdan da boğmak için boğazı sıkılıyordu. 

Cumhuriyetin kurulmasından sonra bile 
uzun kış geceleri Gerede’de kolay geçmez. 
Ancak on evden birinde soba vardır. Büyük 
oturma odalarında bu küçük sobaların da 
pek etkisi görülmez. Ancak Osmanlı’daki 
geleneğe göre devam eden ahır üzerinde ya 
da yan tarafta inşa edilen oturma odalarında 
ısınma sağlanabilir. Ocakta odun yarmaları 
yanarken hem ateşinden hem de ışığından 
yararlanılır. Durum böyle olunca odaları çok 
ısınan ailelerin, kış gecelerindeki misafir ka-
dınları da eksik olmaz. 

Erkekler ve gençler köy odasında yapı-
lan sohbeti dinlerken evlerdeki kadınların 
neşesi daha da artar. İsli lamba ya da mum 
ışığının altında fıkıh kitaplarının ve mevlit 
okumalarının yanında divanlardan da bazı 
beyitler, bölümler okunarak sohbet artırılır. 
Sonra ilahiler, ardından yakılar ve ondan 
sonra türküler söylenerek herkesin neşesi 
artar. Sonunda şöyle denir:

Kömür oldu gözler, hep bitti sözler      
Kalkın gidin dostlar, yatacağız bizler  

İkinci Dünya Savaşının şiddetlendiği ve 
Alman uçaklarının Türkiye’ye saldırma ihti-
malinin arttığı, erkeklerin askerde olduğu 
günlerde iki kadın sohbete dalarlar. Derler ki 

“Artık dünyanın sonu geldi. Kıyamet kopacağı 
zaman Deccal ve Mehdî ortaya çıkacak, davul 
zurna ile insanları coşturarak sapıttıracakmış.”  

O sırada emir verilmiştir, düşman uçak-
larının görmemesi için pencerelerin perdesi 
iyice kapatılır. Ocakta yanan odunların verdi-
ği ışık bile fazla olduğu için lamba yakılması-
na gerek duyulmaz. Ama o sırada, gece yarısı 
bir müzik sesi duyulur. Müziğin, davul zurna-
nın sesi gittikçe artmaya başlar. Kadınlardan 
birisi, “Duydun mu sesi, davul zurnayla dec-
cal geliyor.” der. Diğeri, “Ne yapacağız şimdi, 
deccal geliyor, işte! Biz de mi ona uyacağız, 
deccala?” diye sorar. 

Korkudan çatlayacak duruma gelen 
kadınlardan birisi, “Aman pencerenin per-
desini daha da iyi kapatalım, ocaktaki ateşi 
de söndürelim ki dışarıdan ışık görülmesin!” 
Ateş söndürüldükten bir müddet sonra mü-
zik sesi de azalmaya başlar ve yok olur.

Meğer ocakta kaynayan turna başlı ibrik 
güzel bir ses, bir müzik sesi çıkarıyormuş. 
Ateş kesilince ibriğin verdiği ses de kesiliver-
miş, böylece korku da sona ermiş.

İşte bu uzun kış gecelerinde tatlı-acı anı-
ların baş aktörü Emine Sezen Ablamızdı.

EMİNE SEZEN ABLA
1930’lu yılların başında annem, yengesi 

Emine Abla’nın bir numaralı dostu ve onu an-
layanların en başında gelen genç bir kadındır. 

İki oğlu ve damadı şehit olan Zeliha Nine 
ise kederli mi kederlidir. Beş yetim çocuk, dul 

kalmış ve kaderine küsmüş olan gelini Zeliha 
ve kızı ona emanettir. İşte burada Zeliha nineyi 
rahatlatan torunlarıyla evli olan iki gelini vardır.

Emine Abla, kulaktan dolma bilgiler ve 
bilhassa çok okuyan annesinden gelen kül-
türle beslenmiş bir kadındı. Onun ezberinde 
yüzlerce hikâye, şiir, ilâhi, yakı, şarkı ve türkü 
vardı. Tatlı dili, zekâsıyla bunları dile getiri-
yor ve farklı şekillerde terennüm ediyordu. 
Sesi Müzeyyen Senar gibi güzel olsa da Zeki 
Müren kadar kibar değildi. Annemin sesi de 
Safiye Ayla’nın bir kopyası gibiydi.

Ninem katılmasa ve zevk almasa da büyük 
ninem, Emine Abla ve annem bir koro oluştu-
rurlar kahramanlık türküleri ve ilâhiler söyleye-
rek uzun kış gecelerini dolu dolu geçirirlermiş.

Kahramanlık Türküleri
Şehitler yani bu vatan için canını veren 

kahramanlar hatıra gelince üç kişilik koro 
önce Çanakkale’den başlar. Savaşın nasıl ve 
neden olduğu anlatılır sonra; 

Çanakkale dedikleri küçük bir kasaba, 
Kesilen kelleler gelmez hesaba. 
Of gençliğim eyvah

…………………………………….

Çanakkale türküsü terennüm edildikten 
sonra Balkan Savaşları hatırlatılarak başka 
konulara geçilir:

Kalkın asker kalkın yarın da talim var, 
Talimin ucun da yaman da ölüm var.

……………………………………..

Ezan sesi duyulmuyor, hac dikilmesin minbere 

Kâfir düşman bayrak asmış camilere, her yere 

Öksüz ova mahşer yeri, kanlar dolmuş dereye 

Ey küçük asker nereye? Gidiyorum Rumeli’ye 
…………………………………..

Annem, özlediği şehit babasını ve amcaları-
nı hatırlayarak, gevrek sesiyle;

Şâm-ı Şeriflerde kalan Hasan’ım, 

Benim yiğitler yiğidi aslanım.

Yakısını Hüseynî makamında terennüm 
eder, sonra ilâhiler sıraya alınır.
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İlâhiler
Bilinen, “Şol cennetin ırmakları” gibi 

ilâhiler geçildikten sonra Emine Ablamız, 
“Hüseynî” makamında bir tesbih ilâhisi söy-
leyerek dinleyenleri coşturur. 

Tesbihlerim dane dane, 

Ne deliyem ne divane,

Döne döne deyelim Allah, 

Yana yana deyin illallah.

…………………………..

Sonra kızların tekkeye giderken söyle-
dikleri, sabâ makamındaki ilâhiye geçilir.

Her sabahî dosta giderken,

Ayağıma doldu diken,

Dostu görmek diler isen,

O dikeni kır da gör.

………………………….

Mahalli Yakılar
Emine Abla’nın hafızasında mahalli ya-

kılar ve hikâyeleri pek çoktu. Önce onların 
hikâyesini yapar sonra da yakıyı içten ge-
len duygularla söyler, dinleyicisini etkilerdi. 
Bunlardan “Kâyha”, “Aloğlan” gibi hikâye ve 
yakılar dikkat çekiciydi.

Bir gün babamın yanında “Aloğlan” 
hikâyesi ve onun acınacak hâli anlatılır. Ba-
bam “Devlete isyan etmiş, halka zulmetmiş 
bir şahsa nasıl acırsınız?” diye cevap verir.

Aloğlan (yukarıda açıklanan ve Hüdayi 
Yıldız dayıyı döven), Kızılcahamam’ın Ya-
banova semtinden olan bir eşkıyadır. Her 
zaman uğradıkları Yağlar köyünden bir 
ağaya yine misafir olurlar. Ağa gece kalkar 
eşkıyadan birini baltayla öldürür. Aloğlan 
yaralı olarak bacadan evin avlusuna atlar 
ama orada köpekler onu öldürürler. Geredeli 
arkadaşları kapıdan kaçarak kurtulur. Ertesi 
günü cenazeler arabaya yüklenir ve Gere-
de’ye götürülür.

Emine Ablamız bu eşkıya ile ilgili yakıyı 
bile halka sunmasını biliyordu.

Emine Ablamız Kendi Salâsını 
Veriyor
Yıl 1985, Ramazan Bayramının birinci 

günüydü. Çok erken, öğleden sonra, Musta-
fa Demircioğlu bayram ziyaretine gelmişti. O 
bayram gününde neşesiz görülüyordu, 10-15 
dakika kaldıktan sonra “Canım dar, bayram 
gezisine çıkabilir miyiz?” dedi. Kendisine 
refakat ederken kime gidileceği hususunda 
tereddütler oldu. Sayılan hanelere uğramak 
istemedi. Kendisine (edebiyatçı olduğu için), 
“Emine Ablamıza gidelim, kahramanlık tür-
küleri, marşlar söyletiriz.” dedim. 

Ziyaretçileri olsa da rahatsız olduğunu 
söyleyen Emine Abla bizi kabul etti, “Dün 
gece üşümüşüm, biraz rahatsızım.” dedi. 
15-20 dakikalık sohbetten sonra hatırımızı 
kırmadı, 2-3 kahramanlık türküsü ile ilâhi 
söyledi. Söz salâ vermeden açılmıştı. (Gere-
de Belediye Başk. Ömer Baygın’ın babasının 
amcasından öğrendiği salâ örneklerini açık-
lıyordu). “Şimdi salâlar çok basit geçiliyor. 
Salâ aralarında ilâhilerden bölümler alınsa 
daha etkili olur.” dedikten sonra Hüsey-
nî-beyâtî makamları karışımı salâ vermeye 
başladı. Ancak ekleyeceği bir Yunus Emre 
dörtlüsünü hatırlayamadı, hatırlatmak is-
tesek de söyleyemedi. Birkaç defa öksürdü 
sonra bulunduğu yere uzandı. Kendisine, ve-
dalaşmak için seslendiğimde yalnız kolunu 
kaldırarak el işaretiyle bizi uğurladı. 

Son sözleri, duygusal ağırlıklı bir ma-
kamla Resulullah (s.a.s.) Efendimize defalar-
ca salâtü selâmda bulunmak, kendi salâsını 
vermek oluyordu. Allah Teâlâ (C.C.) taksiratı-
nı hasenata çevirsin, mekânı cennet olsun.

Tekrar mülâkî oluruz bezm-i ezelde,

Evvel giden ahbaba selâm olsun erenler.

SON SÖZ
Osmanlının son döneminde kültürümüz 

hayli gelişmiştir. Dergi ve gazeteler, yayınla-
nan kitaplar incelendiğinde kültürümüzün 
ne kadar geliştiği hemen anlaşılır. Köyümüz-
deki iki katlı ilk mektep, şimdiki Gerede Bele-
diyesi binasının bir benzeriydi. 150 öğrencisi 
olan bu okul 1928’de son mezunlarını verdik-
ten sonra üç sınıflı eğitmen okuluna indirilir 
ve 1932’de de kapatılır. Bundan sonra yeti-
şen nesil adını dahi yazamayan, kültürsüz bir 
nesildi. Bu nesilden bir şeylerin beklenme-
mesi istenmiş gibiydi. 

Çok şükür ki bu günkü neslimiz büyük 
avantajlara sahip olmakla beraber daha “sin-
si” tehlikelere karşı göğüs germek ve müca-
dele etmek zorundadır.
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İsmail Bayraktar Hocafendi, Yemen’deki 
esir kamplarında senelerce çile çektikten sonra 
Türkiye’ye dönebilenler arasındadır. Seneler son-
ra bir yerli esir, esir kampından (sabaha karşı), 
Hocafendi ve birkaç arkadaşının kayıkla Yemen’e 
kaçmalarını sağlamış. 

Yemen içinde dağınık vaziyette bulunanların 
Nisan 1926 itibarıyla Türkiye’ye sevkiyatı tamam-
lanmıştır. Bu son gelenler arasında olduğu muh-
temel olan Hocafendi’nin duygu ve düşünceleri-
ni yazdıklarından takip edelim.

Yemen Macerası Şiiri

Kazanlarlı İsmail Bayraktar Hocafendi’nin 
“Cönk” isimli defterine ve bazı evrakına ulaşa-
masam da nesir yazılarını ve şiirlerini inceleme 
fırsatını bulmuştum. Osmanlıca olan “Hocasız 
Fransızca Öğrenme” kitabını üzerine yazılan,

Ey gönül gafletten uyan,
Şu çâhî dünyaya bak.
Seherde âsumân-ı merdâne bak. 
(çâhî: açık seçik; âsumân-ı merdâne: göğe, 

semaya)

şiirini okuduğumda İsmail Bayraktar Ho-
cafendi’nin hassas ruhunu, kibarlığını ve zevk 
hâlini düşünerek duygulanmıştım. Hele Hoca-
fendi’nin Yemen Şiiri, baştan sona gözden ge-
çirilirken Yemen’in son hâlini, Osmanlı’nın ve 
ordumuzun çetin mücadelesini hatırladım. 

Kahve, altın, dericilik, reçine gibi zenginlik-
lerinin yanında Yemen’in coğrafik konumu çok 
önemlidir. Avrupalıların Yemen’e olan yoğun ilgi-
si de bu zenginlikten kaynaklanmaktadır.

Yemen Şiiri

1919’da yazılan şiir, 23 beyit yani 46 mısra-
dan ibarettir. Şiirde bir kafiye düzeni bulunmak-
tadır ve bazı beyit ya da mısraların 11’lik hece 
vezniyle tasarlandığı hissedilmektedir.

İsmail Bayraktar Hocafendi ve arkadaşları 
bir limanda, bir yelkenli gemide (kuntrada) ça-
lıştırılmaya başlanıyor. Gemiden mısır ve nohut 
çuvalları gibi yükler taşınıyor. 2. beyitte askerin 
güçsüzlüğü ve çekilen zulüm açıklanıyor.

Garip asker çuvalın altında kalıp der, 
“aman!”

İngiliz korucuları dipçikle vurup der, 
“Müslüman” 

Şiirin 4-7. mısralarında askerin kamp duru-
mu anlatılmaktadır. Kampta asker sürekli ve in-
safsızca çalıştırılır. Gıdasızlıktan ve çalışmaktan 

bayılanlar, kör olanlar vardır. Namusu olmayan 
yöneticiler kampta kuş uçurtmazlar.

Esiri harp günde iki defa sayılır
Her tarafta günde birkaç nefer sıcaktan 

bayılır

On beş günde bir istirahat vermez
Her takımdan yirmi neferin gözleri görmez

Takım çavuşları istemez rahatta
Tim çavuşlarının yediği pirzola ile köfte

Fakat körler düşüp birbirini kucaklar
Kendinin namusu olmayan alçaklar

10-13 ve 29-30. mısralarda açıklama devam 
ediyor. Her ne kadar Allah’a dua edilse de Os-
manlı tebaasının (halkının) yaptığı hatalar askeri 
bu duruma getirmiştir. O, utanmaz İngiliz askeri 
zulmünü her yönden artırır. Yayılan haberlerin 
ise propaganda ve birer yalandan ibaret olduğu-
na inanılıyor.

Sabah oldu yanaklar Hüdâ’ya
Müstahak olduk biz bu cezaya  

On beş günde on beş kuruş verir
Çok para vermiş gibi onu da çok görür

Elbiselerimiz girdi ütüye, cümlemiz ür-
yan

Hayâsı olan ihvanın (kardeşlerin) ciğeri pür-
yan (yanmış)

Girdik asfenikli (asit fenikli) suya her ya-
nımız sızlar

Tim çavuşları da yoklama için düdük 
çalan   

Gazetelerde çıkan hıvâratların (konuş-
maların) hepsi yalan

31 ve 34-36. mısralarda da yine genel duru-
mun anlatıldığını görüyoruz. 

Asker, peygamberlerin yaşadığı bu beldele-
re kâfir ayağının basmasını istememektedir. 30 
Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi-
nin bir sonucu olarak Osmanlı kuvvetlerinin en 
yakın İtilaf kuvvetlerinin kumandanlarına teslim 
olmaları istenmiştir. 

Arabistan’dır cümle peygamber yeri

334 (1918 Ekim) Teşrini evvelde Beyrut, 
Şam tarafı bozuldu

Cümle Arap erkek vuruşan ordunun et-
rafına dizildi

Kumandanlar der ki “Ey asker teslim 
olun.”

1919 yılında yazıldığı belirtilen beyitlerin 42-
46. mısralarında da duygusal durum özetleniyor. 

Gezdiğim yerlerde istihkâm kazdım
Efkâr bastıkça şu beyitleri yazdım
Kafeste olan kuş gibi “âh” ettikçe 
Kahır içerisinde kendimi üzdüm
Yeter, hançeri esaret senin elinden
Bu mısraların hangi hâllerde yazıldığı ve 

yaşanılan çaresizliğin seviyesi açıklanmaktadır. 
Bir hançer gibi olan esaretin bu kötü durumuna 
“yeter artık” denilmektedir. 

Bu ve diğer şiirlerin inceleneceğini umut ve 
temenni ediyorum.

Sonuç

Yemen’de senelerce çile çektikten sonra Tür-
kiye’ye dönebilen İsmail Bayraktar Hocafendi’nin 
içine düştükleri acı yaşamı, düşüncelerini yazdığı 
“Yemen Macerası Şiiri” özet olarak verilmiştir.  

Geçen senelerde incelediğimiz yazılar gibi 
bu yazılar da bir devrin kültür ve düşünce hayatı-
nın örnekleridir. Bunlar dile getirilemeyen ve se-
viyesine ulaşılması zor olan eserlerdir. İşte, insan 
ruhunun derinliklerine hitap eden bu neviden 
olan eserleri gördükçe ve değerli yazıları okuduk-
ça hoşlanır, zevk duyarız, hayret ve hayranlığımız 
artar. Yeni neslimizin benzer çalışmalar içine gi-
rerek eserler vereceğini umut ediyoruz.

Bu yazımızda da çevresine ve talebelerine 
yardımcı olan Merhum İsmail Bayraktar Hoca-
mızın yazılarını okurlarımıza sunmaya çalıştık. 
Gerede’de sanatla ilgilenen, sanatı, sanatkârı 
seven nice kişilerin ve eserlerinin hayat bulacağı 
düşünce ve temennilerimizle… 

(Bu çalışmamızda yardımlarını esirgemeyen 
Seyit Mehmet Bayraktar’a teşekkür ederim).
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Hak aşığı Hacı Bayram Veli, Yara-
tan’a olan aşkını, bir bayram sevinci gibi 
anlatıyor bu dörtlükte. Hakk’ın nimetine 
ulaşmanın mükâfatını bayram olarak gö-
rüp böyle teşekkür ediyor.

2019’da Çin’den dünyaya yayılmaya 
başlayan, 2020’de ülkemizde de görülen 
Covid-19 virüsünün neden olduğu ölüm-
cül hastalıklar etkisiyle, geçen yıl hiç de 
alışık olmadığımız bir Ramazan ve bay-
ramını ve daha sonra yine aynı şekilde 
buruk bir Kurban Bayramı’nı yaşamak 
zorunda kalmıştık. 

Bilhassa dinî bayramlar ülkemizin 
çoğu yerinde olduğu gibi Gerede’de de, 
hala geleneklerin yaşandığı, yaşatıldığı 
çok özel günlerdir.  Bazen çok uzaklar-
da olsalar da bayramlarda Geredeliler 
sıla-i rahim ihmal etmezler. Onlar için 
bayramlar, büyüklerin ziyaretle ellerinin 
öpüldüğü, küçüklerin bir araya gelip kay-
naştığı, ailelerin kavuşma, buluşma, has-

ret giderme, küslerin barışma günlerdir. 
Gerede’de haftalar öncesinde başlayan 
bayram hazırlıkları bile bir şeyleri birlik-
te paylaşıp yaşamanın güzel örneğidir. 
Lakin geçen yıl yakamıza yapışan virüs 
tehdidinden birçoğumuz çoluk çocuğu, 
akrabaları, dostları, tanıdıkları yakınımız-
da göremeyip, Ramazan’ın manevi hava-
sında bir araya gelip, Cumalar, teravihler 
kılamayıp, mukabeleler, sohbetler, iftar-
lar yapamadık. Aileleri ve çocukları ile bir 
arada olamayanlar daha bir buruktular. 
Bu ayrılık günlerine bayram günleri de 
eklenince eşin dostun, akrabanın, arka-
daşın yokluklarında kıymetleri bir daha 
ortaya çıktı. Cenazelerimizi kimsesiz, 
sessizce toprağa verdik. 

Nişan, düğün gibi mutlu günleri-
mizde dostlarla bir araya gelememenin 
burukluğunu yaşadık. Hayatın devamı 
için birbirimizin sağlığını dileyip dostla-
rın varlıkları ile sevindik. Bunca sıkıntılı 

GÜNCEL

Kazım ÜNLÜOL
Gerede E. HEM Müdürü   

Bayramım İmdi

Bayramım imdi, bayramım imdi,

Bayram edersin yar ile şimdi.

Hamd-ü senalar, hamd-ü senalar,

Dost ile bayram kılarım şimdi.
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günlere rağmen umarım Hacı Bayram’ın 
şiirindeki Dost’un büyüklüğünü, bizlere 
sunduğu dünya nimetlerinin kıymetini 
bir daha anlama imkânı olabilenlerden 
olma mutluluğuna ermişizdir. 

Geçen yıldan bu yana teknolojik 
cihazlar, internet, bilhassa görüntülü 
konuşma imkânı veren telefonlar yüz 
yüze görüşüp kucaklaşamadıklarımızı 
karşımıza getirdi. Telefonlarda buluşup, 
varlıklarını görme, seslerini duyma im-
kânımız oldu. İkram sofralarını payla-
şamadık, su böreği, baklava yiyemedik, 
birlikte saf tutamadık, ama safları sık-
laştırmanın bizim için önemini hissettik. 
İnsanımız, devletimiz, mahalli görevlile-
rimiz, kimsesizi, yoksulu, yetimi gördü, 
gözetti, hastaya sahip çıktı, tedavi için 
çalıştı. Bu çok önemli destek, çok büyük 
bir nimetti. Aramızdaki bağ, kopmadan 
devam etti. Memleketimizin güzellikleri-
ni ekranlarda paylaşıp avunduk.

Böyle bir virüs etkisiyle, kısıtlama 
günleri bundan elli-altmış yıl önce ya-
şansaydı ne olurdu? Hani o yıllarda, 
çoğumuzun görmediği, bilmediği TV 
ve telefonun tuşlusunun bırakın çevir-
melisinin bile olmadığı, postanelerde 
güçlükle bağlantı kurulmaya çalışılan 
haberleşmenin kısıtlı olduğu devirlerde 
evlerine sığınmak zorunda kalan insan-
lar,  Ramazan’ı, bayramı nasıl yaşarlardı? 
Nasıl haberleşir, nasıl bayramlaşır, nasıl 
hasret giderirlerdi? Daha önemlisi teda-
viye muhtaç olanlara nasıl bakılırdı? 

Bu kıyaslama sadece şimdiki çocuk-
lar için değil, yaşı yirmi -yirmi beş olanlar 
için bile sanırım imkânsız. Onlar belki de 
“Olur mu öyle şey!” diyerek şaşıracak, 
geçmiş günlere inanmayacaklardır. Biz-
ler nasıl seksen-yüz yıl önce yaşananları, 
felaket günlerini çok iyi idrak edemiyor-
sak, şimdikiler de bizim görüp yaşadıkla-
rımızı öyle anlayamıyorlar. İçimizden bel-
ki “O günler çok güzelmiş.” demek gelir, 

ama kısıtlamanın geçmiş dünyamızda 

yaşanmış olmasının sonuçlarını bilmek 

zor. Şu günleri yaşayan gençler de bel-

ki otuz-kırk yıl sonra çok daha farklı bir 

dünyanın insanlarına bu günleri anlat-

makta zorlanacaklar.

Şu da var ki günümüzün hastalıkla-

rının bir sebebi belki de sınırsız, kont-

rolsüz teknolojinin olumsuz etkenleridir. 

İhtimaldir ki, belki bu nedenle geçmişte 

böyle günler yaşanmamış olabilir. 

Bu yıl Ramazan’da ve bayramlarda 

tekrar bir araya gelip, sevinçleri, dost-

lukları kucaklaşabilecek miyiz?  Lakin 

şimdilik görünen o ki bu yıl da o günleri, 

tedbirleri aksatmadan kısıtlamalarla da 

olsa yaşamaya çalışacağız. 

Yeniden birlikte, sağlıklı, huzurlu, 

mutlu günleri yaşayabilmek ve yeniden 

kucaklaşabilmek temennisiyle… 
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Hababam Sınıfı filmindeki o sahneyi 
sanırım hepimiz anımsarız. Badi Ekrem’in, 
Hababam Sınıfı’na: “Ben bu yaz neredey-
dim?” sorusunu sorup, sınıfın bilememesi 
üzerine, İnek Şaban’a: “Şaban, ben bu yaz 
neredeydim?” diye süren komik diyalogu 
hafızalarımızdadır. 

İlkokulda iken yaz tatili dönüşü yeniden 
okula başladığımızda, öğretmenlerimizin 
bize ilk derslerde: “Evet çocuklar, bu yaz 
tatilinde neler yaptınız?” şeklinde sorular 
sormasıyla, herkes heyecanla yaz tatilini 
anlatmaya başlar. “Öğretmenim bu yaz şu-
raya gittik, oraya gittik, yazlığa gittik, gezdik, 
eğlendik…” şeklinde cevaplar verirdik. Bu 
ifadelerin altında çocuksu duygularla tatile 
gidemeyenleri kıskandıracak nitelikte ko-
nuşmalar da olurdu bazen. Aslında mesele 
böbürlenmek ya da büyüklük taslamak de-
ğildi, mesele öğretmenin amacı öğrencinin 
o yaz gördüklerini anlatırken kendilerini ifa-
de etmelerinde özgüveni yeniden uyarmak-
tı. Tabi ki tatile gitmeyenler bu anlatılanları 
duyunca üzülürlerdi. Taşımalı sistemle köy-
den gelen arkadaşlarımız, köylerindeki veya 
başka yerlerdeki Kuran Kursu’na gittiklerini 
veya köy işlerinde ya da bir iş yerinde yar-
dımcı olarak çalıştıklarını anlatırlardı. 

Şehirde bizler içinde benzer durum var-
dı aslında. Gerede’deki aileler de ilkokuldaki 
çocuklarını yaz tatillerini evde boş zaman 

ANI

İsmail KAZAN

olarak geçirmesinler, bu sürede dini bilgileri 
de öğrensinler diye camiye veya Kur’an kurs-
larına gönderirlerdi.  Tabii hala bu faydalı 
uygulama devam ediyor. 

Okul yaz tatiline girince hemen hepimiz 
birlikte mahalle camisinde açılan kurslara 
gidiyorduk. Bu, bazen tatilde bir başka yere 
gitmezden önce veya sonra oluyordu. Ca-
mide veya açılan Kuran Kursları’nda Kur’an 
dilini okuyup, dini bilgileri öğrenmeye çalı-
şırdık.  Bunun dışında da ailemize ufak tefek 
işlerde yardımcıydık. Biraz büyükçe varsa 
babamızın işyerinde veya bir başka esnafın 
yanında dururduk. 

Yaşı biraz büyük olanlar daha geniş bil-
giler verilen ve daha fazla okuma için büyük 
Kuran Kursu’na giderlerdi. Bu eğitimler, 
okulların kapanmasıyla başlar, ağustos 
sonuna doğru tamamlanır yaklaşık iki-iki 
buçuk ay kadar sürerdi. Bu süre zarfında, 
dini bilgilerin birçoğu kolayca öğrenilirdi. 
Camilerde imamların gayretleriyle,  Kur’an 
Kursu’nda hafızların ve kurs hocalarının 
gayretleriyle yaz tatilleri de bir ilim mektebi-
ne dönüşürdü. İnsan her yaşta öğrenmelidir 
sözü en küçük yaşlardan vefatımıza kadar 
geçerli bir sözdü. 

Camilerde hocalarımız sabah 08:30’dan 
öğlen namazı saatine kadar küçük çocuk 
okuturlardı. Elifbe’yi yani Kur’an alfabesini 
sökenler Kuran’ı Kerimden başlar, hiç bil-
meyenler ise Elifbe’den başlayarak Kur’an-ı 
Kerim’e geçerlerdi. Tabii bu geçiş süreci çok 
sancılı bir süreçti. Hocanın dediklerini yap-
mak için Elifbe’yi her gün çalışmak gerekirdi. 
Elifbe bittikten sonra Kur’an-a geçmek bizim 
için çok güzel bir olaydı.  Kur’an’a geçen her-
kes camiye, şeker, çikolata getirir ve bu mut-
luluğu birlikte paylaşırdı. Paylaşmanın, birlik 
beraberlik içinde olmanın erdemini buralar-
da yaşardık. Ders aralarında, teneffüslerde 
cami bahçesinde oynardık. Çok uzağa gi-
demezdik. Camide çocuğunu okutan veliler 
imkânları dâhilinde meyve suyu ve bisküvi 
getirir, dağıtırlardı. Bizi camiye çekmek için 
en güzel yol buydu. Camiler aynı zamanda 
sosyal olduğumuz yerlerdi. Okul kapanınca 
arkadaşlarımızı göremeyecek olmanın verdi-
ği hüznü, kurslarda ve camilerde bir nebze 
de olsa giderirdik. Çünkü, aynı mahallede 
oturup aynı sınıfta olduğumuz arkadaşları-
mızla genelde bu camilerde buluşurduk. Bu 
ortamlarda yeni arkadaşlıklar da edinirdik. 
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Benim ilk hocalarım, Gerede’de Müf-
tünün Cami diye bilinen Hacı Emin Efendi 
Camii’nin o zamanki imamı ve müezzini olan 
Nazif Hoca ve Zeki Hoca idi. Caminin üst 
katında, rahleleri U şekline sokar, bir tarafta 
erkekler bir tarafta kızlar, ortada hoca olacak 
şekilde sıralanırdık. Hoca isim isim çağırır, 
herkes kaldığı yerden okumaya başlardı. 
Okuyamayanlara hocamız bir fırsat daha 
verir en son onlar çalışır ve öğrenene kadar 
tekrar okurlardı. Bunun için hocalarımızın 
emekleri çoktu.

Daha önce camide Kur’an okumayı öğ-
renenler ve cami için yaşı biraz daha büyük 
olanlar Kur’an Kursları’na giderlerdi. Kur’an 
Kursları’nda Kur’an eğitimi yanında, Tefsir, 
Akait, Siyer, Fıkıh, Hadis gibi dinÎ dersler 
verilirdi. Kur’an Kursları bizim inancımız için 
gerçek bir ilim irfan yuvasıydı. Gerede’de o 
dönemlerde, Yeni Cami’nin ön tarafındaki 
Merkez Kuran Kursu ile Cevaplar Kur’an 
Kursu ve bazı vakıf ve derneklerin kursları da 
mevcuttu. Cevaplar Kur’an Kursu en büyük 
ve en eski kurs olması itibariyle oldukça fazla 
rağbet görürdü. 

Cevaplar Kur’an Kursu Gerede’ye 25 
km uzaklıktaki Zeyneller Köyü’nün girişin-
de yer alan iki büyük bina ve içinde yurdu 
olan, kamelyaların, futbol sahasının olduğu 
büyük bir eğitim yuvasıydı. Bazı öğrenciler 
bu kursa yatılı konaklamalı olarak gelirlerdi. 
Biz de Gerede’den bir otobüs ile günübirlik 

gider gelirdik. Öğlen yemekleri orada yenilir-
di. Kantini vardı. Kurs sabah 08.30’da başlar, 
ikindi namazını kıldıktan sonra dağılırdı. 
Konaklayanlar için akşamları etüt saatleri 
olurdu. 

Burada büyük hocalar ve yardımcı ho-
caların çoğu donanımlı hafızlardı ve bazıları 
sonradan imam-hatip olup, camilerde görev 
alıyorlardı.  On yaşlarında olan bizlerin dersi-
ne giren hocalar, yirmi-yirmi beş yaşlarında 
hafızlığını yeni tamamlamış ya da tamam-

lamak üzere olanlardı. Din öğretimi, eğitimi 
konusunda uzman hocalardan oluşan bir 
eğitmen kadrosu vardı. Gerede’mizin ilmî 
yönden feyz aldığı kişiler burada da hizmet 
verirlerdi. Onlar sayesinde bizler dinimizi 
öğrenir ve elimizden geldiğince uygulamaya 
çalışırdık. 

Kur’an Kurslarında sadece Kuran öğreti-
mi yapılmazdı.  “Ahlaklı bir birey nasıl olu-
nur, Müslüman nasıl olunur?” gibi sorulara 
cevaplar aranır ve manevi bilgiler, nasihat-
ler, kıssalar anlatılırdı. Peygamberimiz Hz 
Muhammed’in (S.A.V) hayatından kesitler, 
sahabelerin ve dini mutasavvıfların hayat-
larından kıssalar dinlerdik. Cuma namazı en 
üst kattaki mescitte kılınırdı. Herkes orada 
toplanır tıpkı bir cami gibi vaazlar ve hutbe-
ler okunur, namazlar eda edilirdi. Birlik bera-
berlik duyguları üst düzey yaşanırdı. 

Ben her zaman söylerim “Elhamdülillah 
Geredeliyim.” diye. Çünkü başka bir yerde 
doğup büyüse idim belki dinî eğitimden 
mahrum kalacak, dinimizi iyi öğrenemeye-
cektim. Gerede’nin inancımıza olan bağlılığı 
ve bu eğitimle yetiştirdiği hafızlar ve hoca-
lar da çok şükür ki bizlerin dinimizi öğren-
memizi sağladı. Kur’an-ı Kerim ve sünnet 
üzere yaşamayı, dini vecibelerimizi, farzları, 
sünnetleri her şeyi eksiksiz bir şekilde bize 
göstermişlerdi. Kul hakkı yememeyi, göz 
hakkını, günahları, sevapları ve iyi bir Müslü-
man olarak nasıl yaşanması gerektiğini bize 
öğrettiler. Çok şükür bugünlere gelebildik. 

“Ağaç yaşken eğilir.” sözü din eğitimin-
de çok önemli bir husustur. Eğer bir çocuk, 
küçük yaşlarda din eğitimini, iyi bilip iyi an-
latan yetkili hocalardan almış ve uygulamış-
sa ilerleyen yaşlarda, dini ve ahlaki yönden 
insanca yaşamanın şuuruna erecek, mille-
tini, vatanını, devletini çok seven bir birey 
olacaktır. Bize bu eğitimi veren bütün hoca-
larımızdan Allah razı olsun, vefat edenlerin 
mekânını cennet eylesin.  

Çocukken “Bilmediğin şeyleri, gördükle-
rini, duyduklarını araştırıp anlamalı, yaşama-
lısın.” denirdi. Allah, daha çocukken almaya 
başladığımız bilgiler ışığında hayatımızda iyi 
ahlaklı insan olma imtihanını layığı ile ver-
meyi nasip etsin. Hep söylemez miyiz “Allah 
bizi dinden imandan ayırmasın.” diye?..
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İlçemizin güzide tarihi mekânlarından olan ve Bizans döneminde yapıldığı tahmin edilen “Kiliseli 
Tüccar Hanı” son yıllarda atıl görüntüsüyle dikkat çekmekteydi.

Kiliseli Tüccar Hanı atıl haldeyken

Gerede’nin Osmanlı topraklarına katılmasının ardından söz konusu yapı, içerisinde kilise 
ve mescit bulunan bir kervansaray olarak kullanılmıştır. Doğu cephesinin kuzey kısmındaki 
kilit taşı üzerinde haç kabartması; güneye bakan kilit taşı üzerindeyse Allah lafzının kabart-
masının olması yapının farklı dinlere mensup insanlar tarafından kullanıldığına işaret etmek-
tedir.

Kiliseli Tüccar Hanı’nda bulunan kabartmalar

Kiliseli Tüccar Hanı atıl haldeyken
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Eski dönemlerde Gerede Eşrafından Tekkeliler 
Sülalesinden Kiliseli Han’ın İşletmeciliğini yapan 
Arif Koca. (Arşiv:Mehmet Çakırlı)

İmparatorluğun son yıllarına kadar bu şekilde kullanılagelen yapı, Cumhuriyet dönemin-
den sonra özel mülkiyete geçmişti. Son yıllarda ise Kiliseli Tüccar Hanı, kıraathane olarak 
değerlendirilmişti. 

Kiliseli Tüccar Han’ın birden çok hissedarının olmasından dolayı günümüze dek ertele-
nen restorasyon çalışmaları yakın zamanda Gerede Belediyesi ve hayırsever işadamı İzzet 
Baysal Sosyal Sorumluluk Ödülü sahibi Mithat Dayıoğlu tarafından başlatılarak son aşama-
sına getirildi.

Restorasyon sonrası Kiliseli Tüccar Hanı’nın havadan görünümü

Restorasyon sırasında Kiliseli Tüccar Hanı

Belediye Başkanı Mustafa Allar ve Hayırsever 
İşadamı Mithat Dayıoğlu çalışmaları incelerken

Restorasyon sonrası Kiliseli Tüccar HanıRestorasyon sırasında Kiliseli Tüccar Hanı
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1. KORE SAVAŞI:

Kore, Asya’ya ayak basmak için stratejik bir böl-
geydi. II. Dünya savaşı müzakerelerinden sonra kuzeyi 
Sovyet, güneyi Amerika işgali altında olan Kore, fiilen 
ikiye bölünmüş durumdaydı. Güney Kore’de ve Japon-
ya’da Amerikan kuvvetlerinin bulunduğu göz önüne 
alınınca Amerika’nın stratejik açıdan kuvvetli bir du-
rumda olduğu açıktı. Sovyetler, komünistler Çin’de 
duruma hâkim oluncaya kadar bu duruma tahammül 
gösterdiler. Fakat Çin 1949 sonunda komünist rejimin 
idaresi altına girince Sovyetlerin Asya’daki kuvvet po-
zisyonları iyice güçlenmiş oluyordu. Sovyetlere göre 
Amerika’yı Asya kıtasından atmak zamanı gelmişti. 
Hem bu yapıldığı takdirde, Amerika’nın Japonya’dan 
da atılması kolaylaşabilirdi. İşte bu sebeplerden Mos-
kova’nın talimatı ile Kuzey Kore kuvvetleri 25 Haziran 
1950 sabahından itibaren Güney Kore’ye karşı saldırı-
ya geçti. Saldırının bütün sınır boyunca yapılması her 
şeyin önceden planlandığını gösteriyordu. Bu açık 
saldırganlık karşısında Amerika Birleşik Devletleri, Bir-
leşmiş Millet Anltlaşması hükümleri gereğince Güney 
Kore’nin yardımına gönderilmek üzere çeşitli millet-
lerin askerlerinden meydana gelen fakat esas yükü 
Amerika’nın sırtlandığı bir Birleşmiş Milletler kuvveti 
teşkil etti. Bu kuvvet komutanlığına Amerikalı General 
MacArthur getirildi. Türkiye, Birleşmiş Milletler kuvve-
tine bir tugaylık bir kuvvetle katıldı. Milli Mücadeleden 
beri muharebe alanlarına girmemiş olan Türk askeri, 
Kore Savaşı’nda gerçekte destan denebilecek kahra-
manlık örnekleri vermiştir. Kore’de akan Türk kanı ve 
Türk kahramanlığı, Türkiye’nin 1951 yılında NATO’ya 
alınmasında çok mühim bir rol oynamıştır. 1950 Ha-
ziran’ında başlayan Kore Savaşı 1953 Temmuz’unda 
Panmunjom mütarekesinin imzası ile neticelenmiştir. 
2 yıl kadar süren mütareke görüşmeleri nihayet Sovyet 
lideri Stalin’in 1953 yılında ölmesi ve içerdeki iktidar 

mücadelesi dolayısı ile Sovyet Rusya’nın razı olması ile 
27 Temmuz 1953’te sona ermiş, antlaşma imzalanmış-
tır.1 Antlaşmadan sonra Türk kuvvetleri bir süre daha 
Güney Kore’de kalmıştır. Günlüğün yazarı da bu dö-
nemde Güney Kore’deki Türk Silahlı Kuvvetleri içinde 
görev yapmıştır.

2. GÜNLÜĞÜN YAZARI HAKKINDA BİLGİ

Kore Savaşı sona erdikten sonra Kore’ye gönde-
rilen askerlerden biri de Dörtyol’da askerliğini yapar-
ken gönüllü olarak oraya gitmeyi isteyen Haydar oğlu 
Hüseyin Yılmaz’dır. 1932 yılında Bolu’nun Gerede 
ilçesinin Aktaş Köyü’ne bağlı Gölcük Mahallesi’nde 
doğan Hüseyin Yılmaz, askerliğini topçu çavuşu olarak 
yaparken evliydi ve 4 yaşında bir kızı var idi. Hüseyin 
Yılmaz’ın 10 Haziran 1954 tarihinde İzmir’de gemiye 
binmesi ile başlayan Kore günlüğünü düzenli bir şekil-
de tuttuğu söylenemez. Yılmaz, gemi yolculuğunu ve 
Kore’deki bazı gözlemlerini kısa notlar halinde yazıya 
geçirmiştir. 6 Nisan 1973’te Ankara’da vefat eden ya-
zarımızın bu notları, 15 Ağustos 1955’te yurda dönme-
si ile sona ermektedir. Yazarın aynı defterde ayrıca gur-
bet ve hasret yüküyle yazdığı şiirler de bulunmaktadır. 
Bu günlük ve şiirleri daktilo ederken yanlış yazılan 
kelimeler ve imla hataları tarafımızdan düzeltilmiştir.

3. KORE GÜNLÜĞÜ: 

10 Haziran 1954: General Leroy Eltinge Ameri-
kan askeri nakliye gemisi ile saat 10:00’da İzmir’den 
hareket.

11 Haziran 1954: Ege ve Akdeniz’de seyir. 

12 Haziran 1954: Akdeniz’de seyahat ve sabah 
08:00’de Port-Said’e varış. Saat 12:00’da Port- Said’den 
ayrılış. Süveyş Kanalı’nda seyir. Saat 17:00’da İçmali-
ye’yi uzaktan görüş ve Timsah Gölü, Büyük Acı Göl. 

13 Haziran 1954: Gece Süveyş Kanalı’nın 
ikinci yarısını geçip, Süveyş Körfezi’nde seyahat. 
14 Haziran 1954: Kızıldeniz’de seyahat ve saat 15:00’da 
Cidde’nin hizasına geliş. Gemide 4 rekat namaz kıldık. 
Mevlam kabul eylesin.

15 Haziran 1954: Kızıldeniz’de seyahatimizin 
ikinci günü. 

16 Haziran 1954: Kızıldeniz’de üçüncü gün ve 
Yemen sahilleri karşısı. 

17 Haziran 1954: Aden Körfezi’nde seyahat. 

18 Haziran 1954: Aden Körfezi’nin sonu. Çokot-
ra Adası ve Umman Denizi’nde seyahat. 

1. Prof. Dr. Fahir Armaoğlu, 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi, Ankara 1983 s.454-455, İş Bankası Yayını

19 Haziran 1954: Hint Okyanusu’nda birinci 
gün. Gemide hastaneye yattım. 

20 Haziran 1954: Hint Okyanusu’nda ikinci gün. 

21 Haziran 1954: Saat 14:00’te Seyran Adası’n-
da Kolombo’ya varış. Bir gece Kolombo’da kaldık. 

22 Haziran 1954: Sabah saat 05:00’te Kolom-
bo’dan ayrılış ve Hint Okyanusu’nda seyir. Hastanede 
4 tane iğne vurdular. Daha çıkarmıyorlardı fakat tercü-
man asteğmene söyledim, öyle çıktım. Çok fena zayıf-
lamıştım. Geminin havasını götüremedim.

23 Haziran 1954: Hint Okyanusu’nda seyahat.

24 Haziran 1954: Hint Okyanusu’nda se-
yahate devam ve Nikobar Adaları’ndan Malakka 
Boğazı’na giriş.

25 Haziran 1954: Malakka Boğazı’nda seyir.

26 Haziran 1954: Sabah saat 06:00’da Singa-
pur’u uzaktan seyir ve Güney Çin Denizi’ne giriş.

27 Haziran 1954: Güney Çin Denizi’nde seya-
hatin birinci günü. Borneo Adası kuzey kıyısı açıkları.

28 Haziran 1954: Güney Çin Denizi’nde ikinci 
gün. Filipin Adaları hizası.

29 Haziran 1954: Güney Çin Denizi’nde üçüncü 
gün. Filipinler sahilleri.

30 Haziran 1954: Güney Çin Denizi’nde dördün-
cü gün. Formoza Adası doğusu.

1 Temmuz 1954 : Foroza Adası kuzeyi ve Doğu 
Çin Denizi’nde seyahat.

2 Temmuz 1954: Doğu Çin Denizi ve Sarı De-
niz’de seyahat.

3 Temmuz 1954: Sabah saat 07:00’de İnCon Li-
manı’nda gemiden iniş ve seyahatin son günü.

İnCon’da gemiden indik. Baktım, bizim Türk 
tugayından bandocular gelmişler, hemen şerefli bay-
rağımızı asmışlar. Bando çalmaya devam ederken kah-
raman arkadaşlarımız şimdi biz, yeni varan kahraman-
lara öncü olarak doğru istasyona götürdüler ve bizlere 
“Hoşgeldiniz kardeşlerim” darken memleketten haber 
soruyorlardı. Hemen tren geldi, bindik. Öğle yemeğini 
trende yedik. İki tane kutu verdiler. Birisini açtım, erik 
hoşafı çıktı. Birisini daha açtım; ondan da et yemeği 
çıktı. Ekmek yok, ekmeksiz yedik. 4 saat giderek, bir 
istasyona vardık. Baktım, Carvan cephesinde bulunan 
Türk topçu taburunun vasıtaları oraya gelmiş. Orada 
bir resmi geçit yaptık. Bizi hemen 1.Batarya’nın cem-
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selerine bindirdiler. Yarım saatte bataryanın bulundu-
ğu yere vardık. Orada bulunan kahramanlar yol boyun-
ca dizilmişler, her birinin elinde fotoğraf makinesi, 
biz yeni varan kahramanların filmlerini alıyorlardı. Ve 
“Hoşgeldiniz arkadaşlar” diyorlardı. Biz de mahzun 
mahzun cevap veriyorduk. Rahmet de devamlı yağı-
yordu.

15 Temmuz 1954: Tiyatroya ilk gittiğim tarih. 
Perşembe günü gittik. 3 tane Amerikan kızı vardı. İkisi 
sarı, birisi esmer idi.

24 Ağustos 1954: Carvan cephesinden Mun-
sanlı cephesine intikal ettik. 4 saatte geldik.

Yerde ottan, taş bile görünmüyordu. Rahmet 
boyuna devam ediyordu. Çamur dizlerde idi. Topların 
mevzileri yok idi. Batarya kumandanımız Yüzbaşı .. İreç 
toplara yer gösterdi. Topumu, gösterdiği yere çamur-
dan zor götürdüm. Rahmet hala devam ediyordu. Yata-
cak yer yoktu. Amerikan cemseleri bizim cephaneleri 
götürdüler. Onlar da acele ediyorlar, “Boşaltın, gide-
ceğiz” diyorlar. Zaten üzerimizde kuru yer kalmamıştı. 
Ceketleri çıkarttırdılar, bir atletle kaldık. Rahmet hala 
devam ediyordu. Cephaneyi boşalttık. Akşama bir saat 
kalmıştı. Yatacak yer yoktu. Sivrisinekler (sokacak) 
adam arıyordu. Subaylar “Çabuk olun” diye zorlatı-
yorlardı. Eratın takati kalmamıştı. Ne çare ki, yatacak 
yer yoktu. Derhal çadır kurmaya başladık. 3 tane çadır 
kurduk, 1,5 saatte içine girdik. Çamur hakeza -görsey-
diniz- halimize acırdınız. O günümüze de Allah’ıma çok 
şükürler olsun. Akşam da 9-11 devriyeliğim vardı. Çok 
karanlık idi. Öyle zahmet çektim ki bir Allah’ım bilir bir 
de kendim bilirim. 

25 Haziran 1954: Ertesi gün derhal inşaata baş-
ladık. Haziran’ın 20’sine kadar kazma kürek elimizden 
düşmedi. Ne yazık ki, çavuş idim. Allah’ım ecir versin. 

Er olana akşama kadar inşaat, gece de inşaat nöbeti 
-15 yerde nöbet yerimiz- vardı. Ne yazık ki, gönüllü 
gelenler, gönüllü geldiklerine pişman idiler. O arada, 
Birleşmiş Milletler ordularının topçu taburlarıyla atış 
testimiz hala devam ediyordu. Allah’ımın inayetiyle 
testlerde iyi numara kazandık. Hayrette kaldılar. “Türk 
tugayının topçu taburu birinciliği aldı” dediler. Hayret-
te kaldılar.

11 Kasım 1954: Munsanlı cephesinde 11 Ka-
sım 1954 Perşembe günü saat tam 09:00’da başıma 
bir kaza geldi. Nöbetçi çavuşu idim. Batarya, 3 topla 
tabur atışına gitti. Ondan istifade ederek kuyuya gide-
rek bir bidon su doldurup getirdim. Çadırda sobanın 
üzerine koydum. Soba da iyi yanıyordu. Bayrağı  çek-
meye gittim. Aradan 2 saat geçti, geldim. Su öyle 
kızmış ki bidon patlama derecesine gelmiş. Hemen 
aldım, çadırın uç tarafına götürdüm. Biraz hava alsın 
diye kapağını az oynattım. Birdenbire kapak öyle fırla-
dı ki, içerisindeki buhar ve sıcak su suratıma yapıştı. 
Neye uğradığımı bilemedim. “Eyvah yandım” dedim. 
Suratım büsbütün yandı. Hemen tabura koştum. Mel-
hem sürdüler, hastaneye göndermediler. Bataryaya 
geri geldim. Yüzüm büsbütün soyuldu. 

30 Nisan 1955: Ramazan’ın 7’sinde nöbetçi 
çavuşu idim. Cumartesi günü 2.bataryanın mevzii 
değiştirme dolayısıyla kalktıkları yere .. yeri yapılmaya 
devam edildi.

1 Mayıs 1955: Her bataryadan onar kişi çalıştı. 
Pazar günü yapılması tamam oldu.

2 Mayıs 1955: Pazartesi günü öğleden sonra şov 
kızları geldi. Seyrettik.

23 Mayıs 1955: Pazartesi günü. Ramazan 
Bayramı’[namazı]nı bataryamızın camisinde kıldık. 
Allah’ım Kabul etsin. Batarya kumandanımız da bizle 

beraber namazını kıldı. Namazdan çıktık. Caminin 

önünde bir sıralı safta dizildik. Batarya kumandanımız 

bayramlaştı, gitti. İçtima oldu, yine geldi. Şeker ve 

sigara dağıttı. Dörder tane de çikolata dağıttılar. Son-

ra tabor 3.bataryaya toplandı. Tugay kumandanımız 

Kurmay Albay Hilmi Kıray geldi. Bayramımızı kutladı 

ve çok teşekkür etti. Yakında anavatana kavuşacağımı-

zı söyledi. 

24 Mayıs 1955: Ramazan Bayramı’nda izinli 25 

kişi Seul’e gitti. Bayram Pazartesi günüydü. Salı günü 

de izin bana çıktı. “Ben de gideyim, Kore’nin payitahtı 

[başkenti] Seul şehrini göreyim” dedim. 25 kişi gittik. 

2 saatte vardık. Şehre girerken öyle fena bir koku var 

ki, insanı fena ediyor. Seul şehrinin içinde cemselerle 

bir saat dolaştıktan sonra garaja çektiler. İndik. Şehir 

çok kalabalık. Yüzde sekseni kadın, yirmisi erkek. Bina-

ların duvarları kurşun yarası. Arabadan indik.

22 Haziran 1955: Çarşamba günü. Saat 07:00’da 

Munsanlı cephesinden ve bataryadan son olarak ayrıl-

dım. Bir üsteğmen, dört de er Seul şehrinde bulunan 

101 numaralı hastaneye gittik. Orada bataryanın kam-

pa çekileceği odaları teslim aldık.

 

Askerlik adresim şudur: 

Çavuş Hüseyin Yılmaz No: 30727 

Top Taburu 1.Batarya 

Türkiş Armey Forces 

Camet Tapa 5401 TOKİO-JAPAN

Çavuş Hüseyin Yılmaz Çavuş Hüseyin Yılmaz ve iki Koreli kız Çavuş Hüseyin Yılmaz Kore’de
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1920’ler Gerede (Hamdi Gürbüz arşivinden)

BİR ZAMANLAR GEREDE

1944 Depremi öncesi Gerede Belediyesi Binası (Ali Rıza Özsağ arşivinden)



1979 yılı Hasanlar Köyü mektep talebeleri (A. Özensoy arşivinden)

1950- 60’lı yıllar olduğu tahmin edilen Gerede fotoğrafı

BİR ZAMANLAR GEREDE
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Geçmişteki şehirlerin, köylerden pek fazla farkı yoktu. Şehir halkı 
da köylüler gibi çiftçilik, hayvancılık yapıyor; ahşap binalarda yaşıyor 
ve apartman hayatı olmadığı için bahçeli evlerde hayat sürüyorlardı. 
Evliya Çelebi, Gerede’de bin adet tahta eski usul evlerden bahseder 
ve 9 mahalle, on cami, üç tekke, bir hamam, üç han, iki yüz dükkân 
ve yedi kahvehane olduğunu yazar. Geçmişte, komşuluk ve yardım-
laşma ilişkileri de çok fazlaydı.

Gerede içindeki güz harmanları, sebze halinin olduğu yere, top 
sahasının olduğu yere, terminalin olduğu yere, panayır yerine, Çatak-
lı Camii’nin güney tarafına kurulurdu. O yıllarda oralarda bina yoktu. 
1950’li yıllarda Gerede’nin nüfusu 4 bin kadardı.

Halkevi’nin olduğu yerde Sulu Han vardı. İstimlâk edilerek Hal-
kevi yapıldı. Yeni yapılan belediye binasının olduğu yerde üç tane 
han vardı. Bunlar: Bahrinin Hanı, Eyfer’in Hanı, Keloğlan’ın Hanı idi. 
Develerle Tuz Gölü’nden getirilen tuzlar hanların önüne yıkılırdı. O 
hanlar yıkılarak yerlerine eski hükümet binası yapıldı. O da yıkılarak 
yerine bugünkü yeni belediye binası yapılmıştır. Oranın alt tarafında, 
bugün Çaybahçesi’nin olduğu yerde Hacı Hasan Ağa Hanı ve Ceva-
hircioğlu Hanı vardı. Yıldırım Beyazıt Camii’nin doğu tarafında da 
bir han vardı. Yolcular ve hayvanları bu hanlarda istirahata çekilip 
ihtiyaçlarını giderirlerdi.

Yeni Cami’nin karşısında, Gerkev binası olarak kullanılan bina 
daha evvel Müftülük binası olarak da kullanıldı. Gerkav binasının alt 
tarafındaki küçük parkın olduğu yerde güneş saati vardı ve herkes 
saatin kaç olduğunu oradan öğrenirdi. Müezzinler, oraya bakarak 
ezan vaktinin gelip gelmediğini öğrenir ve ona göre ezan okurdu. Şe-
hir halkı yakacağını odun olarak kendisi temin ederdi. Yeni Cami’nin 
önünde eşeklerle, beygirlerle odun, gıcime (çam kozalağı) veya çıra 
getirerek satanlar olur ve ihtiyacı olanlar da bu tür ihtiyaçlarını ora-
dan giderirdi. Öküz ve beygir arabalarıyla odun satanlar da olurdu.

Panayır bugünkü yerinde kurulurdu. Gerede panayırının üçüncü 
günü, bugünkü hal binasının olduğu yerde kadınlar panayırı kurulur-
du. Çoğullu köyünde de kadınlar panayırı kurulurdu. Bir de Ortaca 
Köyü’nün alt tarafına Ovlak Mayhası adında bir panayır kurulurdu. 

Gerede pazarı bugünkü 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nin olduğu 
yerde kurulurdu. Sonra Yıldırım Beyazıt Camii’nin doğu tarafındaki 
caddede kurulmaya başladı. Daha sonra da Çayboyu ve Yeni Cami 
yanından başlayıp köprüye kadar pazar yeri olarak kullanılmaya baş-
ladı. Bugünkü Pazaryeri’nin olduğu yer Top Sahası olarak kullanılırdı. 
Bugün ise herkesin bildiği gibi hal binası ve çevresi o vazifeyi gör-
mektedir. 

Manifaturacılar ve kasaplar da cumartesi günleri Yıldırım Beyazıt 
Camii’nin kıble tarafına ve o bölgede sırıklarla basit bir çadır kurarak 
kumaşlarını, bezlerini vs. sergileyerek satarlardı. Kasaplar da o çevre-
de idi ve o yıllarda buzdolabı ve derin dondurucu gibi şeyler olmadığı 
için odunlardan ayak yaparlar ve o iki ayak üzerine bir sırık uzatarak o 
sırıklara takılan kancalara etleri asarak müşterileri için sergilerlerdi. 

Hayvan pazarı ise bugünkü postanenin doğu tarafında idi. O yıl-
larda oralarda binalar yoktu. Halil Nom İlkokulu’nun olduğu yerlerde 
kavak ağaçları vardı ve leylek yuvası da o kavak ağaçlarında olduğu 
için buraya “Leylekler Kavağı” denirdi. Daha sonra Hayvan pazarı 
bugünkü terminalin olduğu yerde kurulmaya başladı. Oradan da bu-
günkü postanenin, Halil Nom Okulu’nun bulunduğu yere geldi. Daha 
sonra ise Orman İşletme Müdürlüğü’nün Batı tarafındaki Çayboyu 
deresinin kenarında kurulmaya başladı. Oradan da kaldırılarak bu-
günkü yerinde kurulmaya başlamıştır. Eskiden pazara at ve eşeklerle 
gelen köylüler, hayvanlarını tanıdıklarının damlarına veya bahçeleri-
ne bağlarlardı. Bu işten üç beş kuruş para alarak para kazanan aileler 
de vardı.

Köyden pazara gelenler, alış veriş yaptığı dükkânın üst katına 
çıkarak, aldığı ekmeğin yanına da biraz helva alıp bakkalın üst ka-
tında karnını doyururdu. Vatandaşın lokantaya verecek parası yoktu. 
Gerede pazarına Çamlıdere, Eskipazar, Mengen, Yeniçağa ve Dörtdi-
van’dan gelenler olurdu. 

Yıldırım Beyazıt’ın yaptırdığı cami kubbeli olup sonraki yıllarda 
meydana gelen depremler sonucu yıkılarak yerine kubbeli bir cami 
yapılmıştır. Yeni yapılan caminin kubbesi randıman vermediği için 
yıkılarak üzerine çatı yapıldı. 1944 depreminde şehir merkezindeki 
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çok az sayıdaki ahşap bina haricindeki binaların tamamı da yıkıldı. 
Yıldırım Beyazıt Cami de tekrar yıkıldığı için yeniden yapılmıştır. Ke-
restesinin çoğu Samat köyünden gelmiş ve bugün o caminin ortasın-
daki direkler Samat’tan gelen direklerdir. 

Yıldırım Beyazıt bir de Gerede’ye Keçeli denilen yerden su getir-
miştir. Su yolunda, suyun aşması imkânsız olan yerden içine insanın 
girebileceği yükseklikte bir tünel açarak suyu geçirmiştir. Getirdiği 
suyun bir kısmı Yıldırım Beyazıt Camisine, bir kısmı Mit’in evinin ol-
duğu yerdeki ve bugün “Şirin Bebe Giyim” dükkânının olduğu yerde-
ki çeşmeye (bugün o çeşme yoktur), Cerlerin dükkânının önündeki 
“Dikil Çeşme”ye (çeşme yoktur ve şu an o çeşmenin yeri caddedir) 
ve suyun fazlası da bugünkü Ziraat Bankası ve önü arasındaki yerde 
bulunan Yıldırım Beyazıt Hamamı’na akıtılmıştır. Bugünkü tarihi ha-
mam olarak bilinen hamama Vezirin Hamam denirdi. 

Aşağı Hamam: Gerede, Kitirler mahallesi, Bolu caddesinde yer 
alan hamam l4. yüzyıl sonlarına tarihlenmektedir. Moloz taştan inşa 
edilen, sıcaklık, ılıklık ve soğukluk bölümlerinden oluşmaktadır. 

Çataklı Camii’nin önünde Rüştiye Mektebi olup Osmanlı usulü 
eğitim ve öğretim yapılıyordu. Cumhuriyet döneminde kapandı. Po-
hçaların evinin bulunduğu yerde (Esatlar Ekmek Fırını karşısı) Anao-
kulu vardı. Bu okul daha önceleri Cebil Hoca’nın Sıbyan Mektebi idi. 
Hal binasının kuzey doğusunda Aşçı Ahmet’in evinin olduğu yerde 
Kız İbtidai Okulu (kızların okuduğu ilkokul) vardı 1927-1928’de karma 
eğitim başlayınca kapandı. Bugünkü Kaymakam evinin olduğu yerde 
Misak-ı Milli Okulu; Halil Nom İlköğretim Okulu’nun olduğu yerde, 
Ziya Gökalp İlkokulu vardı ve yeni harf ile eğitim/öğretim veriyordu. 
1936’da Türkiye’de açılan 3 tane Kur’an Kursu’nun biri de Gerede’de 
açıldı ve ilk hocası da Hafız Muharrem Gündüz’dür. Vaizlik de yapardı. 
Kısa boylu olduğu için Fadime Hafız lakabıyla tanınırdı. Çok değerli 
bir hafız ve âlimdi. Ahmet Hamdi Akseki’nin de Medrese arkadaşı idi. 

1928-1940 yıllarında Çan Saati’nin batı tarafında postane vardı 
ve müdürü Hamdi Bey, postacı da Hasan Bey idi. Daha sonra, bu-
günkü Zümrüt taksi durağının üstüne ve oradan da eski belediyenin 
olduğu yerdeki tabakhaneler kalkınca oraya gitti. Zamanla oradan da 
kalkarak bugünkü Ziraat Bankası’nın batı tarafına gitti. Oradan da 
bugünkü bulunduğu yere geldi. 

Ankara’da 1922 yılının Mart ayında küçük bir motor ile elektrik 
üretilmeye başlandı. 

1937 yılında Gerede’de kurulması öngörülen elektrik fabrikası 
için Almanya’dan uzman getirilmesi benimsendi. Paul Jacob’un ön-
cülüğünde fabrikanın tesis edilip çalıştırılması kabul edildi. 

1937 yılında Gerede’de elektrik çalışmaları başladı ve 1938 yı-
lında Gerede’ye elektrik verildi. Akşam ezanından sonra yanar saat 
11’de sönerdi. Daha sonraları saat 12’de sönmeye başladı. İlk elekt-
rik motoru buharla çalışır ve odunla suyu kaynatılırdı. Daha sonra-
ları mazotla çalışan bir motor alınarak mazotluya çevrildi. Elektrik 
motorunu ilk çalıştıran İzzet Usta diye biriydi ve ondan sonra da bir 
müddet yaşlı bir gayrimüslim vatandaş çalıştırdı. Elektrik motoru, 
bugünkü Santral sokak ile Ulusu sokağın kesiştiği noktadaki boş 
alanda idi. Elektrik motorunun üst tarafında bu santrale ait de bir 
su havuzu vardı. Elektik santrali suyunu, santralin üst tarafındaki 
çeşmeden alıyordu.

Gece bir yere giderken fener, idare, çıra ve mum yakarak karan-
lık sokaklardan geçilirdi. Bazı önemli köşelerde gaz lambası yanardı. 
Kervan Otel’in olduğu yerde hükümet konağı vardı ve Gerede Zin-
danı da onun altında bodrum kattaydı. 1944 depreminde bu bina 
yıkıldı. Hükümet Konağı’nın önünde kavak ağaçları vardı ve idam 
edilecek kişiler iki kavak arasına bir sırık uzatılarak o sırıklara asılıp 
idam edilirdi. 1944’de yıkılan bu Hükümet Konağı’nın yerine, Cum-
huriyet Meydanı’nın üst tarafına, şimdiki belediye binasının yapıldığı 
yere yapıldı. O yıllarda Gerede’de de kök boya ile kumaş pantolon ip 
boyayan boyacılar vardı. Daha sonraki yıllarda kimyasal boyalarla da 
boya yapmaya başladılar. Eskiden, ipleri veya kumaşları işten anlayan 
kişiler boyardı. Şehirlerde bu işi yapan boyacılar ve köylerde de bu 
işi yapan tecrübeli, hünerli ve becerikli kadınlar yapardı. Bu işi onlar 
veya onların nezaretinde yaparlardı. Kök boya olacak bitkinin her ye-
rinden boya olmazdı. Boya olacak kısımları, toplama zamanı, kurutul-
ması yapılan boyanın kalitesi bakımından önemlidir. Bazı bitkilerin 
dalları, bazılarının çiçekleri, bazılarının kökleri, bazılarının meyveleri 
ve bazılarının ise her tarafı kullanılırdı. Boya işlemi yapılırken de bitki-
lerin karışımı, temizliği, kaynama derecesi de boya kalitesi ve tekniği 
açısından önemlidir. 

Adaçayından: Sarı renk, bazı karışımlarla gri ve kahverengi elde edilir. 

Asma yaprağından: Sarı ve bazı karışımlarla yeşil 

Böğürtlenden sarı ve gri 

Ceviz kabuğundan: Kahverengi 

Karamuk kökünden: Parlak sarı 

Kekikten: Sarı, kahverengi, yeşil ve gri 

Kınadan: Kızıl ve kahverengi 
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Kırmızı soğan kabuğundan: Yeşil 

Soğan kabuğundan: Bakır rengi, koyu kahverengi, kızıl kahverengi 

Çam kabuğundan: Kırmızı ve kahverengi 

Boya sarmaşığından: Kırmızı 

Mazıdan: Yeşil ve kahverengi 

Meşe palamudundan: Yeşil ve koyu kahverengi 

Meşe palamudu ve mazıdan: Bazı aşamalarla siyah renkler. 

Papatyadan: Sarı ve zeytin yeşili 

Servi kozalaklarından: Gülkurusu, kızıl kahverengi 

Sütleğenden: Açık parlak sarı ve koyu sarı 

Yabani naneden: Kirli sarı ve kahverengi 

Kargasoğanı çiçeklerinden: Mor ve koyu mavi 

Civitlerden: Mavi renkler elde edilmektedir. 

Eski belediye binası, Gerede Belediyesi Kültür Sanat Merke-
zi’nin olduğu yerde idi. Yıldırım Beyazıt Camii’nin doğusundaki han 
yıkılarak yerine belediye binası yapıldı ve belediye oraya taşındı. 
Oradan da tekrar Gerede Belediyesi Kültür Sanat Merkezi’nin oldu-
ğu yere gitti. Oradan da Yeni Cami’nin doğusunda yapılan binasına 
taşındı. Oradan da bugünkü belediyenin olduğu yere yapılan yeni 
binasına geldi. 

Şu anda askerlik şubesinin olduğu yerde küçük bir askerlik şu-
besi vardı. Oradan Hacı Emin Efendi Camii’nin doğu tarafına geldi 
ve oradan da tekrar bugünkü yerine gitti. 

Jandarma karakolu, polis karakolunun doğu tarafında idi. Ora-
dan, bugün yerine yeni belediye binasının yapıldığı yerde bulunan 
hükümet konağının alt katına geldi ve oradan da bugünkü binası-
na gelerek yerleşti. Hapishane, Kur’an Kursu’nun olduğu yerde idi. 
Askeriye tavlaları ve Süvari Alayı, Tabakhane Camii’nin alt tarafın-
da tabakhanenin olduğu yerde yolun kenarında idi. Spor sahasının 
olduğu yerde topçu taburu askeriye ve depoları vardı. Yeni Cami 
hariç diğer camilere ortalığın karışık olduğu dönemlerde asayişi 
sağlamak için piyade alayı yerleşmişti. 

Gerede’de hastane yoktu. Bugünkü hastane, mezarlık yeri olan 
yere sonradan yapıldı. Tornacı Emin’in ve Ekrem İpek’in dükkânı-

nın olduğu yerde sağlık ocakları vardı ve sağlık işleri sağlık me-
murları vasıtasıyla yürütülüyordu. Daha sonra bugün 3 no.lu Aile 
Sağlık Merkezi olarak kullanılan bina yapılarak, sağlık ocağı olarak 
kullanılmaya başladı. Sonunda verem savaş binası olarak kullanıldı 
ve bugün ise 3 no.lu Aile Sağlık Merkezi olarak kullanılmaya devam 
ediyor. 

Esentepe Oteli’nin olduğu yerde “Kayak Evi” vardı. Kayak me-
raklıları buradan Gerede’ye doğru kayarlardı. 1940’lı yıllarda Esen-
tepe ile Arkut Dağı arasındaki derede birkaç kişi birleşerek motorla 
çalışan kereste biçme atölyesi açtılar. 

Esentepe’nin adı “Ramazan Dede”dir. Ramazan Dede’nin bek-
çisi Yakup Dayı idi. Havuzun yanında iki odalı küçük bir evde oturup 
orayı beklerdi. Esentepe’nin girişinde Atatürk Köşkü vardı. Atatürk 
burayı beğenip “Buranın adı Esentepe olsun” dediği için oranın 
adı Esentepe olarak değiştirilmiştir. Esentepe’de Mithat Dayıoğlu, 
Belediye Reisi İhsan Yalçın ve Gerede’nin ileri gelenlerinden Yusuf 
Turan’ın da küçük birer evi vardı. Esentepe yemyeşil ve tertemiz 
haliyle piknik alanı olarak kullanıldığı gibi, panayır yerindeki kay-
narlar denilen yerdeki kavak ağaçlarının dibi de piknik alanı olarak 
kullanılırdı. 

Esentepe’nin arkasından Bağdat Yolu (İpek Yolu) geçerdi. 
Amasra Antik Yolu, Amasra’dan başlayıp Kuşkayası Yol Anıtı’ndan 
geçerek Safranbolu ve Gerede bölgesine ulaşmakta ve bu bölgede 
meşhur İpek Yolu ile kesişerek Esentepe’nin arkasından geçiyordu. 

Ankara yolu aynı yerden, Karabük ve Çerkeş yolu panayır yeri-
nin Kuzey’inden, Koçumlar Köyü’nün altından giderdi. Bolu yolu 
da Sedef pastanesinden ofise doğru söğüt ve kavak ağaçları ara-
sında iki yol halinde giderdi. 1950 yılından sonra ağaçlar kesildi 
ve bu iki yol da birleştirildi. Binalar, ahşap, tuğla ve kerpiçti. Çarşı 
ve sokakları iki öküz arabası geçecek kadar dardı. Çataklı Camii’n-
den, Yıldırım Beyazıt Camii’ne doğru gelen yol kenarında da kavak 
ağaçları vardı. 

Gerede’de iki cip, bir iki kamyon, 2-3 otobüs vardı. 1930-1940’lı 
yıllarda haftada bir veya iki gün Ankara’ya giden otobüs sabahtan 
yola çıkar gece Ankara’ya varırdı. Yollar çok bozuktu ve araçlar da 
sık sık yolda arıza yapardı. 

Eski belediye binasının olduğu yerde 11 veya 12 tane tabakha-
ne vardı. Kanal ile Dayıoğlu Deresi’nden su gelirdi. 1936’lı yıllarda 
İhsan Yalçın belediye başkanı iken tabakhane oradan şimdiki yeri-
ne kaldırıldı. Tabakhane suyunu, panayır yerindeki Kaynarlar deni-
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Kaynaklar: 

1- Gerede, Sayı 8, Sayfa 13. (Selahaddin Alpay 1928-2012) 
2- Tanzimat-ı Hayriyenin İlk Yıllarında Bolu 16. 
3- Milli Mücadele Döneminde Türkiye’de Günlük Hayat 40. 
4- II. Meşrutiyetten Çok partili Hayata Geçişte Bolunun İdari Ve Sos-

yal Durumu 89. 
5- Çocukluğumdaki Gerede 8-9-12-13-21. 
6- Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 2/520. 
7- Gerede, Sayı 20, Sayfa 28. 
8- 1927 doğumlu Mehmet Ayanoğlu (Ayakkabıcı Efendiağa), Samatlı 

merhum Mustafa Calayır (1915-2008) ve Yusuf Şengönül (1920-2019)’den 
de istifade edilerek yazılmıştır. 

len yerden alıyordu. Orada çok kuvvetli bir su kaynağı vardı. Abdur-
rahman Şahin belediye başkanı olduğu yıllarda (1969-1973), belediye 
su deposunun olduğu yere sondaj vurulur ve oradan çok kuvvetli bir 
su çıkar. Gerede’ye yetecek kadar çıkan bu su, “Kavacık’ın düz” deni-
len yere bir depo yapılarak oraya pompa ile pompalanıp, Gerede suya 
kavuşturulur. Bu sondaj suyu oraya pompalanınca, Kaynarlar denilen 
yerden kaynayan su da kuruyarak kesilir. Kaynarlar denen yerin suyu 
Ferhat’ın mandıra tarafından gelip bir yarıktan girerek kaybolan suy-
muş. O kaybolan su, sondaj vurulan su deposunun olduğu yerden 
geçerek Kaynarlar’dan çıkıyormuş. Su deposunun olduğu yere son-
daj vurularak oranın suyu çekilince, kaynarlar denilen yerin suyu da 
kesilmiştir. Panayırlarda toplanan halk da su ihtiyacını bu kaynarlar 
denilen yerde yapılan havuzdan akan fiskelerden karşılıyordu. Bazı 
çocuklar da panayır günleri bir su kabı alarak buradan su doldurur ve 
panayır yerinde dolaşarak “Buz gibi soğuk suuuuuu!” diye bağırarak 
su satar ve panayır harçlığını çıkarırlardı. 

Yukarı Tekke camiinin önünde su değirmeni vardı. Onun haricin-
de dere boyunda: 

1- Gaccıların Değirmen 
2- Baş Değirmen 
3- Orta Değirmen 
4- Horozoğlu Değirmeni  

       5- Eskicioğlu Değirmeni  
       6-Mahmutların Seydâli’nin değirmen olmak üzere değirmenler 
sıralanmış durumdaydı. Ununu, yemini ve köpeklerinin yallığını 
(yiyeceğini) öğütecek olanlar buralarda öğütürlerdi. 

Mezarlıklar: Demirtaş’ın evinin olduğu yerden İmam Hatip 
Okulu’nun olduğu yer dâhil hep mezarlık idi. Halin olduğu yerden 
hastane yeri dâhil Nalbant Tepesi denilen o ara da hep mezarlık idi. 
Sanat Okulu’nun olduğu yer mezarlık idi. Panayır yerine giderken; 
bakırcıların üzerinden yolun üst kısmı, tabakhaneye doğru mezarlık 
idi. Hacı Emin Efendi Camii önü de küçük bir mezarlık idi. 

Yaylaya göç mayıs ayında başlar, temmuzda da yayladan dönülür-
dü. Gerede yerlileri %80-90 hayvancılık ve çiftçilik yapardı; el sanatları 
ile geçinenler de vardı. Hayvancılık yaparak yaylaya göçenler ve kış ya-
ğıncaya kadar dönmeyenler de vardı. Eski yıllarda kış yaz devamlı otu-
ran sürü sahipleri vardı. Son yıllarda yazlık olarak yaylaya ev yapanlar 
ve bu maksatla kullananlar da çoğalmaya başlamıştır. Eski Yayla evleri 
çandı tipi gayet basit bir oda, bir sütlük ve bir tuvaletten ibaretti. Üzeri 
tahta idi ve kiremit yoktu. Şu anda tuğla ve betondan çadır yapanlar, 
hatta villa tipinde inşa edenler de vardır. 

Gerede’nin Seviller Yaylası, Hacıveli Yaylası, Rumşah Yaylası, Bucak 
Yaylası, Hasbeyler Yaylası diye beş yerde yaylası vardır. Bu yaylalarda 
cuma namazı kılınmaz ve cuma namazı için şehre inilirdi. Ramazan ayı, 
yayla zamanına rastladığı senelerde teravih namazı yaylada kılınırdı. 

Eskiden hayvanlarla veya yürüyerek, bilhassa cuma günleri şe-
hirde oturanlar şehre, köyde oturanlar da köye gelirdi. Köydeki kişi-
ler köydeki işini ve şehirde oturanlar da şehirdeki işlerini bitirdikten 
sonra tekrar yaylaya dönerdi. Eskiden öküz güdücüleri ayrı, beygir 
güdücüleri ayrı olurdu. Bu güdücüler mal sahipleri tarafından belirli 
bir ücret karşılığı tutulurdu. Cuma günleri öküzler de tuzlanırdı, yala-
maları için düz taşlara tuz ekilir ve öküzler de yalardı. 

Yayla Eğlenceleri: Bunların en meşhurları “Gıcırdağa Binme”dir.
Yaylanın ortasına koca bir kazık çakılıp 5-6 metre uzunluğundaki bir 
ağacın ortasından delerek bu kazığın üzerine geçirilir, deliğe çok gı-
cırdasın diye birazda kömür tozu dökülür, ondan sonra iki tarafına 
iki kişi binip, diğerleri de onları çevirerek gençler eğlenirlerdi. Daha 
farklı eğlence türleri de vardı. 
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Metin İPEK
Editör

BÖLÜM 7: 

Latin harfleri kabul edilince okuma-yazma 
seferberliği ilan ediliyor. Uygulayıcılar, kadınları 
da bu uygulamaya tabi tutuyorlar. Fakat ailenin 
bütün yükünü omuzlayan anne ve ninelerimiz 
buna uymuyorlar. Bunun üzerine jandarma gelip 
anne ve ninelerimizi alıp Gerede’ye götürüyor. 
Bunu gören Boyacıların Üzeyir Ağa atına bindiği 
gibi acele Yenecikli Nuri Osmanı da yanına alıp 
Gerede’ye varıyor. Zira arkadaşı Nuri Osman ehli 
hatır ve geniş bir çevresi olan bir efe. Velhasıl ka-
dınları alıp geliyorlar. Böyle ehli cenap kişilerden 
oluşan bir köyün ferdi olduğum için onur duya-
rım. Geçmişte böyle ağaları olan, günümüzde 
de bunların neslinden gelen (Molla Mehmet, 
Boyacıgilin Üzeyir, Koçzadeler, Ercanlar gibi) ve 

yaptıkları yardımları gizleyen nice dedelerine la-
yık torunlar olduğunu duyuyorum. Dedelerine ve 
ceddine rahmet ola…

Köyümüzde hiçbir hane yoktur ki şehit ya da 
gazisi olmasın. Bunlardan biride teyzemin kocası 
olan Bodanağın Hasan’dı. Merdiven altı ufak bir 
odada tahta kaşık yapardı. Biz çocuklar onu çalı-
şırken seyrederdik. O da hem çalışır hem de harp 
anılarını anlatırdı. Adeta o sahneleri yaşardık. 
Çektiği acıları, gördüğü vahşeti… Belki de bizdeki 
vatan sevgisi onun eseridir. Bir gün yayla kom-
şumuz Tevfik Koç’a sordum (o da gaziydi), “Hacı 
dayı herifler hiç ağlamaz mı?” dedim. Bana ceva-
ben şöyle dedi. “Onlar da ağlar, fakat gözyaşları 
yanaklarından akmaz. Hatta senin dedenin baba-
sı Rüstem hoca oğlu Seyit Mehmet Çanakkale’ 
de şehit oldu. Rüstem hoca bir gün bana şöyle 
dedi.” diyerek devam etti “Tevfik, şu bağrımı aç-
sam, bel doruğunun tepesine çıksam, bağrımı 
rüzgara versem yanan kalbime derman olur mu 
ki? O sırada orada olan Hacı Hasan (Apaydın) 
biraz da sertçe şöyle dedi: Hoca sen bir yavruna 
dayanamıyorsun. Ya ben ne yapayım? Bir değil, 
iki değil tam beş tane ben nereye çıkayım?” Bir 
gün ağabeyim Tevfik Hoca’ya sordum, “Harpte 
ölenler şehit oluyor da ya ölmeyenler onların da 
mükafatı var mı? “ diye. Ağabeyim bana şöyle bir 
olayı anlattı: “Hani dedemin kardeşi Seyit Meh-
met varmış ya onun kayınbiraderi Kainatın Bilal 
amca ölürken beni çağırdılar. Yasin okumam 
için. Oğlu Mustafa da hafız idi fakat babası öy-
leyken duyduğu teessürden dolayı okuyamamış. 
Ben okurken odaya öyle bir koku yayıldı ki bu 
dünyada öylesine güzel bir parfüm olacağını san-
mıyorum. O arada son nefesini verdi. O da savaş 
gazisiydi. Hatta ablasına şehit aylığı aldırmamış. 
Seyit Mehmet amcamızın aylığı ahrete kalmış. 
Oysa ki çok da fakirlermiş. 

Köyümüz bir orman köyüdür. Zaruri ihtiyaç-
larımızı ormandan karşılardık. Ormanlarımızı 
tapulu tarlamız gibi korurduk. Örneğin başka 
köylerden gelip ormana zarar verenler olursa 
gençlerimiz gider, onlara mani olur, ellerinden 
baltalarını, urganlarını, araba zincirlerini alırlar, 
getirip köy korucusuna teslim ederlerdi. O köyün 
hatırı sayılır kişileri gelir, böyle bir şeyin bir daha 
olmayacağını söylerler ve takımlarını alır, gidip 
sahiplerine teslim ederlerdi. O zamanlar ormanı 
asker korurdu. Biz onlara “Orman Askeri” derdik. 
Köylüye mehmetçikçesine yaklaşırlardı. Köylüler 
de onlara aynı şekilde muhabbetle yaklaşırlardı. 

Askerler köylülere un getirirdi. Köylü kadınlar 
hep birlikte bu undan peksimet yaparlardı. As-
kerler de o peksimetleri alıp birliğine götürür-
lerdi. Peksimet pişinceye kadar asker acıkırdı. 
Kadınlar askere “Fırından bir peksimet çıkaralım 
da ye!” dediklerinde asker: “Undan kaç peksimet 
çıkacağını kumandan bilir. Eksik olursa beni ce-
zalandırırlar.” derdi. Bunun üzerine köylülerden 
kimisi evinden yoğurt, kimisi süt, kimisi yağ, ki-
misi bazlama getirir; kara fırının önünde askerin 
karnını güzelce doyururlardı. 

O seneler karne ve kıtlık seneleriydi. O yıl-
larda “Orman Memuru” diye bir kuruluş ihdas 
edildi. Bu memur kral mı kral, köylüye yaklaşımı 
gaddarcaydı. Onun bu davranışları köylünün or-
man sevgisini zayi ettiği gibi, ormancıyı da hiç 
sevemedi. Ormancı bir köylüye taktı mı, “Ağaç 
kesti.” diye şikayet etse, sorgusuz sualsiz, şahitsiz 
ispatsız en ay 1 ay hapis yatardı. Hatta o günler 
için şöyle bir fıkra anlatırlar: Bir gün İsmet Paşa 
Ankara’dan İstanbul’a gidiyormuş. Bizim oralar-
dan geçerken yaşlı bir nineyi görmüş. Şoförüne 
yaşlı nineyi yanına çağırmasını söylemiş. Nineye 
nasıl geçindiğini, başka malı olup olmadığını sor-
muş. Nine halinden gayet memnun: “Yavrum, bir 
ineğim var, bir çift öküzüm var, 40 tane de kazım 
var çok şükür.” diye cevap vermiş. Paşa, ninenin 
şükründen pek memnun kalmış. Nineye “Ben 
de çok şükür memleketin reis-i cumhuruyum.” 
demiş. Paşanın sohbetinden pek memnun kalan 
nine: “Vay yavrum! Pek de efendi bir insanmış-
sın. Keşke biraz daha okuyup ormancı olaymış-
tın.” demiş (ninenin gözündeki ormancının yerini 
anlayıverin). Nine akşam eve vardığında eşine 

Rüstem ALBAYRAK  
1938-2018

Babam Rüstem Albayrak’ın 
anlattığı anıları kaleme 
aldım. Kendisi 22 Mart 
1938’ de Bolu’nun Gerede 
ilçesi, Aşağı Ovacık 
Köyün’de doğdu. Daha Sonra 
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ballandıra ballandıra yaşadıklarını anlatmış. Fa-
kat konuştuğu kişinin kim olduğunu unutmuş. 
Sadece reis aklında kalmış. Kocası anlamış ve 
nineye sormuş: “Sadece bir taksi miydi?”. Nine: 
“Hayır, 4-5 tane araba vardı. Ama sadece o efen-
di konuştu.” demiş. Kocası sormuş: “Kulağında 
cihazı var mıydı? Elbisesi çok mu güzeldi?”. Ni-
tekim o zamanlar Paşa şık giyinmesiyle matuftu. 
Bu soruların cevabını “Evet.” olarak alan ninenin 
kocası, nineye çıkışmış: “Ne yaptın sen? Reis de-
diğin o zat, reis-i cumhur. Yani bir nevi padişah. 
İster misin şimdi kazlarımıza vergi koysunlar? 
Sen de sayılarına kadar deyivermişsin.”. Nitekim 
o devirde mal beyanında bulunurken yarısını yaz-
dırmazdık. Bunlara sırgat derdik. Bazen şehirden 
mal sayımına gelirlerdi. “Sırgatçı geliyormuş.” 
diye haber aldığımızda mallarımızdan bazılarını 
alır, dağlara kaçardık. Onlar köyde kaç günde 
sayımı bitirirlerse, o süre içerisinde dağlarda ka-
lırdık. Çocukken dağlarda 4-5 gün kaldığımızı bi-
lirim. Koçakların Emine Ebe, şöyle komik bir olay 
anlattı: Sırgatçılar gelmiş; ahırları, samanlığı arı-
yorlarmış. Onların da Ayşe adında 4-5 yaşlarında 
güzel mi güzel, yaramaz mı yaramaz bir çocuk-
ları varmış. Bu çocuk o gün “Kömürle kaşlarımı 
boyayacağım.” diye tutturmuş. Anası da saçlarını 
dikine tepesine bağlamış. O halde sırgatçıların 
yanına gelen Ayşe, yarım yamalak konuşmasıy-
la: “Siz burada ne arıyorsunuz? Malları dağlara 
kaçırdılar.” demiş. Memurlar kızın konuşmasın-
dan bir şey anlamadıkça Ayşe tekrar tekrar aynı 
şeyleri söylüyormuş. Memurlardan biri: “Yahu bu 
çocuk bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Dağ diyor, 
kaçtı diyor. Bir anlayalım.” demiş. Hemen anası 
araya girip: “Çocuk akıldan biraz noksan. Size kü-
für ediyor, kusuruna bakmayın.” demiş. Çocuğun 
görünüşü de annesinin laflarını doğrular nite-
likteymiş. Bu sefer memurlar çocuğa acımışlar: 
“Vah vah! Şu güzelliğe bak. Şu bakışa bak. Kurt 
gibi bakıyor.” demişler. O günden sonra arkadaş-
ları Ayşe’yi “Kurt bakışlı Ayşe” diye kızdırmışlar. 

Bir gün anama sordum: “Ana, neden malla-
rın hepsini yazdırmıyoruz da dağlarda yatıyoruz? 
Dağda kuru yerde yatmak çok zor oluyor. Sanki 
sürülerimiz mi var? 10-15 büyükbaş, 30-40 kü-
çükbaş için değer mi bu eziyete?” dedim. Anam 
da: “Oğlum, küçükbaş bir çeyrek, büyükbaş bir 
mecidiye. O kadar para nerede?” dedi. Anama: 
“Çeyrek ne, mecidiye ne?” diye sordum. Çeyrek 
beş kuruş, mecidiye yirmi kuruşmuş. Olmayınca 
olmuyor işte. 

O tarihlerde “yol parası” diye bir vergi vardı. 
Senede 5 lira olan bu vergiyi dahi veremeyenler 
götürülür, günlerce kazma kürek çalıştırılırdı. 
Nitekim Çamlıdere-Kızılcahamam yolu üzerinde 
Avdan yokuşu diye bir geçit vardı. Yolun kenarın-
da da kamyon büyüklüğünde kocaman bir kaya 

bulunuyordu. Babam o kayayı göstererek: “Bak 
oğlum, şu kayanın ucu yolun tamamını kapatırdı. 
Yol parası karşılığında sabahtan akşama kadar 
murç ve çekiçle günlerce çalışarak yolu açıp bu 
hale getirdim.” derdi. Yalnız 5 çocuğu olan bu 
vergiden muaftı. Kardeşim Muzaffer’in (Bay-
ramoğlu) doğumu ile babam da taş kırmaktan 
kurtuldu. Zaten o tarihte doğan beşinci çocuklar 
“Beş lira çocukları”dır. Bu beş liradan kurtulmak 
için beşinci çocuklarını dünyaya getiren annelere 
rahmet olsun. 

Latin harflerinin öğretmek için Milli Eğitim 
tarafından köyümüzden üç Hüseyin seçildi. Bun-
lar Arifiye’de hızlandırılmış kursa tabi tutuldular 
ve 6 ay sonra eğitmen olarak köye döndüler. Üç 
Hüseyin’den Hüseyin Etleç bizim köyde, Hüseyin 
Açıkgöz yukarı köyde, Hüseyin Güler ise Şayı kö-
yünde eğitmenlik yapmaya başladı. Anama sor-
dum: “Neden üçü de bizim köyden seçildi?” diye. 
Anam da: “Oğlum, padişahlar zamanında bizim 
köyde medrese vardı. Köylümüz eski yazı bile olsa 
okuyup yazar idiler. Onun içindir.” dedi. 

Bugünkü yaylamız önceden Yukarı Ova-
cık’ınmış. O köyden birisi, bizim köyden birisini 
öldürmüş. Kan bedeli olarak yaylayı verip barış 
yapmışlar. Bu hikayeyi Mehmet Aslan’dan dinle-
dim. Bana daha inandırıcı gelen bir başka hikaye 
ise şöyle: Ben yayla evi yaparken sel getirmiş 
gibi bazı taşlar çıktı. Akranım ve arkadaşım Ali 
Karagöz’e sordum: “Bu taşlar başka bir yerden 
gelmiş gibi. Sebebi ne olabilir?” diye. Arkadaşım 
böyle şeylere meraklıydı. Bana rahmetli ebesinin 
anlattığı şöyle bir olayı anlattı: Burası krater bir 
gölmüş. Göl çekilince buraya Padişahların atları 
için ahırlar yapılmış. Sarayın atları burada yetişti-
rilirmiş. Ali’nin ebesi “miş” diye anlatmış. Yalnız 
bildiği tek şey, benim ev yaptığım yerin yakınına 
kadar olan bölgeye “At tavlası” denirmiş. Şöyle ya 
da böyle, burayı yayla yapmamıza vesile olanlara 
Allah rahmet eylesin. 

Köyümüze bu saydıklarımdan başka daha 
nice hizmeti geçenler var. Sadece bizim köyde 
değil, civar köylerde de nice hizmeti olan kom-
şularımız var. Mesela cami, çeşme, köprü gibi 
eserlerde payları vardır. Hatta Ankara’da bile 
Siteler’in bitişiğine yapılan Malazgirt Camii yapı-
lacağı zaman o mahalle halkı karşı çıkıyor, oraya 
cami yapılmasını istemiyor. Fakat Kocabıçak Sü-
leyman tek başına o mahalle halkına Kocabıçak-
lığını gösteriyor. Cami yapılıyor. 

Yakın zamana kadar halk arasında bu camiye 
Kocabıçak Camii denirdi. 1944 yılında olan dep-
remde camimizin ezanlıktan üst tarafı yıkıldı. O 
tarihte bizim evde devletin telefon santrali vardı. 
Köylü bir haber için bizde toplanır, bir yandan da 
sohbet ederlerdi. Babam yıkılan minareyi kast 

ederek: “İşte şimdi öldü Sultanhamid. Bu mina-
reyi bu zamanda kim yapabilir?” demişti. 

Çıngıllı Mehmet Usta: “Merak etme Mus-
tafa, ben yaparım.” dedi ve çocuklarıyla beraber 
çalışarak minareyi yaptı. Buna benzer bir olay da 
şöyleydi: Caminin yıpranan bölümlerini yenile-
mek için vakıflar ihale açtı. Fakat şartnamedeki 
şartlar çok katıydı. Şöyle ki; orijinaline sadık ka-
lınacak, bir çivi dahi değişmeyecekti. O yüzden 
pek talep eden olmadı. Osmanların Ali Fışkın 
(Öksüz Ali) “Köyümün camisi” diyerek bu riski 
göze alıp yaptı. 

Çıngıllı Mehmet Usta’nın köye hizmeti mi-
nare ile bitmedi. “Ben bu köye bir yol yapacağım, 
bütün komşular taksiyle evine kadar gelecek.” 
demiş. Dinleyenler gülmüşler: “Kakma dağından 
devletin gücü yetmez taksi aşırmaya, hem bu 
köylüye taksi nereden gelecek?” diye. Biraz da 
alay etmişler. Gün olmuş, devran dönmüş. Yol 
yapılmış. Bugün herkes evinin önüne kadar ara-
bayla geliyor. Arabası olmayan köylü yok. Bu nasıl 
bir geleceği görmektir? Rabbim rahmet etsin. 

Ceddi Devlet-i Osmaniye’ye hizmet ederse 
nesline tabi ki küçük İstanbul’a yani Ovacık köy-
lerine hizmeti nasip olur. 

Sarayda Apaklar diye bir hizmet ehli varmış. 
Bunlar annemgilin soyundanmış. Bu konu hak-
kında bilgim yok. O yüzden bir şey yazamıyorum. 
Yalnız bildiğim bir olay var, onu anlatmadan ge-
çemeyeceğim. Dedem Tahir Apaklar ile kardeşi 
Şükür Apaklar bir evde yaşarken ayrılmaya karar 
vermişler. Çanağı çömleği bölüşmüşler. Fakat ek-
mek sacı bir taneymiş. Onu nasıl bölüşecekler? 
İki kardeş düşünüp taşınmışlar, ekmek sacını 
ortadan bölmeye karar vermişler. Fakat o devirde 
demir kesen bir alet yokmuş. Balta ile kesmeye 
karar vermişler. Buraya kadar her şey normal. İki 
yüz senedir milletin unutamadığı olay ise şu: Sacı 
birisi tutuyor, diğeri balta ile sacı kesiyor. Sacı tu-
tan, kardeşine: “Aman kardeşim! Tam ortadan 
kes, hak geçmesin.” demiş. İşte iki yüz senedir 
halkın dilinden düşmeye cümle bu. Bu cümleye 
ben de şapka çıkarırım.
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Bilindiği gibi Gerede, Anadolu’nun en 
güzel coğrafyalarından birisinin üzerinde, 
doğal güzellikleri olan şehrimizdir. Ankara ve 
İstanbul gibi iki büyük kentin ortasında yer 
alan Gerede, Göynük Suyu Vadisi’ni izleyerek, 
Bolu’dan sonra Gerede-Tosya-Osmancık üze-
rinden doğuya doğru giden Tarihi İpek Yolu’yla 
da önemli bir noktadadır.

Şekil 1. 16. ve 17. yüzyıllarda Anadolu’da 
İpek Yolu güzergâhı (İnalcık, 2008: 220).

Anadolu’ya gelen ya da Anadolu üzerin-
den diğer ülkelere giden birçok seyyah, Bolu 
ve Gerede çevresinden geçmiş ve gözlemleri-
ne seyahatnamesinde yer vermişlerdir. Bu ya-
zımızda seyyahların Gerede’de gözlemledikleri 
el sanatlarını sırayla inceleyeceğiz.

İbn Battûta (1304-1368) lakabıyla bölgeyi 
gezen meşhur Faslı seyyah Battûta, Mudurnu 
üzerinden Bolu ve Gerede’ye gelmiştir. Sey-
yah, Gerede’yi; “Gerede-i Boli (Bolu Gerede’si) 
denen yere vardık. Burası büyük bir düzlük 
üzerine kurulmuş büyük bir şehirdir. Cadde-
leri geniş çarşıları büyüktür. Buraya civarın en 
soğuk beldesi diyebilirim. Şehir birbirinden 
ayrı semtlerden oluşuyor” ifadeleri ile tasvir 
ederek, kaldıkları zaviyede; “Beldenin hâkimi 
olan Şah Bey’in hem hatibi hem de hocası 
olmak vasfıyla sözünü herkese geçirmiş, geniş 
bir nüfuz alanı oluşturmuş” olarak tanımla-
dığı Şamlı hatip Şemseddin ile tanıştıklarını, 
“Anadolu’nun orta dereceli sultanlarından Şah 
Bey ”in kendilerini ziyarete geldiğini, “koşum 
takımları mükemmel bir at ile bir kat elbise” 
gönderdiğini belirtir.

Burada “mükemmel” sıfatıyla övgüyle söz 
edilen koşum takımları, büyük ihtimalle ince 
işçiliği ve sanatıyla seyyahın dikkatini çekecek 
nitelikte olmalıdır. Dolayısıyla o yıllarda Gere-
de’de saraciye ürünlerinin yapıldığı, hatta ileri 
düzeyde olduğu düşünülmektedir. Deriden çe-
şitli eşyalar yapanlara saraç, bu mesleğe saraç-
lık, bu sanat erbabının toplu halde bulunduğu 
iş yerlerine ise saraçhane adı verilir. Bilindiği 
gibi saraçlık geçmişte geleneksel el sanatları 

içinde önemli bir yer tutmaktaydı. Tarihi M.Ö. 
yüzyıllara dayanan, Lidyalılar tarafından ortaya 
çıkarılan saraçlık Orta Asya Türklerinde zirveye 
ulaşmıştır. Türklerde at çok önemli bir yeri ol-
duğu için saraçlık sanatına da çok önem veril-
miştir. İşlemelerle bezeli at koşum takımları ve 
çizmeler tarihe geçmiştir.

Polonyalı Simeon (1584-?) Ermeni asıllı 
seyyah; Anadolu gezisine 17. yüzyıl başlarında 
çıkan Polonyalı Simeon, seyahatnamesinde 
yöreye ait detaylı olmamakla birlikte dağ, or-
man ve ovalar arasında zorlu yolları aştıktan 
sonra Bolu’ya geldiklerini ifade ederek: “Bu-
rada, boyacılık, kaftancılıkla meşgul 15 hane 
Ermeni vardır” şeklinde bilgi vermiştir. Bu 
ifadelerden o yıllarda Bolu’da boyacılık ve kaf-
tancılıkla uğraşıldığını anlıyoruz. 

Jean-Baptiste Tavernier (1605-1689) Pa-
risli bir Fransız tüccarı; Tavernier’in seyahat-
namesinden ise Bolu ve Gerede’ye uğradığı; 
“Poia ya da Polis (Bolu) dağların eteklerinde 
kurulmuş, halkının çoğu Rum olan bir kent… 
Geredar (Gerede) dağların ardında ve iki 
kervansarayı bulunuyor” ifadelerinden anla-
şılmaktadır. Ancak el sanatları kültürüne ait 
herhangi bilgi bulunamamıştır.

Kâtip Çelebi (1609-1656) İstanbul’da 
doğmuştur. Kâtip Çelebi Kitab-Cihannüma 

Şekil 1. 16. ve 17. yüzyıllarda Anadolu’da İpek Yolu güzergâhı (İnalcık, 2008: 220).

* Detaylı bilgi için bkz: Sarıoğlu, H , 
Bağcı, V . (2016). Seyahatnamelere 
Göre Gerede/Bolu El Sanatları . 
Art-e Sanat Dergisi , 9 (17) , 88-104 .
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adlı eserinde Bolu’dan fındık çıktığını ve tatlı 
bir yemiş olduğunu, erkek hamamının iki, ka-
dınların bir havuzu olduğundan bahsetmiştir. 
Gerede’nin ağaç ve nebatı olmayan kuru bir 
yer olduğunu belirterek “İstanbul’daki Tarak-
çılar genellikle Geredelidirler” demiştir. Bu 
bilgi, halen sınırlı sayıda da olsa sürdürüldüğü 
bilinen tarakçılığın Gerede’nin geleneksel el 
sanatlarından olduğunu ortaya koymaktadır. 
Yörede kemik tarakçılık üzerine 2008 yılında 
yapılan bir çalışmada da, eskiden her hanede 
bir tarak ustası bulunurken günümüzde Bolu 
ili Gerede ilçesi, Çayören köyünde yaklaşık 8 
tarak ustasının bulunduğu belirtilmektedir. 
Seyahatnamelerde yer almamakla birlikte 
Bolu’nun Gerede ilçesinde bakırcılığın; Göy-
nük’te de dokumacılığın günümüzde kendi 
halinde sürdürüldüğü bilinmektedir. Tarihi 
bilgilere göre “Payitahtın çarşı ve gemilerinde 
imparatorluğun bütün bölgelerinden gelmiş 
mamul mallar satılırdı. Birçok dokuma türü-
nün en önemli menşei Anadolu idi. Bunların 
en önde gelenleri, Bursa ve Bilecik’in ipekli 
kumaşları, Bolu ve Çağa’nın pamuk ipliği ile 
Ege’nin pamuklu kumaşlarıydı.” 

Evliya Çelebi (Kütahya 1611 – Mısır 1685?) 
17. yüzyılın önde gelen gezginlerindendir.17. 
yüzyılın ilk yarısında, 1640’lı yıllarda Gerede’yi 
ziyaret eden Evliya Çelebi (2013:114) şu ifade-
leriyle dericiliğin o yıllarda ilçedeki önemini 
anlatır: “Bütün esnafından fazla Gerede bıçak-
çısı ve debbağı gayet çoktur ki, Gerede gönü 
(eskiden genel olarak işlenmiş deri anlamında 
kullanılmakla birlikte esasen işlenmiş sığır de-
risi, kösele) ve sahtiyanı (işlenmiş keçi derisi) 
meşhurdur. Zira suyu ve havası gayet yayla ve 
tatlıdır. Leventleri meşhur olduğundan Gerede 
debbağı ve soğuğu, Erzurum’a denk olduğun-

dan meşhurdur”

Debbağ ham deriyi işleyerek kullanıma 
hazır, yarı mamul-deri haline getirilmesi iş-
lemlerini yapan meslek sahibine denir. Gere-
de dericiliği 900 yılık geçmişe sahip, şehrin 
kuruluşundan bugüne sürdürülen, güçlü bir 
üretim kültürüne sahip en eski iş koludur. 
Günümüzde de ilçenin ekonomisi dericilik 
başta olmak üzere, deri kemer, tekstil, tarım ve 
hayvancılığa dayanmaktadır. Eskiden el eme-
ğine dayanan bu üretim, teknolojik gelişmeler 
paralelinde zamanla bir endüstri kolu haline 
gelmiştir. Ayrıca günümüzde sürdürülmese 
de Evliya Çelebi’nin anlatımından o yıllarda 
bıçakçılığın da sanat olarak ön planda olduğu 
anlaşılmaktadır.

Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde tas-
vir edilen çam ağacından oyularak yapılan su 
kabı olan boduç ya da senek adı verilen çam 
bardaklarının meşhur olduğu, Hindistan ve 
Rumeli’ye hediye gönderildiği anlaşılmaktadır.

Charles Texier (1802-1871) Ünlü bir Fran-
sız arkeolog ve gezgindir. Bolu’ya gelen Texier; 
“Bolu şehri, bahçelerle çevrili mahalleler içine 
yayılmış yirmi beş bin kadar nüfusa sahiptir… 
İstanbul ve Ankara (Angora) arasında transit 
merkezi olması sebebiyle, Bolu şehri yün ve 
boyacılıkta kullanılan sarı tohum rekoltesi üze-
rine epeyce büyük bir ticaret trafiği oluşturur. 
Kervanlar aralıksız olarak birbirini izler”  ifade-
siyle şehrin günümüzde de geçerli olan taşı-
macılık ve ulaşım açısından önemli konumunu 
ve doğal boyar madde ticaretinin bölgedeki 
önemini vurgulamıştır.

Evliya Çelebi’den iki yüzyıl sonra 19. yüz-
yılın ilk yarısında Texier ise “Modern Gerede 
şehri, oldukça büyük bir endüstriyel ve ticari 

hareketlilik görüntüsü sergiler. Şehirde yetişti-
rilen çok sayıdaki keçi sürüsü, buraya önemli 
ihracatı olan, derinin temel maddesini sağlar. 
Koyun dericiliği de oldukça canlıdır” sözleriyle 
bu bilgileri doğrulamıştır.

   Sonuç olarak, Tarihi İpek Yolu’nun üze-
rinde olan Bolu ve çevresinden geçmiş birçok 
seyyahın seyahatnamesinde yer vermiş olduğu 
gözlemlere göre Gerede yöresinde geçmişte; 
dericilik, bıçakçılık ve iğne üretiminin önemli 
yer tuttuğu; saraciye ürünlerin yapıldığı, hatta 
ileri düzeyde olduğu; açıklamalardan cehri ol-
duğu tahmin edilen doğal boyar madde ticare-
tinin önem taşıdığı anlaşılmaktadır. 

Şehir günümüzde de taşımacılık ve ula-
şım açısından önemli konumdadır. Gerede 
ilçesinin ekonomisi dericilik başta olmak üze-
re, deri kemer, tekstil, tarım ve hayvancılığa 
dayanmaktadır. Eskiden el emeğine dayanan 
deri işleme ve saraciye üretimi, teknolojik 
gelişmelerle birlikte endüstri kolu haline 
gelmiştir. Seyahatnamelerde yer almamakla 
birlikte Bolu’nun Gerede ilçesinde bakırcılığın 
günümüzde de kendi halinde sürdürüldüğü 
bilinmektedir. Yöremizde geleneksel ahşap iş-
çiliğinin sürdürüldüğü ilçeler olmakla birlikte, 
geçmişte var olduğu belirlenen çam bardak 
üretiminin zaman içinde kaybolmuş olduğu 
anlaşılmaktadır. Yine geçmişte var olan bıçak-
çılık ve iğne üretimi de teknolojiye yenik düş-
müş, konumunu koruyamamıştır.

Kültürel endüstrisi açısından, yöremize 
özgü el sanatlarını koruma ve sürdürme te-
mel amacına dayalı çalışmalar şüphesiz büyük 
önem taşımaktadır. 

Sevgi ve muhabbetle.

Günümüzde Gerede deri kemer üretiminde önemli yer tutmaktadır.



İrfan âleminde yegâne şehir,

Erenler menbaı olmuş Gerede.

Gel, sen de bu ummanın içine gir!

İlim ve hikmetle dolmuş Gerede.

Hak erenler ne güzel kılmış nazar,

Şehrin derûnunda bilsen neler var,

Elbet Hazret-i Allah’tır ona yâr,

Hâli evliyâdan almış Gerede.

Pîrler derûnunda seccade sermiş,

Aşk ve irfanla ona mânâ vermiş,

Dervişler sıdk ile maksada ermiş,

Aşk elinde hayran kalmış Gerede.

Esentepe’de var Ramazan Dede,

Bu şehre özge bir hâlet vermede,

Vahdet bahçesinden güller dermede,

Eren huzurunda gülmüş Gerede.

Zuhur eylemiş Geredeli Aziz,

Biz Hacı Halil Efendi de deriz,

Eşiğine yüzün sür sen ey âciz,

O azizle izzet bulmuş Gerede.

Bir şehr-i aziz ki irfanla mâmûr,

Hak Erenler onu kılmışlar pür-nûr,

Neler zuhur eder ve neler olur,

Bir ârifler şehri olmuş Gerede.

Abdullah Efendi zuhur eylemiş

Ümmîymiş ammâ hikmetler söylemiş

Hakk cemâlini bunda seyreylemiş

Pîrin cemâline vurulmuş Gerede

Şehrin methine nihayet yok sözde

Onu severek bilmek gerek özde

Gel, sen de burda o mânâyı çöz de

Sevenler kadrini bilmiş Gerede

GEREDE GÜZELLEMESİ

Yasin ŞEN



Fotoğraf: Musa Kıymazarslan
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BOLU-ANKARA-İSTANBUL-KOCAELİ-SAKARYA-ANTALYA VE İZMİR İLLERİNDE YAŞAYAN  
BOLULULARIN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI

BOLU ANKARA İSTANBUL KOCAELİ SAKARYA ANTALYA İZMİR
DÖRTDİVAN 11.362 9.741 7.661 463 162 237 135

GEREDE 33.330 36.032 9.197 9.757 442 696 677

GÖYNÜK 15.612 2.224 6.766 3.714 2.565 215 263

KIBRISCIK 9.247 4.134 2.230 285 100 104 365

MENGEN 12.154 21.348 15.378 1.151 250 2.193 1.184

MERKEZ 86.610 5.946 14.250 1.842 794 2.051 1.275

MUDURNU 30.068 2.462 4.356 3.954 2.158 391 377

SEBEN 12.685 1.195 1.413 499 168 131 221

YENİÇAĞA 7.031 2.182 4.975 620 81 315 109

GENEL TOPLAM 218.149 85.264 66.226 21.925 6.720 6.333 5.266

GEREDE İLÇEMİZİN 2020 ADRESE DAYALI 
SAYIMA GÖRE 

Toplam Nüfus 33.926

Toplam Erkek Nüfusu 16.879

Toplam Kadın Nüfusu 17.047

İlçe Merkez Nüfusu 22.909

İlçe Merkez Erkek Nüfusu 11.230

İlçe Merkez Kadın Nüfusu 11.679

Köyler Toplam Nüfusu 11.017

Köyler Erkek Nüfusu 5.649

Köyler Kadın Nüfusu 5.368

İlçeye bağlı Köy Sayısı 92

İlçeye bağlı Mahalle Sayısı 8

2021 YILI GEREDE MAHALLELERİ NUFUSÜ 
SIRA MAHALLE ERKEK KADIN TOPLAM

1 BAHÇELİEVLER 450 492 942

2 DAYIOĞLU 2.259 2.301 4.560

3 DEMİRCİLER 1.443 1.464 2.907

4 KABİLLER 739 772 1.511

5 KİTİRLER 1.116 1.160 2.276

6 ORTA 566 564 1.130

7 SEVİLLER 2.126 2.290 4.416

8 YENİ 2.531 2.636 5.167
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KÖY ADI ERKEK KADIN TOPLAM

AFŞARTARAKÇI 23 30 53

AĞIZÖRENGÜNEY 25 23 48

AHMETLER 90 90 180

AKBAŞ 26 21 47

AKÇABEY 32 49 81

AKÇAŞEHİR 28 25 53

AKTAŞ 31 29 60

AKTAŞKURTLAR 50 67 117

ASMACA 49 45 94

AŞAĞIOVACIK 42 37 79

AŞAĞIÖRENBAŞI 32 33 65

AYDINLAR 49 53 102

BAHÇEDERE 34 36 70

BALCILAR 31 29 60

BEŞKONAK 46 45 91

BİRİNCİAFŞAR 24 19 43

BÜNÜŞ 19 24 43

ÇAĞIŞ 48 54 102

ÇALAMAN 35 30 65

ÇALIŞLAR 29 32 61

ÇAYÖREN 100 100 200

ÇAYÖRENGÜNEY 71 62 133

ÇOĞULLU 70 79 149

ÇUKURCA 26 30 56

DAĞKARA 52 50 102

DANİŞMENTLER 27 24 51

DAVUTBEYLİ 22 27 49

DEMİRCİSOPRAN 52 47 99

DEMİRLER 31 32 63

DİKMEN 50 43 93

DURSUNFAKI 33 33 66

ELÖREN 29 37 66

ENSELİLER 21 28 49

ERTUĞRULKÖY 40 42 82

EYMÜR 19 17 36

GEÇİTLER 50 48 98

GÖYNÜKÖREN 365 358 723

GÜNEYDEMİRCİLER 146 151 297

HACILAR 23 23 46

HALAÇLAR 46 46 92

HASANLAR 15 9 24

HAVULLU 113 106 219

IBRICAK 206 201 407

İKİNCİAFŞAR 22 26 48

İMAMLAR 41 35 76

İNKÖY 34 33 67

KÖY ADI ERKEK KADIN TOPLAM

KALAÇ 47 36 83

KAPAKLI 67 62 129

KARACADAĞ 41 37 78

KARACADAĞDEMİRCİLER 55 70 125

KARAPAZAR 78 75 153

KAVACIK 26 27 53

KAYIKİRAZ 36 31 67

KAYISOPRAN 15 18 33

KAZANLAR 27 31 58

KOÇUMLAR 109 113 222

KÖSRELİ 19 20 39

KÜLEF 53 47 100

KÜRKÇÜLER 67 69 136

MACARLAR 44 39 83

MANGALLAR 63 48 111

MİRCEKİRAZ 34 39 73

MUKAMLAR 32 33 65

MURATFAKILAR 59 58 117

MÜRDÜKLER 21 18 39

NUHÖREN 60 65 125

ORTACA 76 89 165

ÖRENCİK 29 32 61

SALUR 117 108 225

SAMAT 237 245 482

SAPANLIURGANCILAR 38 35 73

SARIOĞLU 25 24 49

SİPAHİLER 38 27 65

SOFULAR 97 93 190

SUNGURLAR 30 32 62

SÜLLERTOKLAR 30 32 62

TATLAR 34 30 64

ULAŞLAR 27 15 42

ÜMİTKÖY 34 30 64

YAĞDAŞ 45 50 95

YAKABOY 24 21 45

YAKAKAYA 54 53 107

YAZIKARA 66 66 132

YAZIKÖY 52 53 105

YELKENLER 54 56 110

YENECİK 15 18 33

YENİYAPAR 17 19 36

YEŞİLVADİ 58 60 118

YUKARIOVACIK 22 21 43

YUKARIÖRENBAŞI 45 50 95

YUNUSLAR 38 37 75

ZEYNELLER 22 18 40

2021 YILI GEREDE KÖYLERİNİN NÜFUSU
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Öğrenci ve sokak olaylarının, heba olan hayatlar-
la, ölümlerle hatta katliamlarla zirve yaptığı ‘80 öncesi 
yıllardan biriydi. İlk ve tek ziyaretimi yapmıştım Gerede 
Cezaevine. O yılların senaryosuna kurban edilen çok 
genç bir arkadaşımızın ziyaretiydi.  Unutmak istediğim 
için olsa gerek, bir daha dönüp bakmaktan hep imtina 
etmiş; cezaların ve ceza evlerinin adalet terazisinin, 
yazılı metin yahut göreceli vicdan, hangi kefesinde 
bihakkın yer aldığını kafamda netleştirememişimdir. 
Şüphesiz tek ve gerçek adil: El Adl… 

Değerli dostum Dr. Abdullah Demirci ve yine 
onun vasıtasıyla telefonda da olsa tanışma fırsatı 
bulduğum Sayın Baki Sungur Bey'den, Gerede Ce-
zaevi’nin müzeye dönüştürme proje ve çalışmalarını 
öğrendiğimde çok sevindim. Zira bu, her şeyden önce, 
kültürel ve tarihi öneme haiz bir çalışmadır. Diğer 
yönü ise turizm alanındaki hizmete zemin olmasıdır. 
Küçük çaplı bir hapishane müzesinin büyük turizm 
hareketliliği getirmesi elbette beklenemez. Fakat pro-
je dâhilinde düşünülen etnografik, folklorik ve benzer 
ögelerin de sunumuyla zenginleştirilmesi, mutlak 
layık olduğu ilgiyi getireceğine gönülden inanıyor ve 
bu çalışmada yer alan herkesi tebrik ediyor, teşekkür 
ediyorum. Bu arada, ilçeye yeni yapılmakta olan büyük 
modern hapishanenin (mass incarceration), ziyaretçi 
profili nedeniyle beklenen destinasyon ve ekonomik 
hareketlilik turizm kavramı içinde ne kadar değerlen-
dirilebilir, bilemiyorum.

Batılı araştırmacılar tarafından “Dark Tourism 
(The Atraction and Disaster)” başlığı altında ölüm ve 
felaketler tarihinin hatırlatılmasıyla insanlarda empati 
-duygudaşlık- uyandırması amacına yönelik, alternatif 
bir turizm yaratılmıştır. Bu kapsamda, Çanakkale gibi 
savaş alanları, Hocalı, Sreprenitsa, Hiroşima gibi kat-
liam şehirleri, anıt mezarlar, Polonya-Aushwitzh gibi 
toplama kampları, Pompei gibi doğal felaket bölgeleri, 
Alkadras, Wyoming, Squirrel Cage gibi hapishaneler 

bu turizm anlayışının kapsamına girmektedir. Her ne 
kadar batılı araştırmacılar “dark – black tourism” dese 
de Türkçede “sadness” karşılığı olabilecek “Hüzün Tu-
rizmi” olarak nitelendirilmesi uygun görülmüştür.

Burada, müzelerin hem birey hem de toplumlar 
için duygusal, tarihi ve kültürel şuur, turizm ve dahi 
sosyolojik açıdan ne kadar önem taşıdığını anlatmak 
beni aşar. Ancak hapishanelerin müze olarak format-
lanmasında, etkisini yaşadığım birkaç şeyi de ifade 
etmeden geçmek de istemem.

Hapishane veya mahpushane, cezaevi,  tevkif evi, 
tutukevi, zindan; ahkûm, mahpus, hükümlü, tutuklu... 
Aralarında bazı iç görev farklılıkları sebebiyle adları 
değişse veya eski-yeni, biri diğerinin yerine konsa da, 
sonuçta hepsi, süreye bağlı hak mahrumiyetine çarp-
tırılanlar ve onlara ait kılınan, sınırlanmış mekânlardır. 
Kontrolden çıkmış anlık öfkelerin son duraklarıdır ha-
pishaneler. Üzüntüler merhameti de artırabilir öfkeyi 
de. Kader mahkûmlarının yaşatıldığı yer olan hapisha-
neler aynı zamanda mahkûmların kaderlerini yaşattığı 
yerler. 

Başka bir açıdan bakıldığında, hapishanelerin, 
idealleri gereği benimsediği değerler için gözü kapa-
lı hayatlarını feda eden, şöhretten uzak, kendisinde 
inanç ve fikrin somutlaştığı kişiliğe sahip fertlerin, 
hayat ilmi kürsüsünde, akademik kariyer ve kimlik 
kazandıkları üniversiteler veya tercihen yaygın ta-
biriyle medreseler olarak toplumun moral değerleri 
tarafından kurumsallaştırıldığını görebiliriz. Özellikle, 
yaşadığımız coğrafyalarda kabul gören bu durum, in-
sanlarımızda hüznü artıran, en büyük vicdani etkendir. 

Necip Fazıl’ı dinleyelim.…

Avlu... Bir uzun yol... Tuğla döşeli,

Kırmızı tuğlalar altı köşeli.

Bu yol da tutuktur hapse düşeli...

Git ve gel... Yüz adım... Bin yıllık konak.

Ne ayak dayanır buna, ne tırnak!

Bir âlem ki, gökler boru içinde!

Akıl, olmazların zoru içinde.

Üstüste sorular soru içinde:

Düşün mü, konuş mu, sus mu, unut mu?

Buradan insan mı çıkar, tabut mu?

Hapishanelerin müzeye dönüştürülmesi fikri 
ilk olarak Amerika’da  projelendirilerek uygulanmış 
ve işkenceleri, gaz odaları, mahkûmlara uygulanan 

muamele, bina planları, mekanizmalarıyla meşhur Al 
Capone’un kaldığı Alcatraz, Cell Blok7, yamyam Alfred 
Packer’in yattığı Colorado gibi hapishaneler müthiş 
ziyaretçi artışıyla ilgi odağı olmuştur. Bu uygulamaya 
en büyük amil elbette ki eski binaların ihtiyacı karşıla-
mamasının yanında yenilenmesindeki maliyet, üstelik 
"Dark(kara)" turizm anlayışı çerçevesinde müze olarak 
elde edilecek yüksek miktarda gelir olmuştur.

Hapishaneler daima bol miktarda filmatik unsur-
lar ve malzemeler taşır. Aşk filmlerinin bile vazgeçil-
mezlerinden olmuştur. Dolayısıyla burada Alcatraz için 
ayrıca bir parantez açmak gerekir. Alkatraz Kuşçusu, 
Burt Lancaster'ın oynadığı, “The Birdman of Alcatraz" 
isimli kitaptan senaryolaştırılmış bir sinema filmi. 
60'ların ortaları diye hatırladığım, o zamanlar neredey-
se her mahallede bulunan açık hava sinemalarından 
biri Subayevleri Erdem Açıkhava sinemasında seyretti-
ğim ve gösterime girdiği her ülkede unutulmayan, gi-
dip görmek hayalleri kurduran bir yapım... Amerika’yı 
Amerika yapan şeylerin başında, insanların kimyasını 
etkileyen sinema endüstrisidir. Rezaletlerini bile yarar-
larına çevirebilen diğer ülkeler de sinemayı aynı em-
peryalist amaçları için çok iyi kullanmaktadırlar.

Elbette müstemlekeci yapıyı iyi analiz etmeli ve 
ona göre tedbir almalıyız. Fakat meseleye kendi ma-
nevi dünyamızla bakmakta da yarar vardır. Bu gün, bir 
hapishanenin artık müze gibi hem maddi hem manevi 
bir değere dönüştürülmesi, şerden hayra yol alması 
mucibince insana; “bazen hüzün de mutlu eder ” de-
dirtmeli. Yaratan’ın hükmünü idrak etmişçesine, tra-
jedilerimiz bile bir anlam taşımalı ve “hayırlara vesile” 
olmalı diyor kitabında günümüzü “Saçmalıklar çağı” 
olarak niteleyen Michael Foley.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi hapishanelerin top-
lumdaki yeri diğerlerinden oldukça farklıdır. Bu yüz-
den görüşüm o dur ki hapishaneleri ve anıt mezarları 
bu turizm anlayışı veya kategorisinden biraz ayırmak 
gerekir. Savaş alanları, felaket mekânları kişilerin ge-
nelde irade dışı mağduriyetlerini sergiler. Hapishane-
ler ise günlük sosyal yaşam içerisinde, insani iradenin, 
davranışsal anomaliye, patlamalara bağlı vereceği 
zararlardan veya düşüncenin aykırılığın fiili mukave-
mete sıçraması neticesinde diğer bireyleri ve kesimleri 
korumak üzere, toplum düzenini sağlayan sistem tara-
fından caydırıcılığa ve kolay gözetime dayalı cezai yap-
tırım olarak hareket özgürlüğünü kısıtlama alanlarıdır. 
Bu yüzden de totaliter veya demokratik, her türden 
devletin adalet tesisinde olmazsa olmazlarındandır 
hapishaneler.

GÜNCEL

İsmail BİLGE
is.bilge@hotmail.com

BAZEN HÜZÜN DE 
MUTLU EDER
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Ankara/Altındağ Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ni 
defalarca gezmemin sebebi artık hapishane değil 
müze olmasının yanında yılların verdiği duygusallığa 
bağlı olarak ve belki de insanın kendisini ata kabri 
ziyareti gibi mukaddes görevde hissettirmesindendir. 
Nazan Bekiroğlu’nun "Mimoza Çiçekleri” nde Dos-
toyevski’nin mezarını ziyareti sırasındaki ifadeleriyle 
“Bir kapı açılıyor,  yazın sıcağında her taraf sonbahar 
oluyor. ” Astral geçiş veya bir dağda" onsekizbin alemi" 
görmek gibi olmasa da Yunus diliyle: “Adım adım ileri, 
bu âlemden içeri.” Zaten turizmi hareketlendiren de, 
Aristo’nun tespitiyle, bu gibi ruhu arındıran duygula-
rın, gidip görme, aynı iklimi tekrar yaşama arzusunu 
tetiklemesidir. Sanırım üzülmek de ruh için bir ihtiyaç. 
Burada yaratılan atmosfer, insanlara empati yoluyla ib-
retamiz acılara bir yolculuk. Seksen yılı aşkın bir döne-
min yüzlerce adi vaka faillerinin yanında, İskilipli Atıf 
Hoca’dan Bülent Ecevit’e, duvarlarında boydan boya 
yazılı hapishane şiirleriyle Necip Fazıl’dan Nazım Hik-
met’e, Deniz Gezmiş’ten Muhsin Yazıcıoğlu’na, Ahmet 
Arif, Osman Bölükbaşı, Cahit Külebi’ye kadar siyaset, 
fikir veya idealizmlerinin çileye büründüğü müthiş bir 
dünya... Yılmaz Güney, Kemal Tahir, Mustafa Pehliva-
noğlu ve seccadeleri, mektupları, eşyalarıyla birlikte 
18 kişilik bir idam listesi… Aynı zamanda “Uçurtmayı 
Vurmasınlar” filmine de tabii bir sahne...

Dünya standartlarında olduğu kanaatini taşıdı-
ğım diğer cezaevi Sinop Hapishanesi. Önce 16.yy son-
ra 19.yy resmi olarak ağır mahkûm veya iflah olmaz 
müebbetliklerin kalebent tutulduğu kale içi hapisha-
nesi... Kaçış yok. Etrafı deniz, deneyen boğuluyor. Önü, 
şehrin tek çıkışı ve rahat kontrolü sağlanan Samsun’a 
giden yol. Mutlak yakalanıyor. Evliya Çelebi kalenin 
azametinden, ejderha gibi gardiyanlardan, prangalı 
ve bıyıklarında adam asılır azılı mahkûmların olduğu 
hapishaneden kuş bile uçurtulmadığından bahsetmiş 
seyahatnamesinde. Öyle azılı, acımasız mahkûmlar ki 
idam günleri yaklaşınca tekrar bir cinayet işleyerek, 
mahkeme süresinde infazlar ertelendiği için yaşama-
ya devam ediyorlar. Nefsi müdafaa değil, kendisi için 
başka bir canı gayri vicdanı telef.

Sabahattin Ali’nin, burada yazdığı 5 şiirden biri 
olan, özellikle sol görüşlülerin Edip Akbayram’dan is-
yankâr tavırlarla dinledikleri “Aldırma Gönül Aldırma”,  
Kerem Güney tarafından yapılan hicaz beste olarak 
kayıtlara geçerken, “Tatar Ramazan” ve EDHO gibi 
dizilere de platform ve konu olmuştur. 

Başın öne eğilmesin 
Aldırma gönül aldırma
Ağladığın duyulmasın
Aldırma gönül aldırma

İlk gidişim ‘80 öncesi Gerede Cezaevi'ni ziyareti-
min birkaç gün sonrası… Yine aynı sebeplerle burada 
tutulan bir arkadaşımızın görüş günü için olmuştu. 
Çok sevinmişti ama üzüntüden veya korkudan ziyade 
düşünceliydi. Teselli etmek istedim. Sözümü kesti.  
“Beni burada öldürecekler abi. ” diyordu. Kaçacağını 
söylüyordu. Boğazım düğümlendi, zor konuşuyordum. 

Ancak ayrıldıktan saatler sonra çözülebilmişti düğüm-
ler. Kaçmayı başardığını duydum. Fakat bir daha hiç 
haber alamadım. Daha sonra gazetelerde mahkûmla-
rın hapishaneyi yaktıkları yazıyordu.

Yaklaşık 40 yıl sonra, 2020 Temmuz’unda da mü-
zeye dönüştürme çalışmaları devam ederken tekrar 
burayı gezme fırsatı buldum. Kasvetli bir tarihin o 
günkü gibi kalbimi sıkıştıracağını aslında tahmin et-
miştim. Fakat başka bir üzüntü geçmişe ait bir travma 
yaratmasına izin vermedi. Zira çok bakımsız görünü-
yordu. Oldukça ağır yürüdüğünü düşündüren resto-
rasyona rağmen, bırakın taş taş üstüne konmasını du-
varlarında “Taş düşebilir!” uyarı levhaları duruyordu. 

Refik Halit Karay, Mustafa Suphi, Sabahattin Ali, 

Burhan Felek, Zekeriya Sertel ve Kırım Hanı II. Devlet 
Giray… Burada yatanlardan bazıları. Onlar, o günlerde, 
hapishane denilen bu yerlere, toplum dışında tutu-
lan ve onulmaz suçlular olarak(!) tarihi bir anlam ve 
özellik katacaklarını düşünmüşler miydi acaba? Bina-
ları önemli kılan, sadece acıların, ıstırapların, üstüne 
sindiği taşları, tuğlaları değil, yıllarca, kulakları kapıya 
asılı, gözleri tavanına dikili, hüznü ve pişmanlıklarıyla 
baş başa kalanlardır. Kafalarını yasladıkları yer geceleri 
gözyaşlarıyla ıslattıkları yastık,  gündüz içlerini döktük-
leri duvar… 

İnşallah Gerede Cezaevi’nin de hikâyesini kaleme 
almak nasip olur…

Türkiye’den İki Önemli Örnek: Ulucanlar ve Sinop Cezaevleri

Sinop Cezaevi

Ulucanlar Cezaevi
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Fotoğraf: Musa Kıymazarslan
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Fotoğraf: Musa Kıymazarslan
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Dünyada her medeniyetin ve milletin kendine 
özgü kültürel özellikleri olduğu gibi Türk uygarlığının 
da kendine özgü kültürel özellikleri vardır. Türk kültürü 
Orta Asya, Anadolu, Doğu Akdeniz, Desti Kıpçak, Avru-
pa, İran coğrafyasına yayılmış eklektik özellik gösteren 
zengin inanış ve aidiyetlere sahip medeniyetler beşiği 
bir kültürdür. Bu kültür kendisinde sosyal dinamik 
öğeleri barındırmakla beraber birtakım dışa vurmuş 
inanış ve tasavvur anlayışı ile dünya üzerindeki yemek 
kültürüne de katkı sağlamıştır.

Türk yemek kültürünün tartışmasız en önemli 
besin öğelerinden biri olan yoğurt dünyada geniş 
yayılma alanı göstermiştir. Günümüzde “yoğurt” keli-
mesi tüm dünya lügatlerine Türkçe bir kelime olarak 
yerleşmektedir. Bu da tarihî gerçeğin onaylanması an-
lamına gelmektedir (Encyclopaedia Britannica, Oxford 
English Dictionary, Webster’s Dictionary).

Antik Yunan dünyasında yaşayan ünlü hekim 
Hipokrat (M. Ö. 460-370), bir Türk kavmi olan ve Türk-
lerin en eski atası sayılan İskitlerin yoğurt yaptığını; 
yoğurda benzer yiyecekler yediğini söylemiştir. Altay 
kültürün parçası olan yoğurt, Yunan Antik dünyasında 
da bilinen bir üründür.

Yerleşik hayata geçen Uygurlar, Çinlilerin etkisi 
ile Budizm’i benimsemiş ve tapınma inançları deği-
şikliğe uğramıştır. Kaynaklarda Budist Türklerin melek 
ve yıldızlara yoğurt sunduklarını, bunun eski Türklerin 
bir geleneği olduğunu birçok uzman dile getirmiştir 
(I. G. Kruenitz 1803, Ökonomisch-TechnischeEnzyko-
padie, H. Yaygun).Türk halkları soğuk ve göçebe bir 
toplumda yaşadıkları için yemek kültürü de buna göre 
şekillenmiştir. Türkler, Kış aylarında günlük yemek ih-
tiyaçlarını gidermek için besinleri kurutma işlemlerine 
tabi tutmuşlardır. Dayanıklı bir yoğurt tipi olan “ku-
rut”, “kurutmak” kökünden gelen Türkçe bir kelimedir. 

Moğollar bu deyişi Türklerden alarak kullanmışlardır. 
Hatta 13. yüzyılda Orta Asya’ya seyahat eden Avrupalı 
elçiler, kendi kitaplarında kurutu “grut” şeklinde yaz-
mışlardır. 

Türk yemek kültüründe zengin içerikler barın-
dıran Batı Karadeniz Bölgesinde, Gerede’de kurutun 
adı “keş” olarak adlandırılmaktadır. “Keş” kelimesi 
Anadolu’nun muhkem yerlerinde kullanılan bir kelime 
olmakla beraber Gerede ile özdeşleşmiş ve tanınmış 
hâle gelmiştir. Keş, Gerede’nin milli yiyeceğidir. Türk-
menlerin aşı; annelerimizin, ninelerimizin gözdesi, 
orman havası eşliğinde yapılan kahvaltıların baş tacı-
dır. Yayla katığı, misafirlere ikram edilen makarnanın 
tamamlayıcısıdır.

İslam öncesi Türk Edebiyatı’nın ilk temsilcilerin-
den olan Yusuf Has Hacib eserinde keşten bahsetmiş 
ve Türklere özgü bir yiyecek olarak betimlemiştir. Kaş-
garlı Mahmut ise Divan-ı Lugatit Türk’te keşten şöyle 
bahsetmektedir;

“-kurut: Keş, çökelek, yağı alınmış yoğurttan yapı-
lan lor peyniri, kuru yoğurt “O, koydan kurut soğdı.- O, 
koyundan kuru yoğurt elde etti.” (DLT: II 15-6). 

“-kurut: Kurutulmuş süt ürünü” (TS:II 1998:1419). 

“-süzme: Keş denilen yağsız kuru peynir, ayran 
süzmesi” (DLT: I 433-22). 

“-süzme: Torbada süzülmüş, katı yoğurt.” (TS:II 
1998:2063).

Kaşgarlı Mahmud’un verdiği bilgiler sonucunda 
anlaşılmaktadır ki Türk kültürü ve ürünleri asırlardır 
varlıklarında devamlılık sağlamış; Gerede ahalisinde 
yaşayan Türkmen halk da bu kültür devamlılığında 
benliklerini kaybetmeyerek milli kültür varlıklarını 
korumuştur. Bunun yanınd Bolu ve Gerede çevresinde 
evlerin bahçesinde (köçüde) bir de “kuruluk” bulunur. 
Kuruluk, keş kurutulan yer anlamına gelir.

Eski Türk dünyası Orta Asya’da obada, çadır bitişi-
ğine yapılan kuruluklarda keşler kurutulurken, Anado-
lu Selçuklularıyla birlikte yerleşik hayata geçen Türkler 
keş kurutmak için kuruluk yapmıştıır. Kısaca kuruluk, 
keş kurutulan yer anlamına gelmektedir ve günümü-
ze kadar bu kelime söz konusu biçimini korumuştur. 

Hemen hemen her Gerede evinin yanında bir kuruluk 
bulunmaktadır.  Orta Asya’ya seyahat eden Avrupalı 
seyyahlar keşi güç kuvvet verdiği ve bozulmadığı için 
Türk askerlerinin savaş azığı olarak yanlarında taşıdık-
larını söylemektedir. Kurut deyişi “savaş azığı” ya da 
“kış azığı” anlamına gelmektedir. Artun Ünsal’ın Âşık 
Paşazade’den aktardığına göre Osman Gazi, obasıyla 
birlikte yayladan kışlağa, kışlaktan yaylaya göç ettiği 
dönemlerde, obasının geride kalan mallarını korumuş 
olan Bilecik tekfuruna peynir, kurutulmuş yoğurt 
(kurut-keş), tereyağı ve kaymak gibi çeşitli hediyeler 
vermiştir. Âşık Paşazade’de geçen bu bilgiden yola 
çıkarak keşin ekonomik değeri olan ve hediye edilen 
önemli bir besin ürünü olduğu; Türk Beylerinin bu 
besine ehemmiyet verdiği çıkarımında bulunulabilir. 
Selçuklu döneminde ise “kurutlug kisi” yani “kurutu 
(keş) olan kimse” sözü adeta bir atasözü haline gel-
miştir. Çünkü o dönemde, kurutu olan kişi kimseye 
muhtaç olmadan yaşamını sürdürebilmektedir.

“Kurutulmuş süzme yoğurt” anlamındaki “ku-
rut”(keş)”, Sibirya ağızlarında da “peynir” anlamında 
kullanılmaktadır. Kurut, özellikle uzun seferler yapan, 
savaşlara giden askerler için uzun ömürlü ve dayanıklı 
bir erzak idi. Dolayısıyla devletin bu besin kaynağına 
ihtiyacı vardı. Bundan dolayı da vergi kapsamına 
giren kurut, ayniyatla ödenen bir vergi olduğu için 
muhtemelen hayvan yetiştiricilerinden alınmaktaydı. 
Karadeniz’in kuzeyinde Deşti Kıpçak bölgesinde hâ-
kimiyet kurmuş olan Büyük Türk devleti Altınordu’da 
da tarhanlık  keşinin bir tür vergi olarak alındığı an-
laşılmaktadır.

Tarihî alanda “bir çeşit kurutulmuş peynir” an-
lamındaki sözcük (keş-kurut) Altınordu sahası içinde 
uzun seferler yapan, savaşlara giden askerler için uzun 
ömürlü ve dayanıklı bir besin maddesi olması sebebiy-
le kullanılan bir erzak olduğundan vergiye tabi tutul-
muştur (Özyetgin, 2004:149). Konar-göçer bir yaşam 
tarzı süren Türklerdeki en önemli besin kaynağından 
biri olan süt ürünlerinden dayanıklı besinler elde edil-
miş ve böylece bozkır hayatındaki yaşam faaliyetlerin 
devamlılığı sağlanmıştır. Buna örnek olarak da kurut, 
çağdaş Kıpçak dillerinde ve Oğuzca’da da yaygın bir 
kullanımdadır.

Çağdaş Kıpçak ve Oğuz lehçelerinde de kurutul-

ARAŞTIRMA

Mehmet ERUL
Kahramanmaraş Sütçü İmam  
Üniversitesi Sosyal Bilimler  
Enstitüsü Tarih Bölümü Yüksek 
Lisans Öğrencisi

Gerede’de bir keş evi

Kırgızistan’da keş yapmış bir kadın -TRT Avaz-
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muş veya suyu alınmış süt ürünleri için seslik farklı-
lıklarla “kort, qurt, korot, kurut” vb. adlar kullanılmak-
tadır:

“-Tat Kort: Kurut, kurutul-muş süzme yoğurt.” 
(TTSl., 197) 

“-kort: Eçegensötneekrenyangan utta oza, kızıl 
töskekergençekaynatulan alıngan aşamlık, kızıl örem-
çek” (TTASl., 161) 

“-korot: irkitten kaynatıp yahal-ğan höt azığı 
(aşka katıvh.b.ösön kullanıla) (BaşkTHzl. I, 681), Kırg. 

“-Kurt; ‘Kurut’: (YUDA-HİN, 525), Kzk. Qurt Süzül-
müş yoğurttan yapılan tuzlu ve kurutulmuş yiyecek.” 
(KzkTSl., 339), Nog.

“-kurt: ‘solyonıytvorog’ (NogRSl., s. 189), OT ku-
rut 1. Kurutulmuş süzme yoğurt. 2. Çökelek (DS, c. 
8, 3012); kurut Kaynatılıp suyu alınan ayran kurusu, 
yoğurt kurusu, keş.” (TS, c. IV, 2749).

Oğuzların ve Kıpçakların lehçelerinde yer alan 
“kurut (keş)” halk tarafından gündelik dilde, atasözleri 
ve deyimlerde kullanılmıştır.

İslam tarihi kaynaklarında geçen bir rivayete göre 
Hz. Peygamber’e yiyecek olarak yağ dolu tulum pey-
niri ve keş peyniri hediye edilmiştir. Benî Sa’d b. Bekr 
bu hadiseyi şu şekilde aktarmaktadır: “Kadınlarından 
birisi yağ dolu bir tulum ve keş peyniriyle dolu bir deri 
ile Resûlullah (s)’ın yanına gelir. Girer girmez nesebini 
söyler. Resûlullah (s) onu tanır ve onu İslâm’a davet 
eder. Kadın hemen Müslüman olur ve Resûlullah (s)’ı 
tasdik eder. Daha sonra Resûlullah (s) hediyesinin ka-
bul edilmesini emreder.” ( 52 Vâkıdî, Meğazî, c. II, s. 
868-869 Vâkıdî, Muhammed b. Ömer, Kitabu’l-Meğâzî, 
thk: MarsdenJones, Beyrut, 1984).

İranlılar keşe, ‘’keşk’’ derler ve birçok İran yeme-
ğinde keşe rastlanmaktadır. Genellikle İran’ın kuzey ve 
kuzeybatısında yaşayan göçebelerin ürettiği kurutlar, 
aynı bölgedeyaşayan Azerbaycan Türkleri tarafından 
tüketilmektedir. Kurut, geleneksel sıvı kurut ve en-
düstriyel sıvı kurut ile beraber İran süt ürünleri üretimi 
içerisinde önemli bir paya sahiptir ve halk tarafından 
çeşitli yemeklerde sevilerek tüketilmektedir.

Türklerin Anadolu’ya yerleşmesi ile birlikte keş, 
Anadolu’ya gelmiştir. Günümüz de Anadolu’da keşin 
en çok üretildiği yer Bolu-Gerede bölgesidir. Gerede 
ahalisinin büyük bir çoğunluğu Malazgirt Savaşı’ndan 
sonra Azerbaycan ve Kuzey İran kısmından (Güney 
Azerbaycan, Tebriz, Nahcivan) kısmından göç ettikleri 
için Orta Asya ve İran bölgesinde yapılan keşi Gere-
de’ye kadar taşımışlardır.

Yoğurdun hayvan derisinden elde edilen tulum-
larda çalkalanıp tereyağının çıkartılması, yağının alın-
masının ardından tuzlanarak kaynatılması, akabinde 
süzülmesi ve kurutulması ile elde edilen keş, Gerede 
pazarında ve meşhur Gerede Panayırı’nda (Mayha) 
satılmaktadır. Gerede’ye ait olan bu ürünün, bölgesel 
ve uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlanmalı ve 
buna öncülük edilmelidir. Keş, yöresel ürün ve gıda 

fuarlarında da yer almalı ve adını Türk halkına ve diğer 
milletlere duyurmalıdır. 

Sobada ısıtılan ve taze torba yoğurdundan yapı-
lan keşin tadı bir başkadır haliyle, bunu ancak Gerede-
li bilir; şanslıdır bir nevide, sabah sabah köyün temiz 
havasında kuşların cıvıltısı eşliğinde hafif soğuk bir 
günde, sabah haberleri eşliğinde sobada ısıtılan köy 
ekmeğine sürülen tereyağın yanında, ısıtılan keşle ya-
pılan kahvaltılar bir başkadır. Buram buram tüter anı-
larımızda, bir dağda davar güden, sığır güden çobanın 
katığıdır keş, Geredelice bir tabirle keş “Vallahidimin 
pek de gözel.” bir katıktır.

Gerede yemek kültürü, Oğuz misafirperverliği ve 
Ahi geleneğinin bir yansıması olarak yolda kalan, eve 
gelen misafire, büyüğe küçüğe, ulemaya Gerede sofra-
larında keşli makarna, Gerede gag hoşafı, ahlat, erik 
hoşafı ile misafirlere ikram edilir. Eskiden bu gelenek 
köy ve şehir konaklarında hoca nöbeti şeklinde Ra-
mazanlarda ve namaz vakitleri çıkışında (öğle-akşam) 
tüccara, yolcuya, hocaya, hacıya, büyüğe, küçüğe, âli-
me ikram edilirdi. Bu kültür Gerede’nin milli benliğini 
yansıtan yegâne örneklerden biridir.

Keş Peyniri Faydaları Nelerdir?

Kurutulmuş yoğurttan üretilen keş, içeriğinde 
yüksek oranda protein ve kalsiyum barındırmaktadır. 
Zengin besin içeriği birçok hastalığa karşı koruduğu 
iddia edilmektedir. Ayrıca keş, bağışıklık sistemini 
güçlendirerek enfeksiyonlara karşı da vücudun diren-
cini artırmaktadır. Bunun yanında aşağıda sıralanan 
faydaları da keşi önemli bir besin maddesi hâline ge-
tirmektedir: 

•	 Mideyi tok tutar, zayıflamak isteyenlerin rahatlıkla 
tüketebileceği bir yoğurt ürünüdür.

•	 Yüksek kalsiyum oranı ile diş ve kemik sağlığı için 
birçok fayda sağlamaktadır.

•	 Sinir sistemine destek olur, ancak yüksek tuz oranı 
ile dikkatli tüketilmesi gereken bir gıda madde-
sidir. Kaya tuzu ile yapılan keş zengin mineraller 
içerebilir.

Sonuç olarak, Gerede ahalisi, Türk göçebe yemek 

kültürünün en arkaik dönemlerinden bu yana var olan 
besinlerinin mevcudiyetini milli benliğine sahip çıka-
rak asırlardır devam ettirmiş ve günümüze kadar ta-
şımıştır. Gerede halkı millî değerlerine sahip çıkmıştır. 
Millî besinimiz olan keş, Geredemiz adına tescillenme-
li, belgelendirilmeli ve tanıtımı yapılmalıdır. Nitekim 
milletler ancak aidiyet duyguları ve kültürleri ile ayakta 
kalanilmektedir. Bizler de gelecek nesillerimize Gere-
de kültür örf ve adetlerini, yemek kültürünü aktararak 
millî görevlerimizi yerine getirmeliyiz. 

Hoşça ve dostça kalın.
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Hasan ÖZTÜRK
Diyanet İşleri Başkanlığı Dini  
Yayınlar Genel Müdürlüğü’nde 
Musahhih

Gerede’de  
Mukabele Geleneği

Sözlükte,“iki şeyi birbiriyle karşılaştır-
mak” anlamına gelen mukabele, gelenek 
olarak Cebrail’in (a.s.) Ramazan aylarında 
her gece Hz. Muhammed’e (s.a.s.) gelerek o 
ana kadar indirilen ayet ve sureleri karşılıklı 
okumalarıyla başlar. 

Ülkemizdeki camilerde mukabele genel-
likle sabah namazından önce ve ikindi na-
mazından sonra birer cüz şeklinde günde iki 
kez olmak üzere Ramazan aylarında okunur; 

 Gerede Yeni Camii’de mukabele okuyan hafızlar ve onları takip eden cemaat

Ramazan’dan bir gün önce ikindi namazıyla 
başlar ve hatim duasıyla birlikte Arefe günü 
sabah namazından önce biter. Bazı cami-
lerde öğle namazlarından sonra ya da önce 
mukabeleler okunmaktadır. Ayrıca kadınlar 
evlerde ya da camilerde belirlenen bir va-
kitte mukabele geleneğini devam ettirirler. 
Mukabele okuyabilecek kimsenin olmadığı 
yerlerdekiler ya da mukabeleye gidemeyen-
ler TV, radyo, bilgisayar, telefon gibi iletişim 
araçlarında yayınlanan mukabeleleri düzenli 
olarak takip ederek mukabelenin manevi at-
mosferini yaşayabilmek için özen gösterirler.

Gerede’de de mukabele geleneği geç-
mişten bu yana devam etmektedir. Kadın-
lar camilerin yanı sıra evlerde de mukabele 
okurlar iken; erkek çocukları hafızlıklarını 
tamamladıkları yıldan itibaren Ramazan ay-
larında ilçedeki tüm camilere mukabele oku-
mak için dağılırlar.

Salgın döneminde dahi, 2020 yılı Rama-
zan ayında, Gerede’de mukabele geleneği 

kesintiye uğratılmamış, her gün farklı bir 
camide cami görevlileri ve hafızlarla çevrimi-
çi olarak ikindi namazı öncesinde mukabele 
okunmaya devam edilmiştir. Mukabele son-
rasında ilçe müftüsü tarafından o gün oku-
nulan cüzün özet olarak meal bilgisi veril-
miş; Cuma günleri de çevrimiçi olarak “Dua 
saati” düzenlenerek Yasin-i şerif, ilahiler ve 
kasideler okunmuş, dualar edilmiştir.

1997 yılında Gerede Merkez Erkek 
Kur’an Kursu’na hafızlık için gittiğimde sek-
sen-yüz arası hafızlık talebesi ve en az bir o 
kadar da Kur’an’ı yüzünden okuyan öğrenci 
vardı. Gerede’de o dönemde çok sayıda ha-
fız bulunduğundan 2000’li yıllar öncesinde bir 
hafızın üç kez mukabele okuma hakkı olduğu 
söylenirdi. Yalnız 28 Şubat sürecinden sonra 
Kur’an kurslarında hafızlık talebesi pek kalma-
dığından Gerede’de on yıldan fazla süre düzenli 
olarak hafız yetiştirilememiş; camilerde eski 
hafızların yanı sıra mukabeleler -yüzünden de 
olsa- icra edilmeye devam edilmiştir.
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Gerede’de hafıza, hafızlığa büyük değer 
verilmektedir. Aileler, tanıdıkları ailelerin ço-
cukları hafız olduğunda onlara hediyeler alıp 
merasimler düzenlerlerdi. Dolayısıyla birçok 
aile çocuklarının hafız olmasını ister, netice 
itibariyle de hemen hemen her aileden de 
bir hafız çıkardı. Hafızlığını tamamlayan 
çocukların kendilerini çevrelerine göstere-
bildikleri ilk yerde mukabele okudukları ca-
milerdir.  Mukabele okumak bir hafız için ne 
kadar heyecanlıysa o hafızın ailesi, büyükleri 
için de o kadar gurur verici bir durumdur.

Mukabele okumanın okuyan ve din-
leyenler açısından çeşitli faydaları bulun-
maktadır. Mukabelede hafızlar hafızlıklarını 
koruyabildikleri gibi bir yandan da Ramazan 
ayında gerçekleştirilen faaliyetlerle cemiyet 
hayatına alışmaktadır. Örneğin, son yıllar-
da her ne kadar iftar davetleri lokantalara 
yapılıyor olsa da daha öncelerde iftarlar 
evlerde gerçekleşirdi. Mukabele okuyanlar 
cami görevlileri ile birlikte cami cemaati ta-
rafından evlere davet edilir; iftar öncesinden 
başlayarak hafızlar her akşam birkaç saatini 
topluluk içerisinde geçirir, büyüklerin na-
sihatlerinden faydalanma imkanı bulurdu. 
Bu durum onların bulundukları toplumda 
küçük yaşlardan itibaren öne çıkmaya baş-
lamalarının neden olurdu. Bir mahalledeki 
hafız hemen hemen o mahalledeki herkes 
tarafından tanınırdı.

Mukabele okumanın hafızlık yapmış ço-
cuk ya da gençleri topluma kazandırma işle-
vi de şüphesiz göz ardı edilemez. Mukabele 
okunulan camideki görevliler de bir bakıma 
hafızların hayatlarındaki dönüm noktaları 
olabilmektedir. Mesela yaklaşık on yıl muka-
bele okuduğum Yenimahalle Merkez Cami-
i’nde o zamanın cami görevlisi İsmail Yerlika-
ya Hocaefendi mukabele vesilesiyle yıllarca 
bizlerin elinden tuttu, hafızlığımızı muhafa-
za etme imkânı sağladığı gibi hem lise hem 
de üniversite öğrenciliği yıllarımızda bizlere 
okuttuğu mukabelelerle aylarca ihtiyacımızı 
görebileceğimiz harçlıkların bize ulaşma-
sında yardımcı oldu. En önemlisi de geçen 
süre içerisinde hafızlığını unutmuş, zorlu 
mesleklerde yaşam mücadelesi vermiş bir-
çok kişinin de elinden tutarak hem hafızlık-

larını tekrarlamayı hem de dışarıdan da olsa 
imam-hatip, ilahiyat okumalarının yolunu 
gösterdi; sonrasında imam-hatip, müezzin 
kayyım ya da Kur’an kursu öğreticisi olabil-
memiz için bizleri yönlendirdi. Bu gerçekleri 
belki biz o yaşlarda idrak edemiyorduk, ama 
mukabelenin bir zamanlar hafızlık yapmış 
kişiler için onları hayata hazırlayıcı bir yanı 
olduğu yıllar sonra daha kolay anlaşılabiliyor.

Nitekim mukabele, onu okuyanlar için 
her yıl bir aylık okul, eğitim yuvası olma ni-
teliği de taşıyor. Bu vesileyle genelde muka-
bele geleneğinin devamı için koşturan tüm 

büyüklerimizin yanı sıra özelde de başta geç-
tiğimiz yıl Kurban bayramı sonrasında salgın 
hastalık nedeniyle vefat eden hafızlık hocam 
Hasan Basri Kaptan’a yüce Allah’tan rahmet 
diliyor; görev yaptıkları camilerde bana mu-
kabele okuma imkânı sunan Yenimahalle 
Merkez Camii İmam Hatipleri Mevlüt Özkul 
ve İsmail Yerlikaya Hocaefendilere; Tabak-
hane Camii görevlileri İsmail Pire ve Recep 
Çakır Hocaefendilere ve o zamanın Aşağı 
Tekke Camii İmam Hatibi Muhsin Yiğit Ho-
caefendiye bir kez daha buradan teşekkürü 
etmeyi borç biliyorum.

2020 yılı Ramazan ayında Gerede Tepebaşı Camii’nde çevrimiçi mukabele okunur iken

Muhsin Yiğit Hocaefendi Yıldırım Bayezit Camii'nde hafızlarla birlikte
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Gönül arz eyledi vardım köyüme,
Dönmüş harabeye baktım ağladım.
Hep orada geçti gençlik yıllarım,
Derinden bir ahı çektim ağladım.

Ocaklar yanmaz baca tütmüyor,
Koyunlar melemez horoz ötmüyor,
Okul viran olmuş çocuk gitmiyor,
Başımı önüme yıktım ağladım.

Hayal meyal olmuş gezdiğim yerler,
Baktım ıssız kalmış meralar kırlar,
Şırıl şırıl akan garip pınarlar,
Derdimi sulara döktüm ağladım.

Cıvıl cıvıl oynamıyor çocuklar,
Gurbette köyünü bilmez küçükler,
Seveni kalmamış açmaz çiçekler,
Uzandım çiçeğe çöktüm ağladım.

Nerde eşim dostum nerde yarenler,
Divane sanıyor beni görenler,
Başı semalara değen erenler,
Çıktım yücesine çıktım ağladım.

Nerde sevgi, saygı o eski günler,
Çıkmaz ki akılda kalıyor bunlar,
Arılar yozlaşmış boştur kovanlar,
Kemalim canımı sıktım ağladım.

AŞAĞI OVACIK

Kemal Sağdıç
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Bolu Ticaret ve Sanayi 
Odası tarafından Bolu’nun 
yöresel ürünlerinin, coğrafî 
işaretler aracılığıyla tescil 
edilerek koruma altına alınma 
çalışmaları hız kesmeden 
devam ediyor. TSO son olarak, 
çoğunlukla Gerede yaylalarında 
yetişen Bolu Kanlıca Mantarını 
da Türk Patent ve Marka 
Kurumu nezdinde coğrafî işaret 
olarak tescil ettirip ilimize 
kazandırdı. 
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VAKIF HABERLERİ

SİZLER DE GERKAV 
BÜLTENLERİNE, GEREDE 
İLE İLGİLİ YAZILARINIZI, 

FOTOĞRAFLARINIZI 
GÖNDEREBİLİRSİNİZ. 

gerkav.vakfi@hotmail.com
www.gerkav.org.tr

Vakfımızın 2020 yılında yapılacak, “2019 yılı 
Genel Kurulu” Covid-19 Pandemi tedbirleri 
kapsamında iptal edilmiştir.

“2020 yılı Genel Kurulu” ise kısıtlı katılımla 
sosyal mesafe kurallarına uyularak 27 Mart 2021 
tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Vakfımızın her yıl düzenli olarak 
yayımladığı “Gerede Bülteni” için Yayım 
Kurulu toplantıları yıl boyunca çeşitli 
tarihsel aralıklarla gerçekleştirildi.      
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VAKFIMIZIN EĞİTİM KATKISI (BURS) SAĞLADIĞI ÖĞRENCİLERİMİZİN 
GEREDE MERKEZ VE KÖYLERİNE GÖRE DAĞILIMI 2020

NÜFUS KAYDI KIZ ERKEK TOPLAM TOPLAM KIZ ERKEK TOPLAM
1 GEREDE MERKEZ 30 22 52 48 KALAÇ 2 2 4
2 AFŞARTARAKÇI 5 2 7 49 KAPAKLI 3 1 4
3 AĞ.GÜNEYKÖY 5 2 7 50 KARACADAĞ 4 4 8
4 AHMETLER 4 3 7 51 K.DEMİRCİLER 3 1 4
5 AKBAŞ 3 3 52 KARAPAZAR 6 6
6 AKÇABEY 1 1 2 53 KAVACIK 1 1
7 AKÇAŞEHİR 1 1 54 KAYIKİRAZ 8 1 9
8 AKTAŞ 2 2 55 KAYISOPRAN 5 4 9
9 AKTAŞKURTLAR 2 1 3 56 KAZANLAR

10 ASMACA 1 1 2 57 KOÇUMLAR 2 1 3
11 AŞAĞIOVACIK 8 13 21 58 KÖSRELİ
12 AŞAĞIÖRENBAŞI 1 1 59 KÜLEF 7 3 10
13 AYDINLAR 60 KÜRKÇÜLER 5 1 6
14 BAHÇEDERE 6 1 7 61 MACARLAR 1 1
15 BALCILAR 3 1 4 62 MANGALLAR 2 2
16 BEŞKONAK 3 3 63 MİRCEKİRAZ 5 2 7
17 BİRİNCİAFŞAR 2 2 64 MUKAMLAR 1 3 4
18 BÜNÜŞ 5 2 7 65 MURATFAKILAR 2 3 5
19 ÇAĞIŞ 3 2 5 66 MÜRDÜKLER 4 2 6
20 ÇALAMAN 2 6 8 67 NUHÖREN 6 3 9
21 ÇALIŞLAR 1 4 5 68 ORTACA 5 5
22 ÇAYÖREN 7 4 11 69 ÖRENCİK 7 2 9
23 ÇAYÖRENGÜNEY 2 2 70 SALUR 7 8 15
24 ÇOĞULLU 4 4 8 71 SAMAT 3 2 5
25 ÇUKURCA 4 4 72 S.URGANCILAR 1 1
26 DAĞKARA 5 1 6 73 SARIOĞLU
27 DANIŞMENTLER 74 SİPAHİLER 4 1 5
28 DAVUTBEYLİ 75 SOFULAR 5 2 7
29 DEMİRCİSOPRAN 1 6 7 76 SUNGURLAR 2 2 4
30 DEMİRLER 9 4 13 77 SÜLLERTOKLAR 5 4 9
31 DİKMEN 78 TATLAR 4 1 5
32 DURSUNFAKI 4 4 79 ULAŞLAR 2 1 3
33 ELÖREN 1 1 2 80 ÜMİTKÖY 1 1
34 ENSELİLER 2 2 81 YAĞDAŞ 2 3 5
35 ERTUĞRAL 3 1 4 82 YAKABOY 4 2 6
36 EYMİR 2 1 3 83 YAKAKAYA 2 1 3
37 GEÇİTLER 1 2 3 84 YAZIKARA 3 3
38 GÖYNÜKÖREN 5 1 6 85 YAZIKÖY 5 6 11
39 GÜNEYDEMİRCİLER 7 7 86 YELKENLER 2 1 3
40 HACILAR 4 2 6 87 YENECİK 1 3 4
41 HALAÇLAR 2 2 88 YENİYAPAR 1 1
42 HASANLAR 2 1 3 89 YEŞİLVADİ 2 1 3
43 HAVULLU 7 5 12 90 YUKARIOVACIK 6 3 9
44 IBRICAK 2 2 91 YUKARIÖRENBAŞI 1 1 2
45 İKİNCİAFŞAR 1 1 92 YUNUSLAR 3 3
46 İMAMLAR 93 ZEYNELLER 2 3 5
47 İNKÖY 5 3 8

TOPLAM 166 99 265 139 86 225
NAKLİ YEKÜN 166 99 265
GENEL YEKÜN 305 185 490
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2020 YILI ÖĞRENCİLERİMİZİN OKUDUKLARI ÜNİVERSİTELERE GÖRE DAĞILIMI

ÜNİVERSİTELER İLİ KI
Z

ER
KE

K

TO
PL

AM

1 ABANT İZZET BAYSAL                 BOLU 27 12 39
2 ADNAN MENDERES AYDIN 1 1 2
3 AFYON KOCATEPE                                     AFYON 3 1 4
4 AHİEVRAN                                                     KIRŞEHİR 1 1
5 AKDENİZ                                                        ANTALYA 4 4
6 AKSARAY                                                       AKSARAY 3 2 5
7 ALAADDİN KEYKUBAT ANTALYA 1 1
8 ANKARA                                                         ANKARA 12 15 27
9 AV.MES.YÜK.OKULU İSTANBUL 1 1
10 AYDIN MENDERES ÜNİ. AYDIN 1 1
11 BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ İZMİR 1 1
12 BALIKESİR                                                       BALIKESİR 3 3
13 BARTIN                                                            BARTIN 16 7 23
14 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA 1 1
15 BAYBURT BAYBURT 2 2
16 BOĞAZİÇİ                                                        İSTANBUL 2 2
17 BOZOK                                                              YOZGAT 4 2 6
18 BÜLENT ECEVİT                                         ZONGULDAK 14 9 23
19 CELAL BAYAR                                                MANİSA 1 1
20 CUMHURİYET                                                SİVAS 1 1 2
21 ÇANKAYA ANKARA 1 1 2
22 ÇANKIRI KARATEKİN                                  ÇANKIRI 1 1
23 DOKUZ EYLÜL                                                İZMİR 1 2 3
24 DUMLUPINAR                                                   KÜTAHYA 4 3 7
25 DÜZCE                                                              DÜZCE 8 7 15
26 EGE                                                                   İZMİR 2 1 3
27 ERCİYES                                                          KAYSERİ 2 2
28 ERZİNCAN ERZİNCAN 1 1
29 ESKİŞEHİR TEKNİK ESKİŞEHİR 1 1
30 GAZİ                                                                 ANKARA 9 15 24
31 GAZİ OSMANPAŞA                                         TOKAT 1 1
32 GEBZE TEKNİK KOCAELİ 1 1
33 GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 1 1
34 GÜLHANE ANKARA 2 2
35 H.BAYRAM VELİ ANKARA 7 3 10
36 HACETTEPE                                                    ANKARA 14 1 15
37 HACI BEKTAŞİ VELİ NEVŞEHİR 3 3
38 HİTİT                                                                ÇORUM 1 1 2
39 İSTANBUL                                                      İSTANBUL 6 6 12
40 İSTANBUL TEKNİK İSTANBUL 1 1 2
41 KARABÜK                                                       KARABÜK 20 11 31
42 KARADENİZ TEKNİK                                   TRABZON 4 2 6
43 KARATAY ÜNİVERSİTESİ KONYA 1 1
44 KASTAMONU                                                KASTAMONU 5 2 7
45 KATİP ÇELEBİ İZMİR 1 1
46 KIRIKKALE                                                     KIRIKKALE 21 12 33
47 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KIRKLARELİ 1 1

ÜNİVERSİTELER İLİ KI
Z

ER
KE

K

TO
PL

AM

48 KOCAELİ                                                         İZMİT 6 4 10
49 KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNİK KOCAELİ 1 1
50 KOÇ ÜNİVERSİTESİ ANKARA 1 1
51 KONYA TEKNİK KONYA 2 2
52 KORKUTATA OSMANİYE 1 1
53 M.AKİF ERSOY BURDUR 1 1
54 MARMARA                                                    İSTANBUL 5 1 6
55 MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 1 1
56 MERSİN ÜNİVERSİTESİ MERSİN 1 1
57 NAMIK KEMAL TEKİRDAĞ 1 1
58 NECMETTİN ERBAKAN KONYA 6 3 9
59 NİŞANTAŞI İSTANBUL 1 1
60 ONDOKUZ MAYIS                                       SAMSUN 5 3 8
61 ONSEKİZ MART ÇANAKKALE 2 1 3
62 ORDU ORDU 1 1
63 ORTA DOĞU TEKNİK                                ANKARA 1 2 3
64 OSMAN GAZİ                                               ESKİŞEHİR 4 3 7
65 OSTİM TEKNİK ÜNİ. ANKARA 1 1
66 ÖMER HALİS DEMİR NİĞDE 1 1 2
67 PAMUKKALE                                               DENİZLİ 1 2 3
68 RECEP TAYYİP ERDOĞAN RİZE 1 1
69 SAFRANBOLU YÜK.MES OK. KARABÜK 1 1
70 SAĞLIK BİLİMLERİ ANKARA 2 2
71 SAĞLIK BİLİMLERİ İSTANBUL 1 1
72 SAKARYA                                                      SAKARYA 7 8 15
73 SEBAHATTİN ZAİM ÜNİ. İSTANBUL 1 1
74 SELÇUK                                                          KONYA 14 5 19
75 SITKI KOÇMAN MUĞLA 1 1
76 SİNOP ÜNİVERSİTESİ SİNOP 1 1 2
77 SOSYAL BİLİMLER ANKARA 2 2
78 TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA 1 1
79 TRABZON ÜNİVERSİTESİ TRABZON 2 2
80 TRAKYA                                                       EDİRNE 1 1
81 ULUDAĞ                                                       BURSA 4 4
82 UŞAK UŞAK 1 1
83 YALOVA MES.YÜK. OKULU YALOVA 1 1
84 YALOVA ÜNİVERSİTESİ YALOVA 4 1 5
85 YILDIRIM BAYAZIT ANKARA 23 4 27

86 YILDIZ TEKNİK İSTANBUL 2 1 3

87 GENEL TOPLAM 305 185 490

2 YILLIK OKULLAR 24 9 33
4 YILLIK OKULLAR 197 116 313
5 YILLIK OKULLAR 65 48 113
6 YILLIK OKULLAR 19 12 31
TOPLAM 305 185 490



GERKAV BÜLTENİ78

FAALİYET RAPORU



GERKAV BÜLTENİ79

FAALİYET RAPORU
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2020 YILI AYRINTILI BİLANÇO
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2020 YILI GENEL MİZAN
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Fotoğraf: Musa Kıymazarslan
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