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SUNUŞ

Karadeniz’in masmavi sularının yeşille buluştuğu, Küre Dağları ve Ilgaz Dağları’nın kucaklaştığı, 
Şerife Bacı’nın kağnısıyla sizi karşıladığı ve ahşap ustalarının alın terini ağaca akıttıkları yerdir 
Kastamonu.

Tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, kültürel zenginliğin en üst seviyeye ulaştığı 
şehirdir Kastamonu.

Bütün bu zenginliklerin ve birikimin nesilden nesile aktarılarak sahip çıkılması gereklidir. Çünkü bize 
ulaşan her şey milli kültürümüzün birer parçasıdır. Bu kültürün doğru tanıtılması gelecek nesillerimize 
doğru aktarılması gereklidir.

Dünyanın küresel bir köy haline geldiği bu zamanda, çocuklarımızı ve gençlerimizi mili, manevi ve 
kültürel değerlerini bilen ve bu değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirmek en büyük sorumluğumuzdur. 
Bu sorumluluğu yerine getirmek için yaşanılan yerin nasıl vatan olduğunu, ecdadın hangi mücadeleleri 
verdiğini çocuklarımıza aktarmalıyız. Geleceğimizin çınarları olacak genç fidanlarımızın devletine, 
milletine daha iyi hizmet etmeleri için yaşadıkları coğrafyayı tüm öğeleriyle kapsamlı şekilde 
tanıtmalıyız.

İlimizde ortaokul seviyesinde eğitim gören öğrencilerimizin Kastamonu’yu daha iyi tanımaları kültürel 
mirasın gelecek nesillere tanıtılması amacıyla hazırlanan bu eğitim materyalinin büyük bir eksiği 
gidereceği düşünülmektedir.

“Yaşadığı yeri tanımayan ülkesini tanıyamaz” düşüncesiyle hazırlanan ve eğitimin niteliğinin 
artırılmasına sağlayacağı yararın yüksek olacağı düşünülen bu kitabın hazırlanmasında katkılarını 
sunan herkese teşekkür ediyoruz.
                                                                                                
                                                                                                              Komisyon
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İSTİKLÂL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl,
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garb’ın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar;
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir îmânı boğar,
“Medeniyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın…
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehîd oğlusun, incitme, yazıktır atanı;
Verme, dünyâları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.

Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin ma’bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!
Bu ezanlar-ki şehâdetleri dînin temeli-
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli

O zaman vecd ile bin secde eder –varsa- taşım;
Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır rûh-i mücerred gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek Arş’a değer, belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

MEHMET AKİF ERSOY
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 GENÇLİĞE HİTABE

 Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, 
ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

 Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en 
kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek 
dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa 
mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin 
imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir 
mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, 
bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren 
ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, 
bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. 
Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde 
iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. 
Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle 
tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

 Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk 
istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki 
asil kanda mevcuttur.
                       

Mustafa Kemal Atatürk
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ŞEHİT ŞERİFE BACI 
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- Birlikte yaşamanın gerekliliğini fark eder.

- Şehri meydana getiren unsurlardan yola çıkarak şehrin 
ne olduğunu bilir.

- Medeniyetlere yön vermiş şehirleri araştırır.

- Şehrin insana, insanın şehre olan etkisini tartışır.

1.
ÜNİTE

ŞEHİRLERİN 
HİKÂYESİ
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ŞEHİRLERİN 
HİKÂYESİ
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BİRLİKTE 
YAŞAMANIN 
GEREKLILIĞI

Bir yolcu gemisi aniden kopan bir fırtınanın 
etkisiyle parçalanır ve dalgalar geminin 
içindeki yolculardan birini sürükleyerek adaya 
kadar götürür. Yolcu, kendisiyle birlikte kıyıya 
sürüklenen sandıklardaki yiyecek ve çeşitli 
eşyalarla hayatta kalma mücadelesi verir. Yolcu 
günler geçtikçe yaşadıklarını sandığın birinden 
çıkan deftere not eder. Şimdi onun yazdığı 
notlara göz atalım:

- Kendime geldikten sonra adayı baştan sona 
dolaştım. Hiçbir insana rastlamadım. Galiba 
uzun bir süre bu ıssız adada tek başıma 
yaşamak zorunda kalacağım.

- Geminin karaya vuran enkazından 
kurtarabildiğim eşyaları toplayarak küçük 
bir mağarayı barınabileceğim şekilde 
düzenledim.

- Adada en büyük sorun vahşi hayvanlar. 
Bu hayvanlardan korunmak için mağaranın 
girişini büyük ağaç dalları ile kapattım.

- Gemi enkazından kurtarabildiğim yiyeceği 
saklamak için bir depo inşa ettim.

- Adanın içlerine giderek çeşitli meyveler 
topladım. Bu meyveleri kışın da yiyebilmek 
için kuruttum.

Adaya sürüklenen yolcu birçok sorunla tek 
başına mücadele etmek zorunda kalmış. Kendi 
yaşamımızı
düşünelim. Bir gün içinde nelere ihtiyaç 
duyuyoruz? Bu ihtiyaçları tek başımıza mı yoksa 
birilerinin
desteğiyle mi karşılıyoruz?



15Şehrimiz Kastamonu

BİRLİKTE 
YAŞAMANIN 
GEREKLILIĞI

Pek çok insanın katkısıyla sütüm içmeye hazır. Peki ya öyle olmasaydı?

Terziler olmasaydı kıyafetlerimi nasıl dikerdim?

Arkadaşlarımla ne kadar çok şey paylaşıp eğlenceli vakit geçiriyorum. Ya onlar olmasaydı?

Bu yollar yapılmasaydı, araba ya da şoför olmasaydı okula nasıl ulaşırdım?

Öğretmenim olmasa bu kadar bilgiyi nasıl öğrenirdim?

Günlük yaşamımızı sağlıklı şekilde sürdürmek için birçok şeye ihtiyaç duyarız. Yemek yemek, 
giyinmek, barınmak, eğitim görmek ve çevremizle iletişim kurmak bu ihtiyaçlarımızdan yalnızca 
birkaçıdır. Tüm bu ihtiyaçlarımızı tek başımıza karşılamamız mümkün değildir. Bu nedenle 
topluluk hâlinde yaşarız. Yaşadığımız yer bir 
köy olabileceği gibi bir şehir de olabilir. Nerede 
yaşarsak yaşayalım her zaman bir iş bölümü 
ve iş birliği içindeyiz. 

Günlük hayatımızı düşünelim. Sabah 
kahvaltısında tükettiğimiz yiyecek ve içecekler 
farklı kişiler tarafından üretilip bizlere 
ulaştırılmaktadır. Örneğin yediğimiz ekmek, 
soframıza gelinceye kadar birçok aşamadan 
geçer. Buğdayın ekilmesi, hasat edilmesi, 
öğütülerek un hâline getirilmesi ve unun da 
hamur yapılarak pişirilmesi gerekir. Bu işleri 
yapabilmek için birçok araç gerece ihtiyaç 
duyulur. Bu araç gereçleri üretebilmek için de 
çeşitli mesleklerden insanlara ihtiyaç vardır. 
Tek bir insanın, bu işlerin hepsinin üstesinden 
gelmesi oldukça zordur. 

Gün  içerisinde   ulaşımımızı  sağlayan  
şoförler, okulda eğitim aldığımız öğretmenler iş 
bölümü içinde ihtiyaçlarımızı karşılayanlardan  
bir kaçıdır. O hâlde iş  bölümü yaparak 
ihtiyaçlarımızı kolaylıkla karşılayabiliriz.

Toplumsal yaşamın temelini kişiler arası 
iletişim oluşturur. Yaşamımız boyunca ailemiz, 
arkadaş, akraba ve komşularımız başta olmak 
üzere toplum ile iletişim hâlinde oluruz. Sosyal 
çevremizi oluşturan insanlarla sağlıklı ilişki 
kurmak için doğru bir iletişim kurmak gerekir. 
Bu iletişim karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı 
olmalıdır. Böyle bir iletişim bizlere yardımlaşma 
ve dayanışma duygularını aşılar. Böylece çevremizdeki insanların sorunlarına duyarlı bireyler 
olarak mutluluklarını ve üzüntülerini paylaşırız.
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ŞEHRİ 
TANIYORUZ

“Tarih öncesi dönemlerde 
insanlar yaşamlarını nasıl 

sürdürüyorlardı? Hiç 
düşündünüz mü?” 

Şimdi geçmişe bir yolculuk yapalım ve bu 
sorunun cevabıyla birlikte insanların yerleşik 
yaşama nasıl geçtiğini ve bu yerlerin şehir hâline 
nasıl geldiğini öğrenelim.

Günümüzden yaklaşık 12.000 yıl öncesine 
kadar insanlar yaşamlarını göçebe olarak 
sürdürüyorlardı. Yiyecek bulmak için sürekli 
yer değiştiriyor, hayvanları avlayarak ve 
bitkileri toplayarak karınlarını doyuruyorlardı. 
Mağaralarda ya da geçici barınaklarda 
yaşıyorlardı. Sonra yaşamlarını tamamen 
değiştirecek bir gelişme yaşandı. İnsanlar 
tarım yapmaya başladılar ve vahşi hayvanları 
evcilleştirdiler. Çiftçilik yapmaya başlayan 
insanlar ekinlerine ve hayvanlarına bakmak 
için yerleşik yaşama geçtiler. Yerleşim yeri 
olarak nehir kenarlarındaki düz ve verimli 
arazileri seçtiler. Böylece arazilerini kolayca 
sulayabildiler.

Kendilerinin ve hayvanlarının su ihtiyacını 
karşılayabildiler. Tarım ve hayvancılıkla birlikte 
besin kaynaklarının artması nüfusun da artmasını 
sağladı. Nüfus artışıyla birlikte bu ilk yerleşim 
yerleri köylere dönüştü. Köylerde yaşayan 
insanlar ihtiyaçlarından fazla ürün elde ettiler. 
Kendilerini ve ürünlerini saldırılardan korumak 
için köylerin etrafını çevirdiler. Fazla ürünleri 
diğer köylerde yaşayanlara sattılar. O köylerdeki 
insanlardan da kendi ihtiyaç duydukları ürünleri 
aldılar. Böylece ticaret hayatını başlattılar.

İşte bu şekilde ortaya çıkan köylerden 
bazıları zaman içinde o kadar büyüdü ki 
köy olmaktan çıkarak şehir hâlini aldı. Şehir 
olarak nitelendirilebilecek ilk büyük yerleşim 
yerlerinden biri de ülkemizde Konya’da yer 
alan Çatalhöyük’tür. Çatalhöyük günümüzden 
yaklaşık 9.000 yıl önce 10.000’e yakın nüfusa 
sahip büyük bir şehirdi.

Türkiye, Irak, Hindistan ve Mısır yeryüzünde en eski şehirlerin kurulduğu bölgelerdir. İlk Çağ’da 
kurulan şehirlerde evler, ibadethaneler, idari yapılar, dükkânlar, pazar yerleri şehri meydana getiren 
başlıca unsurlardır.

Geçmiş çağlarda kurulan şehirlerin bazıları büyüyüp modernleşerek günümüzde de varlığını 
sürdürmektedir. Buna karşılık Truva, Efes, Hattuşa gibi ülkemizdeki pek çok şehir deprem, sel ve 
benzeri doğal afetler, salgın hastalık ve savaş nedeniyle yıkılmış ve yok olmuştur. Günümüzde 
bu şehirlerin olduğu bölgelerde yapılan arkeolojik çalışmalar o şehre ait birçok eserin gün yüzüne 
çıkmasını sağlamaktadır.

Günümüzde şehirler artık eski çağlardaki görüntüsünden çok farklıdır. Teknolojik gelişmeler ve 
ulaşımın kolaylaşması yeryüzünde şehirlerin kurulmasına imkân sağlamıştır. 19. yüzyılda Sanayi 
Devrimi ile fabrikaların yaygınlaşmaya başlaması şehir nüfusunun giderek artmasına neden 
olmuştur. Dünya nüfusunun büyük bölümü şehirlerde yaşamaktadır.
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Çatalhöyük gibi ilk şehirler genellikle su kaynaklarında, 
verimli ovalarda, ulaşım yolları üzerinde, güvenlik 
açısından savunması kolay yerlerde kuruldu. Kalabalık 
nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması için şehirde 
fırıncılık, kasaplık, demircilik, marangozluk, terzilik 
gibi meslekler ortaya çıktı. Zaman içinde büyüyen 
şehirlerin belirli bir düzen içinde yönetilebilmesi, dış 
saldırılardan korunabilmesi gibi ihtiyaçlar yönetim 
birimlerinin kurulmasını sağladı. Böylece kral ya da 
meclis tarafından yönetilen şehirler doğdu. Şehirler 
barınma, güvenlik, eğitim, sağlık gibi insani ihtiyaçların 
en uygun şekilde karşılanabileceği yerler hâline geldi. 

Türkiye, Irak, Hindistan ve Mısır yeryüzünde en eski şehirlerin kurulduğu bölgelerdir. İlk Çağ’da 
kurulan şehirlerde evler, ibadethaneler, idari yapılar, dükkânlar, pazar yerleri şehri meydana getiren 
başlıca unsurlardır.

Geçmiş çağlarda kurulan şehirlerin bazıları büyüyüp modernleşerek günümüzde de varlığını 
sürdürmektedir. Buna karşılık Truva, Efes, Hattuşa gibi ülkemizdeki pek çok şehir deprem, sel ve 
benzeri doğal afetler, salgın hastalık ve savaş nedeniyle yıkılmış ve yok olmuştur. Günümüzde 
bu şehirlerin olduğu bölgelerde yapılan arkeolojik çalışmalar o şehre ait birçok eserin gün yüzüne 
çıkmasını sağlamaktadır.

Günümüzde şehirler artık eski çağlardaki görüntüsünden çok farklıdır. Teknolojik gelişmeler ve 
ulaşımın kolaylaşması yeryüzünde şehirlerin kurulmasına imkân sağlamıştır. 19. yüzyılda Sanayi 
Devrimi ile fabrikaların yaygınlaşmaya başlaması şehir nüfusunun giderek artmasına neden 
olmuştur. Dünya nüfusunun büyük bölümü şehirlerde yaşamaktadır.
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Ekonomik ve sosyal açıdan gelişmiş şehirler 
giderek daha fazla göç almaktadır. Deniz, hava, 
kara veya demir yoluyla insanların kolayca 
ulaşabildikleri şehirler ekonomik olarak da ön 
plana çıkmaktadır. Kocaeli, Gaziantep, Bursa 
bu şehirlere örnek olarak gösterilebilir. Tarihi 
geçmişi itibarîyle köklü bir medeniyete ev 
sahipliği yapan ve güçlü devletlerin başkenti 
olan şehirler ilgi odağı olan şehirlerdir. İstanbul, 
Konya gibi şehirler bu özellikleriyle ülkemizde ön 
plana çıkmaktadır. Bu şehirlerdeki tarihî yapılar 
ve sanat eserleri turizm açısından da insanların 
ilgisini çekmektedir. Denizi, ormanları, gölleri gibi 
doğal güzellikleriyle insanların hem yerleşmek 
hem de tatil yapmak istediği pek çok şehir de 
bulunmaktadır. Antalya, Bolu, Nevşehir gibi 
şehirler bu özellikleriyle ülkemizde sayılabilecek 
pek çok şehirden yalnızca birkaçıdır.

Şehirler kırsal kesimlere göre nüfusun yoğun; 
eğitim, sağlık, sanat gibi hizmetlerin yaygın 
olduğu yerlerdir. Şehirlerde yapılar genellikle 
çok katlıdır. Sanayi faaliyetleri ve hizmet sektörü 
gelişmiştir. Kültür, sanat ve eğlence için birçok 
sosyal mekân bulunmaktadır. Altyapı ve ulaşım 
hizmetleri planlıdır. Şehirler iş bölümünün 
hâkim olduğu planlı bir yönetime sahiptir. Okul, 
hastane, yol, çarşı, pazar, ibadethane, sinema, 
tiyatro, park, müze, kütüphane ve fabrika şehri 
meydana getiren fiziki unsurlardır. Şehir bu 
özellikleriyle belirli bir mekânı ifade etmektedir. 
İnsan, yaşadığı bu mekânı yani şehri düzenler 
ve şekillendirir.

İnsan öncelikle bir mekânı yaşanabilir bir 
yer olarak seçer. Daha sonra buranın çevre 
düzenlemesini, alt yapısını yapar. Çünkü şehirler 
insan eliyle yapılan ve geliştirilen yerlerdir. İnsan 
ve şehir birbirini tamamlar ve etkiler. Biri olmadan 
diğeri olmaz. Mekâna anlam ve değer katan 
insanın kendisidir. Terk edilmiş şehirler bunu 
bize en iyi şekilde anlatır. Örneğin Muğla’nın 
Fethiye ilçesinde yer alan Kayaköy, burada 
yaşayan Rumlar’ın Yunanistan’a göç etmesiyle 
terk edilmiş bir yerleşim yeri hâline gelmiştir.
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ŞEHİR VE MEDENİYET
“Medeniyet” ve “şehir” anlam açısından birbirine 
yakın kavramlardır. “Medeniyet”; bir toplumun 
maddi ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat, 
bilim ve teknoloji ürünlerinin tamamını ifade eder. 
Medeniyet, gelişmişliği ifade eder. Medeniyet 
kelimesinin kökeni Arapçada şehir anlamına 
gelen ve kökleri İslam dininin kutsal şehirlerinden 
biri olan Medine şehrine dayanmaktadır. Medine, 
peygamberimiz Hz. Muhammed döneminde 
zamanının sosyal ve kültürel bakımdan en ileri 
şehirlerinden biri kabul ediliyordu.

Büyümek, nüfusun artışı ve bina sayısındaki 
artış şehirleşme için yeterli değildir. Şehirler 
adalet ve hukuk anlayışı ayrıca karşılıklı saygı 
üzerine kurulur. Şehri oluşturan tüm insanların 
bu kurallara uyması gerekmektedir. Şehirler bu 
özellikleri ile farklılıkları buluşturan, insanları bir 
araya getiren mekânlardır. Günümüzde kültür 
ve ticaretin, bilim ve tekniğin zirvesini oluşturan 
şehirler farklı özelliklere ve farklı kültürel 
birikimlere sahip insanların kendilerini ifade 
etmelerine imkân vermektedir.

Şehir, bir medeniyetin etkisinin en çok hissedildiği 
ve özelliklerinin yaşandığı yerdir. Her bir 
medeniyet, kurduğu şehirlerle kendini ifade eder. 
Şehir ve medeniyet arasındaki ilişki, karşılıklıdır. 
Hem medeniyetler şehirleri hem de şehirler 
medeniyetleri etkiler. Şehirler, şehri meydana 
getiren anlayışın sahibi olan medeniyetin bir 
sonucu olarak kurulur. Bununla birlikte şehirlerin 
doğası ve içindeki insanı şekillendirme özellikleri 
medeniyetin şekillenmesine de etki etmektedir.

Şehirler sadece yerleşim yeri değildir. 
Medeniyetler tarihi, bir bakıma şehirlerin 
tarihidir. Çünkü şehirler, bir toplumun medeniyet 
anlayışının şekillendiği mekânlardır.

Şimdi dünyada medeniyetlere yön veren 
ve medeniyetleri temsil eden şehirlere göz 
atalım...
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Kurtuba (Cordoba)
Fenikeliler tarafından bugünkü İspanya’da 
kurulmuştur. Müslümanların İspanya’ya gelişiyle 
Endülüs Emevi Devleti’nin başkenti olmuştur. 
Bu dönemde Avrupa’nın en önemli eğitim, 
bilim, kültür ve sanat merkezidir. Burada açılan 
medreselerde dünyanın farklı bölgelerinden, 
farklı inançlara mensup dünyaca ünlü bilim 
insanları yetişmiştir. Kurtuba, döneminin en iyi 
eğitim veren okullarına ev sahipliği yapmıştır. 
Ayrıca ilk ışıklandırılan şehir olan Kurtuba, 

Avrupa’da ilk üniversitesi olan şehirdir. Burada yapılan bilimsel çalışmalar Avrupa’da 
Rönesans’ın ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur. Endülüs Emevi Devleti Dönemi’nde yapılan El 
Hamra Sarayı ve Kurtuba Ulu Camii bu şehirde bulunmaktadır.

Medine
“Medine”, kültür tarihinde şehrin, 
şehirliliğin, kültür ve medeniyetin 
çıkış yeri anlamlarına gelmektedir. 
Eski adı “Yesrip” olan Medine, 
günümüzde Suudi Arabistan’ın 
önemli şehirlerinden biridir. 
Peygamberimiz Hz. Muhammed ve 
Mekkeli Müslümanlar, 622 yılında 
Medine’ye hicret etmişlerdir. 
Hicret, İslam tarihi için olduğu 

kadar Medine şehri için de dönüm noktası 
olmuştur. Mekke’den gelen “muhacirler”, Medineli Müslümanlardan oluşan 

“ensarlar” ve Yahudiler hicretle beraber Medine’de bir arada yaşamaya başlamışlardır. Medine’de 
farklı inançlara sahip insanların bir arada rahat yaşaması diğer İslam şehirlerine örnek olmuştur. 
Medine, hicretten sonra şehir hâlini almıştır. Mescid-i Nebevi’nin şehrin merkezine yapılması, 
yollarının buraya kolay ulaşılabilir şekilde tasarlanması, merkezinde caminin bulunduğu şehirlerin 
ortaya çıkmasını sağlamıştır. Hicretten sonra yeni bir siyasi ve hukuki yapı oluşturulmuştur. Sosyal, 
askerî ve ekonomik yapılanma gerçekleştirilmiş ve Medine yeni kurulan İslam Devleti’nin başkenti 
olmuştur. Şehir; açılan eğitim merkezleri, camileri ve sosyal yaşamı ile sonraki İslam şehirlerine 
model olmuştur. Peygamberimizin kabrinin burada olması nedeniyle Medine, her yıl milyonlarca 
Müslüman tarafından ziyaret edilmektedir.
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İstanbul
İstanbul’da MÖ 5000’li yıllarda ilk 
yerleşimlerin kurulduğu tahmin 
edilmektedir. İstanbul; Roma, 
Bizans ve Osmanlı devletlerine 
başkentlik yapmıştır. Avrupa 
ile Asya kıtalarının kesiştiği bir 
noktada yer alır. Yüzyıllar boyu 
çeşitli din, dil ve ırktan insanların 
bir arada yaşadığı bir şehir olan 
İstanbul, tarihi boyunca farklı 
kültürlere ev sahipliği yapmıştır. 
Osmanlı Devleti’nin bilim, sanat 
ve kültür alanlarında gelişmesi 
ile beraber İstanbul bir çekim 
merkezi olmuştur. Eğitim almak 
için çevre şehir ve ülkelerden 
insanlar buraya gelmiş, Ali Kuşçu gibi bilim 
insanları medreselerde dersler vermiştir. Padişahların tanıdığı haklar 
sayesinde farklı medeniyetlerden insanlar burada yaşamışlardır. Cami, sinagog, kilise gibi farklı 
inançlara yönelik ibadethaneler İstanbul’da yan yana bulunmaktadır.

Paris
MÖ 3. yüzyılda Seine (Sen) Nehri etrafına 
kurulmuş olan Paris, Notre Dame (Notır Dam) 
Katedrali’nin yapılmasıyla Fransa’nın merkezi 
hâline gelmiştir. Sanayi Devrimi sonrası 
hızla göç alan şehirde Sorbonne (Sorbon) 
Üniversitesi’nin kuruluşu Paris şehrini bir bilim 
merkezi hâline getirmiştir. Paris, bütün Avrupa’ya 
hatta dünyaya yeni siyasi fikirlerin yayılmasında 
öncülük etmiştir. 1789 Fransız İhtilali, 1830 ve 
1848 işçi devrimlerinin yaşandığı devrimler 
şehridir. Bilim, kültür, sanat alanlarında 
dünyanın önde gelen merkezlerinden biridir. 
Modanın da başkenti olarak anılan Paris, turistlerin en çok ziyaret ettiği şehirlerdendir.

Medeniyete yön vermiş Roma, Konya, Eskişehir, Bağdat, Londra, Viyana, Şanghay, Dakar gibi 
şehirlerin kültürel özelliklerini yansıtan görseller bulunuz. Bu görselleri sınıfta arkadaşlarınızla 
paylaşınız.

“İstanbul; Roma, Bizans ve Osmanlı devletlerine başkentlik yapmıştır.” 
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ŞEHİRLE 
İLİŞKİMİZ

Şehirle insan arasında karşılıklı bir ilişki söz 
konusudur. Önce insanlar kendi duygu ve 
düşüncelerine uygun şehirler kurarlar. Sonra 
şehirler, kurulmalarında etkili olan duygu ve 
düşünceleri gelecek nesillere aktararak insanları 
etkiler. Belki de  bu nedenle insanları tanımak 
istediğimizde ilk sorduğumuz sorulardan biri 
“Nerelisin?”dir. Sanki aynı şehirde yaşayanlar 
bir uzlaşma içindedir. Alışkanlıkları, davranışları 
ve yaşam biçimleri benzerdir. Çünkü insanlar 
yaşadıkları şehirlerin kültürel dokusundan 
etkilendikleri gibi ekonomik, sosyal yapısından 
ve ikliminden de etkilenmektedir. Bulundukları 
ortamın imkânlarından yararlanarak hayatlarını 
sürdüren insanlar, o çevrenin hayat standardıyla 
yetişir.

İnsanın şehirle ilişkisinin başladığı ve bittiği yer, 
evdir. Evinden dışarıya adım attığında şehirle 
ilişki kurmaya başlayan insan, evine döndüğünde 
o ilişkiye bir süreliğine ara vermiş olur. 

Şehirle kurulan ilişkiler çok farklıdır. İnsan, şehrin 
mimarî yapısıyla olduğu kadar işlevleriyle de 
ilişki içindedir. Şehrin mekânları olan sokaklar, 
meydanlar, parklar, alış veriş mekânları, kamusal 
alanlar ve ibadet mekânları farklı anlam ve 
boyutlarıyla şehirde yaşayanları etkiler. Eğitim, 
ticaret, ibadet, sosyalleşme, rekreasyon, sağlık, 
çalışma, spor ve daha birçok farklı faaliyet 
şehirle şehirli arasındaki ilişkilerin önemli bir 
kısmını oluşturmaktadır.

Evimizden çıktığımızda şehirle ilk iletişimimiz 
sokak ile başlar. Sokaklar her şehirde farklı 
karaktere sahiptir. Dar, geniş, kıvrımlı, dik 
yokuşlu, taşlı ya da denize açılan sokaklar… 
Sokakların yapısını şehrin yer şekilleri ve iklimi 
kadar insanların yaşam tarzı da belirler. Sokaklar 
bizi şehre ulaştırır. Bu görevinin yanı sıra sokaklar 
mahallenin ortak kullanım alanlarıdır. Komşuluk 
ilişkileri burada gerçekleşir. ‘’Bizim sokak’’ 
ifadesiyle şehir ilk kez burada sahiplenilir. Önce 
sokakla sonra da sokaktakilerle iletişim kurulur. 
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Evden veya apartmandan çıkıldığında 
sokakta karşılaşılan insanlarla selamlaşmak, 
onlara hatırlarını sormak iletişimi başlatır. 
Pencere önünde oturan ve dışarıyı izleyen 
birini tanımıyor olsak da selamlaşmak, hem 
onu hem bizi mutlu edecek hem de sokağı 
sahiplenmemizi sağlayacaktır. Böylece sokak 
bizim için güvenli bir alan hâline gelecektir.

Sokağı geçip şehrin merkezine doğru 
ilerlediğimizde bizi genellikle bir çarşı 
karşılar. Çarşı, Osmanlı şehrinde toplumsal 
hayatın merkezidir. Günümüzde şehirlerde 
yaygınlaşan alışveriş merkezleri çarşılara 
ilgiyi azaltsa da bu çarşılar önemini hâlâ 
sürdürmektedir. Hemen her türlü ürünün 
satıldığı bu çarşılara herkesin yolu düşer. Şehirde 
üretilenler, insanların ihtiyaç ve alışkanlıkları 
buradaki ticarete yön verir. Bazı şehirlerde 
bakırcıların, demircilerin ya da dokumacıların 
çok olması tesadüf değildir.

Şehirde yaşayan insan aynı zamanda yaşadığı 
mekânların yapısını da belirler. Düz damlı kerpiç 
evler, cumbalı ahşap evler, tek katlı evler, çok 
katlı evler, kapıları sokağa açılan ya da yüksek 
duvarlarla çevrili bahçelere açılan evler o şehrin 
doğal koşulları kadar insanların yaşam biçimini 
de yansıtır.

İnsanın şehirle ve şehrin mekânlarıyla kurduğu 
ilişkinin boyutu kendisinin de şehirlilik düzeyini 
belirlemektedir. Çünkü şehirli olmak sadece 
şehirde yaşamaktan ibaret değildir. Büyük İslâm 
düşünürü ve ilk sosyolog İbn Haldun’a göre şehirli 
“Şehirde geniş ve mükemmel bir surette medeni 
yaşayan kimse”dir. Geniş ve mükemmel surette 
yaşamak ise şehirde yaşamanın gereklerini 
yerine getirmekle sağlanabilmektedir.

Yaşadıkları çevreden etkilenen insanların içinde 
bulundukları çevreye, şehre ve insanlara karşı 
sorumlulukları ve görevleri bulunmaktadır. Bu 
sorumlulukların en önemlisi; atalarından miras 
olarak aldıkları, binlerce yıllık geçmişi olan 
şehri gelecek nesillere yaşanabilir bir şehir 
olarak bırakma bilincidir. Çevreyi kirletmeden 
ve tahrip etmeden, tarihî ve kültürel dokuya 
zarar vermeden yaşanmalıdır. Birlikte yaşamak; 
anlayış ve saygı çerçevesinde komşuluktan 
alışverişe, trafikten gürültü yapmamaya kadar 
tüm insani ilişkileri, sevgiyi, yardımlaşmayı, 
dayanışmayı sağlamakla mümkün olur.
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- Şehirdeki sosyal yaşamı fark eder.

- Medeni yaşantının kurallara uymakla mümkün 
olabileceğini kavrar.

- Şehrin fırsat ve riskler içerdiğini fark eder.

- Engelsiz yaşam alanlarının önemini kavrar.

- Şehrin sadece insanlardan oluşmadığını, diğer canlılara 
karşı şefkatli ve duyarlı olmanın gerekliliğini kavrar.

2.
ÜNİTE
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ŞEHİRDE 
YAŞAM
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“Yaşam mekânı olarak 
şehirler sosyal hayatın çok 
hareketli olduğu yerlerdir.”

Şehirler, sosyal hayatın çok hareketli olduğu 
yerlerdir. Şehirlerde insanların gündelik 
yaşamlarını sürdürmelerini kolaylaştıran çok 
çeşitli yaşam alanları ve kurumsal yapılar 
bulunmaktadır. Sinema, tiyatro, lokanta, 
pastane, müze, galeri, kütüphane, ibadethane, 
otel, kahvehane, park gibi yerler sosyal yaşamın 
canlı olduğu mekânlardır. Bu mekânlarda 
insanlar yeme, içme, ibadet etme, eğlenme gibi 
ihtiyaçlarını yerine getirirler. Bu yaşam alanları ve 
kurumlar bir şehrin siyasi, ekonomik, dinî, kültürel 
yaşamını ve kimliğini de yansıtır. Örneğin bir 
şehirdeki ibadethanelerin yapısı, kütüphanelerin 
çokluğu ve çeşitli kültür mekânlarının varlığı o 
şehri bir başka şehirden ayırt etmemizi sağlar.

Şehrin sosyal yaşamının özellikleri şunlardır:

1.Şehirlerde farklı sosyal gruplar vardır.
2.Şehirlerde insanlar birbirinden farklı işlerde 
çalışırlar.
3.Şehir yaşamını düzenleyen yazılı ve yazısız 
kurallar vardır.
4.Şehirlerde çok çeşitli kültürel faaliyetler 
yapılmaktadır.
5.Şehir yaşamında eğitim kurumları yaygın ve 
çeşitlidir.
6.Şehir yaşamının temelinde ekonomik etkinlikler 
önemli bir yere sahiptir.

Şehirler, kırsal alanları da içine alarak büyür. 
Günümüzde şehirler, önemli değişimler 
yaşamaktadır. Bu değişimin başında köyden 
kente nüfus hareketleri gelmektedir. Türkiye’de 
2018 yılı verilerine göre nüfusun %93,76’sı il ve 
ilçe merkezlerinde yaşarken belde ve köylerde 
yaşayanların oranı %6,24’tür. 

ŞEHİR VE 
SOSYAL YAŞAM
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Dolayısıyla şehirler, nüfusun çoğunluğunun 
yaşadığı temel yerleşim yeri hâline gelmiştir. 
İnsanların göç etmelerinin çeşitli nedenleri vardır. 
Günümüzde ekonomik, toplumsal, kültürel, 
eğitim, eğlence ve güvenlik gibi nedenlerden 
dolayı şehirlere göç edilmektedir. Nüfustaki 
değişime bağlı olarak da şehirlerde çok hareketli 
bir yaşam vardır.

Şehirlerde nüfusun fazla olması; çevre kirliliği, 
trafik, yoksulluk, işsizlik, gecekondulaşma, 
altyapı yetersizliği, kültürel yabancılaşma 
gibi birçok soruna yol açmaktadır. Bireylerin 
birbirlerine karşı ilgisizliği, dayanışma ve 
yardımlaşmanın azalması, sosyal ilişkilerin 
zayıflaması da başka bir önemli sorun olarak 
ortaya çıkmıştır. 

“Dayanışma”; bir toplumu oluşturan bireylerin 
duygu, düşünce ve ortak çıkar birliği ile birbirlerine 
bağlanmaları ve her konuda birbirlerine destek 
olmalarıdır. “Yardımlaşma” ise bireylerin yalnız 
başına üstesinden gelemeyecekleri durumlar 
karşısında başkalarından aldığı destek ve 
katkıdır. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma 
bir milleti, toplumu, şehri ayakta tutan önemli 
unsurlardandır. 

İnsanlar genellikle sadece ihtiyaçlarını 
karşılamak için birbirleri ile iletişim kurmaktadır. 
Bundan dolayı insanlar arasındaki dayanışma 
ve yardımlaşma duygusu azalmaktadır.
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Bu ihtiyacı karşılamak üzere günümüzde 
şehirlerde profesyonel biçimde çalışan hayır 
kurumları, dernekler, vakıflar ortaya çıkmıştır. 
Bireyler dinî, ahlaki, insani ilkelere dikkat 
ederek dayanışma ve yardımlaşma duygusunu 
şehir yaşamında tekrar canlandırabilirler. 
İslam dini yardımlaşmaya, dayanışmaya ve 
komşuluk ilişkilerinin gelişmesine büyük önem 
vermiştir. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in 
“Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” 
hadisi komşuluk ilişkilerinin, dayanışma ve 
yardımlaşmanın önemini vurgulamaktadır.

“Sosyal yardımlaşma ve 
dayanışma bir milleti, 

toplumu, şehri ayakta tutan 
önemli unsurlardandır.”

Bir toplumun huzuru, mutluluğu, geleceği bireyler 
arasındaki sosyal dayanışma ve yardımlaşma 
ruhuna bağlıdır. Bazen insanlar sosyal hayatta 
kendi gayretleriyle üstesinden gelemeyecekleri 
sorunlarla karşı karşıya kalabilirler. Böyle 
durumlarda toplumsal dayanışma ve 
yardımlaşma içerisinde hareket edebilmek, 
“millet” olmanın bir gereğidir. Bu dayanışma, 
yardımlaşma ve birliktelik duygusunu 
birçok örnek olayda görmek mümkündür. 
Örneğin deprem ve sel gibi doğal afetlerde 
insanların birbirlerine yardım etmesi bunun bir 
göstergesidir. Türk milleti 1999’da Marmara’da, 
2011’de Van’da meydana gelen depremlerde 
büyük bir yardımlaşma ve dayanışma örneği 
göstermiştir. Türk milleti sadece doğal afetler 
karşısında değil toplumsal olaylar karşısında 
da bu dayanışma ve yardımlaşmanın en 
güzel örneğini vermiştir. Örneğin 15 Temmuz 
2016’da hain darbe girişimine karşı milletimizin 
kahramanca mücadele etmesi bunun bir 
kanıtıdır.
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“Medeni insan, medeni yaşam” gibi ifadeleri 
mutlaka duymuşsunuzdur. Bu ifadelerde geçen 
medeni kelimesinin ne anlama geldiğini hiç 
düşündünüz mü? Medeni kelimesi sözlükte 
“şehirleşmiş, uygar” anlamlarına gelmektedir. 
Şehirler çok sayıda insanın bir arada yaşadığı 
yerlerdir. Şehirde belirli bir düzen içerisinde, 
karşılıklı saygı çerçevesinde bir yaşam 
sürdürülmesi gerekmektedir. Medeni bir 
yaşantı sürdürebilmek şehirde yaşamanın 
gereklerindendir. Şehirde yaşayan insanlar, şehir 
hayatını düzenleyen görgü ve nezaket kurallarına 

uymak durumundadır. Bu kurallar, insanların bir 
arada bulundukları her ortamda davranışlarını 
düzenler. Apartman, park, alışveriş merkezi, 
ibadethane ve toplu taşıma araçları insanların 
toplu olarak bulundukları yerlerdendir. Bu 
mekânlarda belirli kurallara uygun davranmak 
gerekir. Çünkü şehirde yaşayan insan, şehri 
paylaştığı diğer insanlara karşı sorumludur. Bu 
sorumluluk görgü ve nezaket kurallarına uymayı 
gerektirir. Bakın bir arkadaşımız bu kuralları 
yaşamında nasıl uyguluyor:

MEDENİ YAŞANTININ 
GEREKLERİ

Ben Melike, ailemle birlikte 4 katlı bir apartmanda 
yaşıyoruz. Evimize girerken ayakkabılarımı kapı 
önünde bırakmamaya dikkat ederim. Televizyonun 
sesini komşularımızı rahatsız edecek şekilde 
açmam. Ayrıca çöplerimizi kapı önüne koyarken 
apartman yönetimince belirlenen saatlere 
uymaya özen gösteririm. Toplu taşıma araçlarını 
kullanırken diğer yolcuları rahatsız etmemek için 
yüksek sesle konuşmam. Bu araçlarda engelli, 
yaşlı, hamile veya çocuklu yolculara yer veririm. 

Sizler de günlük hayatınızda uyduğunuz kuralları düşünerek 
Melike’nin söylediklerine neler ekleyebilirsiniz?
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İlk Çağ düşünürlerinden Aristoteles (Aristo) “Bir şehir, farklı insanların yaşadığı mekânlardan oluşur. 
Benzer insanlar bir şehir meydana getiremezler.” demiştir. Yani şehirlerde farklı özelliklere sahip 
birçok insan yaşamaktadır. Bu farklılıklara saygı göstermeli, bu farklılığın şehrimizi zenginleştirdiğini 
unutmamalıyız. Şimdi şehir yaşamında uymamız gereken kuralları inceleyelim.

İbadethaneler, insanların dinî inançlarının 
gerektirdiği şekilde ibadet ettikleri yerlerdir. 
İbadethanelere giderken temiz ve uygun 
kıyafetler giymeliyiz. İbadethanelerde 
yüksek sesle konuşmamalı, ibadet 
edenlerin dikkatini dağıtacak davranışlarda 
bulunmamalıyız.

Piknik alanları ve parklarda ağaçlara 
ve diğer bitkilere zarar vermemeliyiz. 
Diğer insanların rahatsız olacağı şekilde 
müzik dinlemek, gürültü yapmak gibi 
davranışlardan kaçınmalıyız. Çöplerimizi 
çöp kutularına atmalıyız.

Katılacağımız törenlerin türüne uygun 
şekilde giyinmeli, sessizce töreni 
izlemeli, gerekiyorsa beğenimizi alkış 
gibi davranışlarla ifade etmeliyiz. Törene 
vaktinde gitmeliyiz. Tören akışını bozacak 
söz ve davranışlardan kaçınmalıyız.
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Alışverişte, alacağımız ürünü seçerken 
rafları ve tezgâhları dağıtmamalı, 
görevlilere karşı nazik olmalıyız. 
Alışverişimiz bittikten sonra kasada 
sıraya girmeliyiz. Yaşlı, engelli, hamile ve 
çocuklu kimselere öncelik vermeliyiz.

Sinema ve tiyatro gibi kültür-sanat 
faaliyetlerinin gerçekleştiği mekânlara 
zamanında gitmeli, cep telefonumuzu 
kapatmalıyız. Gösteri sırasında 
diğer insanları rahatsız edici her tür 
davranışlardan kaçınmalıyız.
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ŞEHİRDE SIRADAN BİR GÜN
Sabahın erken saatleri… Şehir sakinlerinin çoğu 
uyurken bazıları çalışmaya başlamış bile. Temizlik 
işçileri caddeleri süpürüyor, ardından araçla caddeler 
yıkanıyor. Fırıncılar çoktan ekmek pişirmeye 
başlamışlar. Bazıları ise daha evlerine gitmemiş 
bile. Hastanedeki nöbetinden dönen doktor, güvenlik 
görevlileri ve daha birkaç kişi hâlâ dışarıda.

Sabahın ilerleyen saatlerinde caddeler iyice 
kalabalıklaşıyor. Herkes bir yerlere koşuşturuyor.
Yetişkinler işe gitmek için yola çıkmış, çocuklar ise 
okullarına gidiyor. Şehirde pek çok okul var, tabii pek 
çok da öğrenci. Caddeler otobüs ve arabalarla doldu. 
Neyse ki bir yere ulaşmak için kullanabileceğimiz pek 
çok ulaşım aracı var: otobüs, metro, tren... İki araba 
köşede çarpışmış ve iki caddeyi de tıkamış. Araç 
kuyruğu uzayıp giderken insanlar işlerine vaktinde 
ulaşamayacakları için kaygılı.

Pazarcılar tezgâhlarını kuruyor. Dükkânlar birer 
birer açılıp müşteriler için hazırlanıyor. Şehirde ne 
çok dükkân var. Şehrin hemen çıkışında yer alan 
fabrikaların bacalarından dumanlar tütmeye başladı 
bile. Bu dumana araçların yaydığı egzoz gazları da 
eklenince bazen gökyüzü gri bir bulutla kaplanıyor. 
Müze ziyaretçilere açıldı. Öğretmenleriyle birlikte 
bir grup öğrenci, müzenin önünde içeri girmek için 
bekliyor.

Yol çalışması yapan işçiler kazı yaparken bir 
su borusunu patlatmışlar. Etrafa yayılan su, bir 
aracın kayarak kaldırıma çıkmasına neden oluyor. 
Kaldırımda yürüyen bir genç yaralanıyor.
Hemen bir ambulans çağrılıyor. Neyse ki şehirde pek 
çok hastane var. Ambulans yaralıyı alarak en yakın 
hastaneye götürüyor.

Öğlen oldu. Herkes yemek yemek için hazırlanıyor. 
Öğrenciler öğlen tatilinde okul bahçesini dolduruyor. 
Ofis çalışanları caddedeki lokantalarda karınlarını 
doyuracakları bir yer arayışında. Ancak hava 
bozuyor. İlk yağmur damlaları düşerken insanlar 
şemsiyelerini açıyor ya da kapalı alanlara kaçıyor. 
Aniden bir kapkaççı pazarda gezen birinin çantasını 
çalıyor. Etraftakiler onu kovalarken ortalık karışıyor. 
Polis çağrılıyor.

Öğleden sonra yağmur şiddetini artırdı. Şiddetli 
rüzgâr, şemsiyenin altındaki insanların bile 
ıslanmasına neden oluyor. Okuldaki son ders bitti. 
Okul çıkışı parktaki spor sahasında maç yapmak 
için sözleşen öğrenciler koşarak evlerine gidiyor. 
Pazarcılar tezgâhlarını toplamak zorunda kaldı. 
Akşamüzeri yağmur şiddetini iyice artırdı. Sokaklar 
su altında kaldı. İnsanlar su birikintisi içinde karşıdan 
karşıya geçmekte zorlanıyor, çöplerle tıkanan 
mazgalları belediye işçileri açmaya çalışıyor.

ŞEHRİN 
FIRSATLARI VE RİSKLERİ
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ŞEHRİN 
FIRSATLARI VE RİSKLERİ

Bir müddet sonra sokaklardan sanki dereler akıyor, 
önüne gelen her şeyi sürüklüyor. Bir mağazaya 
sığınan yaşlı kadın ‘’Her yer betonla kaplandı. 
Suyu emecek toprak kalmazsa böyle olur.’’ diye 
söyleniyor. Yağmur durdu ve şehre karanlık 
çöktü. Dükkânlar birer birer kapanıyor, çalışanlar 
toplu taşıma araçlarına binmek için duraklara 
doğru ilerliyor. Tiyatroya giden seyirciler yerlerine 
oturmuş, oyunun başlamasını bekliyorlar. Sanat 
galerisindeki resim kursu başlamış bile.

Karanlıkta evlerine dönmeye çalışan insanlar, 
çevreden gelebilecek tehlikelere karşı dikkatli 
olmaya çalışıyor. Tenha sokaklardan geçerken 
her gün gazetelerde okudukları tehlikelere karşı 
uyanık olmaları gerektiğini hatırlıyorlar. 

Okuduğunuz metinde şehrin hangi fırsat ve 
risklerinden söz edilmiştir? Bunlara başka 
neler ekleyebilirsiniz?

Günümüzde dünya nüfusunun %54’ü şehirlerde 
yaşamaktadır. Büyük şehirlerdeki iş imkânlarının 
fazlalığı, kırsal bölgelere oranla yaşam kalitesinin 
yüksek oluşu insanları şehirde yaşamaya 

yönlendiren unsurlardan bazılarıdır. Bunun 
yanında sağlık hizmetlerinden faydalanabilme, 
devletin ve belediyelerin sağladığı hizmetlere 
erişimin kolay oluşu, çocuklara daha iyi eğitim 
sunma gibi nedenler sebebiyle insanların birçoğu 
şehirlerde yaşamayı tercih etmektedir. Bütün 
bunlar, insanların gözünde şehirleri daha önemli 
hâle getirmektedir.

Şehirler, insanlara birçok imkân sunmaktadır. 
Bu da şehirlere olan ilgiyi artırmaktadır. Fakat 
çok sayıda insanın bir arada yaşaması ve 
plansız şehirleşme, birçok sorunu da ortaya 
çıkarmaktadır. Bu sorunlardan bazıları; doğal 
afetlerle başa çıkamama, çevre kirliliği, trafik 
sorunu, şehre uyum problemleri ve çeşitli suçlarla 
karşılaşmadır. Bunlarla baş edebilmemizin en 
güzel yolu şehirde yaşarken karşılaşabileceğimiz 
sorunların farkında olmaktır. Aynı zamanda 
bu sorunlara kişisel ve toplumsal olarak nasıl 
çözümler üretebileceğimiz üzerine düşünmektir.
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ŞEHRİN FIRSATLARI:

Eğitim Fırsatları

• Şehirler, okul öncesi eğitimden yükseköğretime 
kadar insanların isteklerine ve yeteneklerine 
göre birçok farklı eğitim kurumuna erişme 
imkânı sunar (meslek liseleri, güzel sanatlar 
lisesi, sınavla öğrenci alan liseler, özel okullar, 
üniversiteler).

• Derslik sayısı, spor salonu, yurt, kütüphane, 
atölye, laboratuvar gibi imkânlar kırsal 
bölgelerdeki eğitim kurumlarına göre daha 
fazladır.

• Öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre çeşitli kurs, 
sosyal ve sportif faaliyetlere katılma imkânı 
vardır.

• Eğitimle alakalı konferans, seminer, sempozyum 
gibi etkinlikler de şehir merkezlerinde 
gerçekleştirilmektedir.

Sağlık Fırsatları

• Şehir hastaneleri, araştırma hastaneleri, tıp 
fakülteleri şehir merkezlerindedir.

• Şehir merkezlerinde uzman doktor ve sağlık 
personeli sayısı kırsala göre çok daha fazladır.

• Evde bakım hizmetlerine şehir merkezlerinde 
daha kolay ulaşılabilir.

•Şehir merkezlerindeki hastaneler, kırsal 
bölgelerdekilere göre daha donanımlıdır.
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ŞEHRİN FIRSATLARI:

İş Fırsatları

• Fabrikalar, imalathaneler, atölyeler şehir 
merkezlerine daha yakındır.

• Otel, lokanta gibi hizmet sektörleri genellikle 
şehir merkezlerindedir.

• Ticari faaliyetler daha çok şehir 
merkezlerinde yürütülmektedir.

• Birçok meslek alanı, şehir merkezinde 
faaliyet göstermekte ve insanlar yeteneklerine 
göre daha kolay iş bulabilmektedir.

Sanat, Spor Fırsatları ve 
Sosyokültürel Fırsatlar

• Sinema, tiyatro ve sergi salonları şehir 
merkezlerindedir.

• Şehir merkezlerinde her branştan spor 
kulüplerine katılabilme imkânı vardır.

• Spor müsabakalarını izleyebilme imkânı 
vardır.

• Sivil toplum kuruluşları şehir merkezlerinde 
bulunmaktadır.

• Sanatla ilgili eğitim veren kurumlar daha çok 
şehir merkezlerindedir.

Ulaşım Fırsatları

• Toplu taşıma araçları şehirlerde daha yaygın 
kullanılmaktadır.

• Şehir merkezi ve çevresinde kara yolları oldukça 
gelişmiştir.

• Şehir merkezlerinin ulusal ve uluslararası ulaşımı 
kolaydır.
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Şehir, fırsatlar sunduğu kadar bazı riskler de içerir. 
Doğal afetler, şiddet, madde bağımlılığı, trafik 
kazaları, cinsel istismar şehirdede karşılaşılabilecek 
risklerden bazılarıdır.

Deprem, sel, heyelan gibi doğal afetler insanların 
kontrolü dışında gerçekleşir. Afetler gerekli önlemler 
alınmadığı takdirde can ve mal kayıplarına yol 
açar. Şehirlerde nüfus fazla olduğundan daha fazla 
zarara neden olan afetler, çoğunlukla kısa sürelerde 
gerçekleşir. Doğal afetleri önlemek insanoğlunun 
elinde olan bir durum değildir. Fakat insanlar doğal 
afetlere karşı bazı önlemler alarak can ve mal 
kayıplarını önleyebilir veya azaltabilir.

DEPREM

Ülkemizin yüz ölçümünün %42’si birinci derece 
deprem kuşağı üzerindedir. Bazı büyük şehirlerimizin 
birinci derece deprem bölgeleri üzerinde kurulduğu, 
nüfusumuzun yarıdan fazlasının buralarda yaşadığı 
bir gerçektir. Depremlerin oluşturacağı hasarları 
azaltmanın en etkin iki yolu depreme dayanıklı 
yapılar inşa etmek ve toplum olarak depreme karşı
alınacak önlemler konusunda bilinçlenmektir.

Deprem Öncesinde, Sırasında ve Sonrasında 
Yapılması Gerekenler:
• Binanızın depreme dayanıklılığının kontrol edilip 
edilmediğini öğreniniz.
• Aile bireyleri ile deprem sırasında nasıl 
davranacağınızı konuşunuz.
• Kitaplık, yüksek mobilya gibi kolay devrilebilir 
eşyalar ile ağır eşyaların duvarlara veya döşemeye 
sıkıca sabitlenip sabitlenmediğini kontrol ediniz. 
Eşyalarınızı üzerinize düşmeyecek şekilde 
yerleştiriniz.
• Deprem çantasını ailenizle birlikte hazırlayınız.
• Bina içinde iseniz deprem sırasında sakin olup 
cesaretinizi toplayınız ve koşuşmayınız.
• Sağlam bir masa, sıra, mobilya yanına çömelerek 
başınızı koruyunuz. Pozisyonunuzu sallantı 
duruncaya kadar değiştirmeyiniz.

• Bina içinde kalınız. Tiyatro, okul gibi kalabalık 
yerlerde iseniz kesinlikle merdivenlere, asansörlere 
panikle koşmayınız.
• Bina dışında iseniz binalardan dökülecek yıkıntı 
ve camlardan, elektrik direk ve tellerinden uzakta, 
güvenli bir yerde depremin durmasını bekleyiniz.
• Köprü, üst geçit ve tünellerden uzak durunuz. Eğer 
mümkünse ağaç, direk ve enerji nakil hatlarından 
uzakta kalınız.
• Büyük bir depremden sonra artçı depremler mutlaka 
devam edecektir. Bu depremlere karşı hazırlıklı 
olunuz.
• Özellikle ilk üç gün içerisinde yetkililer izin 
vermedikçe sağlam evlerinize dahi girmeyiniz. Aile 
bireylerinizi bir arada tutunuz ve açık bir yerde 
bekleyiniz.
• Varsa yaralılara ilk yardım yapınız.
• Evinizi veya binanızı terk ederken kalın tabanlı 
ayakkabılarınızı giyiniz. Yanınıza kıymetli 
eşyalarınızı, kalın giyecek, battaniye, biraz içme 
suyu ve yiyecek alınız.
• Enkaz ve yıkıntılar arasında, cadde ve sokaklarda 
gelişigüzel dolaşmayınız.

SEL

Seller doğal afetlerin en yaygınlarından biridir. Bazı 
sel olayları birkaç gün içinde meydana gelirken ani sel 
baskınları birkaç dakika içinde yaşadığımız çevrenin 
sular altında kalmasına sebep olabilir. Sel felaketleri 
maddi zarara yol açmakta hatta bu felaketler 
sonucu can kayıpları da yaşanmaktadır. Çarpık 
şehirleşme sonucu dere yataklarının doldurulup 
imara açılması, nehir yataklarının değiştirilmesi ve 
altyapı yetersizlikleri sel felaketlerinin yaşanmasının 
başlıca sebepleridir. Eğer sel tehlikesi olan bir 
çevrede yaşıyorsak bulunduğumuz çevrede selin 
ortalama yüksekliğinin ne olabileceğini öğrenmeye 
çalışmalıyız. Acil durum eylem planları hakkında 
önceden bilgi edinmeliyiz. Ayrıca sel anında tahliye 
yollarını, sığınabileceğimiz yerleri öğrenip tahliye için 
hazırlıklı olmalıyız.

ŞEHİRDE KARŞILAŞILABİLECEK RİSKLER:



37Şehrimiz Kastamonu

TRAFİK

Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları 
sonucu her yıl binlerce vatandaşımız hayatını 
kaybetmekte, on binlercesi de yaralanmaktadır. 
Türkiye’de ve dünyada meydana gelen trafik 
kazalarında en büyük kusur insana aittir. 
İnsanlar trafikte sürücü, yaya, yolcu kimlikleri 
ile farklı roller üstlenmektedir. Bu yüzden 
özellikle kalabalık şehirlerde yaşıyorsak hepimiz 
trafik güvenliği bilincine sahip, çevresine karşı 
sorumluluklarını bilen bireyler olmalıyız.

Trafikte yaya olarak uymamız gereken kurallar:

• Cadde ve sokaklarda kaldırımdan yürümeliyiz.
• Yaya kaldırımı olmayan yerlerde yolun 
solundan yürümeliyiz.
• Karşıdan karşıya geçerken önce sola, sonra 
sağa, daha sonra yine sola bakıp öyle geçmeliyiz. 
Kesinlikle yaya geçidini kullanmalıyız.
• Duran bir taşıtın önünden ve arkasından 
geçmemeliyiz.
• Trafik polisinin işaretlerine uymalıyız.
• Trafik polisinin olmadığı yerlerde trafik 
işaretlerine dikkat etmeliyiz.
• Trafik lambası kırmızı yanarken kesinlikle 
karşıdan karşıya geçmemeliyiz.
• Taşıtlara hiçbir nedenle asılmamalıyız.
• Taşıtlardan inerken taşıtın tam olarak durmasını 
beklemeliyiz.
• Karanlıkta açık renkli kıyafetler giyerek yola 
çıkmalı ve yolun solundan yürümeliyiz.

ŞİDDET

Hepimiz günlük hayatımızda çevremizdeki 
insanlarla ilişkiler kurarız. Bu ilişkilerin sağlıklı 
olarak yürütülebilmesi her şeyden önce karşılıklı 
saygı ile mümkündür. Evimizde, okulumuzda 
ve sosyal hayatımızda karşılaşacağımız 
sorunların en iyi çözüm yolu konuşarak meseleyi 
halletmektir. Aldığımız bütün bu önlemlere 
rağmen fiziksel ve ruhsal olarak bir şiddet 
durumu ile karşılaşabiliriz. Böyle durumları 
ailemizle, okul yönetimiyle, öğretmenlerimizle 
veya rehberlik servisiyle mutlaka paylaşmalı, 
onlardan yardım istemeliyiz.

Gerçek duygu ve düşüncelerin yansıtıldığı açık 
bir iletişim, karşı tarafın ihtiyacına saygılı ve 
güvene dayalı ilişkilerle gerçekleşir. Sorunu net 
bir şekilde tanımlamak şiddete gerek kalmadan 
çatışmanın olumlu sonuçlanmasını, her iki 
tarafın da kazanmasını sağlayacaktır.
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ENGELSİZ YAŞAM

Mert’in sorusuna ne cevap verirsiniz? 

Ülkemizde engelli yurttaşlarımız toplumun 
önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Engelli 
bireyler özel mekânlarını belli bir oranda kendi 
ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemektedir. 
Ancak yaşadıkları mekândan dışarıya adım 
attıklarında, kentsel/kamusal mekânlara 
ulaşabilme ve bu mekânları rahat bir şekilde 
kullanabilmede birçok sorunla karşılaşmaktadır.

Onların kentsel yaşama katılım alanındaki 
ihtiyaçları, engelli olmayan yurttaşlarımızla 
aynıdır. Bu nedenle tüm yurttaşların kent 
mekânlarına ulaşmasını sağlamak çok önemlidir. 
Engelli bireyler de bir başkasının yardımına 
ihtiyaç duymadan işe, okula, alışverişe, spor 
alanlarına, parklara, ibadethanelere kolaylıkla 
gidebilmelidir. Bunun için öncelikle ulaşım olmak 
üzere şehirlerin altyapılarının düzenlenmesi 
gerekir. Bunu sağlamak en başta belediyelerin 
görevidir.

Şehirlerin mimari planlanmasının temel amacı, 
kullanıcıların ihtiyaçlarını tam anlamıyla 
karşılamaktır. Kısaca tasarımın merkezinde 
kullanıcı vardır. Fiziksel mekânlar söz konusu 
olduğunda kullanıcı profili çok çeşitli ve 

değişkendir. Yaşlılar, kalıcı ve geçici engelliler, 
hamileler de bu kullanıcı kitlesi dâhilindedir. 
Toplumdaki tüm bireyler için fiziksel yeterlilik 
geçici bir durumdur. Engelsiz yaşam alanına 
yalnızca engelli bireyler ihtiyaç duymaz. Herkes 
yaşamının bir bölümünde bazı kısıtlılıklarla 
yaşamak durumunda kalabilir. Bir çocuğun, bir 
hamilenin ya da kol veya bacağı kırılmış bir 
kişinin, çocuk arabasıyla çocuğunu gezdiren bir 
ebeveynin, yaşlı bir kişinin hareket kabiliyetleri 
bu kısıtlılıklara örnek gösterilebilir.

Engelli bireylere engelsiz bir şehir hayatı 
sunmak onların kendilerini gerçekleştirmelerine 
imkân tanıyarak daha kaliteli bir yaşam 
sürdürmelerini sağlayacaktır. İstediği zaman, 
istediği saatte, dışarıda kimseye muhtaç 
olmadan dolaşabilmek, alışverişini yapıp bir çay 
bahçesinde çay yudumlayabilmek, yeni çıkan bir 
filmi akranlarıyla birlikte sinemada izleyebilmek,
ibadetlerini yerine getirmek vb. hiçbir zaman 
sorun olmamalıdır. Engelli birey bütün bunları 
özgürce yapabilmelidir. Bunun için öncelikle 
ulaşım olmak üzere şehirlerin altyapılarının 
düzenlenmesi gerekir. 

“Benim adım Mert. Yürüme engelliyim. 
Sadece bacaklarımı kullanamıyorum, o 
kadar. Bu yüzden bir tekerlekli sandalyem 
var. Ülkemizde yürüyemeyen, konuşamayan, 
işitemeyen, göremeyen ya da zihinsel engeli 
olan milyonlarca insanın olduğunu biliyor 
musunuz? Siz de şaşırdınız değil mi? Çünkü 
etrafta çok fazla engelli görmüyorsunuz. Peki, 
neden?”
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Kaldırımlar yüksek olmamalı, genişlikleri bir 
tekerlekli sandalye veya bebek arabası gibi 
araçların sığacağı boyutta olmalıdır. Kaldırımdaki 
rampalar  bu  araçların iniş çıkışlarını 
kolaylaştıracak genişlikte ve eğimde olmalıdır. 
Yaya kaldırımında güzergâhın görme engelliler 
tarafından baston ile kolaylıkla algılanmasını 
sağlayıcı, hissedilebilir yüzeylerden oluşan 
kılavuz izler olmalıdır.

Şimdi engelsiz yaşam alanlarını doğru uygulayan şehirlerden birkaç örnek inceleyelim:

Engellilerin spor ve eğlence amaçlı faaliyetlerde 
bulunmaları için plaj, spor salonu, sinema, tiyatro 
gibi yerlerde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Engelli vatandaşların güvenli bir şekilde 
kullanabileceği görsel ve sesli uyarı sistemleri 
olmalıdır. 

Toplu taşıma araçlarındaki rampa sistemi 
sayesinde  bebek arabasıyla ya da 
engelli aracıyla ulaşım araçlarına rahatça 
binilebilmelidir.

Üst  geçitlerde  bedensel engellilerin 
kullanabilmesi için asansörler bulunmalıdır.

Sakarya

Balıkesir

Kastamonu

Bursa

Batman
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Şehir sadece insanlardan, binalardan, yollardan 
ve araçlardan oluşmaz. Ağaçları, çiçekleri, 
insanları ve hayvanlarıyla bir bütündür. Şehirde 
insanlar kadar diğer canlıların da yaşama hakkı 
vardır. Bu yüzden insan, diğer canlıların da 
haklarını gözetmeli; onlara karşı merhametli ve 
duyarlı olmalıdır. Diğer canlılara karşı duyarlı 
olmak, yaşadığımız çevrenin doğal koşullarının 
ve çeşitliliğinin korunmasıyla mümkündür. 
Bilim insanları, insan hayatının devamı için 
doğadaki çeşitliliğin sürdürülmesi gerektiğini 
vurgulamaktadır. Bu nedenle, şehrimizde 
yaşayan diğer canlıları da düşünerek hareket 
etmeliyiz.

Hem tarihte hem de günümüzde insanların 
doğaya ve diğer canlılara karşı duyarlılıklarının 
birçok örneği vardır. Sakarya Büyükşehir 
Belediyesi, Arifiye ilçesinde gerçekleştirdiği 
yol yapımı sırasında 270 yaşındaki çınar 
ağacına zarar vermemek için yol projesini 
değiştirmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi 
de aralarında yüz yıllık çınarların bulunduğu 
50 ağacı koruma altına alarak bu ağaçların 
bakımını yapmıştır. Ülkemizin birçok şehrinde 
hayvan barınakları kurulmuştur. Bu sayede 
sokak hayvanlarının bakım, barınma ve 
sağlık hizmetleri karşılanmaktadır. 

Atalarımız sıcak günlerde kuşların su içmesi, 
kanadı kırık leyleklerin tedavisi, dağda aç kalan 
kurtlara et verilmesi, sokak köpeklerine yiyecek 
temini, yaralı atların iyileştirilmesi için vakıflar 
kurmuşlardır. Ayrıca cami, medrese, saray 
gibi binaların güneş alan ve rüzgâr vurmayan 
cephelerinde, insanların ulaşamayacağı 
yükseklikte kuş evleri yapmışlardır.

1930 yılında Ulu Önder Atatürk Yalova’da 
köşkün çatısına zarar verdiği için çınar ağacının 
dallarının kesilmesine razı olmamıştır. Ağacın 
dallarının kesilmesinin yerine binanın tramvay 
rayları üzerinde biraz ileriye alınmasını 
emretmiştir. Bu olaydan dolayı günümüzde bu 
köşk ‘’Yürüyen Köşk’’ olarak anılmaktadır.

ŞEHİRDEKİ 
DİĞER CANLILAR

Yalova /Yürüyen Köşk
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Şehir; tabiattan, yeşilden, maviden, şefkat 
ve duyarlılıklardan yoksunluk demek değildir. 
Aksine şehir; güzelliğin, şefkatin ve duyarlılığın 
sembolüdür. Atalarımızın yüzyıllarca sergilediği 
duyarlılığı ve şefkati biz de şehrimizdeki diğer 
canlılara karşı göstermeliyiz. Aşağıda bu konuda 
neler yapabileceğimiz ile ilgili birkaç örnek 
uygulama okuyacaksınız.

Siz de çevrenizde gördüğünüz veya 
yaptığınız uygulamaları söyleyiniz.

Kamuya açık parklar, bahçeler ve ağaçlıklı yollar 
bizim için sadece bir hava değişikliği anlamına 
gelmez, bunlar şehrin ve şehir sakinlerinin 
ciğerleridir adeta. Buradaki bitki ve hayvanları 
korumalı, onlara zarar vermemeliyiz.

Kuşların ulaşabileceği yerlere yiyecek ve su 
bırakabiliriz.Kuşlar bunları fark edip yiyecek ve 
o yere tekrar gelecektir.

Basit malzemeler kullanarak yapacağımız 
kedi ve köpek evleri ile onların soğuktan 
korunmasına biraz olsun yardımcı olabiliriz. 
Yattıkları yerin biraz daha sıcak olması için evde 
kullanmadığımız battaniyeleri içine yerleştirerek 
ya da dışına sararak onlar için daha sıcak bir 
yuva yapabiliriz.

Soğukta kedilerin 6, köpeklerin 17 saat aç 
kalırlarsa donarak öldüklerini biliyor muydunuz? 
Onların vücut sistemleri yemek yiyerek ısı 
salgılayabiliyor. Boşalan yoğurt kapları bu 
iş için en ideal parçalar. Kedi ve köpeklerin 
ulaşabileceği yerlere artan yiyecekleri ve biraz su 
bırakarak birçok canlının hayatını kurtarabiliriz.

Yaralı  ve   hasta  olduğunu düşündüğümüz bir hayvan gördüğümüzde yetkililere bildirmeliyiz. 
Belediyeler yaralı hayvanları alıp tedavi etmektedir. Ülkemizde hayvanlara iyi ve uygun muamele 
edilmesini; hayvanların rahat yaşamalarını, onların en iyi şekilde korunmalarını; her türlü 
mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak amacıyla 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 
çıkarılmıştır.

Bu kanuna aykırı davranmanın suç olduğunu ve bu suçu işleyenlerin cezalandırıldığını biliyor 
muydunuz?
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- Yaşadığı ilin coğrafi konumunu ve coğrafi özelliklerini 
araştırır.

- Yaşadığı şehirdeki insan doğa etkileşimini açıklar.

- Yaşadığı şehrin demografik yapısını açıklar.

- Yaşadığı şehirde karşılaşılabilecek doğal afetleri araştırır.

- Yaşadığı ilin dünden bugüne idari yapısını tanır.

- Yaşadığı şehrin kuruluş ve gelişim sürecini araştırır.

- Yaşadığı şehre komşu ve kardeş şehirlerin benzer ve 
farklı yönlerini araştırır.

3.
ÜNİTE
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ŞEHRİMİ 
TANIYORUM
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Kastamonu ili, Karadeniz Bölgesi’nin 
Batı Karadeniz Bölümü içerisinde yer 
alır. Doğusunda Sinop, batısında Bartın 
ve Karabük, güneyinde Çankırı ve 
güneydoğusunda Çorum illeri bulunur. 
Kuzeyinde Karadeniz ile çevrilidir. Matematik 
konumu ise; 40° - 42°  Kuzey enlemleri 
ile 32° -34°  Doğu boylamları arasındadır. 
Kastamonu ili,  idari olarak 20 ilçe, 1070 
köyden oluşmakta ve 13.136 km2 ’lik 
yüzölçümüne sahiptir. Türkiye’nin yaklaşık 
%1,7’sini kaplamaktadır.

Kastamonu’nun Coğrafi 
Özelliklerine Genel Bakış

Gittiğiniz komşu illerden herhangi 
biri hakkında gördüklerinizi 

anlatınız.

Yeryüzü Şekilleri

Engebeli bir araziye sahip olan Kastamonu’ da dağlar 
oldukça fazla yer kaplamaktadır. İlimiz arazisinin yaklaşık 
%75’ i dağlarla kaplıdır. Kuzeyde Küre Dağları (İsfendiyar 
Dağları) ve güneyde Ilgaz Dağları sıradağ şeklinde 
doğu-batı doğrultusunda uzanmakta ve pek çok zirve 
noktasını barındırmaktadır. Küre Dağları üzerindeki 
zirvelerin başlıcalarını Yaralıgöz Dağı (2019m), Göynük 
Dağı (1770m), Harami Dağı (1556m), Dikmen Dağı 
(1471m), Kurtgirmez Dağı (1450m), Güruh Dağı (1493m), 
Ballıdağ (1400m) ve Isırganlı Dağı oluşturmaktadır. Ilgaz 
Dağları üzerindeki zirvelerin başlıcalarını; Büyük Hacet 
Tepesi(2587m), Küçük Hacet Tepesi(2313m), Köklüce 
Dağı (1974m), Elekdağ (1208m), Tosya Dağı, Eğriceova 
Dağı (1872m), Dedem Dağı (1565m) oluşturmaktadır. 



45Şehrimiz Kastamonu

Bu dağ sıraları kıyı ile iç kesimler 
arasındaki doğal ve beşeri şartları 
farklılaştırmanın yanısıra ulaşımı da 
güçleştirmekte ve ulaşımın belirli 
güzergâhlardan yapılmasına sebep 
olmaktadır. Kastamonu-Seydiler-Küre-
İnebolu güzergâhında karayolu ulaşımı 
Oyrak Geçidi (1210m), Ecevit Geçidi 
(1275m) ve Çuhadoruğu Geçidi (995 
m) ile sağlanmaktadır. Kastamonu-
Çankırı arasındaki ulaşımda Ilgaz Geçidi 
(1875m), Kastamonu-Tosya arasındaki 
ulaşımda da Tosya Ilgaz’ı Geçidi 
(1560m) kullanılmaktadır.

İlimizdeki plato sahaları genel olarak Küre 
ve Ilgaz Dağları arasındaki sahalarda ve 
dağ eteklerinde yer alır. Bu platoların il 
genelinde kapladığı alan yaklaşık olarak 
%22’dir. İl genelinde en bilinen plato 
sahası Devrekani Platosu’dur.

İlde ova özelliği gösteren alanlar oldukça 
azdır ve parçalıdır. İl yüzölçümünün 
yaklaşık olarak %4’ü ovalıktır. Bu ovalar 
genellikle akarsu vadileri boyunca 
uzanırlar. 

Kastamonu’da ovalar az yer kaplamaktadır. 

Bunun nedenleri hakkındaki 
düşüncelerinizi yazınız.

İklim Özellikleri

İlimizin iklim özellikleri incelendiğinde, genel olarak Karadeniz 
iklimi’nin etkili olduğu görülmektedir. Ancak,  Karadeniz kıyısından 
iç kesimlere gidildikçe Karadeniz iklimi yerini Karasal iklime bırakır. 
Küre Dağları ve Ilgaz Dağları’nın doğu-batı yönündeki uzanışı 
kıyı ile iç kesimler arasındaki iklim farklılığının temel nedenidir. 
Kıyı kesimlerde sıcaklık ortalamalarında yıl içerisinde değişiklik 
az olurken, iç kesimlere gidildikçe mevsimler arası sıcaklık farkları 
artmaktadır. Karadeniz kıyısındaki yerleşim yerlerinde yıllık ortalama 
sıcaklıklara 13-15 °C iken, iç kesimlerdeki yerleşim yerlerinde yıllık 
ortalama sıcaklıklar 10 °C’nin altına inmektedir. 

Yağış miktarı kıyılarda daha fazla iken iç kesimlere gidildikçe 
azalmaktadır. İnebolu, Cide, Bozkurt ve Çatalzeytin gibi Karadeniz 
kıyısındaki ilçelerde yıllık ortalama yağış miktarı 1000 mm’nin 
üzerindeyken, iç kesimlerdeki Devrekani, Kastamonu Merkez ve 
Tosya gibi ilçelerde yıllık ortalama yağış miktarı 500 mm’nin altına 
düşmektedir. 
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BİLGİ NOTU:

Endemik Tür nedir?
Dünya üzerinde sadece belli bir bölgede 
yetişebilen bitki türlerine endemik bitki adı 
verilir.

Bitki Örtüsü

Kastamonu, bitki örtüsü bakımından oldukça 
zengindir. Kıyılardaki ormanlık alanda, iğne yapraklı 
ağaç türlerinden kızılçam, sarıçam, karaçam, köknar, porsuk, geniş yapraklı ağaç türlerinden ise; 
kayın, meşe, dişbudak, akçaağaç, kızılağaç, karaağaç, kestane, ıhlamur, şimşir, yabanıl fındık, kavak, 
gürgen, çınar gibi ağaçlar vardır. Ilgaz Dağları ile Devrez Çayı Vadisi arasında Tosya ormanları yer 
almaktadır. Burada da karaçam, sarıçam, meşe ve köknar gibi türlere rastlanmaktadır. Kıyıdan iç 
kesimlere gidildikçe yükselti artar, bu kesimde kayın ve köknar ağaçları yaygınlaşır. İlimizde endemik 
türler de oldukça yaygındır. Bu türlerden bazıları şunlardır: Papatya, Çiğdem, Turna gagası, Korunga, 
Gelincik, Gelin parmağı, Kanarya otu

Aşağıda verilen endemik türlere ait resimlerin altına isimlerini yazalım.

.................................

.................................

.................................

................................. .................................

.................................

.................................
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Başlıca Su kaynakları

Kastamonu akarsu bakımından oldukça zengindir. 
Gökırmak, Devrez Çayı, Araç Çayı, Devrekâni Çayı, Aydos 
Çayı, Zarbana Çayı başlıca akarsularıdır. Bunlardan başka 
pek çok küçük dere ve çay bulunmaktadır. İlimiz doğal göl 
bakımından zengin değildir. Doğal göl olarak sadece Tosya 
ilçesinde yer alan ‘Dipsiz Göl’ bulunur. Yapay göl (baraj) 
ve göletlerin sayısı oldukça fazladır. Örnek olarak şunlar 
verilebilir: Karaçomak Barajı (Kastamonu Merkez), Beyler 
Barajı (Devrekani), Karadere Barajı (Taşköprü), Taşçılar 
Göleti (Daday), Sevindik Göleti (İhsangazi), Tuzaklı Göleti 
(Araç) Kösençayırı Göleti (Tosya). Baraj ve göletler sulama 
amaçlı inşa edilmişlerdir.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?

Türkiye’deki edemik türelerin %6 sının ilimiz sınırları içerisinde olduğunu biliyor muydunuz?
Küre Dağları Milli Parkı 157 endemik türü barındırıyor.
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İnsan Doğa Etkileşimi

Yeryüzündeki tüm canlılar yaşamını doğada sürdürmektedir. Doğa ise 4 farklı ortamın bir 
araya gelmesiyle ortaya çıkan bir sistemler bütünüdür. Bu farklı ortamlar atmosfer (havaküre), 
hidrosfer(suküre), litosfer (taşküre) ve biyosfer (canlıküre) olarak adlandırılır. Dünyanın her yerinde 
doğal şartlar aynı değildir. Başta insanlar olmak üzere tüm canlılar doğal şartlara uygun yaşam 
tarzı belirlemek zorundadır.  İnsanların giydiği kıyafetler, beslenme  olanakları ve yaptığı ekonomik 
faaliyetler farklılaşmaktadır.

İl genelinde iklim, yer şekilleri, toprak ve su kaynakları çeşitlilik 
gösterdiğinden ekonomik faaliyetler ve yaşam koşullarında da 
farklılıklar ortaya çıkmaktadır. İlin kırsal yerleşim alanlarında 
özellikle orman örtüsünün yoğun olduğu alanlarda yakacak 
olarak odun yaygın olarak kullanılmaktadır. İlçe merkezlerinde 
kömür kullanımı yaygındır. Ancak,  2008 yılından itibaren 
merkez ilçede doğal gaz kullanımı başlamıştır. Günümüzde 
Tosya, Taşköprü, Seydiler ve Devrekani ilçelerinde de 
doğalgaz kullanımı yaygınlaşmıştır. İlimizde ormanlar geniş yer 
kapladığından orman ürünleri insanların geçim kaynaklarından 
biridir. Ayrıca kırsal kesimdeki konutların ana yapı malzemesi 
ağaçtır.  Mobilya ve ağaç işçiliği il genelinde önemli bir geçim 
kaynağıdır. Örnek vermek gerekirse Tosya Marangozlar 
Sitesi, Merkez ilçedeki sunta fabrikaları, Kastamonu Organize 
sanayideki fabrikalar hammadde olarak orman ürünlerini 
kullanmaktadır.
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İl genelinde arazinin dağlık ve engebeli olması ulaşım olanaklarını olumsuz etkilemektedir. Özellikle 
Kuzey-güney doğrultusunda ulaşım Oyrak Geçidi,  Ecevit Geçidi,  Ilgaz Geçidi ve Tosya Ilgaz’ı 
Geçidi gibi geçitlerden sağlanmaktadır.   Kış aylarında kar yağışlarının fazla olması, sıcaklıkların 
sıfır derecenin altına inmesi ulaşımı zorlaştırmakta,  kış lastiği kullanımını zorunlu hale getirmektedir. 
Kastamonu’ nun Ankara ile ulaşımında kullanılan Ilgaz Dağı Geçidi’ne yapılan “15 Temmuz İstiklal 
Tüneli” ile olumsuz ulaşım koşulları ortadan kaldırılmış, sürücülerin trafik güvenliği artırılmış, yakıt 
ve zaman tasarrufu sağlanmıştır. 

Yetiştirilen ürünler de doğal koşullara bağlıdır. İklim koşullarının izin vermediği bir ürünün yetiştirilmesi 
mümkün olmadığı gibi yetiştirilmeye çalışılsa da oldukça maliyetli olacaktır. İl genelinde doğal şartlar 
değişiklik gösterdiği için yetiştirilen ürünlerde de çeşitlilik fazladır. 

Kastamonu’da buna bağlı olarak da genellikle tahıl tarımının 
yapıldığı ve buna bağlı olarak da hayvancılığın yaygın olduğu 
görülmektedir. Kıyı şeridinde sebze ve meyve üretimi yaygındır. 
Devrez Çayı’ nın geçtiği Tosya Vadisi’ nde ise pirinç üretimi ön 
plana çıkmıştır. Şeker pancarı tarımı il ekonomisinde önemli 
bir yere sahiptir. Kastamonu Merkez, Taşköprü ve Devrekani 
ilçelerinde yaygın olarak üretimi gerçekleştirilmektedir. 
Kıyı kesimlerde balıkçılık faaliyetleri oldukça yaygındır. 
Mevsiminde tutulan balıklar il genelindeki yerel pazarlarda 
satışa sunulmaktadır. Başta ormanların kapladığı alanın 
genişliği ve bünyesinde pek çok ağaç türünün yanında bitki 
türlerini de barındırması arıcılık faaliyetinin de il genelinde 
yaygın olarak yapılmasını sağlamıştır.

Yetiştirilen bitkisel ve hayvansal ürünler 
insanların beslenme alışkanlıklarını 
etkilemiştir. Siyez bulguru, Pirinç, değişik 
sebze ve meyveler, hayvansal gıdalar ildeki 
yemek kültürünün temelini oluşturur.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

Taşköprü ilçemizde dünyaca ünlü “Taşköprü sarımsağı” yetiştirilmektedir. İçerisindeki selenyum miktarı 
sarımsağa hem lezzet katmakta hem de kalitesini yükseltmektedir.

    Oyrak Geçidi                                          Ilgaz Geçidi
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Kastamonu’nun 
Nüfus Özellikleri

Türkiye’ de nüfus dengeli bir şekilde dağılmamıştır. 
Bazı coğrafi bölgeler ve iller yoğun nüfusa sahipken, 
bazıları seyrek nüfusludur. Kastamonu ili sınırları 
içerisindeki nüfus dağılışı da dengesizdir. Bu 
durumun ortaya çıkmasında hem doğal hem de 
beşeri faktörler etkilidir. İklim koşulları, yer şekilleri, 
toprak yapısı ve bitki örtüsünün dağılışı doğal 
faktörler; ulaşım, sanayi tesisleri, ticari faaliyetler ve 
göç beşeri faktörler içerisinde yer alır. İl genelinde 
arazinin dağlık ve engebeli olması, kıyı ile iç kesimler 
arasında doğal ve beşeri şartların farklılaşmasına 
neden olmuştur. Bu farklılık nüfusun il içerisindeki 
dengeli dağılımını engellemiştir. Kastamonu 
Merkez, Taşköprü ve Tosya çevreleri ile Karadeniz 
kıyı kuşağı yoğun nüfuslanmıştır. İl genelindeki 
nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının oldukça 
altındadır. Türkiye’nin nüfus yoğunluğu 2018 yılında 
km2 ye 107 kişidir. Kastamonu’ nun nüfus yoğunluğu 
ise km2 ye 29 kişidir.

Tablo : Kastamonu İlinin Yıllara Göre 
Kır, Şehir ve Toplam Nüfusu

Yıllar Kır Nüfusu Şehir Nüfusu Toplam Nüfus
2007 175681 184685 360366
2008 176196 184228 360424
2009 169839 189984 359823
2010 166163 195059 361222
2011 162055 197704 359759
2012 157802 202006 359808
2013 161048 207045 368093
2014 154719 214188 368907
2015 145765 226868 372633
2016 140582 236363 376945
2017 138559 233814 372373
2018 150703 232670 383373

Kaynak: TÜİK

Kastamonu il nüfusu yıllara göre incelendiğinde; 
ilk nüfus sayımının yapıldığı 2007 yılından Aralık 
2018 arasındaki dönemde toplam nüfusta artış 
ve azalışlar yaşandığı görünmektedir. Doğum-
ölüm oranları ve göçler nüfus miktarındaki 
değişikliğin başlıca sebebidir. Kır ve şehir 
nüfusları incelendiğinde ise şehir nüfusu artış 
göstermiş, kırsal nüfus azalmıştır. Türkiye 
genelinde yaşanan köyden şehre göç olayı 
ilimizde de görülmektedir.
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Kadın-Erkek Nüfus Dağılım Tablosu’ na 

göre; Kadın nüfusunun fazla olduğu ilçeler:

Erkek nüfusunun fazla olduğu ilçeler:

Nüfusu 10000 ve üzeri olan ilçeler:

Tablo :  İlçelere Göre Kadın-Erkek Nüfus 
Dağılımı(2018)

İlçeler Erkek 
Nüfusu

Kadın 
Nüfusu

Toplam 
Nüfus

Abana 2204 2044 4248
Ağlı 1594 1602 3196
Araç 9306 9557 18863
Azdavay 3924 3802 7726
Bozkurt 5002 4918 9920
Çatalzeytin 3546 3489 7035
Cide 11855 11474 23329
Daday 4282 4467 8749
Devrekani 6743 6739 13482
Doğanyurt 3086 3067 6153
Hanönü 2098 2058 4156
İhsangazi 2656 2813 5469
İnebolu 10960 10778 21738
Küre 3147 2972 6119
Merkez 74647 74284 148931
Pınarbaşı 3116 2904 6020
Şenpazar 2589 2413 5002
Seydiler 2073 2070 4143
Taşköprü 19075 19774 38849
Tosya 19528 20717 40245
TOPLAM 191431 191942 383373

Kaynak: TÜİK

BİLGİ NOTU:

Nüfus yaş gruplarına göre 3 
gruba ayrılmıştır.

• 0-14 yaş grubu çocuk nüfusu 
olarak adlandırılır.

• 15-64 yaş grubu çalışma 
çağı(yetişkin) nüfus olarak 
adlandırılır.

• 65 yaş ve üzeri nüfus ise yaşlı 
nüfus olarak adlandırılır.
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İnsanların yaşadığı yeri çeşitli sebeplere bağlı 
olarak terkedip başka bir yere taşınmasına 
göç denir. Türkiye’nin pek çok ilinde göç 
yaşanmaktadır. İnsanlar çalışmak, eğitim almak 
vb. sebeplerle başka illere göç etmektedir. 
Kastamonu ilinin 2007-2018 yılları arasındaki 
göç durumu aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
İlimizden başka illere göç edenler olduğu gibi 
başka illerden ilimize gelenler de olmuştur. 

İlimizde göç olayı incelendiğinde, göçün 
genellikle Türkiye’nin büyük şehirlerine ve ilimizin 
komşularına yapıldığı görülmektedir.  Özellikle 

İstanbul ve Ankara göçün yoğun olarak verildiği 
şehirlerdir. TÜİK’ in kamuoyuyla paylaştığı 
verilere göre ilimiz nüfusunun 1,5 katı kadar 
Kastamonulu İstanbul’ da yaşamaktadır. Komşu 
iller ve yakın illere olan göçte dikkat çekicidir. 
Bu göçlerin yaş gruplarına bakıldığında 15-39 
yaş aralığındaki nüfusun daha fazla göç ettiği 
tespit edilmiştir. Çalışma çağındaki nüfusun 
göç sayılarının fazla olması ekonomik nedenleri 
öne çıkarmaktadır. Diğer bir ifadeyle genç nüfus 
çalışmak için, okumak için Kastamonu dışına 
çıkmakta ve uzun süre geri dönmemektedir. 
Geriye yaşlı nüfus kalmaktadır. 

- İnsanlar neden göç eder?

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
….................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
- Sizce başka ülkelerde de göç yaşanır mı?
……………………………………………………………………………………………………………
….................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
…................................................................................................................................................
.……………………………………………………………………………………………………………

ETKİNLİK
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Dönemler A l d ı ğ ı 
Göç

Ve r d i ğ i 
Göç

Net Göç 
Sayısı

2017-2018 27.175 18.397 8.778
2016-2017 18.729 20.052 -1.323
2015-2016 20.577 18.898 1.679
2014-2015 21.601 18.092 3.509
2013-2014 17.539 18.163 -624
2012-2013 19.911 15.658 4.253
2011-2012 14.340 13.933 407
2010-2011 15.023 15.482 -459
2009-2010 13.811 15.422 -1.611
2008-2009 13.047 14.570 -1.523
2007-2008 14.775 14.003 772

Yandaki tabloya göre;

Nüfusun arttığı yıllar:

Nüfusun azalığı yıllar:

- Türkiye’de bir ilden başka bir ile göç eden insanların olduğunu biliyoruz. Peki ilimizden 
başka ülkelere insanlar göç eder mi? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
….................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
- Başka ülkelerden ilimize göç edenler var mıdır? Örneklerle açıklayınız.
……………………………………………………………………………………………………………
….................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
…................................................................................................................................................
.……………………………………………………………………………………………………………
….................................................................................................................................................

KAYNAK: TÜİK-2018
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İlimizde Doğal Afetler

İlimizde Deprem

Deprem riski ile ilgili yapılan bilimsel bir çalışmada 
ilimizin %46’sı birinci derece, %22’si ikinci 
derece, %24’ü üçüncü derece, %8’i dördüncü 
derece deprem bölgesinde yer almaktadır.”

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD) 
tarafından hazırlanan Kastamonu deprem 
haritasına göre;

- Tosya, İhsangazi, Araç, Kastamonu Merkez 
ve ilin kuzeybatı köşesinde bulunan araziler 1. 
derece deprem riski taşımaktadır. 

- Cide, Pınarbaşı, Daday, Devrekani (güneyi), 
Seydiler (güneyi), Taşköprü ve Hanönü (güneyi) 
2. derece deprem bölgesindedirler. 

- Doğanyurt, Şenpazar, Ağlı, Azdavay, Küre, 
Seydiler (kuzeyi) ve Hanönü (kuzeyi) 3. derece 
deprem bölgesi içerisinde kalmaktadır. 

- 4. derece deprem bölgesinde ise İnebolu, 
Bozkurt, Abana ve Çatalzeytin ilçeleri yer alır. 

- İlimizde 5. derece deprem bölgesi 
bulunmamaktadır. 5. derece deprem bölgesi 
deprem riskinin en az olduğu alanlardır.

Doğal afetler insan etkisinin ya da müdahalesinin olmadığı olaylardır. Ancak gerekli tedbirler 
alınmazsa en fazla zararı insanlar görmektedir. İlimizin coğrafi özellikleri düşünüldüğünde deprem, 
sel ve heyelan sık yaşanabilecek doğal afetlerdir. Çığ ise ilimizde  nadiren görülen doğal afettir. 
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Yukarıda deprem öncesinde, deprem sırasında 

ve deprem sonrasında yapılması gerekenler 

verilmiştir. Siz de deprem ile ilgili alınması 

gereken diğer önlemleri sınıf ortamında 

tartışarak aşağıya yazınız.

İlimizde deprem riskinin yüksek olduğu görülmektedir. Depremin zararını en aza indirmek için bilmemiz 
ve uygulamamız geren bazı önlemler şunlardır:

- Binalar sağlam zemine inşa edilmelidir.

- Yaşadığımız yerdeki bireylerin katılımı ile afete 
  hazırlık planları ve tatbikatları yapılmalıdır.

- Deprem çantası hazırlanmalıdır.

- Yaşam alanlarımızdaki eşyaların sabitlenmesi 
  gereklidir.

- Panik yapılmamalıdır.

- Hasarlı yapılardan mümkün olduğunca 
  uzak durulmalıdır.

- Bilgi kirliliği olmaması için yetkili kişilerin 
  açıklamaları dikkate alınmalıdır.

 Tosya Depremi/1944
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Kastamonu’da hayvanlar sele kapıldı
Kastamonu’nun Taşköprü 
ilçesinde aniden bastıran sel 
sonrası büyükbaş hayvanlar 
sele kapılarak gözden kayboldu. 
Sarımsak tarlasında çalışan 
işçiler de, sel nedeniyle mahsur 
kaldı. Mahsur kalan işçileri 
itfaiye ekipleri kurtardı. Sel 
nedeniyle araçlar su altında 
kalırken, birçok evi de su bastı.

www.kastamonuguncel.com adresinden alınarak sadeleştirilmiştir

Sel, yağmur sularının ve eriyen karların akışa 
geçerek yüzeyi kaplamasıdır. Taşkın olarak ta 
adlandırılır. Aşırı yağışlar sonrasında akarsuların 
yataklarına sığmaması sonucu ortaya çıkar.

İlimizde her ne kadar orman zenginliği çok olsa 
da yeryüzünün engebeli olması sel afetine zemin 
hazırlamaktadır. Seller gerek tarım arazilerine 
gerekse, yerleşim yerlerine zarar vermekte hatta 
can kayıplarına sebep olmaktadır.

Siz de sel olayının etkilerini ve sonuçlarını en 

aza indirmek için neler yapılması gerektiğini 

sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

• Dere yataklarına yerleşim yapılmamalıdır.

• Yerleşim yerleri içinden geçen dere yatakları ıslah 
edilmelidir.

• Mevcut yeşil alanlar korunmalı ve artırılmalıdır.

• Eğimli yamaçlarda teraslama ve ağaçlandırma
   yapılmalıdır.

• Şehir içindeki tahliye kanallarının bakımları sürekli 
yapılmalıdır.

• Akarsu yataklarından ve çukur alanlardan yüksek 
  yerlere doğru hızlıca gidilmelidir.

• Kendinizi güvenceye almadan selden etkilenen  
  kapalı alanlara girilmemelidir.

• Yetkililerin uyarıları dikkatle dinlenmeli ve temiz su 
kaynaklarının kullanılmasına özen gösterilmelidir.
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Kastamonu'da Heyelan 
13 Köyü Ulaşıma Kapattı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 

meydana gelen heyelan nedeniyle 

13 köye ulaşımı sağlayan yol 

kapandı. Alınan bilgiye göre, 

Kastamonu'nun Bayramgazi, 

Yaşarlı, Keşlik, Ulu, Işığan, 

Dursun, Kestanesökü, Sakızcılar, 

Kızılcaelma, Şeyhoğlu, Çiçekyayla, 

Koşmapınar ve Yaylatepe 

köylerine ulaşımı sağlayan yolun 

Bayramgazi köyü mevkisinde 

henüz belirlenemeyen nedenle 

heyelan oluştu.

Heyelan sebebiyle yol ulaşıma kapandı. 

Yetkililer, yol açma çalışmalarına başlanacağını bildirdi.
20.11.2016   AA

AA/Ümit Yorulmaz

Toprak ve kaya parçalarının, aşırı yağışların etkisiyle eğimli arazilerde, eğimin olduğu yöne doğru 
hareket etmesine heyelan(toprak kayması) denir.

Kastamonu, dağlık ve engebeli arazilerin geniş yer kapladığı ve ilkbahar yağışlarının çok oluğu 
bir ilimizdir. Bu nedenle heyelan olayları oldukça fazla görülür. Bu durum  yolların kapanmasına, 
ulaşımın aksamasına, yerleşim yerlerinin zarar görmesine, can ve mal kayıplarına sebep olmaktadır.

Haberde yer alan henüz belirlenemeyen neden sizce ne olabilir? 

DÜŞÜNELİM TARTIŞALIM PAYLAŞALIM

Heyelanın olumsuz etkilerini en aza indirmek için neler yapılması gerektiği hakkındaki 
düşüncelerinizi aşağıya yazarak arkadaşlarınızla paylaşınız. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………............................................
.....................................................................................................................................................
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Dünden Bugüne Kastamonu
Kastamonu’nun, arkeolojik bazı kazı ve 
yüzey araştırmaları sonucunda Paleolitik 
Dönem’den günümüze kadar kesintisiz 
bir kronolojiye sahip olduğu görülür. Tarihi 
anlamda Kastamonu’ da ki ilk insan izleri MÖ 
10.000 yıllarına kadar uzanmaktadır.
 
MÖ 2 binlerde, Anadolu tarihi coğrafyasına 
bakıldığında Kastamonu ve çevresinde Pala 
ve Tummana adı verilen kavimlerin yerleşik 
olduğu görülür.     

Bölgeye daha sonra Hititler hâkim olmuştur. 
MÖ 1200’lerde bölge, Hititler’in yıkılmasıyla 
sırasıyla; Frig, Lidya ve Pers hâkimiyetine 
girmiştir. Bu hâkimiyet, batıdan ve doğudan 
gelenler için istila niteliğindedir. Bu da bölgenin 
ne kadar değerli ve istenilen bir yer olduğunu 
göstermektedir.
     
Pers hâkimiyeti sırasında bölgenin Satraplık 
yani eyalet olması ile Büyük İskender’in 
ölümünden sonra bölge Pontus Devleti’nin 
hâkimiyetine girmiştir.

Bölge, MÖ 1. yy’da Roma İmparatorluğu 
hâkimiyetine girmiştir. Antik dönemde 
Paflagonya (Paphlagonia) diye adlandırılan 
Kastamonu ve çevresi, Roma İmparatorluğu 
hâkimiyetinde, antik Pompeipolis adını 
almıştır. MS 4. yy’dan 13.yy’a kadar Bizans 
İmparatorluğu hakimiyeti görülür. 

1084’te Bizans İmparatorluğu’nun elinden 
Danişmendli  Emir Kara Tekin Bey’in almasıyla 
başlayan süreç, 1211 yılına kadar Bizans 
ile el değiştirmeyle devam etse de, Anadolu 
Selçuklu Devleti’ne bağlı Emir Hüsameddin 
Çoban Bey tarafından kesin olarak fethi 
sağlanmıştır. Böylece Çobanoğulları Beyliği 
kurulmuştur. 

1295 yılına kadar süren Çobanoğulları Beyliği 
hakimiyetinden sonra,  bölgede Candaroğulları 
Beyliği kurulmuştur. İsfendiyar beyden sonra 
“İsfendiyaroğulları” adını da alan beyliği, Fatih 
Sultan Mehmet 1460 yılında imparatorluk 
sınırları içine katarak  Anadolu Türk Siyasi 
Birliğini sağlamış ve sancak haline getirmiştir.

İlimizde Dünden 
Bugüne İdari Yapı
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Hatta Fatih’in oğlu Cem Sultan 1469 da Kastamonu’da Sancak Beyliği yapmış ve adını bügün hala 
taşıyan Cem Sultan Bedesteni’ni yaptırmıştır.
       
1903 yılı Kastamonu Vilayet Salnamesine göre Kastamonu Vilayeti, Kastamonu, Bolu, Sinop 
ve Kengiri (Çankırı) sancaklarından oluşmakta, bu sancaklara bağlı 22 kaza ve 27 nahiyeye 
bölünmektedir.
       
Kastamonu Sancağının doğu sınırı Sivas ve Trabzon, güneydoğusu Ankara ve Hüdavendigar 
(Bursa) vilayetleri, batısı İzmit Sancağı ile çevrili olup, kuzeyinde Karadeniz yer almaktadır.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

Pompeipolis antik kenti ile ilgili arkeolojik çalışmalar, 
Bülent Ecevit Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi 
Tayyar GÜRDAL başkanlığında sürmekte ve kentin 
fiziksel yapısı ortaya çıkarılmaktadır.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

Farsça kökenli bir kelime olan salname, belirli konulara ilişkin yılda bir çıkarılan dergi ve kitaplara verilen addır.

Milli Mücadele ve Sonrasında Kastamonu

Kastamonu, Milli Mücadele döneminde büyük yararlılık 
göstermiştir. Özellikle Ankara'ya İnebolu-Kastamonu yoluyla 
yiyecek, giyecek, para, cephane ve silah nakli yapılmıştır. 
Mustafa Kemal, Milli Mücadele sırasında; “Gözüm cephede, 
kulağım İnebolu’da’’ diyerek ilimizin stratejik önemini ve 
sağladığı katkıyı dile getirmiştir. Milli Mücadele dönemindeki bu 
hizmetlerin hatırlanması amacıyla İnebolu-Ankara arasındaki 
yola İstiklal Yolu denmekte ve her yıl “İstiklal Yolu”  etkinlikleri 
gerçekleştirilmektedir.

Kastamonu, 1460 yılında Fatih sultan Mehmet tarafından 
kesin olarak fethedildikten sonra düşman işgaline uğramamış 
ender şehirlerimizden biridir. İlimiz, tarihi boyunca ait olduğu 
devlet otoritesine hep bağlı kalmış, canı ve malıyla daima 
devletinin emrinde çalışmıştır.

20.yy başlarında yapılan Trablusgarb, Balkan ve 1.Dünya 
Savaşlarında, özellikle Çanakkale Cephesi savaşlarında 
en fazla şehit veren illerden biri olma şerefine sahiptir. Aynı şekilde, Milli Mücadele döneminde ve 
terörle olan mücadelemizde en fazla şehit veren illerin başında gelmektedir.
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Ahmet oğlu Ahmet :
                 
Daday Askerlik Şubesi o gün dolup taşıyor, gelenler oğullarının, 
yakınlarının, kocalarının akıbetini öğrenmek için çabalıyor, 
cephedeki yakınlarından bir haber bekliyorlardı. Çanakkale 
Savaşı’nda şehit olanların listesi gelmişti.
                 
Bolatlar Köyünden Cemile Hanım da askerdeki eşinden bir haber 
alabilmek için sabah erkenden yola çıkmıştı. Ürkek adımlarla şube 
binasından içeri girdi. Komutan;
               
 - Buyur bacım bir şey mi istedin?
 - Kocamdan bir haber var mı? diye soracaktım.
           - İsmi nedir?

O anda, Cemile Hanım kocasının ismini bir türlü hatırlayamadı. 
Şube Komutanının önündeki liste gözüne ilişti. İçerisi kor gibi yanmaktaydı. 
Çünkü dışarıda figan edenler vardı.

            - Siz listeyi bir okuyun, ben şu derim.

Liste bir hayli kabarıktı. Komutan listeyi okumaya başladı.

 - Bolatlar Köyü’nden Ahmet oğlu Ahmet. Çanakkale Kereviz Deresi’nde Şehiden vefat...!
      
Dediğinde, Cemile Hanım olduğu yerde donup kaldı. Hiçbir şey söyleyemedi. Acısını içerisine 
gömmüş, eliyle yüzünü kapatmıştı. Büyük bir acıyla Askeri şubeden ayrıldı. Çarşının içerisindeki 
tahta köprüye geldiğinde sağ elinin avucundan ve bileğinden oluk gibi kanın ılık ılık aktığını, 
akan kanın sıcaklığından hissetti.
                
Cemile Hanım ağlamamak için elinin tabanını ağzına bastırmış, bu esnada dişleriyle elinin 
tabanını ısırmıştı. Farkında değildi. 
    Kaynak Kişi: Halil Serdar Bıyıklı-Öğretmen Mustafa Bostancı

Cemile TİFTİK(1878-1968)

İlçelerimiz
Cumhuriyet’in İlanından sonra Kastamonu, 20 Nisan 1924 tarihinde sancaklar kaldırılınca yapılan 
yeni değişikliklerle 12 ilçesiyle birlikte, il haline gelmiştir. Günümüzde merkez ilçe dışında 19 ilçeye 
sahiptir.        

Araç 
Araç ilçemiz, doğusunda Kastamonu ve İhsangazi, batısında 

Safranbolu, kuzeyinde Daday, güneyinde Kurşunlu ve Çerkeş 
ilçeleriyle çevrilidir. İlçenin kapladığı alan 1.878 km2, deniz 

seviyesinden yüksekliği ise 641 metredir. İl merkezine uzaklığı 
45 km. dir. 1866 yılında belediye teşkilatı kurulan Araç, 1868 

yılında ilçe olmuştur.
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Ağlı  
Ağlı ilçemizin doğusunda Seydiler, batısında Azdavay, kuzeyinde 
Küre ve güneyinde Daday ilçeleri bulunmaktadır. İlçe genelinde 
engebeli bir arazi yapısı mevcuttur. Deniz seviyesinden 
yüksekliği 1100 m. dir. Karayolu ile il merkezine uzaklığı 50 km. 
dir. 1918 yılında da belediye teşkilatı kurulmuştur. 1990 tarihinde 
ilçe olmuştur. Ağlı ilçemiz, Azdavay, Pınarbaşı, Şenpazar ve Cide 

ilçeleri yol güzergâhı üzerindedir.

Abana 
Abana ilçemiz Karadeniz sahilinde bulunmaktadır. İlçenin 

Karadeniz’e olan toplam sahil şeridi 11 km olup, yüzölçümü 33 
km2 dir. İl merkezine uzaklığı 110 km. dir. Doğusunda Çatalzeytin, 

batı ve güneyinde Bozkurt ilçesi bulunur. Cumhuriyet döneminde 
Abana 1945 yılında ilçe yapılmış, 1953 tarihinde ilçeliğine son 

verilmiş, 1968’de  tekrar ilçe yapılmıştır.

Azdavay 
İlçemizin kuzeyinde Doğanyurt, kuzeybatısında Şenpazar, 
batısında Pınarbaşı, güneyinde Daday, doğusunda Ağlı ve 
kuzeydoğusunda Küre ilçeleri ile komşudur. 840 km2 lik bir alana 
sahiptir. İl merkezine karayolu ile uzaklığı 78 km dir. İlçe merkezinin 
deniz seviyesinden yüksekliği 830 m dir.  Azdavay 1946 tarihinden 

itibaren ilçe olmuştur. 

Bozkurt 
Bozkurt ilçemiz ilimizin Karadeniz’e kıyısı olan bir ilçesidir. Eski 
adı Pazaryeri’dir. Kastamonu’ya karayolu ile uzaklığı 98 km 
dir. İlçemiz kuzeyde Karadeniz ve Abana, doğuda Çatalzeytin, 

batıda İnebolu, güneybatıda Küre ve güneyde Devrekâni ile 
komşudur. 1952  yılında Bozkurt Belediyesi fiilen kurulmuştur. 
1968 yılında da ilçe statüsüne kavuşmuştur.

Cide 
Cide ilçemiz, kuzeyde Karadeniz, doğuda Doğanyurt, güneyde 
Şenpazar ve Pınarbaşı, batıda Bartın ilinin Ulus ve Kurucaşile 
ilçeleri ile çevrilidir. İlçenin kapladığı alan 683 km2 dir.  İlçemiz İl 
Merkezine 135 km uzaklıktadır. 1868 yılında ilçe olmuştur.
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Çatalzeytin 
Çatalzeytin, ilimizin Karadeniz kıyısındaki ilçelerinin en doğusunda 

yer alır. İlçenin yüzölçümü 318 km2 dir. Kuzeyde Karadeniz, batıda 
Abana ve Bozkurt, güneybatıda Devrekani, güneyde Taşköprü 
ve doğuda Sinop ilinin Türkeli ilçesi ile komşudur. Çatalzeytin 

Kastamonu’ya 105 km uzaklıktadır. Belediye teşkilatı 1911 yılında 
kurulmuştur. Çatalzeytin 1954 tarihinde ilçe yapılmıştır.

Daday 
İlçemizin, güneyinde Araç ilçesi, güneydoğusunda İhsangazi, 
doğusunda Kastamonu Merkez, kuzeyinde ise Pınarbaşı, Azdavay 
ve Ağlı ilçeleri, batısında Karabük ilinin Eflani ilçesi bulunmaktadır. 
Daday ilçemiz Kastamonu il merkezine 29 km uzaklıktadır. Deniz 
seviyesinden 980 m yükseltide bir ova görünümündedir. Daday’ın 
1869 yılında yayınlanan Kastamonu Salnamesine göre Kastamonu 

Sancağı’nın ilçesi olduğu bilinmektedir.

Devrekani 
Devrekani ilçesi doğuda Taşköprü, batıda Seydiler ve Küre, 
kuzeyde İnebolu, Bozkurt ve Çatalzeytin güneyde Kastamonu 

Merkez ilçe ile komşudur. İl merkezine karayolu ile uzaklığı 32 
km dir. 1944 yılında ilçe statüsünü kazanmıştır. 

Doğanyurt  
Doğanyurt ilçemiz doğusunda İnebolu, batısında Cide, 
güneybatısında Şenpazar, güneyinde Azdavay ve Küre ilçeleri ve 
kuzeyinde de Karadeniz ile çevrilidir.  272 km2 alana sahip olan 
ilçe toprakları sahil kesiminde kurulmuş olup, dağlık ve engebeli 
bir arazi yapısına sahiptir. İl merkezine İnebolu ilçesi üzerinden 
121 km uzaklıktadır. 1990 yılında ilçe yapılmıştır.     

Hanönü 
İlimizin en doğusundaki ilçemizdir. Batıda Taşköprü, kuzey, 

güney ve doğuda Sinop iline komşudur. Hanönü, ismini ilçe 
merkezinde bulunan tarihi Han’dan almıştır. İlçe merkezinin 

Kastamonu’ya uzaklığı 72 Km’dir. İlçemiz Gökçeağaç bucağı 
ismi ile Taşköprü ilçesine bağlıyken 1988 tarihinde Hanönü adıyla 

belediye kurulmuştur. 1990 yılında ilçe olmuştur.
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Küre 
İsfendiyar Dağları üzerinde İç Anadolu‘yu Karadeniz kıyı şeridine 
bağlayan yol güzergâhındadır. İlçe dağlık ve sarp bir yapıya 
sahiptir. İnebolu, Bozkurt, Devrekani, Seydiler, Ağlı, Azdavay 
ve Doğanyurt olmak üzere 7 ilçemizle sınırı vardır. Bakır madeni 
ilçenin en önemli ekonomik unsurudur. İlçe merkezi Kastamonu‘ya 
karayolu ile 60 km uzaklıktadır. 1926 yılına kadar İnebolu İlçesine 

bağlı nahiye iken 1926 da ilçe olmuştur.

Pınarbaşı  
İlçenin doğusunda Azdavay, batısında Bartın, kuzeyinde Cide, 

kuzeydoğusunda Şenpazar, güneyinde ise Daday ve Karabük 
vardır. İlçenin Yüzölçümü 571 km2, Kastamonu’ ya karayoluyla 

uzaklığı 97 km dir. 1988 tarihinde ilçe olmuştur. 

Seydiler 
İlçe doğusunda Devrekâni, güneybatısında Daday, kuzeybatısında 
Ağlı, kuzeyinde Küre ve güneyinde Merkez ilçe ile çevrilidir. İl 
merkezine 33 km mesafede bulunmaktadır. Cumhuriyet öncesi 
İnebolu ilçesine bağlı olan Seydiler, 1926 yılında Küre’nin ilçe 
oluşu ile buraya bağlanmış, daha sonra Devrekâni’ye bağlanarak 
uzun süre Bucak statüsünde idare edilmiştir. 1967 yılında belediye 

teşkilatı kurulan Seydiler, 1991 
tarihinde ilçe olmuştur.

Şenpazar 
İlçe, kuzeyde Cide, güneyde Azdavay, kuzeydoğuda Doğanyurt 
ilçeleri ile komşudur. İl merkezine 100 km uzaklıktadır. 1954 

yılında nahiye olmuş, 1974 yılında Belediye teşkilatı kurulmuş 
olup; 1987 yılında ilçe olmuştur.

Taşköprü  
İlçe, doğusunda Sinop ve Hanönü, güneydoğusunda Çorum, 
güneyde Tosya, batıda Kastamonu Merkez ve Devrekâni, 
kuzeyde Çatalzeytin ile çevrilidir. Kastamonu’yu Sinop’a bağlayan 
karayolu üzerinde, Kastamonu’ya 45 km uzaklıktadır. 1869 yılında 
Belediye Teşkilatı kurulmuştur.
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BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

Beyaz Şeritli İstiklal Madalyası savaş esnasında cephe gerisinde yararlılık gösteren veya yardımı bulunanlara 
verilen madalyadır.

Tosya 
İlçe, güneyinde, güneydoğusunda ve doğusunda Çorum, batı ve 

güneybatısında Çankırı, kuzeyinde Taşköprü ve kuzeybatısında 
Kastamonu Merkez ile çevrilidir. İl merkezine uzaklığı 79 
km’dir. Tosya 1926 yılında ilçe olmuştur. Pirinç önemli bir geçim 

kaynağıdır. İlimizin en büyük ilçesidir.

İhsangazi
İhsangazi ilçemiz, Ilgaz Dağları’nın kuzey eteklerinde kurulmuştur 
ve Kastamonu ilinin Çankırı ile sınırını oluşturmaktadır. İlçenin 
güneyinde Çankırı ili Ilgaz ilçesi bulunmakta ve Ilgaz Dağları’nın 
zirvesi doğal sınır olarak iki ili ayırmaktadır. Kuzeyinde Daday 
ilçesi, doğusunda Kastamonu Merkez ilçe, batısında ise Araç ilçesi 
bulunmaktadır. İlçenin il merkezine uzaklığı 28 km dir. Kapladığı 
alan 384 km2 dir. İhsangazi ilçemiz, 1968 yılına kadar Mergüze adıyla 
bilinmekte olup, 1968 yılında Belediye, 1987 yılında ilçe olmuştur. 

İnebolu 
İnebolu ilçemiz Kastamonu’nun kıyı şeridindeki ilçelerinden 
biridir. Kuzeyden Karadeniz’le çevrili olan ilçemiz doğuda Abana 
ve Bozkurt, batıda Cide, güneyde ise Devrekâni, Küre ve 

Azdavay ilçelerine komşudur. İl merkezine uzaklığı 92 km dir. 
1800’lü yılların sonunda İnebolu ilçeye dönüştürülmüştür. Milli 
mücadeleye katkılarından dolayı 9 Nisan 1924 tarihinde TBMM 
kararıyla “Beyaz Şeritli İstiklal Madalyası” ile ödüllendirilmiştir. 
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 Haritada numaralarla gösterilen ilçelerimizin isimlerini örnekteki gibi yazınız.

1- 6- 11- 16-

2- 7- 12-Kastamonu       
(Merkez)

17-

3- 8- 13- 18-

4- 9- 14- 19-

5- 10- 15- 20-

ETKİNLİK
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Kastamonu’nun Kuruluş ve 
Gelişim Süreci

MİLATTAN ÖNCE (MÖ)

Yapılan arkeolojik kazı ve yüzey araştırmaları 
sonucunda, Kastamonu’nun Paleolitik 
Dönem’den günümüze kadar kesintisiz bir 
kronolojiye sahip olduğu görülmektedir.

MÖ 2000
MÖ 2000 yıllarında Kastamonu ve çevresinde 
Gaslar bulunmaktaydı. Tarihi kayıtlarda savaşçı, 
ata binmeyi çok iyi bilen ve cesur insanlar olarak 
ifade edilmektedirler. 

MÖ  1650
Gas kavminin Kastamonu ve çevresindeki 
hakimiyetine MÖ 1660 yıllarında tarih sahnesine 
çıkan Hititler son vermiş ve yaklaşık 600 yıl 
bölgenin hakimi olmuşlardır.

MÖ 1200
Hitit İmparatorluğu’nun milâttan önce 1190 
yıllarına doğru Orta Avrupa’dan gelen Frigler 
ya da Brigler tarafından yıkılmasından bir süre 
sonra Kastamonu yöresi Frigler’in hâkimiyetine 
girdi. 

MÖ 675
Milâttan önce 676’da Frigya Devleti’nin Kimmer 
istilâsına uğraması üzerine yörede daha sonra 
Lidyalılar üstünlük sağladı. 

MÖ 550
Ancak bu üstünlüğe milâttan önce 546’da 
Persler tarafından son verilince Kastamonu 
havalisinin de içinde bulunduğu geniş bir alan 
Pers Krallığı’nın idaresine geçti. Herodotos’un 
kaydettiğine göre Paflagonyalılar, Persler’in 
üçüncü satraplığında yer almaktaydı. Bu 
dönemde diğer Pers topraklarında olduğu gibi 
yöre satraplar tarafından yönetildi. 

MÖ 330
Persler’in MÖ 334-333’te Makedonya Kralı 
İskender’e yenilmesiyle de Makedonyalılar’ın 
idaresine girdi. 
Milâttan önce 323’te İskender’in ölümü üzerine iç 
karışıklık ve iktidar mücadeleleri başladı. Yöreye 
bir süre sonra Pontus Krallığı hâkim oldu. 

MÖ 65
Daha sonraları burayı almak isteyen Romalılar’la 
Pontus Krallığı arasında milâttan önce 88-64 
yıllarında yoğun mücadeleler meydana geldi. Bu 
mücadeleler sonunda burası milâttan önce 64 
yılından itibaren Roma’nın nüfuz sahasına girdi. 

Tarihte Kastamonu
Yapılan arkeolojik kazı ve yüzey araştırmaları bize 
gösteriyor ki Kastamonu tarihi Paleolitik döneme 
kadar uzanmaktadır.
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MS 625
MS 626’da İran merkezli Sasanî hükümdarı 
Hüsrev Perviz, Anadolu’ya girerek İstanbul 
önlerine kadar ilerlemiş ve bu şekilde 
Kastamonu bölgesi de bir süreliğine Sasanilerin 
hakimiyetine girmiştir. Bunun hemen arkasından 
Bizans imparatoru Herakleios (610-641), yaptığı 
seferlerle Sasaniler’i Anadolu’dan ve dolayısıyla 
Kastamonu bölgesinden çıkarmıştır. Aynı 
zamanda Herakleios, Anadolu’da birtakım idarî 
ve askerî düzenlemelerde bulunarak burasını 
“thema”lara ayırmıştır. Anlaşıldığı kadarıyla 
Kastamonu, Zonguldak, Çankırı ve çevresini 
içine alan bölge VII. asırda henüz, Bukellarion 
themasının içinde bulunuyordu.

MS 670
Hz. Muhammed dönemi ile başlayan İslâm 
Devleti’nin devamı niteliğinde ortaya çıkan 
Emevîler, kısa süre içinde sınırlarını Anadolu 
istikametinde de genişletmiş ve 670’li yıllardan 
itibaren bu devletin orduları İstanbul önlerine 
kadar gelmiştir. Bu tarihlerde İslâm ordularının 
akıncı kuvvetleri Çankırı, Kastamonu ve hatta 
Sinop’a kadar ulaşmıştır. 

MS 715
Emevîlerin İstanbul kuşatmasını başlattıkları 
bir sırada (715) ise Kastamonu, Muhammed b. 
Mervan idaresindeki Müslüman ordularının eline 
geçmiş, ancak bu şehir daha sonraları Bizans’la 
Araplar arasında sık sık el değiştirmiş; Müslüman 
Araplar bu bölgede uzun süre tutunamamıştır. 

    MS 825
Bizans imparatoru Theophilos (829-842), daha 
önce Bizans’ın Balkanlarda ve Anadolu’da ele 
geçirdiği yerleri kolay yönetebilmek amacıyla 
oluşturduğu bir tür eyalet sistemi olan “thema”ları 
yaygınlaştırmış, bu çerçevede Bukellarion 
themasına ait bulunan arazinin kuzeydoğu 
köşesini yani Kastamonu, Çankırı, Zonguldak 
çevrelerini Paflagonya (Paphlagonia) theması 
adıyla tesis etmiştir. Paflagonya tabirinin 
bir eyalet adı olarak IX. yüzyıldan itibaren 
kullanıldığı anlaşılmaktadır.

MS 1050
X. yüzyılda Kastamonu ve çevresi, Bizans’ın 
Anadolu’daki on yedi eyaletinden biri durumunda 
idi. Ancak XI. yüzyılın ilk yarısında Bizans’ın 
zayıflaması ile bu eyalet de, diğerleri gibi büyük 
kargaşalıklar içinde kalmıştır. M.1057 yılında 
İsaakios I. Komnenos (1057-1059) Paflagonya 
eyaletinde imparator VI. Mikhail’in muhalifleri 
tarafından imparator ilan edilmiş ve İstanbul’a 
gelerek tahta çıkmıştır.

MS 1075 
26 Ağustos 1071’de vuku bulan Malazgirt 
Meydan Muharebesi’nin akabinde Anadolu’nun 
büyük bir kısmı gibi Kastamonu bölgesi de 
Selçuklu Türklerinin hakimiyeti altına girmeye 
başlamıştır. Selçukluların Anadolu harekatı 
sırasında, bölgenin önemli şehirlerinden 
olan Çankırı ve Kastamonu civarına ilk Türk 
birliklerinin, Selçuklu kumandanı Artuk Bey 
veya onun Anadolu’dan ayrılmasından sonra, 
tahminen 1074’lerde Selçuklu ordularının 
başında gösterilen Tutak komutasında gelmiş 
oldukları ileri sürülebilir.

MİLATTAN SONRA (MS)

MS 400
Kastamonu yöresi, Roma İmparatorluğu’nun 395’te ikiye ayrılmasının ardından Doğu Roma 
İmparatorluğu’nun hâkimiyetinde kaldı ve bu hâkimiyet Türkler’in Anadolu’ya 
girmesine kadar sürdü.
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Dânişmendnâme’ye göre Kastamonu’nun fethi, 
1074’lerden itibaren Emir Dânişmend Gazi 
ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Dânişmend Gazi’nin komutanı olarak gösterilen 
Artukî ve Emir Kara Tegin, 1075 veya hemen 
sonrasında Amasya istikametinden hareketle 
bugünkü Çankırı’yı fethetmişlerdir. Bu fetihten 
hemen sonra bölgenin yönetimini ve fetih 
faaliyetlerinin liderliğini üzerine alan Kara 
Tegin, önce Kastamonu’yu ve sonra ise 1084-
85’te Sinop’u ele geçirerek, bu şehirde bulunan 
Bizans devlet hazinesine ait bol miktarda altın 
ve paraya el koymuş, neticede Kastamonu-
Sinop çevrelerini içine alan bir beylik kurmuştur. 

MS 1130 
Batı bölgelerinde Macar seferini tamamlayıp 
sükûneti temin eden imparator Ioannes (Yuannis) 
Komnenos (1118-1143), daha sonra Bitinya 
ve Paflagonya eyaletlerini geçerek Kastamon 
(Kastamonu) üzerine bir sefer düzenleyerek 
şehri kuşatmıştır ve 1130 yılında bu bölgeyi ele 
geçirmiştir. 

MS 1133
Ancak kısa süre sonra Bizanslıların Balkanlar’da 
meşgul bulunmasından ve imparatorun eşi 
İrene’nin ölümünden faydalanan Dânişmendli 
Emir Gazi, Kastamonu’yu kuşatıp burasını tekrar 
Türk hakimiyetine sokmuştur (M.1133).

MS 1134 - 1200
Kısa süre içinde Bizans'ın Kastamonu'yu 
Türkler’den geri aldığı anlaşılmaktadır. Bir kez 
daha Emir Gazi’nin kurtardığı Kastamonu, 
onun ölümü üzerine yine Bizans’ın eline 
geçmiştir (1134). Yaklaşık bir asır boyunca 
Bizans ve Türkler arasında sık sık el değiştiren 
Kastamonu yöresi, XII. Yüzyıl sonlarında kesin 
olarak Türklerin eline geçmiştir. 
Nitekim, Türkiye Selçukluları 
devlet teşkilatında Bizans’a karşı 
kurulan iki “Uc” merkezinden 
biri olan Kastamonu’nun henüz 
Alâaddin Keykubâd’ın şehzadeliği 
zamanında, “Melikü’l-Ümerâ” ve 
“Sağ Kol Beylerbeyi” Hüsameddin 
Çoban Bey’in yönetiminde 
olduğunu kaynaklar bildirmektedir.

13. YÜZYIL

ÇOBANOĞULLARI BEYLİĞİ

Kastamonu Fatihi olarak bilinen ve Selçukluların 
büyük komutanlarından birisi olan Hüsamettin 
Çoban Bey tarafından kurulmuştur. Hüsamettin 
Çoban Bey, Bizans’a karşı yapmış olduğu gaza 
hareketleri, bölgenin Türk – İslam yurdu olması 
yolunda yaptığı uğraşlar ve imar faaliyetleri yanı 
sıra Suğdak, Kırım, Kıpçak ve Rus ülkelerine 
yaptığı sefer (1223-1227) neticesinde elde ettiği 
zafer ve şöhret ile de Anadolu Türk tarihinde 
önemli bir yere sahiptir.

Hüsamettin Çoban Bey’in vefatının ardından 
Beyliğin başına geçen oğlu Alp Yürek ve onun 
oğlu Muzaffereddin Yavlak Arslan devrinde de 
gaza ve iskan mücadelesi devam etmiştir. Bu 
dönemde (13. Yüzyıl ikinci yarısı) Anadolu’da 
Moğol zulmünden kaçan alim, edib, tabip, gezgin, 
garip vb. herkese kucak açan Çobanoğulları 
Beyliği’nin son hükümdarı Muzaffereddin Yavlak 
Arslan’ın oğlu Nasıreddin Mahmud Bey olmuştur.

Babası ve dedesi gibi Mahmut Bey hakkında 
da tarihi kaynaklarda pek fazla bilgi 
bulunmamaktadır. 1292 yılında babasının bir 
savaşta şehit düşmesinin ardından beyliğin 
başına geçen Nasıreddin Mahmud Bey’in 
Bizansa karşı gaza faaliyetlerine ağırlık verdiği, 
İlhanlı – Selçuklu mücadelesinde tarafsız kaldığı 
tahmin edilmektedir. 

1309 yılına gelindiğinde Candaroğulları 
Beyliği’nin ikinci hükümdarı Süleyman Bey ile 
yaptığı savaşı kaybeden Mahmut Bey’in bu 
savaşta ölümüyle Çobanoğulları Beyliği’de son 
bulmuştur.
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ÇOBANOĞULLARI BEYLİĞİ’NİN TARİHSEL ÖNEMİ

Kısa süren tarihsel serüvenlerinde Kastamonu 
bölgesinin Türk ve İslam kimliğine bürünmesi, 
Bizans topraklarına gazalar tertip etmesi ve 
adeta Anadolu Türklüğü ile Bizans arasında bir 
kalkan olması açısından önemli bir işlev ortaya 
koymuşlardır. Bununla birlikte Çobanoğulları 
Beyliği döneminde Kastamonu ve havalisinde 
ilmi ve kültürel hayat da olabildiğince 
ilerlemiştir. Başta Hüsameddin Çoban Bey 
ve Muzaffereddin Yavlak Arslan olmak üzere, 
beyliği idare eden hükümdarlar ilim ve din 

adamlarını himaye ederek ülkelerinin bu anlamda gelişmesine öncülük etmişlerdir.

Meşhur Kutbeddin Şirazi’nin Kastamonu havalisine gelerek burada Muzaffereddin Yavlak Arslan’a 
ithaf ettiği İhtiyarat-i Muzafferi isimli bir astronomi kitabı ele alması, günümüze ulaşamayan Atabey 
Medresesi, Muzaffereddin Medresesi gibi eğitim müesseseleri ile Yılanlı Darüşşifası (o dönemin 
uygulamalı Tıp Fakültesi) beyliğin ilme verdiği önem ve katkının birer nişanesidir.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

Atabeygazi Camii’nde her Cuma namazında, imam minbere KILIÇ kuşanarak çıkmaktadır. 

CANDAROĞULLARI BEYLİĞİ

1300’lü yılların başında, İlhanlı Hükümdarı 
Geyhatu tarafından Eflani’nin idaresi 
kendisine verilen Şemseddin Yaman Candar 
tarafından kurulmuştur. 1309 yılında, 
Çobanoğulları Beyi Nasıreddin Mahmud 
Bey’i yaptığı savaşta yenip öldüren Süleyman 
Bey (1.Süleyman Paşa), Kastamonu’yu 
beyliğinin merkezi yapmıştır. Süleyman Paşa, 
1. İbrahim Bey, Adil Bey ve Kötürüm Beyazıd 
dönemlerinde (1309 – 1384) gücünü artırarak, 
kısa sürede Anadolu’daki diğer beyliklerle boy 
ölçüşebilecek kudrete kavuşmuştur.

Ancak taht mücadeleleri sebebiyle bir ara (1385 – 1402) Sinop ve Kastamonu merkezli olarak 
ikiye bölünmüştür. Hatta 1392 yılında Kastamonu kolunun hükümdarı olan II. Süleyman Paşa’nın 
Osmanlı Devleti ile yaptığı mücadelede Yıldırım Beyazıt tarafından öldürülmesiyle, İsfendiyar Bey’in 
hükümdarı olduğu Sinop kolu varlığını sürdürmüştür.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

İsmailbey Külliyesi içinde yer alan Deve Hanı’nda, develerin bağlandığı taşların halen durduğunu biliyor 
muydunuz? 
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Ankara Savaşının (1402) ardından, Osmanlı Devleti’nin kan kaybetmesini fırsat bilen İsfendiyar Bey, 
Timur’un iznini alarak eski Candaroğlu topraklarının tamamına sahip olmuştur. Candaroğullarının 
en uzun süre beylik yapan hükümdarı olan İsfendiyar ve sonrasında II. İbrahim ile son hükümdar 
Kemalettin İsmail Bey dönemlerinde Osmanlı Devleti ile siyasi rekabet devam etmiştir. 1420’li yıllarda 
İsfendiyar Bey’in torunu Hatice Hüma Hatun ile Osmanlı Padişahı II. Murat evlendiğinde kurulan 
akrabalık bağı bu siyasi rekabeti etkilememiştir.

Bu evlilikten doğan Fatih Sultan Mehmet, annesinin Kastamonulu olması sebebiyle, aynı zamanda 
Kastamonu’nun bir evladıdır. Candaroğulları Beyliğinin son hükümdarı Kemalettin İsmail Bey 
zamanında Kastamonu, ilmi, kültürel ve sosyal açıdan en zengin dönemini yaşamıştır. Tarih 
sahnesinde bir buçuk asırdan uzun süre kalan beylik, Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı 
topraklarına katılmıştır (1461). Fatih’in annesinin Candaroğlu ailesinden olan Hatice Hüma Hatun 
olmasından dolayı olacak, Kastamonu ve Sinop şehirleri savaşsız ve kansız bir şekilde el değiştirmiştir. 

CANDAROĞULLARI BEYLİĞİNİN TARİHSEL ÖNEMİ

Selçuklulardan sonra Karadeniz coğrafyasında kurulan önemli beyliklerden birisi olan Candaroğulları, 
Anadolu’daki Türkmen beylikleri içersinde Karamanoğullarından sonra en uzun ömürlü ikinci beylik 
olmuştur. Halkının hemen hemen tamamı Türkmenlerden meydana gelen Candaroğulları, sahip 
olduğu liman kenti Sinop’un ticari öneminden dolayı ekonomik anlamda dikkate değer bir gelişmişlik 
düzeyine sahip olmuştur.

Ekonomik zenginliğe paralel olarak ilim ve kültürde de ileri bir seviyeye ulaşan Candaroğulları, 
Karadeniz’in bir Türk Gölü haline gelmesindeki katkılarıyla da dikkat çekmektedir.

DÜŞÜNELİM TARTIŞALIM PAYLAŞALIM

Candaroğulları Beyliği’nin son hükümdarı ve Fatih Sultan Mehmet’in dayısı olan Kemalettin 
İsmail Bey’in, adını taşıyan külliyede bulunan türbeyi kimin için yaptırdığını araştırınız.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………............................................
.....................................................................................................................................................
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Osmanlı Devleti Dönemi (1461 – 1923)

Candaroğulları Beyliği’nin 1461 yılında savaşsız ve kansız 
bir şekilde Osmanlı topraklarına katılmasının ardından, 
birkaç asır Candaroğlu hanedanına sahip kişiler Osmanlı  
Devleti hizmetinde etkin rol almışlardır.

XV. yüzyıl son yarısında Kastamonu, Osmanlı Devleti’nin 
bir sancağı olarak idare edilmiş ve buraya sancakbeyi 
olarak Fatih Sultan Mehmet’in oğlu Şehzade Cem Sultan 
atanmıştır. XVI. yüzyıla gelindiğinde Kastamonu, Osmanlı 
Devleti’nin Anadolu Beylerbeyliği’ne bağlı 18 sancağından 
birisidir. 

1600’lü yıllarda da bu durum değişmemiştir. Bu yüzyıllarda 
Kastamonu Sancağı; Kastamonu Merkez, Araç, Daday, 
Devrekani, Küre, Göl, Hoşalay (Doğanyurt, Cide çevresi), 
Taşköprü, Boyabat, Durağan, Sinop ve Ayandon (Türkeli 
civarı) kazalarından müteşekkil idi.1700’lü yıllarda Kastamonu, Osmanlı idari sistemi içinde Anadolu 
Eyaletine tabi 15 sancaktan birisidir. 

1826’lı yıllara gelindiğinde Anadolu’da mutasarrıflıkların tesis edilmesiyle birlikte Kastamonu da 
Mutasarrıflık haline getirilmiştir.  1836 yılında Sinop, Kastamonu sancağından ayrılarak müstakil 
sancak yapılmış, böylece Kastamonu vilayetinin sınırları bu yıllarda biraz küçülmüştür. Tanzimat 
Döneminde, 1850’li yıllarda Osmanlı Devleti dahilindeki 32 eyaletten birisi Kastamonu’dur. Kastamonu 
Eyaleti; Kastamonu, Sinop, Bolu ve Viranşehir sancaklarından oluşmaktadır (Bugünkü Karabük, 
Bartın, Zonguldak ve Düzce illeri). Osmanlı Devleti’nde 1864 Vilayet Nizamnamesi’nin yürürlüğe 
girmesinin ardından “Eyalet” sisteminden “Vilayet” sistemine geçilmiş ve bazı kazalarla nahiyeler 
ortadan kalkmış; Kastamonu Vilayeti’nde 93 olan kaza sayısı 18’e, nahiye sayısı 34’e inmiştir. 

1876 yılı verilerine göre Kastamonu Vilayeti;
Kastamonu Sancağı (8 kaza ve nahiyeleri)
Bolu Sancağı (5 kaza ve nahiyeleri)
Sinop Sancağı ( 2 kaza ve nahiyeleri)
Çankırı Sancağı (2 kaza ve nahiyeleri) olmak üzere 17 kazadan müteşekkildir.
1908 yılında da aynı durum söz konusudur.
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Kastamonu Adının Kökeni

Kastamonu adının nereden geldiği hakkında birçok fikir ileri sürülmüş ve burası tarihin çeşitli 
dönemlerinde değişik isimlerle anılmıştır. Şehrin adı İslam coğrafyacılarının eserlerinde Kestamuniya, 
Kastamonuyi, Kastamuni; Bizans kaynaklarında Kastamonu; Ortaçağ Batı kaynaklarında Castamea, 
Casstimana, Castemol şeklinde anılmaktadır. Osmanlı kaynaklarında ise genellikle Kastamoni 
ismine yer verilmektedir.
Kastamonu isminin menşei ile ilgili herhangi bir kaynağa dayanmayan, tamamen rivayetler ve 
tahminlerin ürünü olan birkaç tez ileri sürülmüştür.
GAS- TUMANNA : MÖ 2000 yılları civarında bölgede hakim olan Gaslar’dan yola çıkılarak, “Gasların 
Kenti” manasına gelen “Gas- Tumanna” kelimelerinden Kastamonu isminin türediği ileri sürülen bir 
görüştür.

KASTRA – KOMMEN : Yine yörede II. yüzyılda hakim olan Bizans hanedanı Kommenlerden yola 
çıkılarak; şehirde yapılan kaleye “Kommenlerin Kalesi” manasına gelen “Kastra-Kommen” denildiği, 
bu kelimenin zamanla Kastamonu’ya dönüştüğü ileri sürülmektedir.

KASTIN NEYDİ MONİ: Halk dilinde dolaşan efsanevi bir hikayeye göre ise; kalenin Türkler tarafından 
kuşatıldığı, kale komutanının kızının Türk komutana aşık olduğu ve kalenin anahtarını bu komutana 
atarak, kalenin düşmesine sebep olduğu, bu nedenle babası tarafından kalenin surlarından aşağı 
atıldığı ve atılırken de babasının “Kastın neydi Moni!” diye haykırdığı anlatılmaktadır. Kale komutanın 
bu nidasından Kastamonu isminin doğduğu hikayelendirilmektedir.

Elbette yukarıda anlatılan rivayet ve görüşlerin hiçbirisinin tarihi bir bilgi ya da belge dayanağı 
bulunmamaktadır ve tamamen tahmin ve efsaneler üzerine kurgu oluşturulmuştur. Sonuçta 
Kastamonu isminin menşei ile ilgili elimizde somut bir belge bulunmamaktadır.

Bayraklı Sultan
Bizanslılar tarafından yapılan, Çobanoğulları ve 
Candaroğulları dönemlerinde gördüğü onarımlarla 
Türk mimari tarzını yansıtmaya başlayan 
Kastamonu Kalesi’nin kuzeybatı burcunda bir kabir 
bulunmaktadır ve bu kabrin başında da bayrağımız 
dalgalanmaktadır.

Bu kabrin, kalenin fethi esnasında orada şehit düşen 
genç nalbant çırağı Yunus Mürebbi’ye ait olduğu 
rivayet edilmektedir.

Hikayeye göre; Yunus Mürebbi, bir gece rüyasında 
Peygamber Efendimizi (s.a.v.) görmüş ve rüyasında aldığı emirle, ertesi günü ordunun 
sancaktarlığını üstlenmiştir. Savaşın en kritik zamanında, kendisini koruyan Kara Duran, 
Deli Sungur, Derviş Musa adlı akıncı beyleri ve askerlerinin himayesinde burca tırmanmış 
ve sancağı dikerek zaferin kazanılmasında büyük katkı sağlamıştır. Sancağı diktiği burçta 
Bizans askerleri tarafından şehit edilmiş, ancak şehit olmasına rağmen sancağı bırakmamış bir 
vaziyette bulunmuştur. Zaferden sonra da şehit düştüğü yerde defnedilerek kabrinin başı ucuna 
bırakmadığı sancak dikilmiştir. Ve 8 asırdır bu kabrin başucunda daima bayrak dalgalanmaktadır.
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Komşu ve Kardeş Şehirler
Komşu Şehirler
Kastamonu’yu çevreleyen komşu illerimizden Bartın ve Sinop’un Karadeniz’ e kıyısı bulunmaktadır. 
Deniz turizmi bu iki ilde gelişmiştir. Kıyı şeridindeki kumsal ve plajların fazlalığı deniz turizmini 
geliştirmiştir.

Çankırı ve Çorum illeri kıyıdan uzak olduğu için Karadeniz ikliminin etkisi hissedilmez. Bu iki ilde 
karasal iklim koşulları yaşanmaktadır. Ilgaz Dağları Çankırı ile Kastamonu arasında doğal bir 
sınır oluşturmaktadır. Dağın zirvesinin kuzeyi Kastamonu ili sınırları içerisinde, güney yamaçları 
ise Çankırı ili sınırları içerisinde kalmaktadır. Bu illerde bitki örtüsü de ilimizden farklıdır. Tarım ve 
hayvancılık faaliyetleri ise benzerdir. İlimiz ile Çankırı arasındaki “Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli” 
ulaşımı oldukça kolaylaştırmıştır. Çorum çevresine göre orta ölçekli bir sanayi şehri konumundadır.
Karabük ili demir çelik sanayisinin bulunduğu bir şehirdir. Safran yetiştiriciliği, Safranbolu ilçesindeki 
tarihi evler ve lokum üretimi ile ön plana çıkmaktadır. İlimizdeki tarihi evlerle Safranbolu’daki tarihi evler 
benzerlik göstermektedir. Komşu illerimizin tamamında üniversite bulunmaktadır. Bu üniversiteler; 
Karabük Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Hitit Üniversitesi (Çorum) 
ve Sinop Üniversitesi olarak adlandırılmaktadır. 

 
1-Yandaki haritada komşu illerimizin bulunduğu 
yerleri gösteriniz.

2-Bartın iline komşu ilçeler: …………………

3-Çorum iline komşu ilçeler:…………………

4-Sinop iline komşu ilçeler:…………………

5-Çankırı iline komşu ilçeler:…………………..

6-Karabük iline komşu ilçeler:…………………..

 

“İnceburun” denilince akla gelen komşu ildir.          …………………………… 
Leblebi diyorum.                     ……………………………
Başkentle aranızda ben varım.        ……………………………
Yaşantımızın pek çok alanında kullanılan bir madenin işlendiği yerdir.     ……………………………
Deniz turizmi denilince akla gelen batı komşumuzdur.      ……………………………

ETKİNLİK

ETKİNLİK

Komşu illerimizle ilgili detaylı bilgilere ulaşmak isterseniz;

www.karabuk.gov.tr  www.karabuk.bel.tr   www.kastamonu.gov.tr , kastamonu.bel.tr  
www.cankiri.gov.tr , www.cankiri.bel.tr       www.corum.gov.tr , corum.bel.tr, 
www.bartin.gov.tr , bartin.bel.tr                    www.sinop.gov.tr , www.sinop.bel.tr
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Güroymak Belediyesi - Bitlis
Alsancak Belediyesi - Kıbrıs

Kardeş  Şehirler

Günümüz dünyasında iletişim 
imkanlarının artmasıyla; insanlar, 
şehirler hatta ülkeler arasında 
ekonomik, kültürel, sportif, siyasi iş 
birliği imkanları da gelişmektedir. Bu iş 
birliğinin en güzel örneklerinden birisi 
de kardeş şehir uygulamasıdır. Bu kapsamda 
Kastamonu Belediyesi, Kardeş Kent Bilgileri 
Tablosunda görüldüğü üzere yurt içi ve yurt 
dışından toplam beş şehirle Kardeş Kent 
olmuştur.

Kastamonuya ilk defa davet edilen, Atatürk’ün 
Şapka İnkılabı etkinliklerine katılan Kırım 
Milli Meclisi Başkanı Mustafa Abdul Cemil 
KIRIMOĞLU’nun ‘’FAHRİ HEMŞEHRİ’’ kabul 
edilip, Kırım Bahçesaray Şehri ile Kastamonu’nun 
kardeş şehir ilan edilmesi Belediye Meclisi’nde 
oy birliği ile kararlaştırılmıştır.
        
2011 yılının “Türkiye’de Kuzey Kıbrıs Yılı” ilan 
edilmesiyle birlikte, aynı yıl 15.si düzenlenen 
Türk Dünyası Günleri’nin ana konusu Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak belirlenmiş, bu 
kapsamda KKTC’nin tanıtımına katkı sağlamak, 
ilimizle kültürel ilişkiler kurmak amacıyla, 
KKTC’nin Girne bölgesinde bulunan Alsancak 
Belediyesi ile kardeş kent olması oybirliği ile 
kabul edilmiştir.

Göç veren bir il olan Kastamonu’dan en fazla 
İstanbul’a ilgi olmaktadır. Kastamonu’dan göç 

eden 
Kastamonulular’ın en çok İstanbul
Bağcılar’da yaşaması nedeniyle, bu doğrultuda 
Belediye Meclisine önerge verilmiş. Bu önerge 
ile Kastamonu ve Bağcılar Belediyesi’nin Kardeş 
Belediye olması oy  birliği ile kabul edilmiştir.
        
Günümüzde belediyeler arasında proje 
ortaklıklarının kurulması, karşılıklı işbirliğinin 
geliştirilmesi amacıyla, kültür, sanat, spor gibi 
alanlardaki projelerde teknik ve idari konularda 
işbirliğini sağlamak için Bitlis-Güroymak-Günkırı 
Belediyesi ile kardeş belediye olunmasına oy 
birliği ile karar verilmiştir.
        
Kazakistan’ da gerçekleştirilen Uluslararası 
Türk Kültürü Daimi Konseyi 35. Dönem 
toplantısı sonucunda, Kastamonu 2018 yılı 
Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmiştir. Bu 
kapsamda Kırgız Cumhuriyeti Narin Şehri 
Belediye Başkanı ile idari, akademik temsilcileri 
Kastamonu Belediyesi’ni ziyaret etmişlerdir.
Samimi kardeşlik duyguları ile iki şehrin kültürel 
ve tarihsel bakımdan benzer olduğu belirtilerek 
Narin Belediyesi ile Kardeş Belediye olunması 
oy birliği kabul edilmiştir.

Tablo : Kastamonu Belediyesi Kardeş Kent Bilgileri
KENT ADI                    ÜLKESİ                         MECLİS KARAR TARİHİ-KARAR SAYISI      

Bahçesaray                 Kırım
10.10.1995-2                           

Alsancak Bel. Baş. K.K.T.C.
06.06.2011-63                                      

İst.Bağcılar Bel.Baş.
T.C.

10.06.2016-44                                      

Bitlis Güroymak Bel.
T.C.

01.07.2016 -88                                   

Narin Belediyesi          Kırgızistan C. 01.03.2018-45                                     

Bahçesaray Belediyesi - Kırım
Narin Belediyesi - Kırgızistan Bağcılar Belediyesi - İstanbul
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Tablo : Kastamonu Belediyesi Kardeş Kent Bilgileri
KENT ADI                    ÜLKESİ                         MECLİS KARAR TARİHİ-KARAR SAYISI      

Bahçesaray                 Kırım
10.10.1995-2                           

Alsancak Bel. Baş. K.K.T.C.
06.06.2011-63                                      

İst.Bağcılar Bel.Baş.
T.C.

10.06.2016-44                                      

Bitlis Güroymak Bel.
T.C.

01.07.2016 -88                                   

Narin Belediyesi          Kırgızistan C. 01.03.2018-45                                     

Aşağıdaki bulmacada yer alan Kastamonu’nun 19 ilçesini bulup çiziniz.
(Yukardan-aşağıya, aşağıdan-yukarıya, soldan-sağa, sağdan-sola ve çapraz olabilir.) 

İşaretlenmemiş harflerden oluşan şifreli cümleyi yazınız.

N Ç A R A H A N Ö N Ü E
Ş İ H S A N G A Z İ R R
İ E T O S Y A Y H İ P Ü
N T L Y E R A D A İ Ö K
A C İ D E D Y N A R K I
K I Ş R A Z A P N E Ş Ş
E A E D H B L R İ M A A
R Ğ İ Z A İ Ç A O K T B
V L B O Z K U R T Ç O R
E I K Y A V A D Z A S A
D O Ğ A N Y U R T E Ç N
V R E L İ D Y E S İ Y I
O İ N E B O L U R U Z P

ABANA BOZKURT DADAY HANÖNÜ KÜRE ŞENPAZAR

AĞLI AZDAVAY DEVREKANİ İHSANGAZİ PINARBAŞI TAŞKÖPRÜ

ARAÇ CİDE DOĞANYURT İNEBOLU SEYDİLER TOSYA
ÇATALZEYTİN

ŞİFRE:……………………………………………………………………………………………

ETKİNLİK
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- Şehrin gelişiminde etkili olan ekonomik unsurların önemini 
kavrar.

- Şehre özgü üretim alanlarını ve zanaatları tanır.

- Yaşadığı şehrin turizme katkılarını fark eder.

- Yaşadığı şehrin ulaşım ve iletişim imkânlarını araştırır.

4.
ÜNİTE
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ŞEHRİM 
ÇALIŞIYOR
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Kastamonu’nun Gelişiminde 
Ekonomik Unsurlar
Tarım ve Hayvancılık
Kastamonu ili arazilerinin, % 59'unun ormanlık 
ve fundalık, % 28’inin tarım alanı, % 6’sının ise 
çayır-mera alanları olması, kışların uzun ve 
sert geçmesi, arazi yapısının engebeli olması, 
birinci sınıf tarım arazisinin az olması, sulama 
imkânlarının yetersizliği bitkisel üretimde çeşitliliği 
azaltmaktadır. Ancak bazı tarım ürünlerinin ilimizin 
ekonomisine büyük katkıları vardır. Sanayi bitkileri 
tahıldan daha çok ekilir. Başlıca ürünler: Buğday, 
arpa, mısır, pirinç, nohut, şekerpancarı, patates, 
kenevir ve sarımsaktır.  

İlimiz hayvancılık açısından müsait bir bölgedir. 
Genellikle sığır, manda, koyun beslenir. Arıcılık 
gelişmiştir.

Ticaret
İlimizin hammadde bakımından zengin olması, yatırım alanlarının yeterli olması, Ankara’ya 3, 
İstanbul’a 8 saat uzaklıkta olması ve kuzeyinde İnebolu Limanı’nda, Gümrük Müdürlüğü’nün 
kurulmasıyla aktif bir şekilde dış ticaret işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Orman endüstrisi, maden ve tekstil sanayinde ihracata yönelik bir pazar bulunmaktadır. Gıda imalatı 
sektöründe ulusal değil ama bölgesel pazarlar bulunmaktadır.

%70’i ormanlarla kaplı olan ilimiz orman endüstrisi hammadesi bakımından oldukça zengindir.Bu 
zenginliği sayesinde yarı mamul endüstriyel ürün üreten küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelere 
hammadde sağlamaktadır.Bizden alınan yarı mamulü endüstriyel ürüne çevirerek nihai ürün 
üreten Kayseri vb. iller 20.000’in üzerinde istihdam ile markalaşarak  büyük ölçüde katma değer 
sağlamaktadırlar. Aynı mevzu maden sektöründe de görülmektedir. Uzun yıllardır Küre bakır 
madenlerimiz çıkarıldıktan sonra İnebolu limanı’ndan Samsun iline sevk edilmekte ve orada 
işlenmektedir.
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DÜŞÜNELİM TARTIŞALIM PAYLAŞALIM

Ailenizde ve çevrenizdeki insanlar geçimlerini hangi işlerde çalışarak sağlıyorlar?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Kastamonu sınırları içerisinde bir iş kuracak olsanız, nasıl bir iş yeri olurdu? Neden?
……………………………………………………………………………............................................
.....................................................................................................................................................

Sanayi Sektörü

Sanayi yapısı içinde, tarım ve orman 
ürünlerine ilişkin sektörler ön plana 
çıkmaktadır.. Bu sektörde yeterli 
sayıda eski ahşap eser ve nesillerdir 
kuşaktan kuşağa aktarılan ahşap 
ustalık bilgisi Kastamonu için rekabet 
üstünlüğü sağlamaktadır. 

2018 yılında sekizincisi gerçekleştirilen 
Türkiye’nin ilk ve tek ahşap fuarı 
Kastamonu’da düzenlenmektedir.
Ahşap sanayisine nitelikli eleman 
yetiştirmek üzere, Kastamonu Valiliği 
öncülüğünde teorik ve pratik eğitimi 
bünyesinde barındıran Kastamonu 
Ahşap Akademisi kurulmuştur. 
Kastamonu sınırları içerisinde kurulan organize sanayi bölgeleri ile ilgili bilgiler ise şu şekildedir;

Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi
İlimiz Merkezi Gelindağı Mevkii adresinde toplam 
776.236,64 m2 alan üzerine kurulu bulunan 
Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi’nde 
üretimde bulunan 18 işletmenin üretim 
faaliyetine bakıldığında; sunta Levha MDF, 
mobilya, süt ve süt ürünleri, kâğıt, helva, elektrik 
motoru, yapı elamanları, küp şeker, kuruyemiş 
tasnif ve paketleme ve et işleme üzerine üretim 
yaptıkları görülmektedir, bu 18 işletmede 873 
kişiye istihdam imkânı sağlanmaktatır. 

Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi
İlimiz Taşköprü İlçesi Karapürçek Köyü Yeniköy 
Mahallesi Mevkiinde 70 Ha alan üzerine 2014 
yılı içerisinde OSB kuruluşu yapılmıştır. 

Seydiler Organize Sanayi Bölgesi
İlimiz Seydiler İlçesi İnebolu yolu üzerinde 
45 parsel üzerine kurulu 7 işletmenin üretim 
faaliyetlerine bakıldığında tekstil, döküm, orman 
ürünleri, mermer kesim, gıda ve metal ürünleri 
üzerine üretim yaptıkları görülmektedir.

Tosya Organize Sanayi Bölgesi
İlimiz Tosya İlçesi Sapaca Köyü Kurtbeli Mevkii 
adresinde toplam 585.000 m2 alan üzerine kurulu 
bulunan Tosya Organize Sanayi Bölgesi’nde 
üretimde bulunan 5 işletmenin faaliyetlerine 
bakıldığında tekstil, ısı yalıtım malzemesi, 
sıhhi tesisat malzemesi ve ahşap ürünleri 
üretimi yaptıkları görülmektedir. Bu 5 işletmede 
toplamda 240 kişiye istihdam sağlanmıştır.
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Turizm
Kastamonu turizm imkânları ve 
çeşitliliği yönüyle oldukça zengin bir 
ildir. Tarihi boyunca pek çok medeniyete 
ev sahipliği yapmasıyla birlikte bu medeniyetlere ait birçok eseri 
bünyesinde barındırmaktadır. Höyükler, tümülüsler, camiler, 
medreseler, hanlar, hamamlar, külliyeler, imaretler gibi pek çok 
tarihi ve kültürel eser Kastamonu'nun turistik değerini artırmaktadır. 
Kastamonu “Evliyalar Şehri” olarak da anılmaktadır .Birçok alim ve evliyanın türbe ve mezarları 
bulunmaktadır (Yaman, 2003).

Kastamonu ilinin yaklaşık 135 km’lik bir sahil şeridi bulunmaktadır. Burada Cide, İnebolu, Abana 
ve Çatalzeytin gibi ilçelerin kıyılarında geniş kıyı kumulları bulunmaktadır. Buralar deniz turizmine 
müsait alanlardır. Ayrıca bu kıyılar bozulmamış doğası ile yeşil ile mavinin bütünleştiği Türkiye’nin 
nadir yerlerindendir (İbret, 2004,160).
 İçerisinde bulundurduğu doğal ya da bilimsel özellikler sebebiyle kanunla belirlenmiş alanlar koruma 
altına alınarak “Milli park” olarak ilan edilir. 
Kastamonu’da Ilgaz ve Küre Milli parkları bulunmaktadır. Özellikle Ilgaz’da yer alan “Kış sporları 
Turizm Merkezi” ülkemizin önemli kayak merkezlerinden biridir. Kayak merkezinde 800 m ve 1500 
m uzunluğunda iki adet kayak pisti, özel ve resmi kuruluşlara ait otel ve tatil köyleri bulunmaktadır. İl, 
doğa turizmi açısından da büyük bir potansiyele sahiptir. Mağaralar, yaylalar, kanyonlar, zengin flora 
ve fauna varlığı, ayrıca el sanatları, halk oyunları, geleneksel mutfağı, konakları, anıtları, müzeleri,ilin 
diğer turizm zenginliklerindendir. Ayrıca sağlık ve spor turizmi için de uygun alanları bulunmaktadır.

Kastamonu’da yapılan turizm etkinliklerinde yılın her günü değerlendirilebilir. Kışın Ilgaz’da kayak 
yapılabilirken; yazın sahil ilçeleri olan Cide, İnebolu, Çatalzeytin ve Doğanyurt sahillerinde denize 
girilebilmektedir. Ayrıca dört mevsim kültür ve inanç turizmi etkinlikleri yapılmaktadır.

Yakın çevrenizden başlayarak Kastamonu’da gezilmesi, görülmesi gereken yerler nerelerdir?
……………………………………………………………………………....................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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Madencilik
Kastamonu bakır ve bakırlı pirit madeni 
bakımından çok zengindir. Bu mâdenler 
Küre ilçesi ile son yıllarda yeni rezerv 
alanı bulunan Hanönü ilçelerindedir. 
Kastamonu ili bulunduğu jeolojik yapısı 
nedeniyle yer altı kaynaklarıı bakımından 
zengin potansiyellere ve çeşitliliğe sahip 
bir ildir. Maden Tetkik ve Arama Genel 
Müdürlüğünün il ve yakın çevresinde 
yaptığı çalışmalar sonucunda çok sayıda 
metalik maden ve endüstriyel hammadde 
yatakları ortaya çıkarılmıştır. Bunların 
başında bakır,kurşun,çinko ve kuvarsit 
yatakları gelmektedir. Bunun dışında ilde 
metalik madenlerden manganez ve civa, 
endüstriyel hammadde kaynaklarından da 
kil, kaolen, kuvars kumu, grafit, çimento 
hammaddeleri ve fosfat oluşumlarına 
rastlanmaktadır. 

DÜŞÜNELİM TARTIŞALIM PAYLAŞALIM

Kastamonu ekonomisine tarım, hayvancılık, sanayi, turizm ve ticaretin sağladığı katkıları 
yazınız.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Taşköprü sarımsağını diğer sarımsak türlerinden ayıran özellik nedir? 
……………………………………………………………………………............................................
.....................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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Kastamonu’ya Özgü Üretim 
Alanları ve Zanaat
Kastamonu’nun zanaatla ilgili unsurları
Sanat, bir duygunun, tasarımın, güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım 
sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık diye tanımlanır. Zanaat ise, insanların maddeye dayanan 
gereksinimlerini karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren iş, 
sanat olarak tanımlanır.
    
Kastamonu, geçmişten günümüze diğer Anadolu şehirleri gibi çeşitli toplumlara ve medeniyetlere ev 
sahipliği yapmıştır. Bu nedenle sanat ve zanaat faaliyetleri de nesilden nesile usta çırak yöntemiyle 
bu güne aktarılmıştır.
    
Kastamonu El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü 1976 yılında faaliyete başlamıştır. Merkez, 
kırsalda genç nüfusun istihdama kazandırılmasında ve meslek sahibi olmasında gençlere fırsat 
vermek aynı zamanda da unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarının yenilikçi tasarımlar ile  
gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamıştır.
    
Kastamonu El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde;

1-Ahşap Oymacılığı 
2-Geleneksel El Nakışları
3-Kastamonu Çarşaf Bağı
4-Taş Baskıcılığı
5-Yöresel Kilim Dokuma
6-Yöresel Bez Dokuma kursları verilmektedir.

İlimizde Ahşap Oymacılığı,hammadde bakımından değişik ağaç 
türlerinin bulunduğu ormanlar sebebiyle gelişmiştir. Sivil mimari 
yanında cami, türbe gibi dini mimari eserleri de süsleyen ahşap 
oymacılığı geleneksel motif ve desenlerle devam  etmektedir. 
     
Ağaç işçiliğinde en yaygın kullanılan ağaçlar; 
ceviz, elma, armut, sedir ve abanoz  ağacıdır.
     
Geleneksel Ahşap
Oymacılığı Desenleri; 
Osmanlı motifi,
Selçuklu motifi, 
Yarasa, 
Kündekari, 
Kabartma, 
Üçgen, 
S Motifi,
Kabartma 
Oymadır.



83Şehrimiz Kastamonu

Yöresel Bez Dokuma,Kastamonu’nun eski bir dokumacılık ve el sanatı merkezi olması nedeniyle 
yaygındır.
        
Osmanlı ordusunun çadırları, donanmanın yelken bezleri, ordunun çamaşır ihtiyacını karşılamaya 
yönelik gerçekleştirilen bez dokumacılığı, mekikli dokuma tezgahlarında   yüzyıllardır devam eden 
bir el sanatı faaliyetidir.
            
Kastamonu merkezde pamuklu dokumalar yapılırken sahil yörelerimizde ham madde olarak 
kullanılan keten iplikle dokumlar yapılmaktadır. 
            
İplerin bükümünün fazla ya da  az oluşuna göre özel isimler alan dokumalardan günümüze kadar 
yaşatılanlardan biri ‘sarı kıvrak’ dokumadır. Hızla gelişen sanayi sebebiyle tezgah sayısı fazlaca 
azalmış ancak kültürel bir değer olduğundan Kastamonu’yu tanıtan en önemli el sanatlarından biri 
olarak gerek sivil toplum kuruluşları gerekse devlet olarak eğitimlerle kültürel turizm sektörüne dahil 
edilmiştir. 
           
Kastamonu şehir olarak kültürel turizm sektörünün yaygın olduğu bir yer olduğundan halen yöresel 
bez dokuyuculuğu gelir getirici faaliyet olarak sürmektedir. Yöresel bez dokumacılığı desenleri; 
Selalmaz  çemberi, Azdavay  kuşağı, Boyabat çemberi, Sarı kıvrak, Tosya kuşağı, Tosya telasıdır.

Kastamonu Çarşaf  Bağı, yöresel Kastamonu düğümü olarak da bilinen makrame düğüm tekniği ile 
hiçbir araç kullanmadan dantel desenlerinin elle yapılan şeklidir. Örme sırasında tırnaklar düğümleri 
atmada ve şekilleri vermede önemli bir rol oynar.       

Kastamonu çarşaf  bağı ev tekstil ürünlerinin tamamlayıcısı olarak havlu kenarlarına, perde, masa 
ve sehpa örtü kenarlarına ve giysilerin etekleri ve kol uçlarına yapılmaktadır. Çarşaf bağı motiflerinin 

adları Kastamonu’ya özgüdür. Örnek olarak: Kuşdili, Yürek, Delikli Yürek, Hasır, Burmalı Hasır, 
Sıra Bağ, Katip Defteri, Söğüt Yaprağı, Hanım Göbeği, Yılan Eğrisi, Burgu, Emzik, Kazan 

Kulpu, Muhallebi Kaşığı, Muşabak, Güneş, Yıldızlı Hasır, Köşk, Cilveli Hasır, Paraşüt, Çapraz  
Patlak verilebilir.

       Kök boya ve yün kilim ipleri ile üretimi yüzyıllardır yapılan  Küre kilimleri, 
Kastamonu’daki yöresel kilim dokuyuculuğunun lokomotifi olmuştur. 

        
Yün ve tiftik dokumacılığının gelişmiş olduğu Tosya ilçesi ip üretimi 
açısından da Kastamonu dokumacılığının gelişmesine katkı 

sağlamıştır.
        

Yöresel kilim desenleri; Muska Deseni, 
Göz, Küpe, Kurt Ağzı, Tarak, Koç 
Boynuzu, Saç Bağı, Pıtrak, Avşar 

Güzeli, Yayla Deseni, Eli 
Belinde’dir.
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Yöresel Yazmacılık ve Taş Baskıcılığının 
merkezi Kastamonu’dur. Baskıcılık, düz beyaz  
bez üzerine, Ihlamur ağacından elle oyma veya 
kabartma olarak yapılmış bitkisel, hayvansal 
ve geometrik motifli, değişik boyutlardaki 
ahşap kalıpların ,özel hazırlanmış tek renkli 
boyaya batırılıp bez üzerine basılması suretiyle 
yapılmaktadır.
          
En  yaygın  kullanım alanları da sofra 
örtüsü, masa  örtüsü ve giyim tekstilinde 
kullanılmaktadır.           Bitki, hayvan ve  geometrik 
şekillerle desen kurularak hazırlanan ve 
doğal boyaya batırılan kalıpların özel isimleri 
bulunmaktadır. 

          
Doğal boya; analin, potasyum, göz taşı ve çiriş, belli oranlarda karıştırılarak oluşturulmaktadır.          
Baskı önce bez üzerinde yeşil renk alır sonra siyahlaşarak amonyaklı suyla yıkanmak suretiyle renk 
sabitleştirilir. 
          
Cide ilçesinde renkli sarı yazma baskıcılık örneği görülmektedir. 
Sarı yazma baskılarda 4-5 farklı renk kullanılmaktadır.

Geleneksel el nakışı olarak Kastamonu genelinde gümüş, 
bakır tellerden üretilen tel sarma, tel kırma işlemeleri yaygındır. 
Tül ve geleneksel el dokumaları üzerine işlenen Tel Kırma 
sanatı, birbirine bağlantısız ve makas kullanmadan telin 
birbirine kestirilmesi veya kırılmasıyla yapılmaktadır. Geçmişte 
daha çok çarşaf, yastık örtüsü, kırlent, karyola eteği, bohça, 
yatak örtüsü vb. ürünlerde uygulanan tel kırma  günümüzde 
oda takımlarına , masa örtülerine, panolara, yazmalara, 
mendillere, tülbentlere uygulanmaktadır.  

Yapılan tüm bu çalışmalar dışında kalan ve unutulmaya yüz tutmuş, çağın yeniliklerine kurban 
giden bazı el sanatları veya zanaatları da vardır.Örneğin :nalburculuk,elekçilik,kalburculuk,taş 
işlemeciliği,örme sepetçilik, bakırcılık, kalaycılık,  ahşap tornacılığı,  demircilik, ayakkabıcılık, terzilik, 
dericilik  vb.sayılabilir.
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Teknolojideki gelişimin bunlar üzerindeki etkisi 
      
Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde hatta ilimizde de, 
gelişen teknolojinin  geleneksel el sanatlarına ve zanaat 
faaliyetlerine olumsuz etkisi olmuştur.

Sanayileşme ile insanların ihtiyaçları ucuz işgücü ile 
karşılanırken, geleneksel el sanatları bu ihtiyacı ucuz 
karşılayamadığı için  yavaş yavaş piyasadan çekilmektedir.
      
Bu alanda iş yapan meslek sahipleri ya teknolojiye yenik 
düşerek iş yerini kapatıp başka iş yapmakta ya da düşük 
kazançla ayakta durma mücadelesi vermektedirler.

Zanaatların ekonomiye katkısı
   
İnsanlığın yerleşik hayata geçtiği andan bu yana, insanlar 
arasında bir iş bölümü olmuş,herkes bilgi ve becerisi 
oranında çeşitli  işler yaparak diğer insanlara hizmet 
sunmuşlardır.
   
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de zanaat kolları bu şekilde 
gelişmiştir.Meslekler ya babadan oğula geçerek öğrenilip 
sürdürülmüş ya da Ahilik Teşkilatı’nın uygulamaları 
ile,usta,kalfa ve çırak yöntemiyle kişiler birer zanaat 
öğrenmişlerdir.
     
Çeşitli zanaat dallarıyla uğraşan kişiler, yaptığı işin 
ekonomik boyutu oranında bir gelire sahip olarak 
toplumdaki gelir dağılımından pay sahibi olmaktadırlar. 
Gelirleri oranında yaptıkları harcamalarla da, yaşadıkları 
toplumda veya devlette ekonomik çarkın işlemesine katkıda 
bulunmaktadırlar.
     
Ayrıca gelirlerine göre ait oldukları devlete ödedikleri 
vergi ise, kamu harcamalarına bir kaynak, toplumsal 
refaha ise katkı sağlamaktadır. Yaşanılan toplum içindeki 
zanaat faaliyetleri, bilimsel yöntemlerle araştırılıp, derlenip 
korunarak, kültürel bir miras olarak geleceğe aktarılmaktadır.

Günümüzde Kastamonu’da önemini kaybetmiş ya da 
var olmayan mesleklerden birini araştırınız ve aşağıya 
yazınız.
…………………………………………………………………
…………..............................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
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CANDAROĞULLARI BEYLİĞİ DÖNEMİ

Cemaleddin Ef. ve Kargaş Sultan Türbesi, 
Adil Bey Türbesi, Hatun Sultan Türbesi, Musa 
Fakih Türbesi, Ahi Şorve Türbesi, Harmankaşı 
Türbesi,İsmail Bey Türbesi

Kastamonu’nun 
Turizme Katkıları
Türkiye'nin cennet köşelerinden biri olan Kastamonu, büyük şehirlerin gürültüsünden kaçmak 
isteyenlerin sığınabilecekleri bir huzur şehridir. Panoramik dağları, yemyeşil ovaları, zümrüt sahilleri 
ve zengin kültürel varlıklarıyla insanımıza birçok alternatifler sunan bir tatil beldesidir.

Kastamonu geleneksel Türk evi ve yakın dönem Osmanlı mimarisi örneklerinin yoğun olarak 
bulunduğu ender illerdendir. Kentsel sit kapsamına alınmış olan Kastamonu, Taşköprü, İnebolu, 
Küre ve Abana'nın eski mahalleleri ve yapıları ziyaretçilerde nostalji ve hayranlık uyandırır.
Kastamonu ili, sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel özellikleriyle, ülkemizde dört mevsim boyunca 
turizm faaliyetlerinin yapılabileceği nadir illerden biridir. 

İnanç Turzmi: Kutsal yerlerin bu dinlere mensup 
turistlerce ziyaret edilmesinin, turizm olgusu 
içerisinde değerlendirilmesi “inanç turizmi” olarak 
tanımlanmaktadır.Kent merkezi ve ilin geneline 
yayılmış olan külliyeleri, çok sayıda birer mimari sanat 
eseri olan cami ve türbeleriyle Kastamonu kutsal bir 
atmosferin sahipliğini yapmaktadır.Bu nedenle inanç 
turizmi açısından yerli ve yabancı turistlerin dikkatini 
çekmektedir. Özellikle Şeyh Şaban-ı Veli Camii ve 
Türbesi en çok ziyaret edilen mekanların başında yer 
almaktadır. Sahabe-i Kiram’dan olduğu kabul edilen 
Kays-ül Hemedanî Asgar Hazretlerinin bulunduğu 
Hepkebirler Camii ve Türbesi, Aşıklı Sultan, Hatun 
Sultan, Benli Sultan, Sacayaklı Sultan, Karanlık Evliya, 
Abdülfettah-ı Veli Türbeleri ilk ziyaret edilmek istenen 
mekânlar arasında yer almaktadır.  Kastamonu’da bulunan  türbeler ve yapılış dönemi aşağıdaki 
tabloda verilmiştir.

SELÇUKLU VE ÇOBANOĞULLARI DÖNEMİ
Deveci Sultan Türbesi, Hepkebirler Türbesi 
(Batı), Muzaffereddin Gazi Türbesi, Atabeygazi 
Türbesi, Karanlık Evliya Türbesi, Maden Dede 
Türbesi, Müfessir-İ Alaaddin Efendi Türbesi, 
Vehbi Gazi Türbesi
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Kastamonu’da evliya menkıbelerinden birini 

araştırıp anlatınız..

Benli Sultan Türbesi

Aşıklı Sultan Türbesi

OSMANLI DEVLETİ DÖNEMİ
Abdülcebbar Türbesi, Açıkbaş Sultan Türbesi, 
Ali Asgar Efendi Türbesi, Benli Sultan Türbesi, 
Dai Sultan Türbesi, Ferraş Sultan Türbesi, Hacı 
Dede Türbesi, Halife Sultan Türbesi, Hepkebirler 
Türbesi (doğu), Karabaş-i Veli Türbesi, Molla Said 
Türbesi, Nevruz Sultan Türbesi, Abdürrezzak 
Türbesi, Ahmet Dede Türbesi, Bayraklı Sultan 
Türbesi, Cevkani Türbesi, Dede Sultan Türbesi, 
Geyikli Sultan Türbesi, Hacı Hamza Türbesi, 
Hayran Efendi Türbesi, İsa Dede Türbesi, Kara 
Mustafa Paşa Türbesi, Nasrullah Kadı Türbesi, 
Sacayaklı Sultan (Hasan Efendi) Türbesi, Seyfi 
Dede Türbesi, Seyyid Sünneti Efendi Türbesi, 
Sükuti Sultan Türbesi, Şeyh Ahmed Siyahi Efendi 
Türbesi, Şeyh Mehmed Efendi Türbesi, Şeyh 
Mustafa Efendi (Pişküri Zade) Türbesi, Taraklı 
Sultan Türbesi, Şeyh Mustafa Efendi (Resul Zade)
Türbesi, Topçuoğlu Türbesi

CUMHURİYET DÖNEMİ
Ahmet Mahir Efendi Türbesi, Mehmet 
Feyzi Efendi Türbesi, Muhammed İhsan 
Efendi Türbesi
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Kültür Turizmi: Kültür kavramının barındırmış olduğu özelliklerinden dolayı, birçok turist, toplumlara 
ait kültürleri tanıma isteği içinde seyahat etmektedir. Turistlerin bu farklı kültürleri görüp tanımak 
için yaptıkları seyahat ve konaklamalar “kültür turizmi” olarak adlandırılmaktadır. Kültür turizminin 
öneminin artmasıyla birlikte, Kastamonu’nun Eski Çağ dönemlerinden, Cumhuriyetimize kadar geçen 
sürede, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapması, pek çok kültürel eseri bünyesinde barındırmasını 
sağlamıştır. Kastamonu bu durumuyla adeta bir açık hava müzesi özelliği göstermektedir.

Eserler 
Selçuklu ve 

Çobanoğulları 
(Atabeyler) Dönemi

Candaroğulları Dönemi Osmanlı Dönemi

Camiler, 
Külliyeler 
Hanlar ve 

Kervansaraylar 

Atabey Gazi Camii(Kırk 
Direkli Camii), Yılanlı 

Külliyesi

Deve Hanı, İsmail Bey 
(Kurşunlu) Hanı, 

Acem Hanı, Aşir 
Efendi Hanı, Balkapanı 
(Pembe) Han, Sarının 

Hanı, Yanık Han, 
Cem Sultan (Karanlık) 

Bedesteni

Hamamlar Frenkşah Hamamı, Vakıf 
Hamamı,

Bey Hamamı, Ilısu 
Hamamı, İsmail Bey 

Hamamı, Kale Hamamı

Araba Pazarı Hamamı, 
Çifte Hamam, Dede 

Sultan Hamamı, Ferhat 
Paşa Hamamı, Gölköy 

Hamamı, Hisarardı 
Hamamı, Saray 

Hamamı, Yeni Hamam

Müzeler 
Kastamonu Arkeoloji Müzesi, Liva Paşa Etnoğrafya Müzesi, 75. yıl Cumhuriyet 
Evi, Şeyh Şaban-ı Veli Vakıf Müzesi, Valilik Kent Tarihi Müzesi, Vedat Tek Anı, 
Sanat ve Restorasyon Merkezi, İnebolu Türk Ocağı Binası

Anıtlar Şehit Şerife Bacı ve Atatürk Anıtı, Saat Kulesi, Şehitler Anıtı, Hamamcı Kadı 
Salih Reis Heykeli, Halime Çavuş Anıtı, 

Arkeolojik 
Alanlar Kastamonu Kalesi, Pompeipolis, Ginolu, Gideros 

Kaya Mezarları Ev Kaya Mezarları, Şehinşah Kaya Mezarları, Taşköprü Kalekapı (Donalar) 
Kaya Mezarı

Konaklar- Evler Konyalı Konağı, Sepetçioğlu Konağı,Kırkodalı Konağı, Mazlumcular Konağı, 
Ellezler Konağı, Eflanili Konağı, Sirkeli Konağı, İnebolu Evleri ve Konakları

İdari Yapılar Kastamonu Hükümet Konağı, Tahir Efendi (Osmanlı) Konağı, Abdurrahman 
Paşa İdadisi (Lisesi), Memleket Kütüphanesi

Festivaller, 
Etkinlikler

Atatürk'ün Kastamonu'ya Gelişi, Şapka ve Kıyafet İnkılabı Kutlamaları ,Şeyh 
Şaban' ı Veli ve Kastamonu Evliyalarını Anma Haftası ,Türk Dünyası Günleri, 
Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali ,Geleneksel Kar Ve Kızak 
Festivali, Abana Kültür, Sanat Ve Deniz Şenlikleri Festivali



89Şehrimiz Kastamonu

Deniz Turizmi: Kastamonu, 170 km'lik bir sahil şeridine sahiptir. 
Karadeniz Bölgesi’ndeki en uzun sahile sahip olması deniz 
turizmi açısından da zengin bir il olmasını sağlamıştır. Sahil 
şeridi üzerinde, Cide,Doğanyurt, İnebolu, Abana, Bozkurt ve 
Çatalzeytin olmak üzere 6 ilçesi bulunmaktadır. 
 
Cide: Bu ilçede  bulunan arkeolojik ve tabii sit olan antik çağın 
en önemli ozanı Homeros’un destanlarında da geçen (Kytoros 
Antik Kenti) Gideros Koyu doğal bir güzelliğe sahiptir. Ayrıca 
Karadeniz’in en uzun sahili olması nedeniyle birçok plaj ve 
kumsal bulunmaktadır.
 
İnebolu: Antik çağda önce Abonu Teikhos sonrasında ise 
Ionopolis isimlerini almıştır. Günümüzde limanı, Kastamonu’nun 
Karadeniz’e açılan kapısı olması nedeniyle önem taşımaktadır. 
Boyranaltı Plajı, Gemiciler Köyü Plajı,Özlüce Plajı ile deniz 
turizmine de ev sahipliği yapmaktadır.

Cide/Gideros Koyu

Çatalzeytin

Abana ve Bozkurt: Sahil şeridinde bulunan Abana ve Bozkurt ilçeleri Kastamonu merkezden yaklaşık 
olarak 100 km uzaklıktadır. Kastamonu’da deniz turizminde yaygın olarak tercih edilen ilçelerdendir.
 
Çatalzeytin: İlçenin ilk yerleşim yeri antik dönemde Kinolis olarak bilinen, 5 km batısında yer alan 
Ginolu Koyu deniz turizmi için kullanılmaktadır.

Yayla Turizmi: İlimiz yayla turizmi açısından çok 
zengindir. Başta Araç ilçesi olmak üzere daha ziyade 
Azdavay, Pınarbaşı, Çatalzeytin, Daday, Devrekani, 
Bozkurt ilçelerinde birçok yayla bulunmaktadır. Bu 
yaylalarda gerekli altyapılar tamamlandıktan sonra 
bu güçlü potansiyel, ülke ve bölge turizmine de katkı 
sağlayacak şekilde kullanılabilecektir. Kastamonu ilinin 
belli başlı yaylaları:

Araç: Munay, Fındıklı, Başköy, Sıragömü, İki Ornaz ve 
Kirazlı Yaylaları
Daday : Oluklu Yayla Mevkii, Ballı Dağ Mevkii
Azdavay-Pınarbaşı: Suğla yaylası
Küre : Belören Köyü Mevkii, Ayrancı Yaylası
Tosya : Kösen Çayırı Yaylası, (Yeşilgöl) Sekiler Yaylası, 
Dipsizgöl Yaylası
Devrekani : Alaman Dağı Mevkii, Yaralıgöz Mevkii, 
Belovacık Köyü, Balıklı Göl
Bozkurt : Gürcü Yaylası, Mamatlar Yaylası, Göynük 
Dağı, Sarıcaörük Yaylası, Bakacaoğlu Yaylası, Asarbaşı 
Yaylası, Karacaoğlan Yaylası.

Eğriceova Yaylası

Sorkun Yaylası
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Kış Turizmi: Kastamonu kuzeyden Küre ( İsfendiyar) Dağları, güneyden Ilgaz Dağı ile çevrelenmiş 
olduğundan, kış mevsiminde bol kar almaktadır. Gerek arazi özellikleri, gerek bol kar yağışı 
almasından dolayı kış turizmi için çok rağbet görmektedir. Ilgaz Kış Sporları Turizm Merkezi’nin 
büyük bölümü Kastamonu ili sınırları içinde kalmak üzere Çankırı il sınırlarına da girmektedir. 
Kastamonu il merkezine 40 km mesafede olan tesis, Ilgaz Dağı Milli Parkı sınırları içerisinde 1050-
2000 metre yükseklikte bulunmaktadır. Çevresi köknar, çam ormanı ile örtülüdür. Aynı zamanda 
piknik, avcılık, safari, yürüyüş gibi çok çeşitli turizm imkanları da bulunmaktadır. Ayrıca bölgede 
bulunan Yurdumtepe Mevkii’nde bulunan konaklama tesisleri günübirlik turizm faaliyetleri için de 
kullanılmaktadır.

Eko Turizm: Uluslararası Doğa Koruma Birliği’nin tanımına göre 
ekoturizm, doğayı ve kültürel kaynakları anlayarak korumayı 
destekleyen, düşük ziyaretçi etkisi olan ve yerel halka sosyo-
ekonomik fayda sağlayan, bozulmamış doğal alanlara çevresel 
açıdan sorumlu seyahat ve ziyarettir. Ekoturizm deyince akla, 
yeşil turizm, alternatif turizm, doğa turizmi, yabanıl turizm, macera 
turizmi, kültürel turizm gibi terimler gelmektedir.

2000 yılında millipark ve 2012 yılında Pan Park olarak ilan edilen 
Küre Dağları sahip olduğu, şelale, mağara ve kanyonları ile, doğa, 
dinlenme, fotoğraf, macera, mağara, dağcılık, avcılık, flora-fauna 
gibi turizm türleri için sayısız imkanlar sunmaktadır. Milli park ve 
çevresinde görülmesi gereken yerler arasında, kuşbakışı Valla 
Kanyonu, Horma Kanyonu Geçişi, Çatak Kanyonu,Ersizlerdere 
Kanyonu, Ilgarini Mağarası, Armutlu Çayırı gelmektedir. Küre dağları 
dışında, Kastamonu’nun Ilgaz Dağları, eşsiz ve bakir sahilleri ve 
yayaları da, ekoturizm için sayısız imkânlar sunmaktadır. 
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KASTAMONU

Dünyaca ünlü 
Efes harabelerin

in bir eşi olan Po
mpeipolis antik 

kentinin KASTAMONU Taşköprü ‘de olduğ
unu,

Karadeniz’de en uzun sahil şeridine ve Karadeniz’de 
en çok ilçeye sahip olan ilin Kastamonu olduğunu,

Şeyh Şaban-ı Veli 

Külliyesi bahçesinde bulunan Asa Suyu’nun 

Zemzem Suyu ile aynı tat ve ko
kuda olduğunu 

2018 Yılında Kastam
onu’nun Türk Dünyası Kültür 

Başkenti seçildiğini,

Kasaba Köyü 
Mahmut Bey Camii’nin hiç çivi kullanılmadan yapıldığını 
ve UNESCO Dünya Geçici Miras Listesinde olduğunu,

Küre Dağları’nın Türkiye’de bulunan ilk P
an Park 

olduğunu biliyor muydunuz?
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Kastamonu’nun 
Ulaşım ve İletişim İmkanları

Ulaşımın şehre sağladığı faydalar
        ‘’Gidemediğin yer senin değildir’’
                                                   Halil Rıfat Paşa
   
Geçmişten günümüze insanlar, yaşadıkları yerlerden yayılma imkanını ancak ulaşım ile elde 
etmişlerdir.Bu imkanlar,kara,deniz, hava ve demir yoluyla olmuştur. Kastamonu’nun sahip olduğu 
ulaşım imkanları;kara,hava ve deniz yoluyla olmaktadır.Coğrafi yapısı gereği demir yolu imkanına 
sahip değildir.

            
Kastamonu’nun sahip olduğu deniz yolu ulaşımı özel yat ve teknelerin kıyı, liman ve  koylara 
yanaşması şeklindedir.Deniz yolu ,yolcu taşımacılığında kullanılmamaktadır. İnebolu Limanı ‘nın 
yapımına Osmanlı Devleti zamanında başlanmış ancak liman 2007 yılında bitirilebilmiştir.İnebolu 
Limanı yük taşımacılığında kullanılmaktadır. Modern tesislere sahip bulunan bu liman,Samsun’dan 
İstanbul’a kadar uzanan Karadeniz hattında ,bulunduğu konum itibariyle etkin kullanılabilme 
kaabiliyetine sahip bir limandır.Bu limandaki yüklemeler ithalat,ihracat,transit ve iç ticaret kapsamında 
yapılmaktadır.Başta Küre maden sahasından çıkarılan prit madeni ve bakır cevheri olmak üzere 
mermer,granit, taş kömürü,gübre,motorin,odun ve iş makineleri gibi çok farklı ve taşınması zor 
malzemeler taşınmaktadır.Bununla birlikte,Kastamonu-Ankara arasındaki coğrafi engel olan Ilgaz 
Dağı 15 Temmuz İstiklal Tüneli’yle aşılmıştır.Bu tünelle İnebolu Limanı,İç Anadolu’yu ve ülkemizin 
başkenti olan Ankara’yı en kısa yoldan Karadeniz’e ve dolayısıyla uluslararası ticarete bağlayan bir 
liman haline gelmiştir ve ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır.Kastamonu’da tarifeli 
olarak yurt içinde İstanbul’a,aktarmalı olarak yurt dışına seferleri olan havalimanı bulunmaktadır. 
1959 yılında yapımına başlanan havaalanı 2013 yılında trafiğe açılmıştır.Böylelikle sekiz saat süren 
Kastamonu -İstanbul arası bir saate inmiş ve halkımıza hem zaman açısından hem de ekonomik 
açıdan büyük kolaylık sağlamıştır.
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Kastamonu’ya ulaşım imkanı sağlayan en büyük ağ, 
karayoludur. İl merkezi ile ilçeler arasında ,ilçeler ile köyler 
arasında yapılan yollar sayesinde  insanlarımız il ve ilçe 
merkezlerindeki eğitim ya da sağlık hizmetlerine daha 
kolay ulaşım imkanı bulmuşlardır.Yine Kastamonu’nun 
İç Anadolu ve Ankara ile ulaşımını olumsuz etkileyen 
Ilgaz dağı, 15 Temmuz İstiklal Tüneli’nin açılmasıyla 
aşılmıştır. Böylelikle halkımız zamandan kazanmış hem 
daha konforlu  hem de daha  ekonomik yolculuk yapma 
imkanı elde etmiştir.
    
Ulaşımın  yaşantımız üzerindeki etkisi
     
Canlıların hayatını sürdürmede damarların hayati önemi 
neyse,bir ülkedeki veya şehirdeki sosyal,ekonomik,kültürel hayatın sürdürülmesinde ulaşımın da 
hayati önemi öyledir. Ulaşım imkanı olmayan yerlerdeki insanlar her türlü hizmetten ve ihtiyaçlarını 
karşılamaktan mahrum kalırlar.
    
Temel ihtiyaçlarını karşılayamayan insanlar,aynı zamanda eğitim,kültür sağlık imkanlarından da 
yararlanamazlar. Ulaşım imkanı olmayan yerlerdeki insanların güvenlikleri tehdit altında olur ve 
doğal afetlerde çaresiz kalırlar.

Acil durumlarda ulaşılması gereken numaralar. 

Hayatımızın her anında acil durumlarla karşılaşabiliriz. Bu gibi durumlarda devletimizin sağladığı 
acil durum numaraları hizmeti, hem ücretsizdir hem de kolay öğrenilebilecek şekilde üç sayıdan 
oluşmaktadır.   Bu acil telefon numaralarını evimizde görebileceğimiz yerlere asmalıyız. Bu numaralar, 
Sivil Savunma Kuruluşlarında da resmi kurumlarda da  yer almaktadır.
Türkiye genelinde olduğu gibi Kastamonu ilinde de kullanılan acil durum telefonları;
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- Yaşadığı şehrin kültür ve sanat imkânlarını bilir.

- Yaşadığı şehrin tarihî ve kültürel mekânlarını inceler.

- Şehrin yetiştirdiği tarihî şahsiyetleri, sanat, edebiyat, 
müzik, spor ve bilim insanlarını tanır. 

- Yaşadığı şehrin somut olmayan kültür varlıklarını keşfeder.

- Yaşadığı şehre özgü dil özelliklerini fark eder.

- Yaşadığı şehre özgü yerel yayıncılığın zaman içerisindeki 
gelişimini ve bugünkü durumunu araştırır.

- Yaşadığı şehre özgü müzik kültürünü tanır. 

- Yaşadığı şehrin önemli günlerini bilir.

- Yaşadığı şehrin çocuk ve gençlere sağladığı hizmetleri 
araştırır.

- Yaşadığı şehirdeki geleneksel ve güncel spor imkânlarını 
ve faaliyetlerini araştırır.

5.
ÜNİTE
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ŞEHRİMDE 
BEN
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Kültür ve Sanat İmkanları

KÜTÜPHANELER

Türkçedeki “kütüphane” kelimesi, Farsça ve 
Arapça kökenli “kütüb” (kitaplar) ile Farsça “hane 
(ev)” kelimelerinden türemiştir ve “kitapların evi” 
anlamına gelmektedir. Kütüphane terimi, kabaca 
ifade etmek gerekirse, “kitapların saklandığı 
yer” anlamında kullanılmaktadır. Kütüphaneler, 
her türlü bilgi ve belgeyi(basılı ya da elektronik) 
toplayan ve bunları sınıflandırarak kullanıcılarına 
sunan bilgi merkezleridir. Şehrimizdeki 
kütüphanelerin başlıcaları aşağıda verilmiştir:   

Belediye Kütüphanesi

Belediye Hizmet Binasının 6. katında hizmet 
vermekte olan “Belediye Kütüphanesi” 
yenilenen sistemi ve iç tasarımı ile halkımıza 
hizmet vermektedir. Ayrıca kütüphanemiz, 
halkımızın araştırma ve bilimsel çalışmalarında 
faydalanabilecekleri kaynaklara da sahiptir. 
Belediye Kütüphanesi, 7 binin üzerinde kitap, 
ansiklopedi ve kültürel yayını ile zengin bir içeriği 
kitapseverlerin kullanımına sunmaktadır. Şehir 
kültürü ve tarih açısından da önemli eserleri 
bünyesinde muhteva eden kütüphane, 2015 yılı 
içerisinde dijital kayıt sistemine geçmiştir. Yeni 
kayıt sistemi ile kitap takibi daha kolay bir hâl 
alırken vatandaşlarımız diledikleri kitapları da 
ödünç alabilmektedir.

İl Halk Kütüphanesi

Eski adıyla “Kastamonu Memleket Kütüphanesi” 
1925 yılında Atatürk’ün teşvikiyle dönemin valisi 
Fatih Güvendiren Bey tarafından kurulmuştur. 
Zaman zaman farklı binalara taşınan 
kütüphane, 5 Mayıs 1995’te bugünkü binasına 
taşınmıştır ve  “Kastamonu İl Halk Kütüphanesi” 
olarak hizmete devam etmektedir. Elde edilen 
son istatistiki verilere göre kütüphanemizde 
73.715 adet kitap bulunmaktadır. Ayrıca ilimiz 
sınırları içerisinde yayınlanan yerel gazeteler 
ve kitaplar da kütüphane görevlileri tarafından 
derlenmektedir. Pazar günü hariç diğer günlerde 
halka hizmet veren kütüphaneye ait 1 adet de 
“Gezici Kütüphanesi” mevcuttur. 

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

Kastamonu İl Halk Kütüphanesi, Atatürk’ün kütüphaneye bağışta bulunduğu 500 lira ile kitap alınması 
neticesinde hizmet vermeye başlamıştır.
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Kütüphanede dikkat edilmesi gereken kuralları arkadaşlarınızla tartışarak 
aşağıdaki boş alanlara notlar alınız.

Yazma Eserler Kütüphanesi

1341 yılında “Merkez Kütüphanesi” adıyla 
kurulan binada yazma ve eski harfli basma 
eserler bir araya getirilerek şimdiki Yazma 
Eser Kütüphanesi’nin temeli oluşturulmuştur. 
1928 yılında Merkez Kütüphanesi, hem 
sıhhi şartlar hem de bina itibariyle umumi bir 
kütüphane olmaya uygun olmadığından 1925 
yılında inşa edilen yeni binaya taşınmış ve 
iki kütüphane “Memleket Kütüphanesi” adı 
altında birleştirilmiştir. Kütüphanede bulunan 
yazma eserler, özel yapım raylı çelik dolaplarda 
korunmaktadır. Kütüphane yetkililerince bu 
dolapların yangına karşı özel donanıma sahip 
olduğu ve olası bir yangın felaketinde bu eserlerin 
bulunduğu bölümlerin zarar görmeyeceği 
belirtilmiştir. 

Taşköprü İlçe Halk Kütüphanesi

Taşköprü İlçe Halk Kütüphanesi, 1971 yılında İlçe 
Kaymakamı Sadreddin YEDİDAĞ ve İlköğretim 
Müdürü Vehbi GÜNEŞ tarafından Muzaffereddin 
Gazi İlköğretim Okulunun bir sınıfında açılmıştır. 
1972 yılından 1986 yılına kadar eski belediye 
binasında, 1986 yılından itibaren de bugünkü 
binasında hizmet vermektedir. Pazar ve 
pazartesi günleri hariç diğer günlerde halka 
hizmet veren kütüphanemizde 14.265 adet kitap 
bulunmaktadır.
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El Sanatları Eğitim Merkezi

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına 
bağlı olarak 1976 yılından bu yana faaliyetlerini 
sürdüren merkezde mekikli dokuma, yöresel 
yazmacılık ve taş baskı, konfeksiyon 
makineciliği, ahşap oyma, ahşap kakma (sedef), 
tel kırma işçiliği, Kastamonu tırnak bağı, ebru 
gibi alanlarda kurslar düzenlemektedir. 

Bugüne kadar 4 binin üzerinde kursiyer eğitilmiş 
olup kursiyerlerin üretimi olan el emeği göz nuru 
el sanatları ürünleri “Teşhir ve Satış Konağı”nda 
satışa sunulmakta, kurslarda eğitim görerek öne 
çıkan bazı kursiyerler gerek kurum bünyesinde 
gerekse diğer kurumlarda ve piyasada istihdama 
kazandırılmaktadır.

Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi

1888 yılında zamanın valisi Abdurrahman Paşa 
döneminde cezaevi olarak inşa edilen bina, 
1983 yılında Kültür Bakanlığınca satın alınarak 
restore edilmiş ve 1993 yılında Kültür Merkezi 
olarak hizmete girmiştir.

Binanın bodrum katında depolar, müzik odası 
ve kalorifer dairesi bulunmaktadır. Zemin katta 
194 kişilik çok amaçlı salon, kulis ve fuayeler ile 
Devlet Güzel Sanatlar Galerisi bulunmaktadır. 
Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde birbirinden 
bağımsız olarak da kullanılabilen 3 sergi salonu 
bulunmaktadır. 

Ayrıca mutfak, depo ve eser deposu ile galeri 
ve idari kısım bu katta yer almaktadır. Üst katta 
ise İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü idari kısımları 
bürolar, arşiv, depo ve fuayelerin yanı sıra çok 
amaçlı salonun balkon kısmı bulunmaktadır.

BİLİM, EĞİTİM VE SANAT MERKEZLERİ / SANAT GALERİLERİ:

Ahmet Yesevi Konferans Salonu ve Fuaye Alanı

Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüs 
alanında bulunan salon, yıl boyunca eğlence 
programları, konser, sergi, mezuniyet kutlamaları, 
konferans, panel ve diğer kültürel şenliklere ev 
sahipliği yapmaktadır. Eğlence aktiviteleri, müzikal 
gösteriler, tiyatro performansları, halk oyunları ve 
canlı konserler de düzenlenmektedir.
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Hanımlar Eğitim ve Kültür Merkezi

Eski adı Behiçbey Konağı olan Hüma Hatun 
Konağı, belediyemiz tarafından restore edilerek 
8 Mart 2016 tarihinde “Hanımlar Eğitim ve 
Kültür Merkezi” olarak hizmete açılmıştır. 
Konakta bayanlara yönelik toplantılar ve Halk 
Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından okuma-
yazma, el sanatları ve el nakışları, pul boncuk 
dikişleri, el dikişleri ve Kuran-ı Kerim vb. kurslar 
verilmektedir.  

Saray Hamamı Kültür ve Sanat Merkezi

Saray Hamamı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
Hizmet Binası’nın güneyinde (arka tarafında) 
yer almaktadır. 1575 yılında Muharrem Efendi 
tarafından yaptırılmıştır. Ahşap soyunma yeri, 
soğukluk kısmı ve üzeri kubbeli beş adet halvet 
yeri ile hamamın çatısı tamamen yıkılmıştır. Bina 
dört duvardan ibaret bir harabe görünümünde 
iken söz konusu hamamın ilimizin turizmine 
katkı sağlaması ve kültür varlığı olan bu eserin 
korunması, gelecek kuşaklara aktarılması 
için 2012 yılında restorasyon geçirerek çok iyi 
hâle getirilen merkez, birçok sanatsal etkinliğe 
kapılarını açmıştır. 

Kastamonu 4007 - TÜBİTAK Bilim Şenliği

Kastamonu Belediyesi, Kastamonu İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve TÜBİTAK tarafından ortaklaşa 
yürütülen bu bilim şenliğinde 70’den fazla 
atölyede farklı ve bir o kadar eğlenceli deneyler, 
robotik kodlama ve roketten astronomiye çeşitli 
etkinliklere yer verilirken etkinlik alanında 
oluşturulan atölye çadırlarında ise ilgi çekici 
deneyler, etkinlikler, bilimsel şov ve gösteriler, 
gökyüzü gözlemleri ve sanatsal etkinliklere de 
yer verilmektedir. 

Bu bilim etkinliği sayesinde katılımcılara yaparak 
ve yaşayarak öğrenme sağlanması, disiplinler 
arası ilişki kurulması, bilimsel ve teknolojik 
bir bakış açısı geliştirilmesi, bunları yaparken 
de farklı düşünme becerilerinin geliştirilmesi 
hedeflenmektedir. Düzenlenen şenlikte ilimiz 
genelinde öğrenim gören okul öncesi, ilkokul, 
ortaokul ve lise öğrencilerinin yanı sıra 7’den 70’e 
tüm halka yönelik programlara yer verilmektedir.

Vedat Tek Kültür Merkezi

İlimizdeki valilik binasının da mimarı olan büyük 
mimarımızın adını yaşatmak ve gelecek nesillere 
aktarmak amacıyla “Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat 
Merkezi” adı ile inşa edilmiştir. 31 Ekim 2008 tarihinde 
geçmişe bir başka açıdan ışık tutan kapsamlı bir 
kompleks olarak hizmet vermeye başlamıştır. Bu 
kompleks içerisinde “Cumhuriyet Evi”, “Şapka 
Müzesi”, “Dantel Müzesi”, “Atatürk Sergi Salonu”, 
“Bebek Evi” ve “Resim Galerisi” yer almaktadır.
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SANAT ETKİNLİKLERİ VE ŞENLİKLER / FESTİVALLER VE 
FUARLAR:
Üniteye başlamadan önce aşağıdaki üç kelime ile ilgili bilgilerimizi yoklayalım mı? 

Türk Dil Kurumu;

“Şenlik” kelimesini, şen olma durumu, şetaret; belli günlerde yapılan, coşku veren eğlendirici 
gösterilerin tümü, bayram; festival; sevinç, neşe, “Fuar” kelimesini, Belli zamanlarda, belli yerlerde 
ticari mal sergilemek amacıyla açılan büyük sergi.” “festival” kelimesini, “dönemi, yapıldığı çevre, 
katılanların sayısı ve niteliği programla belirtilen ve özel önemi olan sanat gösterisi; belli bir sanat 
dalında oyun ve filmlerin sunulması ve gösterilmesi sonunda ödül veya derece verilmesi biçiminde 
düzenlenen ulusal veya uluslararası gösteri dizisi, şenlik; bir bölgenin en ünlü ürünü için yapılan 
gösteri, şenlik; düzensiz toplantı, curcuna.” olarak tanımlamaktadır.  

Festivaller, bir bölgede belirli tarihlerde toplumun kendine has bir değeri kutlamak veya bir olay 
ve kişiyi anmak amacıyla yürüttükleri kültürel, sanatsal ve sosyal içerikli etkinliklerdir. Bir değeri 
veya geleneği anmak amacıyla düzenlenen festivallerin zamanla bu geleneği yaşatmak amacına 
da hizmet ettiği görülür. 
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Geleneğin yaşatılması, toplumların sahip olduğu kültürel öğelerin gelecek nesillere aktarılmasında 
son derece önemli bir unsur olurken, düzenlenen festivallere katılan bireylerin ise hem o bölgede 
yaşayan insanlardan hem de farklı bölgelerde yaşayan ve festivali görmek için bölgeyi ziyaret eden 
turistlerden oluştuğu görülmektedir. Yapılan araştırmalarda bireylerin festivallere katılım amaçlarının; 
sosyalleşme, farklı kültürleri keşfetme, bir gruba ait olma isteğini gerçekleştirme ve güzel zaman 
geçirme gibi faktörler olduğu görülmüştür. 

Ülke ekonomisine ve vatandaşlarına ciddi ölçüde katkılar sunan festivaller, birçok ülkede çeşitli 
amaçlarla düzenlenmektedir. Gelin, biz de kendi şehrimizde gerçekleştirilen festivalleri şimdi 
yakından tanıyalım!

Ahşap Fuarı

Yüzölçümünün % 70’i ormanlarla kaplı olan 
Kastamonu’da ahşap, kentin en temel yapı 
malzemesidir. Ahşabın başkenti Kastamonu’da, 
ahşap kültürünün dünyaya tanıtılması için 
Kastamonu Valiliği öncülüğünde her yıl 
“Kastamonu Ahşap Fuarı” düzenlenmektedir. 
Bu fuar sayesinde ziyaretçiler, katılımcılardan 
ürün ve hizmetler hakkında bilgi alırken 
katılımcı firmalar ise piyasayı ve hedef kitleyi 
değerlendirme fırsatı bulur.

Ağlı Kültür ve Yaz Etkinlikleri

2001 yılında Ağlı Kültür ve Dayanışma 
Derneğinin girişimleri ile başlatılan organizasyon, 
günümüze geldiğinde Ağlı Belediyesi ve Ağlı 
Kaymakamlığı katılımlarıyla, Kültür ve Turizm 
Bakanlığının yerleşik programına dâhil olmuş 
bir şenliktir. Ağlı Kalesi Şenliği temmuz ayının ilk 
haftasında yapılır. Ağlı Kalesi Şenliği’nin amacı 
ilçemizin kültürel mirası olan ve 1. dereceden 
kültürel miras olarak kabul edilen Ağlı Kalesi’ni 
ve Ağlı’yı tanıtmak, ilçeden göç eden Ağlılılar 
ile yöre insanını birleştiren kültürel bir girişimde 
bulunmaktır.

Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüş Etkinliği
Kurtuluş Savaşı’nda Kastamonu halkının 
yapmış olduğu fedakârlıkları anmak ve İstiklalin 
kazanılmasına dair verilen mücadelenin gelecek 
kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla 
her yıl ülkemizin çeşitli illerinden katılan 
yürüyüşçülerle Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü 
gerçekleştirilmektedir.

Atatürk’ün Kastamonu’ya Gelişi ve Kıyafet 
İnkılabı Kutlama Etkinlikleri
Hemen hemen her bakımdan yeni bir 
yapılanmanın yaşandığı Türkiye Cumhuriyeti’nin 
ilk yıllarında yurt gezilerine çıkmayı âdeta gelenek 
hâline getiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 
Ağustos 1925’te Ankara’dan yola çıkarak şehitler 
diyarı Kastamonu’ya teşrif etmiştir. Atatürk, “Biz 
her nokta-i nazardan medeni insan olmalıyız. 
Fikrimiz, zihniyetimiz, tepeden tırnağa kadar 
medeni olacaktır. Medeni ve beynelmilel kıyafet 
milletimiz için layık bir kıyafettir, onu giyeceğiz.” 
diyerek, medeni yaşayışa uyan kıyafetin kabulü 
gerekliliğini belirtmiş ve sözleriyle ilk kez 
açıklamıştır.

Atatürk’ün 1925 yılında Kastamonu’ya 
gelerek şapka inkılabı ve kıyafet ile ilgili yeni 
düzenlemeleri ilân etmesi dolayısıyla her yıl 
Kastamonu’da etkinlikler düzenlenmektedir. 
“Geleneksel Atatürk ve İstiklal Kupası At 
Yarışları” da bu kapsamda yoğun ilgi gören 
yarışmalardandır.
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Cide Rıfat Ilgaz Sarı Yazma Kültür ve Sanat 
Festivali

Ünlü şair ve yazar Rıfat Ilgaz sayesinde Cide’yle 
özdeşleşen “Sarıyazma” adına 1995 yılından bu 
yana gelenekselleşen bu festival, her yıl temmuz 
ayı içerisinde gerçekleştirilmektedir. Festivalde 
konser, sergi, yarışma gibi kültürel etkinliklere 
geniş yer verilerek hem yöre halkının eğlenmesi 
hem de bölgenin tanıtılması amaçlanmaktadır. 
Bununla birlikte festival Rıfat Ilgaz’ın adını 
yaşatmak ve gelecek nesillere bu önemli 
kalemi aktarmak için  önem arz etmektedir. 
Bu festivalde sadece konser niteliğinde değil, 
aynı zamanda “…Cide, doğduğum eşsiz, 
benzersiz memleket… Ne iyi etmiş de anam 
beni bu cana yakın memlekette doğurmuş! Her 
şeyimi yitirdiğim günlerde Cide’nin belleğimin 
duvarlarına yansıyan görünümü ile dirilir, 
yaşama gücümü tazelerdim…”  diyen Rıfat 
Ilgaz’a yakışır bir şekilde kültürel faaliyetlere 
geniş yer verilmektedir.

Çatalzeytin Ginolu Gümüş Balık Kültür ve 
Sanat Festivali

1977 yılından beri her yıl temmuz ayının 
üçüncü haftasında düzenlenen bu festival 
kapsamında konser, gezi, yarışma, panel, 
tiyatro vb. etkinlikler yürütülmektedir. Atletizm, 
güreş, futbol, masa tenisi, voleybol, basketbol 
ve yüzme müsabakalarının da yer aldığı festival 
için halk arasında “Kastamonu Olimpiyatları” 
da denilmektedir. Aynı zamanda şiir dinletileri, 
fotoğraf galerileri ve yayla şenliklerinin de 
bulunduğu Ginolu Gümüş Balık ve Sanat 
Festivali, Kastamonu’nun en eski festivallerinden 
biri olarak bilinmektedir.

İnebolu Uluslararası Heyamola Deniz 
Şenlikleri Kültür Sanat Festivali

Denizcilik tarihimizde İnebolulu denizcilerimizin 
ayrı bir yeri vardır. Milli  Mücadele yıllarında İnebolu 
açıklarına gemilerle gelen silah ve cephane, her 
türlü hava şartlarına rağmen kahraman İnebolulu 
denizcilerimiz tarafından kayıklarla İnebolu 
kıyılarına çıkartılan mühimmatlar gıcırdayan 
kağnılarla cepheye ulaştırılmıştır. Bu anlamda 
İnebolu,  Milli Mücadele’de savaşın kilit noktası 
hâline gelmiştir.
Tarihimize sahip çıkarak, bu gurur ve ibret verici 

gerçeklerin gelecek kuşaklara aktarılmasını 
sağlamak ve milli tarih bilincini yaşatmak amacı 
doğrultusunda, mert ve cesur İnebolulu denizci 
atalarımızı saygıyla yâd etmek üzere “İnebolu 
Uluslararası Heyamola Deniz Şenlikleri Kültür ve 
Sanat Festivali” etkinlikleri gerçekleştirilmektedir. 
Bu çerçevede her yıl temmuz ayında konserler, 
yerli ve yabancı halk danslarının gösterileri, 
sergiler, deniz şenlikleri, açık deniz yüzme 
yarışması ve çeşitli etkinlikler yürütülmektedir.

Pınarbaşı Doğa Turu ve Kültür Festivali

Dünyanın en derin kanyonları arasında gösterilen 
Valla Kanyonu’nun ve Horma Kanyonu’nun da 
yer aldığı Pınarbaşı ilçesinde Kanyon ve Doğa 
Sporları Festivali yapılmaktadır. Yüzlerce kanyon 
sporcusu ve doğaseveri bu etkinlik sayesinde 
ilimizde ağırlanmaktadır. Festival kapsamında 
kanyon geçişlerinin yanı sıra çok sayıda etkinlik 
de yapılmaktadır. 
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Taşköprü Uluslararası Kültür ve Sarımsak 
Festivali

Taşköprü’de bilinen en eski eğlence geleneği 
panayır ya da bugünkü adıyla “Sarımsak 
Festivali”dir. 1986’da uluslararası ölçekte festival 
olarak kutlanmaya başlayan bu geleneksel 
şenliğin temeli panayıra dayanmaktadır. 
Panayır, Grekçe kökenli bir kelime olan 
“panegyristen” gelmekte ve Pompeipolis’teki 
bir yazıt, bize Taşköprü’deki bu geleneğin çok 
eskilere dayandığını göstermektedir.

1986 yılından beri her yıl Türkiye’nin sarımsak 
üretiminin yüzde 22’sini karşılayan Taşköprü, 
bu uluslararası festivali halkla buluşturmaktadır. 
Birkaç gün süren festival süresince müzisyenler 
sahne almakta, “Sarımsak Güzeli Yarışması”, 
rahvan at yarışları, at üstünde okçuluk savaş 
sanatı gösterisi, paneller, en iyi sarımsak, buzağı 
ve kuzu yetiştiricisi yarışmaları, bisiklet turu gibi 
etkinliklerin yanı sıra yerli ve yabancı halk oyunu 
ekipleri gösterilerini sunmaktadır.

Tosya Uluslararası Kültür ve Pirinç Festivali

Uluslararası çapta düzenlenen bu festivalde 
“Anadolu’nun Kırkpınarı” olarak tabir edilen yağlı 
güreşler gerçekleştirilmektedir. 1997 yılından 
bu yana her yıl ağustos ayında düzenlenmekte 

olan festival programında yarışmalar, gösteriler, 
konserler, sergiler, defile, fener alayı da yer 
almaktadır. Yarışmalar sonrasında birinciler 
ödüllendirilmektedir.

Kastamonu Gastronomi Festivali

2019 yılında ilk kez düzenlenen festival 
Kastrofest, bugüne kadar saklı kalmış bir 
hazine olan Kastamonu mutfağını en doğru 
mesajlarla yerelden evrensele tanıtmak ve 
kentin özellikle son zamanlarda parlayan 
ismine yemek kültürüyle de ivme kazandırmayı 
amaçlamaktadır. Önde gelen gastronomi 
yazarlarının, şeflerin, kanaat önderlerinin, basın 
mensuplarının ve konuk ülke ekibinin katılımıyla 
gerçekleştirilen bu gastronomi buluşması, 
Kastamonu’nun bugüne kadar keşfedilmemiş 
mutfak kültürünü Türkiye’ye tanıtırken 
Kastamonu da gastronomi dünyasında heyecan 
yaratan coşkulu bir gastronomi etkinliğine ev 
sahipliği yapmaktadır.

Şehrimizde gerçekleştirilen diğer etkinlikler ise 
şunlardır:

- Uluslararası Devrekâni Kültür, Turizm ve Sanat 
Festivali
- Doğanyurt Kestane Balı Festivali
- Hacı Bekir Şekerciler, Pastacılar ve Yayla 
Kültürü Festivali
- Hanönü Gökçeağaç Panayırı
- İhsangazi Sepetçioğlu ve Siyez Bulguru 
Festivali
- Kastamonu Kitap Günleri Fuarı
- Küre Kilim Festivali
- Abana Kültür, Sanat ve Deniz Şenlikleri
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Verilen alana siz de kendi sanatsal etkinlik afişinizi hazırlayınız.  
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Tarihi ve Kültürel Mekanlar
Şehirler, eserleri, yapıları, yetiştirdiği şahsiyet ve tarihe mal olmuş olayları ve hizmetleriyle kimliklerini 
şekillendirirler. Kastamonu’yu da tarih şehri kimliğine büründüren tarihi yapıları, şehitler diyarı 
kimliğine büründüren kahramanlık destanlarına imza atmış erkek ve kadın yiğitleri, kültür şehri 
kimliğine büründüren yetiştirdiği sanat ve ilim insanları, kendine has gelenekleri, bu topraklara özgü 
ürünleri ve doğal güzellikleridir.

Kastamonu’yu bir tarih ve kültür şehri yapan, ecdad yadigarı eserler oldukça fazladır. Bu açıdan 
Anadolu’nun hem şanslı hem de özellikli illerinden birisidir Kastamonu. İlimizin Türk- İslam Medeniyeti 
ile tanışması ve yoğrulmasında asırlardır dimdik ayakta duran camileri, türbeleri, mescidleri önemli 
miraslardır.

Kastamonu’nun ilim - irfan yurdu olmasını sağlayan, okullar ve medreseler de hatırı sayılır sayıda ve 
özellikte bulunmaktadır. Özellikle Osmanlı Devleti’nin son asrı içinde yapılan yenileşme hamlelerinde 
- özellikle eğitim alanında - Kastamonu’yu da başrolde görmekteyiz. Bunun en büyük kanıtı da hala 
ayakta ve hala hizmete devam eden tarihi okullarımızdır.

Devlet estetiğini ve Devlet disiplinini yansıtan tarihi binalara da sahiptir Kastamonu. Kastamonu’ya 
kimlik kazandıran eserler en başta da belirttiğimiz üzere oldukça fazla bulunduğundan, bir kısmına 
değinmekle yetinmek zorunda kalacağız.

HÜKÜMET KONAĞI

Kastamonu Hükümet Konağı, hem 
güzelliği, hem ihtişamı, hem de mimarının 
Türk Mimarisinde bir akımın önde 
gelen ismi olmasından dolayı sadece 
Kastamonu’nun değil, Türkiye’nin de 
önemli eserlerinden birisidir.

Çevresindeki 19.yy anıtsal kamu 
yapılarıyla birlikte geçmişe ait bir doku 
oluşturan yapı, 1902 yılında ‘ulusal mimari 
yapının’ kurucularından Mimar Vedat Tek tarafından yapılmıştır. Yapı 1902 yılından beri hem işlevini 
değiştirmeden hem de ciddi anlamda bir restorasyon geçirmeksizin günümüzde Kastamonu ile 
özdeşleşen sembollerden biri olarak varlığını sürdürmektedir.

ARKEOLOJİ MÜZESİ
Kastamonu kent merkezinde yer alan müze 
binasının planını Mimar Kemaleddin Bey çizmiştir 
ve 1917 yılında İttihat ve Terakki Kulübü olarak 
yapılmıştır. 1921 yılında İstiklal Mahkemesi 
olarak hizmet veren bina, 1945 yılına kadar 
Türk Ocağı, Halk Fıkrası ve Kastamonu Gençlik 
Teşkilatı binaları olarak da işlev görmüştür.

1945-1952 yılları arasında arkeolojik eserlerin 
toplandığı bir depo iken 1952 yılında bölge 
müzesi haline getirilmiştir. Kastamonu ve 

civarından toplanan birçok eser ile bölgenin ilk çağ tarihine ışık tutan müzede 
çeşitli dönemlere ilişkin zengin eserler bulunmaktadır. 
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LİVA PAŞA - ETNOĞRAFYA MÜZESİ

1879-1881 yıllarında Mir Liva Sadık Paşa tarafından haremlik selamlıklı, bodrum artı üç katlı olarak 
yaptırılmış konak 1997 yılında etnografya müzesine dönüştürülmüştür.

KASTAMONU İDADİSİ (Abdurrahman Paşa Lisesi Binası)

Osmanıl Devleti’nin yenileşme çalışmaları içinde, özellikle II. Abdülhamid zamanında, eğitim çok 
önemli bir yer işgal etmiştir. Bu eğitim hamleleri içinde Anadolu’nun ilk lisesi olan Kastamonu İdadisi 
(Abdurrahman Paşa Lisesi) dikkat çeken eğitim yapılarından birisidir. 1885 yılında zamanın valisi 
Abdurrahman Paşa tarafından açılışı yapılan Kastamonu İdadisi, uzun yıllar eğitim binası olarak 
hizmet verdikten sonra Kastamonu Defterdarlığı tarafından hizmet binası olarak kullanılmıştır. 
Günümüzde Kastamonu Üniversitesi Rektörlük Binası olarak hizmet vermektedir.

TAŞ MEKTEP (Sanayi Mektebi)

Zamanın valisi Abdurrahman Nurettin Paşa tarafından 1888 yılında yaptırılan Mekteb-i Sanayi binası 
ahşap bir yapıydı. Zaman içinde bu yapının Sanayi Mektebi (Okulu) olarak hizmet veremeyeceği 
anlaşılınca yeni bir bina yapılması ihtiyacı doğdu. 1912 yılında temeli atılan yeni binada 1916 yılında 
eğitim başladı. Binanın yapımının tamamlaması ise 1924 yılında gerçekleşti.  

BELEDİYE BİNASI (OSMANLI SARAYI)

Günümüzde Osmanlı Sarayı adıyla bilinen bina aslında Kastamonu Belediyesi Hizmet binası olarak 
yapılmıştır. 1924 yılında yapılan bina uzun yıllar Belediye hizmet binası olarak hizmet vermiştir.

KASTAMONU KONAKLARI

Sadece Kastamonu kent merkezi içinde yer 
alan 564 adet taşınmaz kültür varlığından 
400 tanesini yaşları bir asrı aşan sivil mimarlık 
örnekleri oluşturmaktadır. Batı Karadeniz 
Bölgesi’nin tescilli sivil mimarlık yapı stoğunun 
büyük bölümünü elinde tutan Kastamonu’da 
kent merkezinden sonra konak yoğunluğu 
açısından sıralamada İnebolu, Taşköprü ve 
Tosya ilçelerimiz gelmektedir. 
Kastamonu’nun iki katlı konaklarında zemin 
kat, diğer kentlerde olduğu gibi sağır değil, 
birebir hayata açılan ve günlük yaşamın 
başladığı kat olmasıdır. Birinci katlar aile 
yaşamının ortak alanı iken, ikinci katlar ise 

evin konukları için ayrılmış özel mekânlar olarak tasarlanmışlardır.
Sivil mimarlık yapılarının inşasındaki temel düşünce, komşunuzun güneşini, gölgesini ve manzarasını 
engellememek ve bulunduğu alanı en iyi şekilde değerlendirme düşüncesi, Kastamonu’da yer alan 
konaklarda en iyi şekliyle görülmektedir.

Kastamonu’nun en eski konaklarından birisi olan ve iki asırlık mazisi bulunan Tahir Efendi Konağı, 
Aşiyan Konağı (1830), Uğurlu Konağı (1850-1860), Liva Paşa Konağı (1879-1881), Eflanili Konağı 
(1910’lar), İsmail Bey Konağı (1865), Sepetçioğlu Konağı (1884), Sirkeli Konağı (1893-1898), Ballık 
Konağı (1906) gibi yüzlerce konak geçmişten günümüze uzanan köprünün birer unsuru olarak 
yaşamaktadır. 
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KÜLLİYELER

Külliye; cami, medrese, han, hamam, türbe vb eserlerden oluşan 
yapılar topluluğudur. Kastamonu’da 6 adet külliye bulunmaktadır: 
Yılanlı Külliyesi, İsmail Bey Küliyesi, Benli Sultan Külliyesi, Seyyit 
Serçe Külliyesi, Yakup Ağa Külliyesi, Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi, 
Nasrullah Külliyesi. Kastamonu’daki günümüze ulaşan en eski 
külliye; Yılanlı Külliyesi’dir. Cami, türbe, şadırvan ve darüşşifa 
(hastane-tıp fakültesi) kapı portalından oluşan külliye, 1273 
yılında Pervaneoğlu Ali tarafından yatırılmıştır. Külliyenin en 
önemli binası olan darüşşifa ne yazık ki günümüze ulaşamamıştır. 
Bu eserin önemi; asırlar önce Kastamonu’da bir uygulamalı tıp  
fakültesi eğitiminin ve sağlık hizmetinin verilmiş olmasıdır.

Candaroğulları Beyliği’nin son hükümdarı Kemalettin 
İsmail Bey tarafından yaptırılan İsmail Bey Külliyesi; 1441-
1463 yılları arasında inşa edilmiştir. Cami, türbe, sıbyan 
mektebi ,hamam, han ve medreseden oluşmaktadır.
Külilyenin medresesinde 1400’lü yılların ortalarında 
astronomi dersleri verildiği ve dönemin en büyük ilim 
adamlarından Niksarlı Muhyittin, Fethullah Şirvani, Seyyid 
Ali Acemi gibi isimlerin ders okuttuğu bilinmektedir.
Kastamonu’nun en çok ziyaret edilen mekanı olan Şeyh 
Şaban-ı Veli Külliyesi; cami, dergah evleri, mutfak, 
şadırvanlar, türbe ve asa suyundan oluşmaktadır. 

Anadolu’nun manevi mimarlarından ve 4 büyük pirinden birisi olan Şeyh Şaban-ı Veli’nin ilim ve 
irşad vazifesini yaptığı külliye 1490 yılından 1900 yılına uzanan bir süreçte bu günkü halini almıştır. 
Külliyedeki asa suyunun tadı ve kokusu tıpkı zemzem suyuna benzemektedir. Yavuz sultan Selim’in 
hocası Halimi Çelebi’nin yaptırdığı camiyE iki medrese, imaret ve sıbyan mektebi de yaptırarak bir 
külliye haline dönüştüren Kanuni Sultan Süleyman’ın hazine reisi Yakup Ağa’nın kendi adıyla anılan 
külliye de diğer ecdad yadigarı eserlerdir. Ilgaz Dağı’nın 
eteklerindeki Benli Sultan Külliyesi cami,mutfak,nakıphane 
ve misafirhaneden oluşmaktadır.

Kastamonu adıyla bütünleşen ve ilin sembol eseri 
olan Nasrullah Kadı Külliyesi ise cami, şadırvan ve üç 
medreseden oluşmaktadır. Nasrullah Camii, yapıldığı 
1506 yılından günümüze kadar ilin merkezi camisi olma 
özelliğini korumuştur. Kastamonu’ya kimlik kazandıran 
daha birçok eseri siz de yerinde görerek öğrenebilirsiniz. 
Burada sadece belli başlıları verilmiştir.  ,Kastamonu’nun 
fethinden bu yana minberine kılıç kuşanılarak çıkılan 
Atabey Gazi Camii, ahşap sanatının şaheserlerinden 
Kasaba Köyü Mahmut Bey Camii, haziresinde bir sahabeyi 
(Kaysül Hemedani el- Asgar) barındıran Hepkebirler 
Camii, fethin önemli isimlerinden Deveci Sultan’a ait 
türbe, Fatih Sultan Mehmet’in halasını misafir eden Hatun 
Sultan Türbesi, kuş evlerinin şenlendirdiği Aşir Efendi 
Hanı, Develerin bağlandığı taşlarını hala koruyan Deve 
Hanı, üstünde Türk – İslam medeniyetinin zirve noktasını 
olan Sadaka Taşlarının bulunduğu Nasrullah Köprüsü gibi 
Kastamonu kimliğinin birer parçası olan yüzlerce ecdad 
yadigarına sahiptir Kastamonu. 
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Kastamonu’daki  Tarihi Şahsiyetler
 Türk – İslam Medeniyeti’nin Anadolu’daki 

kadim şehirlerinden birisi olan Kastamonu, 
yetiştirdiği tarihi şahsiyetlerle de Türk 
tarihinde mümtaz bir yere sahiptir. Öncelikle 
Hz. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) “Ashabım 
yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız hidayete 
erersiniz!” diyerek övdüğü sahabeden  Kaysül 
Hemedani El-Asgar Hazretlerini misafir 
etmektedir, İstanbul’un fethi için yola çıkan 
İslam ordusuyla Peygamber müjdesine 
ulaşmak için sefere katılmış ve Kastamonu’da 
kalmıştır. Kastamonu Fatihi olarak bilinen 
ve fetihten sonra Kastamonu’da kurulan 
Çobanoğulları Beyliği’nin kurucusu olan 
Hüsamettin Çoban Bey; Selçuklu Devleti 
içinde saygın ve üst düzey bir komutan 

olmasının yanında, aynı zamanda  Anadolu Türk tarihinde ilk deniz aşırı fethi gerçekleştiren denizcidir 
.Kastamonu’nun tarihindeki  en güçlü, en zengin, en yüksek refah dönemini yaşadığı yıllarda imzası 
olan Kemalettin İsmail Bey; Fatih Sultan Mehmet’in dayısıdır. İsmail Bey, Candaroğulları Beyliği’nin 
son hükümdarıdır. Onlarca hayır eserinin sahibi olmasının yanında; ilme ve ilim adamlarına gösterdiği 
saygıyla da Kastamonu’yu döneminin ilim merkezlerinden birisi haline getirmiştir. Hatta kendisinin 
de Hulviyyat adlı ilmi bir eseri vardır.

Candaroğulları beyliği hükümdarlarından 
İsfendiyar Bey’in torunu ve İbrahim Bey’in kızı 
olan Hatice Hüma Hatun; Osmanlı Padişahı 2. 
Murat ile muhteşem bir düğünle evlendiğinde, 
Kastamonu kimliği Osmanlı hanedanı ile 
de akrabalık bağını oluşturmuş ve payeleri 
arasına “Fatih Sultan Mehmet’in annesinin 
yurdu” sıfatını da eklemiştir.

Kastamonu’da Osmanlı döneminin ilk büyük 
eseri olan ve Kastamonu kimliğiyle bütünleşen 
Nasrullah Kadı Camii’ni yaptıran, onlarca hayır 
eserine imza atan Nasrullah Kadı Efendi de, 
Kastamonu’nun yetiştirdiği önemli isimlerden 
birisidir. Kastamonu Osmanlı’nın şehzade 
yetiştirdiği sayılı vilayetlerden birisidir aynı 
zamanda. Fatih Sultan Mehmet’in oğlu 
Şehzade Cem Sultan, 1469 – 1474 yıllarında 
Kastamonu Sancakbeyi olarak görev 

yapmıştır. Görev yaptığı esnada yaptırdığı Bedesten, Cem Sultan’ın bir hatırası olarak hala ayaktadır. 
Kastamonu’da Sancakbeyi olan diğer şehzade ise II. Beyazıt’ın oğlu Şehzade Mahmut olmuştur. 
Şehzade Mahmut da 1484 – 1504 yılları arasında Kastamonu’da kalmıştır. Osmanlı döneminin en 
büyük şairlerinden birisi olan Latifi ile kadın şairlerinden Zeynep de Kastamonu kimliğinin önemli 
isimleri arasındadır. Tıpkı Baharzade Feride Hanım, Orhan Şaik Gökyay, İhsan Ozanoğlu ve diğer 
şair ve yazarlarımız gibi.
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Anadolu topraklarının Türk – İslam hamuruyla 
yoğrulmasında PİR (önde gelen) dört büyük 
isimden birisi olan Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri, 
Kastamonu’nun en büyük isimlerinden birisidir. 
1480’li yılların başlarında Hanönü ilçesinin Çakırçayı 
köyünde dünyaya gelen Şaban-ı Veli, daha 
doğmadan babasını, üç yaşlarında iken annesini 
kaybetmiştir. Hayırsever bir kadın tarafından 
sahiplenilmiş,  Taşköprü ve Kastamonu’da 
öğrenim gördükten sonra İstanbul’a giderek ilmini 
geliştirmiştir. İstanbul’dan Kastamonu’ya dönmek 
niyetiyle çıktığı yolda, Bolu’da Hayreddin Tokadi 
Efendi’nin dergahında konaklarken, Tokadi’nin 
sohbetini dinleyince, orada kalmaya karar vermiştir. 
12 sene Hayreddin Tokadi Efendi’nin yanında 
kalan Şaban-ı Veli, 1530’lu yıllarda Kastamonu’ya gelmiştir. Vefatına kadar insanlara nasihatlerde 
bulunan Şaban-ı Veli, 1569 yılında vefat etmiştir. Kastamonu’da sayısız mürid yetiştirmiş ve Halveti 
Dergahı’nın Şabaniyye Kolu’nun kurucusu olmuştur. Günümüzde de Şeyh Şaban-ı Veli Hazretlerinin 
türbesi, ilin en çok ziyaret edilen mekanıdır.

Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi’nin içinde yer alan iki adet ahşap konak, ortasında taştan mutfak ve önünde 
şadırvanı yaptıran (1900) Azdavaylı Mahmut Paşa da Kastamonu kimliğinin önemli isimlerinden 
birisidir. Fakir bir köylü iken birkaç gece konakladığı Şeyh Şaban-ı Veli Dergahından İstanbul’a 
gitmiş ve bir müddet sonra paşalığa kadar yükselmiş birisidir Mahmut Paşa. Fakat memleketini ve 
fakir bir insan iken sığındığı dergahı unutmamış, ilk fırsatta bu muhteşem eserleri yaptırarak vefasını 
göstermiştir.

Kastamonu’nun yetiştirdiği büyük devlet 
adamlarından birisi de Yavuz Sultan Selim’in 
hocası olan Halimi Çelebi (Mevlana Abdülhalim)’ 
dir. Kastamonu’da doğan ve Kastamonu, İstanbul, 
Mısır, İran gibi dönemin ilim merkezlerinde kendisini 
yetiştiren Halimi Çelebi, Yavuz Sultan Selim ile 
birlikte çıktığı Mısır Seferi esnasında 1516 yılında 
vefat etmiştir. Sert mizaçlı birisi  olan Sultan Selim’i 
yeri geldiğinde ikaz edebileni  ve yeri geldiğinde de 
sakinleştirebilen ender insanlardan birisi olmasıyla 
dikkat çekmiştir. Kastamonu’da da Çifte Hamam 
ve Yakup Ağa Külliyesi’nin ilk eseri olan camiyi 
yaptırmıştır.

Tarihin en fazla dedikodusu yapılan tarihi 
kimliklerinden birisi Baltacı Mehmet Paşa’dır. 1711 
yılında Osmanlı Devleti ile Rus Çarlığı arasında 
yapılan Prut Savaşı sırasında, Rus ordusu neredeyse yok olmak üzereyken yapılan barış antlaşması 
ile kurtulmuştur. Ancak bu olay tarihçi olmayanlar tarafından çok farklı yansıtılmış ve Baltacı Mehmet 
Paşa ile Çariçe Katerina arasında yaşandığı iddia edilen bir aşk macerasının Rus ordusunu yok 
olmaktan kurtardığı yalanı günümüzde romanlara bile konu edilmiştir. Bu aşk dedikodusu tamamen 
yalandır. Baltacı Mehmet Paşa, o dönemde Kastamonu Sancağı’na bağlı olan Osmancık (günümüzde 
Çorum ilçesi) kazasında doğmuş ve ilk tahsilinin ardından Kastamonu, Cezayir, Fas, Mısır gibi 
yerlerde ilim aşkıyla gezmiş, sonrasında Osmanlı Sarayı’na Baltacı Ocağına girmiştir. 
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Zaman içinde yükselerek Sadrazamlık ve Serdar-ı 
Ekrem (Ordu komutanı) makamlarına kadar yükselmiştir. 
1711 Prut Savaşı’nın ardından görevinden azl edilmiş 
ve 1712 yılında da vefat etmiştir.

Osmanlı’nın en acı mağlubiyetleri arasında yer alan 
Balkan Savaşlarında da Kastamonulu bir kahraman 
komutan tarih sahnesine altın harflerle yazılmıştır. 
Günümüzde Arnavutluk sınırları içinde yer alan 
İşkodra’yı tarihte az görülmüş bir azimle savunan Hasan 
Rıza Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun bu 

direnişi tarih kitaplarına geçmiştir. Hasan Rıza Paşa, savunma yaparken bir suikast ile şehit edilmiştir. 
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 1871 yılında doğan Hasan Rıza Paşa, doğduğu topraklardan bin 
600 km uzakta, İşkodra’da şehit düştüğünde tarihler 30 Ocak 1913’ü göstermektedir. İşkodra’da 
olduğu gibi Plevne savunmasında da Kastamonulu bir tarihi şahsiyetin ismi vardır; Mirliva Sadık 
Paşa.  Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa’nın emrinde Mirliva (Tümgeneral) rütbesiyle bulunan 
Sadık Paşa, 64 yaş gibi ileri bir yaşta olmasına rağmen Plevne’yi Gazi Osman Paşa ile birlikte 
kahramanca savunmuştur. Yaralı olarak esir düşmüş, Prens Nikola bu büyük komutana kılıcını geri 
vermiştir. 1813 yılında Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde doğan Sadık Paşa, uzun yıllar memleketi 
Kastamonu’da hizmet ettikten sonra 1893 yılında vefat etmiş ve Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi içinde 
bulunan hazireye (mezarlık) defnedilmiştir.

Savunma savaşlarının en unutulmazları arasında hiç şüphesiz Medine Müdafii Fahreddin Paşa 
gelmektedir. Birinci Dünya Savaşı sırasında Medine’yi 2 yıl 7 ay boyunca savunan Fahreddin Paşa, 
(Babası Taşköprü’nün ileri gelen ailelerinden Hacıkadızadelerden) babasının görevi gereği bulunduğu 
Rusçuk şehrinde 1868 yılında doğdu.  Askeri okulu birincilikle bitirdi ve Osmanlı ordusunda birçok 
yerde görev yaptı. Medine müdafaası ise 26 Mayıs 1916 tarihinde (Medine’ye 30 Mayıs’ta ulaşacaktır) 
atanmasıyla başladı. 31 Ekim 1918 tarihinde ateşkes yapılmasına ve Osmanlı askerinin hepsinin 
ellerindeki silahlar toplanmasına rağmen; Fahreddin Paşa ne silahını teslim etti ne de Medine’yi 
terk etti. Peygamber şehrini terk edemem diyerek bu kutsal şehri askeri ve yerel halkla birlikte 
savunmaya devam etti. 10 Ocak 1917 tarihine kadar 2 yıl 7 ay Medine’yi kahramanca savundu. Bu 
savunma sadece Türk tarihine değil dünya tarihine de yazıldı. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra da 
bazı devlet görevleri alan Fahreddin Paşa 22 Kasım 1948’de vefat etti  ve vasiyeti gereği Aşiyan 
Mezarlığı’na defnedildi.

Osmanlı Devleti’nin son parlak zaferinin altında da yine bir Kastamonulunun imzası vardır. Türk 
tarihinin en büyük zaferlerinden biri olan ve 29 Nisan 1916 tarihinde General Townshend’in en 
ağır şartlarda teslim olmasıyla sonuçlanan Kut’ül Amare Zaferi’nin komutanı Kastamonulu Halil 
(Kut) Paşa’dır. Halil Kut Paşa, Enver Paşa’nın kendisinden bir yaş küçük amcasıdır.  1882 yılında 
İstanbul’da doğan Halil Kut Paşa 1957 yılında yine İstanbul’da vefat etmiştir.

Halil Paşa, Kutü’l-Amare zaferinden sonra 6. Ordu’ya yayınladığı mesajda şöyle dedi:

‘’Arslanlar! Bütün Osmanlılara şeref ve şan, İngilizlere kara meydan olan şu kızgın toprağın güneşli 
semasında şehitlerimizin ruhları sevinçle gülerek uçarken, ben de hepinizin pak alınlarından öperek 
cümlenizi tebrik ediyorum. Ordum gerek Kut karşısında ve gerekse Kut’u kurtarmaya gelen ordular 
karşısında 350 subay ve 10 bin erini şehit vermiştir. Fakat buna karşılık bugün Kut’ta 13 general, 481 
subay ve 13 bin 300 er teslim alıyorum. Bu teslim aldığımız orduyu kurtarmaya gelen İngiliz kuvvetleri 
de 30 bin zayiat vererek geri dönmüşlerdir. Şu iki farka bakılınca, cihanı hayretlere düşürecek kadar 
büyük bir fark görülür. Tarih bu olayı yazmak için kelime bulmakta müşkülata uğrayacaktır. İşte 
Osmanlı sebatının İngiliz inadını kırdığı birinci zaferi Çanakkale’de, ikinci zaferi burada görüyoruz.’’
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Sadece evliyaları ve tarihi yapıları ile değil tarihe mal olmuş 
kahramanlarıyla da zengin bir il olan Kastamonu’nun tarihi 
şahsiyetleri elbette bu isimlerle sınırlı değildir. Milli Mücadele’nin 
zaferle taçlandığı Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ndeki 
büyük zaferin ardından kaçışan Yunan asker ve komutanları içinde 
hiç şüphesiz en önemli isim Yunan ordusunun Başkomutanı olan 
General Trikopis’tir. 2 Eylül 1922 gecesi, süvari bölüğü komutanı 
Sivaslı Yüzbaşı Ahmet Bey esir generaller ve maiyetlerini 
Beşinci Kafkas Fırkası Komutanı Kurmay Albay Dadaylı Halit 
Bey’in (Halit Akmansü) yanına getirmiştir. Yunan başkomutanını 
esir alan Miralay Halit Bey, 1884 yılında Kastamonu’nun 
Daday ilçesinin Kelebek Mahallesi’nde dünyaya gelmiştir. Hem 
askeriyede hem siyasette devletine önemli hizmetler yapan 
1923 – 1927 yılları arasında Kastamonu Milletvekilliği yapan 
Halit Bey, 10 Şubat 1953 tarihinde vefat etmiştir. Karacaahmet 
Mezarlığı’na defnedilen Akmansü, 27 Eylül 1988’de Ankara’daki 
Devlet Mezarlığı’na nakledilmiştir. 

Enver Paşa’nın kardeşi olan Nuri (Killigil) Paşa, Türk Sivil Savunma sanayiinin ilk girişimcilerinden 
birisi olarak unutulmaması gereken bir Kastamonu evladıdır. Anadolu’da açılan ilk lisenin 
(Abdurrahmanpaşa Lisesi – 1885) banisi olan Abdurrahman Paşa, Kars fatihi Deli Halit (Karsıalan) 
Paşa, Nasrullah Camii’ni genişleten ve Münire Medresesi, Gölköy’de kız mektebi ve birçok esere 
imza atan, Osmanlı Devleti’nin en çok uluslararası antlaşmayı kaleme alan Reisülküttabı Hacı 
Mustafa Efendi, Çanakkale Destanı kahramanlarımızdan Cideli Mehmet Çavuş, Mustafa Onbaşı, 
Yedi Mehmetler Mangası’nın bir askeri olan Pehlivanoğlu Mehmet, Milli Mücadele’nin unutulmaz 
isimlerinden Hamamcı Kadı Salih Reis gibi isimler de unutulmamalıdır.

Tüm bunların yanında Kastamonu kadınının Milli 
Mücadele’deki fedakarlığı ve kahramanlığı ayrı 
olarak hatırlanması ve daima hatırlatılması gereken 
bir husustur. Şehit Şerife Bacı isminde sembolleşen, 
cephane yolundaki Kastamonu kadınının yazdığı 
destan birçok acıklı, aynı zamanda gurur verici hikaye 
ile doludur. Gencecik yaşında cepheye gidip düşmanla 
savaşmak için erkek gibi saçlarını kazıtan, her gün 
sakal tıraşı olan Halime Çavuş’un vatan aşkı çok 
önemlidir. Dünyadaki ilk kadın mitinginin (10 Aralık 1918 
tarihinde Kastamonu Kız Mektebi bahçesinde 3 bine 
yakın Kastamonu kadını toplanmış ve işgalleri protesto 
etmiştir.) yapılmasına önayak olan Zekiye Hanım ve 
Milli Mücadele’ye çok büyük katkılar sağlayan Selman 
İzbeli Kastamonu kadının yazdığı kahramanlık destanının sadece birkaç ismidir.
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Kastamonu’nun Yetiştirdiği Değerler
Şehrimizin kültürünün oluşmasında önemli bir yere sahip olan ve ülkemiz genelinde de tanınıp 
saygı gösterilen isimlerin kuşaktan kuşağa tanınmasını sağlamak, şehrimize gelen misafirlerin de 
bu isimlerle ilgili bilgi sahibi olabilmelerine yardımcı olmak Kastamonu’nun ruhuna layık bir davranış 
olacaktır. İşte bu amaçla “Kastamonu’nun Yetiştirdiği Değerler” başlığı altında Kastamonulu olup 
alanında başarılara imza atmış değerli isimlerin başlıcalarına yer verilmiştir. 

MUAZZEZ ERSOY
Aslen Kastamonu’nun İnebolu ilçesindendir. Gerçek adı “Hatice 
Yıldız LEVENT” olan sanatçımız, sahne adı olarak “Muazzez 
ERSOY”u kullanmaktadır. Türk Sanat Müziği’nin “Nostalji Kraliçesi, 
Müziğin Taçsız Kraliçesi” olarak anılmaktadır. Döneminin önemli 
müzik hocalarından müzik dersleri alarak bu alanda kendini 
ziyadesiyle geliştirmiştir. Türk Sanat Müziği alanına sayısız başarılı 
eser kazandırmıştır. Ortaya çıkardığı albümler ile ülke çapında 
müthiş başarı kazanarak satış rekorları kırmıştır. Sanatçımız birçok 
altın ve platin plakla ödüllendirilmiştir. 1998 yılında da dönemin 
cumhurbaşkanı tarafından “Devlet Sanatçısı” unvanı verilmiştir. 

M. BEHÇET NECATİGİL    
Kastamonulu bir ailenin oğlu olarak İstanbul’da doğmuştur. Aslen 
Kastamonu’nun Seydiler ilçesindendir. Türk edebiyatının önemli şairlerinden 
biri olan Necatigil, edebiyat öğretmeni olarak da görev yapmıştır. Birçok 
yazar gibi edebiyata şiirle başlamıştır. Şair kimliğinin yanında çeviriler, 
radyo oyunları, araştırma metinleri de kaleme alan önemli bir yazarımız 
olarak edebiyat tarihimize adı yazılmıştır.

İHSAN OZANOĞLU 
17 Nisan 1907 tarihinde Kastamonu’da doğmuştur. 1928 yılında İstanbul 
Öğretmen Okulunu bitirerek Kastamonu’nun köylerinde ve merkezinde 
uzun yıllar öğretmenlik yapmıştır. Âşıklık geleneğini ve bağlama çalmayı 
öğrenmiştir. Hem divan hem de âşık tarzında şiirler yazmıştır. Aynı 
zamanda “Âşık Edebiyatı” hakkında bir inceleme kitabı hazırlamıştır. 
1946 yılında Kastamonu İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü görevi 
sırasında Kastamonu’nun kültürel değerlerini araştırma ve yayımlama 
fırsatı bulmuştur. Kastamonu’nun yerel gazetelerinde yazılarını 
şiirlerini yayımlamış ve bu eserlerin sayısı üç bini bulmuştur. Ozanoğlu, 
Kastamonu halk türkülerinin derlenmesinde önemli hizmetler sunmuştur. 

CİHAN ÜNAL 
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde doğmuştur. Ortaokul ve lise dönemi 
esnasında Ankara Radyosu Çocuk Kulübü’nde ve bu radyoda yürütülen 
birçok programda çalışmıştır. Ankara Devlet Konservatuvarında 
diksiyon, müzik, rol ve sahne dersleri vermiştir. 1987’den bu yana da 
aynı dersleri İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet 
Konservatuarında yürütmektedir. Ünlü tiyatrocumuz aynı zamanda 
sinema ve televizyonda da birçok başarılı yapımda rol almıştır.
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MUSTAFA SAFRAN
Kastamonu’nun Araç ilçesinde doğmuştur. Çankırı’da tarih öğretmeni olarak 
göreve başlamıştır. 1984 yılında ise Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 
araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Burs alarak Almanya’da dil kursuna 
katılmış orada araştırmalarda bulunmuştur. 1993 yılında Gazi Üniversitesi 
Tarih Eğitimi alanında “Doçent” unvanını almıştır. Milli Eğitim Bakanlığı 
Talim Terbiye Kurulunda tarih ders programlarının hazırlanmasında görev 
almıştır. 1999’da “profesör” olan Safran, üniversitelerin çeşitli konularda 
düzenlediği panel, konferans ve seminer gibi etkinliklerde görev almış; 
TRT’nin radyo ve televizyon programlarında da çeşitli konularda konuşmacı 
olarak katılmıştır. 2018’de Milli Eğitim Bakan Yardımcısı olarak atanan Prof. 
Dr. Mustafa Safran, bu görevine devam etmektedir. 

OĞUZ ATAY 
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde doğmuştur. Üniversite eğitimi için 
İstanbul’a giderek 1957 yılında da İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik 
Akademisi İnşaat Bölümünden mezun olduktan sonra kısa bir süre 
mühendis olarak çalışmıştır. Daha sonra İTÜ’de öğretim görevlisi olarak 
çeşitli dersler vermeye başlamıştır. Yazı hayatı 1970 yılında “TRT Sanat 
Ödülleri Yarışması”nda “Başarı Ödülü” kazandığı “Tutunamayanlar” adlı 
romanıyla başlamıştır. Kısa hayatına 5 önemli eserini sığdırmıştır. Her 
kitabı büyük ilgi görmüş ve birçok kez basılmıştır.  

RIFAT ILGAZ 
Kastamonu’nun Cide ilçesinde doğmuştur. Şiir yazmaya ortaokul 
öğrencilik yıllarında başlamıştır. İlk şiiri 1927’de Nazikter gazetesinde 
yayımlandı. Ayrıca Açıkgöz, Güzel İnebolu, Güzel Tosya gazetelerinde 
de şiirleri ve yazıları yayımlanmıştır. Türkçe öğretmeni olarak görev 
yaptığı esnada yazı ve şiirleri ulusal dergilerde de yayımlanmaya 
başlamıştır. Kısa bir süre öğretmenliğe ara veren Ilgaz’ın bu zaman 
diliminde çeşitli şiir kitapları yayımlanmış, dönemin önemli isimleri ile 
birlikte ortak gazete ve dergi çıkarmıştır. Rıfat Ilgaz’ı hepimiz “Hababam 
Sınıfı”nın yazarı olarak bildik. 60 adet yayınlanmış kitabı olan Ilgaz’ın 
şairliğini, romancılığını, öykü yazarlığını da unutmamamız gerekir.

SAİME İNAL SAVİ 
1 Kasım 1934 tarihinde Kastamonu’da doğmuştur. Yüksek 
öğrenimini Fars Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamlamıştır. Türk 
Dil Kurumu Başyazmanı olarak görev almıştır. Yüksek lisansını 
Hindistan hükümetinden aldığı bursla İslam Üniversitesinde, doktora 
öğrenimini ise İran hükümetinden aldığı bursla Tahran Üniversitesinde 
tamamlamıştır.1988-1991 yılları arasında Birleşmiş Milletlerde görev 
yapmıştır. 1993 yılında da “Profesörlük” unvanını almıştır. Türk 
Anneler Derneği’nin Erzurum şubesini kurup başkanlığını yapmıştır. 
1997 yılında emekliye ayrılan Savi; Türkçe, Farsça ve İngilizce 
çeviri kitaplar, makaleler, yurt içi ve yurt dışında katıldığı bilimsel 
toplantılarda sunduğu bildirileri kaleme almıştır. Eğitime %100 Destek 
Projesi kapsamında Kastamonu’da yaptırdığı ve adını taşıyan lise, 
2005-2006 eğitim-öğretim yılında eğitime açılmıştır. Bu hizmeti ve 
bilimsel çalışmaları dolayısıyla 2008’de TBMM tarafından “Üstün 
Hizmet Ödülü”yle onurlandırılmıştır.
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ZEHRA   BEGÜM     KAVUKÇUOĞLU
2005 yılında Kastamonu’da doğmuştur. 11 yaşında başladığı taekwondo 
spor dalında üç yıllık zaman diliminde birçok başarı kaydetmiştir. 3 
Türkiye şampiyonluğu, 2 Avrupa Oyunları şampiyonluğu ve 2018’de 
İspanya Avrupa Şampiyonası’nda 5.lik kazanarak oldukça başarılı bir 
şekilde ülkemizi temsil etmiştir. Ayrıca 2019 yılında yapılan şampiyonada 
1.lik kazanıp “Dünya Şampiyonu” unvanıyla bayrağımızı gururla 
dalgalandırmıştır.  

MELEK ÖKTE 
Aslen Kastamonu’nun Daday ilçesindendir. İlk ve ortaokul eğitimini 
Kastamonu’da almıştır. Mustafa Kemal Paşa’nın 1925’te “Şapka 
İnkılabı” dolayısıyla Kastamonu’ya geldiğinde Melek ÖKTE bir şiir 
okumuş ve Atatürk’ün dikkatini çekmiştir. Bunun üzerine Atatürk, Ökte 
ile ilgili “Bu kız ileride sanatkâr olacak, dikkat edin!” demiştir. İstanbul Kız 
Lisesinde öğrenim görmeye başlamış ancak müzik yeteneği dolayısıyla 
lise 2. sınıfta Atatürk’ün emri ile Ankara Müzik Öğretmen Okuluna kaydı 
alınmıştır. Müzik Öğretmen Okulunu bitirdikten sonra Ankara Devlet 
Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü de başarıyla tamamlamıştır. Birçok 
tiyatro eserinde başrol görevini üstlenen Melek ÖKTE, yönetmen 
olarak da tiyatro oyunlarının sahnelenmesini sağlamıştır. 1949 yılında 
Devlet Tiyatroları sanatçısı olmuştur. 

HİLMİ TAFRACI
1920 yılında Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde doğmuştur. Küçük 
yaşlarda güreşe başlayan Tafracı, yağlı güreşçi olarak yetiştirilerek 
Kırkpınar Yağlı Güreşleri Yarışması”na hazırlanmıştır. 1947’de Kırkpınar 
Güreşleri’nde üçüncülük kazanarak ilk kez güreş dünyasında adını duyurdu. 
Milli takım çalıştırıcıları tarafından beğenilerek milli takıma çağrılmış ve 
“grekoromen” dalında yetiştirilmiştir. Aynı yıl 73 kilo grekoromen güreşte 
İstanbul 1.si olarak büyük başarısını elde etmiştir. Daha sonra 1953’te 
Napoli’de 87 kilo grekoromen güreşte “Dünya Üçüncüsü” ve 1954’te de 
Belgrat’ta “Balkan Şampiyonu” olmuştur. Aktif güreş hayatından sonra milli 
güreşçimiz Tafracı, antrenörlüğe başlamış ve yeni güreşçiler yetiştirerek 
ülkemize hizmet etmeye devam etmiştir.

ORHAN ŞAİK GÖKYAY 
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde dünyaya gelmiştir. Kastamonu 
Lisesinin 9. sınıfında okurken edebiyat öğretmenin teşvikiyle şiir yazmaya 
başlamıştır. Bir süre sınıf ve edebiyat öğretmenliği görevi için Anadolu’nun 
çeşitli şehirlerinde bulunmuştur. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi 
tarafından “Fahrî Doktor” ve 1991 yılında da Kültür Bakanlığının teklifi 
üzerine Cumhurbaşkanlığınca “Devlet sanatçısı” unvanı verildi. 60’ın 
üzerinde şiir, 200 kadar makale,  İngilizce ve Almancadan 6 çeviri kitabı 
kaleme almıştır. Yine meşhur “Bu Vatan Kimin?” şiirini 1938 yılında 
Bursa’da yazmıştır. 
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ATİLLA ATEŞ
1937 yılında Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde doğmuştur. 1982 yılına kadar 
çeşitli birlik ve karargâhlarda; birlik komutanlığı, karargâh subaylığı, Kara Askerî 
Ataşe Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Başarılı hizmetleri dolayısıyla 
1982’de “Tuğgeneral”, 1986’da “Tümgeneral”, 1990’da “Korgeneral” ve 
1994’te de “Orgeneral” olarak terfi etmiştir. Ordu içerisinde çeşitli başarılara 
imza atan Ateş, Kara Kuvvetleri Komutanlığı mertebesine kadar yükselmiştir. 
Askerî kimliğinin yanı sıra resim de yapan Ateş, üç kişisel sergi açmış ve 
karma sergilere katılmıştır.

İLYAS İLBEY
Kastamonu’nun Araç ilçesinde doğmuştur. İlkokul sıralarında iken tiyatroyla 
tanışmıştır. Lise öğrenimi sırasında da birçok oyunda rol almıştır. Babasının 
pastacı olmasını istemesine karşın gönlünü kaptırdığı tiyatro için duyguları 
istikametinde yürümüştür. Konservatuvarda tiyatro bölümünde sanat 
öğrenimi almış, Yıldız ve Müşfik Kenter gibi değerli isimlerin öğrencisi 
olmuştur. Daha sonra Yasemin Yalçın ile birlikte Bakırköy Belediye 
Tiyatrosu’nun kurucuları arasında yer almıştır. Tiyatro dışında TV dizilerinde 
de başarılı bir çizgi yakalamıştır. Kastamonu sevgisiyle dolu olan sanatçı, 
ilimizi tanıtmak ve ilimize hizmet etmek için elinden geleni yaptığını ve 
yapacağını söylemiştir. 

Aşağıdaki e-posta alanına Kastamonulu şahsiyetlerden birine kendisi ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi 
içeren bir yazı yazınız.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

Yukarıda bahsedilen Kastamonulu değerlerimizin dışında burada yer veremediğimiz 
daha pek çoğunu tanımak için yandaki karekodu okutabilrisiniz.
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Somut Olmayan Kültür 
Varlıkları
Kültür nedir?

Kültür dediğimiz kavram tarihi süreç içinde milletlerin ortaya 
koydukları gelenek ve göreneklerdir. Evlenme adetleri, yapıları, 
yemekleri, manileri, türküleri, giyimi, el sanatlarıdır. Kültürel 
miras; bu yaşantı biçimlerinin gelecek nesillere aktarılmasıdır. 
Her milletin, her toplumun birbirinden farklı yaşayış biçimleri 
kültür değerleri vardır.

İnsanoğlunun maddi ve manevi olarak ürettiği, ortaya koyduğu her şey kültürel olarak da ifade 
edilebilir. Gelenekleri, görenekleri, dili, dini, edebiyatı, giyimi, yemekleri, mimarisi, müziği…  gibi. 
Bunların tamamına o toplumun kültür değerleri, kültür varlıkları diyoruz.
 . 
Kültür varlıklarını; somut ve somut olmayan olarak iki gurupta değerlendirebiliriz. Gözle görülen, 
elle tutulabilen kültürel değerler somut kültür varlıklarıdır. Kastamonu konakları, Kastamonu Kalesi, 
Atabeygazi Camisi gibi. Somut olmayan kültür varlıkları ise; giyim, yemekler, halk türküleri, bilmeceler 
maniler, batıl inançlar… diye sayabiliriz. Biz bu bölümde somut olmayan kültür varlıklarımızı tanımaya 
çalışacağız.

Kültürel değerler toplumun yaşayışını etkiler. Davranışları düzenler. Her toplumda gelenek ve 
göreneklerine göre yaşam tarzı oluşur. Toplumun kimliğini oluşturur. Bu kültürel değerler atalarımızın 
bize mirasıdır. Bu mirasa sahip çıkmak, korumak ve yaşatmak bizlerin görevleridir. 
 
Geçmişte yaşanmış çok sayıda kültürel değerleri ya tamamen unutmuş ya da unutulmaya bırakmışız. 
Kaybın en önemli nedeni ise teknolojik gelişmelerdir. Gelişen teknoloji, kültürel değerlerimizin 
kaybolmasına sebep olmaktadır. El sanatlarını unutmamız, apartman yapımının çoğalması, çocuk 
oyunlarının kaybolması, düğünlerin salonlara taşınması, radyo, televizyon, internet, cep telefonları 
yöresel kültür zenginliklerinin birbirine karışmasına ve etkilenmesine sebep olmuştur.
 
Bu genel açıklamalardan sonra Kastamonu’nun kültürel zenginliğini ve çeşitliliğini birlikte inceleyelim.
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Halk oyunları

Kastamonu için halk oyunu denildiğinde 1942 yılından 1964 yılına kadar 
davulu ile şov yapan Mahir Dağlı’yı (Karayılan) hatırlamak gerekir. ABD 
ve Avrupa ülkelerinde hem Kastamonu’yu hem de Türkiye’yi temsil 
etmiştir. Davulu ile tempo tutarken Kastamonu’nun Sepetçioğlu, Çırdak 
gibi oyunlarını başarı ile sergilemiştir. Konu ile ilgili daha geniş bilgi için 
yaşlılardan ve yazılı kaynaklardan araştırma yapabilirsiniz.

Ağırlama, Aşağı İmaret, Bütün Çırdak, Develi, Ekinci, Genç Osman, 
Helesa, Kastamonu Zeybeği, Köçek, Seymen Ağırlaması, Semet 
Karşılaması, Taşköprü Köçekçesi, Taşköprü Zeybeği, Üç Ayak, Yarım 
Çıtırdak gibi oyunlar 1982 yılında yöremizin türküleri olarak kaynakta yer almıştır. 
 
Kız ve erkek oyunlarında  birbirinden farklı oyun derlemeleri ile Kastamonu halk oyunları zenginleşti. 
Bir kısmı ilçelere ait olan ve  halen sergilenen 30’a yakın halk oyunu vardır. 
Sepetçioğlu, Sarıyazma, Topal Koşma, Ortak Benim Hakkımı Yeme, 
Değirmenci, Çarşamba, Ormancı, Gıydıvan’ın Kızları, Çatalzeytin Kızları 
halk oyunlarımızdan bazılarıdır.

DÜŞÜNELİM TARTIŞALIM PAYLAŞALIM

Saydığımız halkoyunları dışında Kastamonu yöresinde oynanan oyunları ve bu oyunların hangi 
ilçe oyunu olduklarını araştırınız.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………................................................

Geleneksel giyim kuşam

Kastamonu'yu adım adım gezdiğimizde değişik renk ve 
biçimde kıyafetlerle karşılaşılmaktadır. Sahil ve iç kısımlar 
giyim kuşamda birbirinden ayrılırken  Tosya farklılık 
göstermektedir. Sahilde de bölüm bölüm farklılıklar dikkat 
çekmektedir. Azdavay, Şenpazar ve Cide kadınlarının 
kıyafetlerinin birbirlerinden çok farklı olmaları bile birbirinden 
ayrılarak oluşmuş bu üç kültür farklılığını sergilemektedir. 
Daday çevresinin kıyaftleri, Selalmaz'da değişerek, İnebolu'da 
başka biçime girmektedir. Kadın kıyafetlerindeki bu zenginliği 
ve farklılığı erkek kıyafetlerinde görülmemektedir. 
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Azdavay ve Pınarbaşı yöresinde kızların ayrı, kadınların ayrı 
işlemedeki fesi, kırmızı renkli şalvarı, entarisi, işlemeli yeleği, bele 
sarılan kuşağı hem düğün, hem iş, hem de pazar kıyafetidir. Azdavay 
yöresinde gelin kıyafeti ise bir başkadır.Gelinin başı üzerine örtülen 
ve görmesini sağlamak için bırakılmış iki delikli kırmızı duvak çok 
ilginçtir.
 
Cide'nin kendine has sarı yazması hâlâ kullanılmaktadır. Daday'da 
düğün günlerinde belden büzmeli çift katlı siyah renkli eteğin bir 
katı başa örtülerek değişik bir kıyafet sergilenir. Yine bu yörede 
geline aynı siyah renkli elbise giydirilirken, kırmızı kurdele başa 
bağlanır. 
  
Tosya kadın kıyafeti yönünden çok farklı ve zengin bir görüntüye 
sahiptir. Üçetek, fistan, bindallı, kadife entari gibi isimleri vardır. 
Bu kıyafet simle, boncukla, gümüş hatta altınla süslenir. Tosya’nın 
kıstı takısı buraya özeldir. Gelinlerin başına takılan fes altınlarla 
süslenmiştir
 
Kastamonu yöresi erkek kıyafetleri ile ilgili yaşayan örnekleri 
bulmak mümkün değildir. Halkoyunları kıyafetleri olarak sergilenen 
Sepetçioğlu oyuncularının giydiği kıyafetler bize bazı ipuçları 
vermektedir. Efe tipi kıyafetlerin başında bir fes bulunmaktadır. 
Genelde bordo renkli bu fes “keyfe” adı verilen renkli bir yazma ile 
sarılmıştır.

Erkek giyiminde çok farklılık yoktur. Vücuda V yaka gömlek (göynek) 
giyilir. Bunun üzerini mintan (entari) adı verilen kıyafet tamamlar. 
Göynek pamuklu iplikten dokunur. Renk beyazdır. Bazen kenar 
kısımlarında kırmızı ve siyah çizgilerle süs yapıldığı görülür. Boyu 
kalça hizasındadır. Önü boyun ortasından itibaren düğümlüdür. 
Kopça adı verilen düğmeler genelde siyah renk olarak kullanılır. 
Entarinin devrik yakası olmaz, yaka yaklaşık 2 cm genişlikte bütün 
boyunu sarar. Renk  genelde beyazdır. Çubuklu ve kareli çizgili olan 
entarilerde siyah renk yerine mavi yeşil çizgilerin de kullanıldığı 
görülür. Entarinin kol ağzı genişliği de yakaya paralel olarak 2 cm 
civarındadır.

Bele Tosya’da dokunan kuşak dolanır.Genellikle zengin ve köy 
ağalarının kullandığı takılar ise köstekli gümüş zincir ve zincir 
ucunda takılı saattir. Erkek kıyafetinin alt kısmını ise körüklü, 
yanlarda yukarıdan aşağı sarı şeritli Karadere bezi denen yerli 
dokuma ile yapılan genişçe pantolon oluşturur. Alt kısmı oldukça 
dardır. Çoğunlukla koyu renkli kumaşlar pantolonluktur. Genellikle 
bazı yerlerde pantolonlara  don adı verilir. Bu pantolonlar için iç 
donu, dış donu kelimeleri kullanılır. Ayağa giyilen yün çorap, ya 
çarık ya da takunya (nalın- nelin) ile birleşir. Çarık tamamen deri ve 
deriden yapılan ipliklerle yapılır .
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Yemekler

Diğer kültür özelliklerinde olduğu gibi Kastamonu, mutfak 
kültüründe de zengindir. Bu zenginlik ilçelerde farklı lezzetlerle 
daha da tatlanmaktadır. Her yörenin sevilen, meşhur yiyecek 
türleri vardır. Kastamonu'nun da ilçe ilçe aranılan, arzulanan 
yemekleri bulunmaktadır

Kastamonu ve çevresinin mutfak kültürünün çokça bilinen 
yemeklerini şöyle sıralayabiliriz : Merkezde; simit, simit tiridi, 
Kastamonu döneri, çekme helva, pastırmalı ekmek ilk akla 
gelenlerdir. Tosya’da; keşkek, Taşköprü’de; kuyu kebabı (biran), 
Seydiler’de; banduma, Devrekâni’de; cırık tadılmaya değer 
yiyeceklerdir. Daday’da; etli ekmek, Azdavay ve Pınarbaşı’nda; 
kara çorba, Cide’de; ceviz helvası, Şenpazar ve Doğanyurt’ta; 
bal, İnebolu’da; kömürde döner, Bozkurt’ta; cöbü, Çatalzeytin’de; 
fındık şekeri yemeyi tavsiye edebiliriz.

Mevsimlik doğa ürünleri olan mantar türleri, kuşburnu, ıhlamur, 
ıspıt, müsellim, kiren (kızılcık), fındık, üryani eriği ve kurusu, 
pelverde (marmelat) Kastamonu’ya has lezzetler olarak 
sayılabilir. Elma, pancar ve dut pekmezi ile reçel türleri de 
bu grup içine alınabilir. Abana’nın kaşık helvası, Küre’nin 
mantısı, Devrekâni’nin böreği, Daday’ın hamurlusu ve kül 
çöreğini sayabiliriz.Bu konuda son söz olarak Kastamonu’yu 
ülke genelinde temsil edenleri hatırlatmak istiyoruz. Küre ve 
Seydiler yufkacılık yaparak ülke geneline bu işi yayan kişilerdir 
diyebiliriz. Daday’ın Selalmaz bölgesi ise ekmek yapımında söz 
sahibi olmuşlardır. Araçlılarla birlikte Selalmazlılar pastacılıkta 
da isim yapmışlardır. Araçlıların şekerciliğini, Taşköprülülerin 
kuyu kebabını unutmamak gerekir.

El sanatları

Kastamonu’da çok çeşitli el sanatları vardır. Çok eski bir geçmişi 
olan el sanatlarının bir kısmı unutulurken bir kısmı unutulmaya 
yüz tutmuştur. Gelişen teknoloji ve farklı hammaddeler el 
sanatlarının sonunu getirmiştir. 
Çevrenizde geleneksel  el sanatlarından hangilerini 
görüyorsunuz?

Cide’deki baston yapımı, kayık, sandal, gemi  imalatı halen 
devam etmektedir. Cide 1980 yıllarına kadar önemli kahve 
değirmeni imalat yeridir. İnebolu, Tosya ve Merkez ilçe başta 
olmak üzere ham deriden yapılarak ayakkabı yerine kullanılan 
çarık, işlenmiş deriden imal edilen mes ve kundura için de 
Kastamonu imalat merkezlerindendir. İmza yerine şahıslarca 
kullanılan mühür de el sanatı olarak toplumun ihtiyacını 
karşılamıştır. 

Bakırcılığın yanında, bakır kap kacağın kalaylanması, gezici 
kalaycı ustalığını gündeme getirmiştir. Sofra örtüsü baskısı, 
Tosya kuşağı ve kesesi, tela dokumacılığı, Tosya bıçkısı, Kastamonu için sayabildiğimiz el 
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Ahşap oymacılığı, çarşaf bağı, oya-dantel, Kastamonu fanilası, şimşir kaşık, sandalye- tabure 
yapımları devam ettirilmektedir.

Kastamonu’da 1941 yılında 19.600 el tezgâhında dokuma yapıldığı, bu amaçla kurulan kooperatifin 
2.600 ortağı olduğu kayıtların incelenmesi sonucu tespit edilmiştir. Tosya’da yaşatılan dokuma 
sanatı, merkez ilçe ve Daday’da yeniden başlatılmıştır. Son yıllarda Küre Belediyesi motifli yün kilim 
üretimi başlatmıştır.

1980’li yıllara kadar sahil boyunca yetiştirilen keten, düzen adı verilen tezgâhlarda dokunarak bu 
yörenin keten dokumacılığında ustalaşmasını sağlamıştır. Türkiye’de kendirin en çok yetiştirildiği 
Taşköprü ilçemiz 2000’li yıllara kadar Türkiye’de üretilen kendirin yarısını yetiştirmekteydi. Kendir 
lifleri hem kaba kumaş dokumasında hem de urgan yapımında kullanılmaktadır. Türkiye’nin sicim, 
urgan ve halat ihtiyacı, sayısı 700’ü bulan işliklerde bükülmekteydi. 

  
2000'li yıllarda Kastamonu merkezindeki mahalle ve meslek 
isimlerinden; Saraçlar, Hepkebirler, Küpçüğez, Arabapazarı, 
Kömürpazarı, Bakırcılar Çarşısı, Kasaplar İçi,  Kuyumcular 
Çarşısı, Ayakkabıcılar Çarşısı, İplikçiler Çarşısı hala yaşayan 
meslek isimleridir.
              
Merkez ilçede; Terziköy, Baltacı, Nalcıkuyucağı, Baltacıkuyucağı, 
Çerçiköy, Demirci, Pınarbaşı ilçesinde; Kalaycı, Seydiler 
ilçesinde; Çerçiler, Şenpazar‘da; Kalaycı, Daday ilçesinde; 
Arabacılar, Çömlekçiler, Görük Köyü, Cide’de; Baltacı, Tarakçı, 

Bozkurt’ta; Ambarcılar, Azdavay’da; Kerpiçlik, Bakırcı, Çömlektepe, Kırmacı, Sabuncular, Maden, 
Araç ilçesinde; Boyalı ve Çerçiler köyleri bir sanat veya mesleğin isimleri olarak hala yaşamaktadır.

DÜŞÜNELİM TARTIŞALIM PAYLAŞALIM

Günümüzde bu sanatlardan hangilerinin yaşadığını ve bu sanatların sayılarını araştırınız.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………................................................
.................................................................................................................................................

İlahi, destan, efsane,
Kastamonu evliyalar diyarıdır. 17 000 evliyanın 
bu bölgede yaşadığı ifade edilir. İşte bununla 
ilgili efsaneler anlatılır, ilahiler söylenir. Din 
önderlerinden birisinin de türbesi Daday 
ilçesinin Ballıdağ zirvesindedir.Yanda Ballıdağ 
ilahisinden bir bölümünü verilmiştir.

 Ballıdağ'ın yolu uzun 
 Kan ağlıyor iki gözüm 
 Eşiğine sürsem yüzüm 
 Âşık oldum Ballıdağ'a 
 Hasret oldum efendime…
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Kastamonu yöresine ait, Cide sınırları içinde ve deniz kıyısında yer alan Çoban Kayası efsanesini, 
Azdavay isminin kaynağının anlatıldığı efsaneyi ve Küre’nin Fırıncık Türbesi efsanelerini sayabiliriz.

Destan konusuna geldiğimizde iki değerli 
şahsiyeti hatırlatacağız. Bunlardan birisi İhsan 
Ozanoğlu’dur. Ozanoğlu, âşıklık geleneğinin 
Kastamonu’daki son temsilcisi ve son saz şairidir. 
Bu değerli şahsiyetin ‘Kastamonu Destanı’ isimli 
eserinden iki kıta aşağıdadır.

… Türk yurdunun gerçi her yeri şirin;
     Ayrı cazibesi vardır her yerin,
     Velakin tesiri füsunu derin
     Aşıklar sinası Kastamonu’nun…
  Kastamonu işte vatan değil
  Can içre canandır sade can değil
  Elde gönül sazı bu Ozan değil
  Var nice şeydası Kastamonu’nun…

 
Destan konusunda hatırladığımız ikinci isim 
Hakkı Bayraktar’dır .Kastamonu kültürüne 
eserler bırakarak 1964 yılında vefat eden Hakkı 
Bayraktar’ın Ecevit Dergisi’nde yayınlanan 
‘Kastamonu Destanı ‘adlı destanından bir bölüm 
aşağıda verilmiştir.
     

     

… Meşhurdur elması, üryani, erik
Arpa, buğday, mısır, kendir ve çeltik
Yumurta, kereste, pastırma, tiftik
Kesilmez pahası Kastamonu’nun…

Ahalisi sahi hem gözü toktur
Zengini esnafı ağası çoktur
Benden başka avanağı yoktur
Hakkı’dır budalası Kastamonu’nun

Mani 
Maninin yöremizdeki bir adı da atışmadır. 
Tarlada, bahçede çalışan insanımızın bir 
dinlenme, yorgunluk atma yoludur. Yarışmadır. 
Sözle kafiyelice cebelleşmektir mâni söylemek. 
Aşk, özlem dolu mâniler yanında çekişli (kavgalı) 
mâni türleri de göze çarpar. 

 Yoğurt koydum yede git
 Aklındakin dede git. 
 Aklıdakin demezsen. 
 Kolay gelsin de de git

Manilerin bir bölümü, ramazan davulcularının 
bahşiş toplarken kullandıkları manilerden 
meydana gelir.

 Bu kapıyı kimler yaptı.                     
 Bekçi geldi höküm höküm. 
 Çivisini çırak mı çaktı,                              
 Sırtında davulum yüküm,
 A benim.......... Ağam.                     
 A devletlü……..ağam,
 Keseni karga mı kaptı?                    
 Esselâmü, Aleyküm.
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Atasözü                                 
 “Sakla samanı, gelir zamanı, 
  Sakladım samanı, geldi zamanı.
  Bir karış kar yağdı, kiraz zamanı
  Sattım samanı, yaptırdım bu hanı.” 
 
“Çöküye, çembere sığan baş bir yerlere sığmıyor.”
 

“Laf bilirsen söyle ibret alsınlar, laf bilmezsen 
sorut adam sansınlar.”
 
“Ne keser ol; hep bana, hep bana, ne rende ol; 
hep sana hep sana, testere gibi ol; bir sana, bir 
bana.”

 
Bilmeceler; geçmiş yılların eğlence ve bilgi ölçme metodu idi. Çoğu zaman da yöresel özellik taşırdı. 
 Batıda kalesi, 
 Doğuda saat kulesi, 
 Ortada deresi,
 Bilin burası neresi?   
                                                Kastamonu
Üstü tahta, altı taş.        
Sekiz ayak, iki baş.
      Döven - Düven

Ah umutlar umutlar. 
Göz nurunda bulutlar. 
Ayaklarından emer. 
Tepesinden yumurtlar. 
                              Hububat-Ekin
Bir ağacı oymuşlar,   
İçine nağme koymuşlar, 
Yanılmış yalan söylemiş. 
Kulağını burmuşlar. 
                               Saz

Ninniler

Türk Halk Edebiyatının bir güzel örneği de 
ninnilerdir. Ninniler de bir halk türküsüdür. 
Çocukları uyutmak için düzenlenmiş olan 
ninniler basit söz dizeleri olmakla birlikte, zaman 
zaman anlamlı ifadeleri içine alır. Bunların 
sözlerinden çok, ezgilerinin daha dikkate 
değer ve etkili olduğu söylenebilir. Ninniler 
dörtlüklerden meydana gelir.  Genellikle her 
mısra sonunda ninni.., ninnii.. (nennii..nenniiii..), 
her dörtlük sonunda hu... hu... hu... veya eee. 
eee... denilmesi adettir.  

Ninnilerde: 
Asker baba, babanın askerden dönüşü, evin 
düzeni, çocuğun büyüyünce olması arzu edilen 
meslekler, Kaynana yakınması, hayırsız koca 
gibi konular işlenir. Bu arada çocuğun cesur, 
korkusuz bir delikanlı olması istekleri dile 
getirilir. 

  Evleri dolu kestane
  Dökülür tane tane
  Dünya çocukla dolsa
  Oğlum benim bir tane
Haylar ile haylar ile
Baban gezer beyler ile
Top kuyruklu taylar ile
Uyusun yavrum ninni
  Ninni derim beşiğine
  Devlet konsun eşiğine
  İnşallah yavrum gelir
  Bey kızları keşiğine
Dağda davarın yayılsın ninni 
Sandıkta lirası yayılsın hu hu 
Yavrumu görenler bayılsın ninni 
Benim yavrum uyusun hu hu 
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Yöresel çocuk oyunları

Çocuk oyunlarının bazıları yöresel özellikte iken, bazıları hiç 
şüphesiz Kastamonu kültürüne başka bölgelerden gelerek 
girmiş ve yerleşmiştir. Oyunları, kız ve erkek çocuk oyunları 
olarak da gruplamak mümkün olacaktır.

Çocuk oyunları da bölgelere göre değişiklik gösterir. Bazen 
aynı oyun faklı kurallarla oynanabilir. Kastamonu ve ilçelerinde 
de aynı özellikleri görebiliriz. Bugün oynadığınız oyunlardan 
bazıları geçmişte de oynanan oyunlardır. Bazı oyunlar artık 
unutulmuş bile olabilir. Bu konularda yapılmış araştırmalar 
var. Biz size bunlardan bazılarını hatırlatalım.

Geçmişte oynanan çocuk oyunlarını çevrenizdeki büyüklerinize 
sorarak araştırabilirsiniz.

 Mele (Amen- Kuyu), Beştaş- Gıygam, Ceviz oyunu, Dokuz 
Kiremit, Dokuztaş, Elim Elim Elbela, Karasakız, Salıncak- 
Yağmur Duası, Uzun Eşek, Yüzük Oyunu… Çocuk oyunlarının 
vazgeçilmez söz dizisi tekerlemelerdir. Bazen yarışmak bazen 
de ebeyi belirlemek için tekerlemeye ihtiyaç vardır. İşte size 
iki örnek. Sizlerin de büyüklerinizden öğrenebileceğiniz eski 
yılların tekerlemeleri olabilir.
    

“Biren biren,
İken iken.

Gamze başı, gara diken
Evvel altı sağmaduğum;

Dokurcuk, bakırcık,
Zıp çık.”

           
“Elim elim el belâ. 

Elden çıkan kelbelâ (Kerbela) 
Kelbelânın yazısı. 
Girmiş külah içine, 
Külah içi bit basar,
İçinde ayı gezer. 
Ayı beni korkuttu, 

Kulacığımı sarkıttı. 
Elma verdim almadı, 

Sakız verdim çiğnedi. 
       Elebek, kelebek, 
              
Çocuk oyunlarımızdan bir tanesini burada anlatacağız. Bu oyun; cin kuyusu veya kuyu kayası olarak 
da bilinir. Emen, mangala, kuyucuk, mele, melen isimleri de aynı oyunun farklı çevrelerdeki adıdır. 
Şimdi taşları dizip, oyuna başlayalım.
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Kuyu yerine kullanılan çay tabakları beşer tane olmak üzere iki sıra diziliyor. Her kuyuya evde 
en kolay bulunan malzemelerden beşer tane konuyor. Taş sayısının üç olabileceği, üçer taşla da 
oynanabileceği açıklanıyor. Ama oyun kuralları değişmiyor.

Oyuna başlama sırası gönüllülük esasına göre:
-Sen başla, şeklinde söyleniyor.
         
Oyuna başlayacak oyuncu kendi önündeki beş kuyudan hangisinden isterse başlayabilmektedir. 
Kuyuda bulunan beştaşı eline alarak, ister sağa, isterse sola doğru yanındaki kuyudan itibaren 
taşları birer birer sırayla dağıtıyor. Son taşı bıraktığı kuyudaki taşları alarak yanındaki kuyudan 
itibaren aynı yönde devam ederek taşları dağıtıyor. 
         
Dağıtma esnasında kendi tarafındaki kuyulardan taş bırakıldığında üç taş olan kuyuyu boşaltarak 
taşlarını alarak depoluyor. Rakibin kuyusu, taş dağıtılırken üç olursa rakip o taşları kendi deposuna 
kaldırır.
        
Dağıtma esnasında son taş boş kuyuya gelirse bu kuyunun karşısındaki kuyudaki taşları deposuna 
alma hakkı kazanır. Oyun karşı tarafa geçer. Rakip de kendi önündeki kuyulardan istediğinden taşları 
alarak istediği yönde, taş aldığı kuyunun yanından başlayarak dağıtır. Bu dağıtma esnasında da taş 
sayısı üç olan kuyunun sahibi o kuyudaki taşları deposuna aktarır. Hangi oyuncunun kuyusunda taş 
kalmazsa o eli kaybetmiş olur. Eksik taşlarını rakibinden ödünç ister. Ancak eksik her beş taş için 
bir kuyusunu kapatır. Bu kuyu taşları geri alınıncaya kadar oyun dışıdır. Buna ‘kuyu körleme’ denir.
         
İkinci ele rakip oyuncu başlar. Kural değişmez. Kendi önündeki kuyulardan istediğinden başlar ve 
istediği yöne sıra ile taşları dağıtır. Dağıtma esnasında üç taş olan kuyu hangi oyuncununsa oyuncu 
o kuyudaki üç taşı deposuna kaldırır. Son taş boş kuyuya gelirse karşı kuyudaki taşları depoya 
kaldırır. Karşı kuyu boşsa taş alamaz. Oyun rakibe geçer. Bu el sonunda ödünç verilen taşlar varsa 
geri alınabilir. Oyunu ilk elde yenilen kazanırsa ödünç aldığı taşları geri verir. Bu alış-verişten sonra 
beş taşı fazladan olmuşsa kapanan kuyusu yeniden oyuna açılır. Yine kaybetmişse beşten az kaybı 
için ödünç alma işlemi yapılır. Her beş taş kayıpta ise, kaybeden oyuncunun soldan bir kuyusu oyun 
dışı bırakılır.
          
Oyun bazen saatlerce devam eder. Oyunun bitişi rakip kuyularının tamamen oyun dışı kalması ile 
sonlanır. Kuyuları körlenen oyuncu oyunu kaybetmiş demektir.

DÜŞÜNELİM TARTIŞALIM PAYLAŞALIM

Unutulmaya yüz tutan çocuk oyunlarını araştırıp bu oyunları arkadaşlarınızla oynayınız.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………................................................
.................................................................................................................................................
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Kastamonu’ya Özgü Dil 
Özellikleri
Şehre/yöreye ait ağız, deyiş ve özgün söz varlığı
 
Aynı dil içinde de şive ve ağız gibi ifade biçimlerinde farklılık dikkat çeker. Şive dilin edası, konuşma 
tarzı olarak ifade edilir. Ağız ise, dar alanda konuşulan, sınırları ilçe veya bölge toplumunun günlük 
ihtiyaçları ile kullanımı sınırlanan ifade ya da söyleyiş farklılığı olarak tanımlayabiliriz. Şimdi bunlara 
örnekler vererek açıklamaya çalışalım.

Bilindiği gibi getirmek ve götürmek filleri ayrı ve farklı işlerin yapılma özelliğini anlatırlar. Emir 
verenin, yanındaki bir varlığın başka tarafa alıp götürülmesi “götür” emriyle ifade edilir. Başka 
taraftaki varlığın yanımıza getirilmesi ise “getir” kelimesinin kullanılması ile gerçekleşir. Bu genel 
özelliğe rağmen Daday, Merkez ilçe, Taşköprü'nün bir bölümünde her iki emir için ayırt edilmeden 
"götür" fiili kullanılmaktadır. Böylece götürmek fiili hem “getirmek”, hem de “götürmek” fiilinin yerine 
kullanılmaktadır. Ancak, getirmek ve götürmek ifadesinin değişik biçimde kullanıldığı da görülür. 
Getirmek işi götürmek fiiliyle (götümek) ifade edilirken götürmek fiilinin alıp gitmek anlamında; 
âgitmek, aygitmek, eğitmek şeklinde de kullanılmaktadır.

Kastamonu yöresinin dil özelliğinden birisi de ifade edilmeyen seslerdir. Özellikle Kastamonu, 
Zonguldak ve Bolu illerinde görülen bu özellik; n ve g harfinin arasında bir telaffuz biçimi olup 
29 harfle gösterilememektedir. Genizden çıkarılacak bir sesle ifade edilen bu özellik, pek çok 
kelimemizle birlikte günlük hayatta kullanılmaktadır. Bu özelliğe şu örnekleri verirsek konuyu biraz 
daha aydınlatmış oluruz.

bırakın  :bırağın (g)
bilirsiniz :bilüsün (g) üz
getirecektim  :götüreceydin (g) getürceydin (g)
koyverin  :goyven (g)
yazar mısın    :yazar mısın (g)
yiyeceksin  :yiyecen (g) yicen (g)

Yukarıda örneklerde n (g) gösterildiği yerlerde ağızdan çıkan sesin, her iki harf sesinin arasında 
genizden çıkarılarak ifade edilmesi gerekmekte olup dilimizin bir özelliği olduğunu tekrar hatırlatalım.
Azdavay çevresinde kullanılan bir kelimenin Tosya’da, hatta Daday’da farklılaştığını veya hiç 
kullanılmadığını görüyoruz. Ya da aynı kelimenin değişik anlamlar için kullanıldığı dikkat çekmektedir. 
Ağız farklılığının da yöresel olarak değiştiği bir gerçektir. Bu sebeplerle Kastamonu dışında yapılan 
konuşmalardan kişinin yöresinin veya ilinin belirlendiğini hep duymuşuzdur. Hatta Kastamonu’da 
da konuşmalarından kişinin Dadaylı veya Tosyalı olduğunu anlayabiliriz. Biz burada bunlarla ilgili 
örnekler vererek konuyu açıklamaya çalışacağız. 
"Gelmek" fiilinin Daday ve Araç'ın bir bölümünde nasıl kullanıldığını görelim.

geliyorum - geliyan
geliyorsun - geliyasun (g)
geliyor             - geliya
geliyoruz - geliyaz
geliyorsunuz - geliyosun (g) uz
geliyorlar - geliyala
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Tosya İlçesinde
geliyorum -  geliyom (geliyoh)
gelmiyor musun -  gelmemiyon (g)
geliver   -   gelivi .
gitmiyor musun  -    gitmiyon (g)
ver   -    vi
ver ağasının ver -   vienıg(n)vl

Küre’de:           
diyor    -         deyyo
diyorlar    -         deyyola (deyyolla)
soramıyorlar       -       soramayala (soramayola)

Çarşamba: Azdavay ilçesinin halk dilindeki adıdır. Aynı kelime Çarşamba Pazarı olarak da ifade 
edilir. Daday Pazarı: Bu kelime cumartesinin adı olarak, karşımıza çıkar.
Cuma Yeri, Cuma Pazarı,  Cuma Yanı olarak ifade edilen yer genelde pazar kurulan toplu bir 
yerleşim yeridir. Şenpazar, Pınarbaşı başta olmak üzere merkez köylerinde bu ifadelerden birisi 
kullanılır. 

Pazar Yeri, Perşembe Pazarı: Bozkurt için kullanılan isimlerdir. Deri günü, Dörkeni günü, Dörkeni 
Pazarı: Bu kelime Devrekâni ilçesi için kullanıldığı gibi haftanın günlerinden pazarın adıdır. 
 
Kastamonu’nun çeşitli yerlerinde kullanılan farklı kelimeler aynı şeyleri ifade edebiliyor. Büyükbaş 
hayvan yavrusunun alıkonulduğu ahırın bir tarafında ayrılmış bölüme; Taşköprü'nün Çiftlik 
çevresinde; çitene, Devrekâni ve Tosya’da; çiten, Daday'da; bölme, Araç’ta gümele adı verilmektedir. 
Koşmak; Daday'da; seyitmek, Tosya'da; seyirtmek-çapmak, Taşköprü ve Devrekâni'de; seyirtmek, 
Taşköprü’nün bir bölümünde; çapmak olarak ifade edilmektedir.

Patates; Daday'da; pıtana, Devrekâni’de; pata, Azdavay'da; hozmur, Şenpazar ve Cide'de; gumpiri, 
Taşköprü'de (Çiftlik); gumpil kelimeleri ile ifade edilmektedir. Bu açıklamalardan sonra; son olarak, 
üç farklı yerleşim yerimizden kısa konuşma örneği vererek konuyu bitiriyoruz.
 
"Daday bazarı günü Şavkı’nın gızının şerbeti içilceğdi. Emme Sölteğin höcceten ölüvedüğünü 
söyledile. Deri günü gömülceğmiş. Zetdi ben o gun zükgamıdım. Ebdes almag üçün oluğa doru 
gideyken bi gaydım. Vala gıçımın üstüne öğle bi düşdüm. Felek de beğendi. Esganın Fazıl avkuru 
ekini doğruluyup seyitti." 
 
“Sepetco, Gastamonuludu. Arac'ın Yokarı Avşar Köyü'nde doğdu. Bin ikiyiz, bin üç yüz yılları arasında 
yaşadı. Sepet yapmayınan gecünüdü. Garısıynan dağ başına çıkıya. O gada esker, o gada zeptiye 
salıyala üzerine, Dutmak golay mı öyle bir gabadayıyı? Arac'ı, Daday'ı haraca kesiya, Zenginden 
alıya, fıkaraya veriya. Cana dokunmak, ırza değmek yok. Gasdı garazı gır serdarları. Neçün 
derseniz, zamanında Osman Efeyi zaptiyele çok sıkışdumuşla. Bizim efe de "ferman padişahın, 
dağla bizimde" deyip çıkıveriş Gulu (Gülcü) Dağına.” 
 
“Zabahın ığıcuunda guvvetli bi top sesi guşları gorkuttu... Gurban bayamı böön... Bayram namazında 
çıkannarı ardından sanki atlı govalıyo! Millet aceleden ölüyo... Gurban kesecek ya, tez elden 
telâşesinde gurtuluviyin diyo.”
 
Şu ilede hızlı hızlı giden Zilgiroon Mamut. Ardından yitişilmiyo. Evine gidmiyo, neriye gideriki? 
Anaşılann gurbanı ortak aldıla, orıya gidiyo. Kel Abdu'nun evinin önünde durdu.”  

Bütün bu farklılıklar dil zenginliğimizin bir ifadesi olduğu kadar geçmişten bize bırakılan bir mirastır. 
Bu mirası bilmek, öğrenmek ve gelecek nesillere aktarmak da hepimize düşen bir görevdir. Tarihi 
eserlere nasıl sahip çıkıyorsak, somut olmayan kültürel değerlerimize de sahip çıkmalıyız.
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Kastamonu’ya Özgü Yerel 
Yayıncılık
Kastamonu'nun Milli Mücadele ve Cumhuriyetin İlanı Sürecindeki Yeri ve Önemi

Kastamonu ve havalisinde Milli Mücadele’nin ilk günlerinden itibaren büyük bir hareketlilik yaşanmış 
ve işgallere karşı teşkilatlanma başlamıştır. 16 Mayıs 1919 tarihinde İzmir’in işgaline karşı bir 
protesto mitingi düzenlenmiştir. 

4-11 Eylül 1919 tarihlerinde gerçekleştirilen 
Sivas Kongresi’nden hemen sonra Miralay 
Osman Bey 16 Eylül 1919 tarihinde 
Kastamonu’ya gelmiştir. Osman Bey ile 
Mustafa Kemal Paşa arasındaki haberleşme 
sürekli devam etmiş ve bölgede yaşanan 
olaylar anında kendisine ulaştırılmıştır.

Milli Mücadele hareketi sırasında kamuoyu 
oluşturmak için çeşitli faaliyetler yapılmıştır. 
Bunlar; basın – yayın faaliyeti, cemiyet 
faaliyetleri, temsil ve müsamereler, vaazlar, 
miting ve protestolar olarak tasnif edilebilir.

Basın – yayın faaliyetlerinde kuşkusuz Açıksöz 
Gazetesi en önemli yayın aracı olmuştur. 15 
Haziran 1919’da yayın hayatına başlayan ve 
14 Aralık 1931 tarihindeki kapanışına kadar 
2770 sayı yayımlanan gazete, Kastamonu 
ve havalisinde Milli Mücadele’nin sözcüsü 
olmuştur. Kastamonu, Çankırı, Sinop 
ve civarında Milli Mücadele Dönemi ve 
Cumhuriyetin ilk yılları için en önemli kaynak 
Açıksöz gazetesidir.

Kastamonu ve ilçelerinde kurulan dernekler 
de Milli Mücadele’ye önemli katkılar 
sağlamışlardır. 27 Eylül 1919’da kurulan 
Kastamonu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, hemen 

akabinde kurulan Hanımlar Şubesi, 27 Temmuz 1919 tarihinde kurulan İnebolu Gençler Mahfili, 24 
Ocak 1920’ de kurulan Kastamonu Gençler Kulübü ( 1920 yılı Ağustos ayında Memleket Yurdu adını 
almıştır.) Milli Mücadele ruhunun aşılanması ve halkın bilinçlenmesi için protesto, miting, demeç ve 
konferanslarla büyük katkı sağlamışlardır.

Kastamonu’da kurulan cemiyetlerin yapmış oldukları protesto ve mitingler sadece Anadolu’da değil 
Avrupa ve Amerika’da da Türk milletinin sesini duyurmuştur. Özellikle Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 
Hanımlar Şubesi’nin 10 Aralık 1919 tarihinde düzenlediği miting çok önemlidir. Kastamonulu köylü, 
kentli binlerce kadın Kız Muallim Mektebi bahçesinde toplanarak  İzmir, Maraş, Antep ve Urfa’nın 
işgallerine tepkilerini ortaya koymuşlar ve işgalci ülkelerinin liderlerinin eşlerine gönderdikleri 
telgraflarla bu işgalleri kınadıkları gibi Anadolu halkının sesini de dünyaya duyurmuşlardır.  
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BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

İstiklal Marşı’nın Ankara dışında ilk kez yayınlandığı Açıksöz Gazetesi’nin orijinal nüshası Kastamonu Yazma 
Eser Kütüphanesi’nde bulunmaktadır.

Milli Mücadele ruhunu şaha kaldıran Mehmet 
Akif’in bu yoldaki en önemli çalışmaları da 
Kastamonu’da gerçekleşmiştir. 19 Ekim 1920 
tarihinde Kastamonu’ya gelen Mehmet Akif, iki ay 
kadar kaldığı şehirde birçok toplantı, konuşma, 
vaaz ve konferansla halkın bilinçlenmesi ve Milli 
Mücadele’nin önemi hususlarında çalışmıştır. 
5 Kasım 1920 tarihinde Nasrullah Camii’nde 
verdiği vaaz ise sadece Kastamonu’yu değil 
bütün Anadolu coğrafyasını adeta uyandırmıştır. 
Nasrullah Vaazı, Sebilürreşad dergisi’nin 464. 
sayısında yayınlanmış, bu sayı kısa zamanda 
tükenmiş ve ikinci sefer basılması icap etmiştir. 
Bu da talebi karşılamaya yetmemiş olacak ki, 
üçüncü kez basılacağı okurlara duyurulmuştur. 
Diyarbakır El-Cezire Kumandanlığı tarafından 
da çoğaltılan vaaz metni, bütün cephelere ve 
doğu vilayetlerine dağıtılmıştır. İki ay kadar 
kaldığı Kastamonu’dan ayrıldıktan sonra da 
Kastamonu’yu onurlandıran Mehmet Akif, İstiklal 
Marşı’nı yayınlanması için ilk kez Kastamonu 
Açıksöz Gazetesine göndermiştir. İstiklal 
Marşı, Ankara dışında ilk kez Kastamonu’da 
yayınlanmış ve 21 Şubat 1921 tarihli Açıksöz 
Gazetesi’nin ilk sayfasından Kastamonu 
halkıyla buluşmuştur.

Milli Mücadele’nin en hayati yolu olan İnebolu-
Kastamonu-Ankara hattındaki Cephane Yolu 
da destanların ve fedakarlıkların yolu olmuştur. 

Şehit Şerife Bacı isminde sembolleşen, Kastamonu kadınının Milli Mücadele’ye katkısı ve destansı 
mücadelesi romanlara konu olacak birçok hikayeyi de bünyesinde barındırmaktadır.

İnebolu’da 1920 yılının Ağustos ayında kurulan “Yükleme-Boşaltma Kumandanlığı” ile cephane 
sevkiyatı disiplinli ve düzenli bir görünüme kavuşmuştur.

Ancak İnebolu sadece silah ve mühimmat sevkiyatında değil, İstanbul’dan Anadolu’ya, Milli 
Mücadele’ye katılmak için gelenlerin tek çıkış noktası olması yönünden de hayati bir önem taşımıştır. 
Mehmet Akif, Eşref Edib, Hamdullah Suhpi, Refet Paşa, Tunalı Hilmi, Yusuf Kemal Bey, Bekir Sami, 
Rıza Nur, Yakup Kadri, Yusuf Akçura gibi birçok önemli ismin yanı sıra Afgan Sefiri Ahmet Han, 
Buhara Heyetleri, Azerbaycan Sefaret heyeti, Gürcistan Sefiri gibi isimler de İnebolu Limanından 
Ankara’ya ulaşmışlardır.

Kastamonu halkının Milli Mücadele’de oynadığı mühim rol, İnebolu Mavnacılarına 1924 yılında 
verilen 2107 numaralı İstiklal Madalyası ile taçlandırılmıştır.
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Kastamonu’ya Özgü Müzik 
Kültürü
Edebiyat ile müzik, birbirini tamamlayan 
iki unsurdur. Halk edebiyatımız içinde halk 
türkülerinin ayrı ve önemli bir yeri vardır. 
Gerek dini törenlerde, gerek diğer törenlerde 
(düğün,bayram vs.) müzikle şiir yan yana olmuş 
ve bu gelenek yıllarca devam ederek bu günlere 
ulaşmıştır.

Yıllardan beri yaşayan türkülerimiz, hemen 
hepimizin bildiği, halkın ruhunda derin izler 
bırakan kahramanlık,efsanevi, aşk ya da felaket 
türküleridir.

Yöremize ait halk türküleri, 1928 yılından
başlayarak TRT, İstanbul Belediye Konservatuarı 
ve Kültür Bakanlığı Folklor Araştırma Başkanlığı 
tarafından derlenip arşivlenmiştir. Bunların 17  
tanesinin hikayesi bulunmaktadır.

Ankara Devlet Konservatuvarı tarafından 1937 
ve 1948 yılları arasında bölgemizde yapılan 
taramalar sonucu Kastamonu’ya ait 80 türkü 
derlenmiştir.Derlemeleri yapan ekipte, Muzaffer 
Sarısözen,Halil Bedii Yönetken ve Rıza Yetişen 
gibi Halk Müziğimize önemli katkıları olan isimler 
vardır.Bu çalışmalarda en zengin kaynak Hakkı 
Bayraktar ve İhsan Ozanoğlu olmuştur.İhsan 
Ozanoğlu’ndan alınan ve TRT  repertuvarında 
yer alan halk türkülerimizden bazıları şunlardır:

Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı,Benden Selam 
Olsun Bolu Beyine,Sivastopol Önünde 
Yatar Gemiler,Demirciler,Ilgaza Gittim 
Tazıya,Taşköprünün Yolları,Evlerinin Önü 
Handır,Kız Bahçanda,Kirtmen Kızı,Yürü 
Çoban Yürü Var Git...
 
Türküler bazen tarihi belge gibidir.Geçmişte 
yaşanan olayları bu günlere taşırlar.’’Çanakkale 
İçinde’’ ,‘’Aşar’’ türküleri gerçekten birer 
tarihi belgedir. Bu türkülerin aynı zamanda 
kahramanlık türküsü özelliklerini taşıdığını ifade 
etmek gerekir.

Bir kısım türkülerimizde ise düğün ve 
eğlence gelenekleri dile getirilir.Bunlarda da 
yıllardır yaşatılan adetlerin izleri hissedilir.  
‘’Kına’’,’’Semet’’,’’Gelin Alma’’ türküleri bu türe 
verilebilecek örneklerden bazılarıdır.
  
Türkülerin bir kısmı çocuklara hitap eden 
özelliktedir.’’Demirciler’’,’’Birini De Yavrum 
Birini’’, ‘’Ninniler’’ bu türdendir.Demirciler türküsü 
bir iş ya da esnaf türküsü olarak da görülebilir.
  
‘’Sepetçioğlu’’ ‘’Çırdak’’ ‘’Değirmenci’’ gibi 
türkülerimiz  ise oyun türküleri olup,sözleri müziği 
ve figürleri ile sergilenmeye uygun türlerdir. 

‘’Tiridine Bandım’’, ‘’Ortak ‘’ türküleri mizahi 
türkülere örnek gösterilebilir. 

“Toprak Köprü’’ ‘’Salim Bey’’ ,’’Ilgazın Altında’’ 
türküleri ağıt türündendir. 

’’Söz Kesme’’,’’Mahmudum’’ ise karşılıklı 
konuşma türkülerine birer örnektir. 

Bazı  türkülerimiz oyun havası türünde olduğu 
için devamlı canlılığını muhafaza etmektedirler. 
‘’Kadifeden Kesesi’’,’’Sepetçioğlu’’ ‘’Tiridine 
Bandım’’ …gibi.  

Bazı tanımlara göre türkülerin bir özelliği de 
kim tarafından söylendiğinin bilinmemesidir. 
Yani anonim olmalarıdır. Bu özelliğe rağmen 
bu günkü halk türkülerinin bir kısmının kimliksiz 
olmadığı görülmektedir.

Bir kısım türkülerimizde ise bölgesi, olayın  
yaşandığı  yer, olayın kahramanları, bilinmektedir.
Bu türküler ,derleyen ve notaya alan kişilerin 
isimleri ile bir  kimliğe bürünmektedir.
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Halk türkülerimiz çeşitli vasıta ve yollarla başka bölgelere taşınırlar. Kastamonu’da söylenen bir 
türkünün  Mersin ya da Denizli’de; Ankara’da söylenenin Kastamonu’da söylenmesi doğaldır. 
Bazı halk türkülerinin sözleri aynı, bir kısmının melodisi benzer olurken, bazılarında da yakınlık 
hissedilmektedir. Bütün bu benzerlikleri göç, askerlik, savaş; halk şairleri gibi yollarla zamanımızda 
ise radyo televizyon teknolojisiyle daha hızlı olarak yayıldığı görülmektedir.

Halk türkülerinin içinde; ninni, mani, beyit, ağıt gibi manzumelerin mahalli özellikle müziklendirildiğini 
de hepimiz biliriz. Hatta bir kısım türkülerimizin bu özellikteki eserlerle iç içe girdiği bir gerçektir.Bir 
kısım türkülerimizde manilere rastlanırken, ninnilerin, acılı olaylar üzerine yakılmış olan ağıtların da 
türkülerle birleştiği, müziklendirildiği daha çok değer kazandığı görülmektedir.Zira halk türkülerimiz 
gerçek değerini müzikleri ile uygulandığında bulacaktır.

ALİM GİTME PAZARA

Alim gitme pazara                      Alimin abası var                       Alimin hecesi var
Uğradırlar nazara                      Sırtında kebesi var                   Gündüzün gecesi var
Alim ölmüş deyenler                 Alim çok güzel amma               Tasalanma nazlı yar
Kendisi girsin mezere               Ne çirkin ablası var                   Her işin nicesi var

Hikayesi:
       
Türkünün kahramanı Ali,genç ve güzel bir yiğit. Henüz sakalı yeni yeşeren,sarı bıyıkları uzaktan fark 
edilemeyecek kadar belirsiz güzel bir delikanlıdır.
    
Köyün kızları ona yaklaşabilmek, iki laf edebilmek sevdasındadırlar.Babasının onun için aldığı ata 
bindiğinde bir başka heybet kazanan Ali, gönlünü kaptırdığı kızı istetir.
    
Küçük yaştan beri baba sevgisine hasret olan kız bu istekten memnuniyet duyarken, diğer kızlar 
bu işi bozmaya, anayı ağıra bastırmaya gayret gösterirler, Alinin kız kardeşi de  bu evliliğe karşıdır.
    
Arabozanlar nedeniyle kendisine aşık Alisine kavuşamayan yetim kızın iniltileridir bu türkü…

Kastamonu yöresine ait olup ezgileriyle söylenen türkülerin sayısı 21’dir.
  
İstanbul Üniversitesi Türk Musikisi Konservatuarı yayınlarında olan Kastamonu Yöresi Türkülerinin 
sayısı 13’tür. Kaynaklardan alınan diğer Kastamonu yöresi türkü sözlerinin sayısı 55’tir.
  
Kaynaklardan alınan Kastamonu yöresi türkülerinden hikayesi olanların sayısı  16’dır. Kastamonu 
yöresi türkülerinin ortaya çıkmasında Yorgansız Hakkı Bayraktar, İhsan Ozanoğlu kaynak olarak, 
Süleyman Şenel arşivlemede, Muzaffer Sarısözen derleyerek TRT repertuarına katmasında önemli 
şahsiyetler olarak unutulmaz isimlerdir.
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Kastamonu’nun Önemli Günleri
Kastamonu düşman işgaline uğramadığı için kurtuluş günü kutlaması yapılmamaktadır. Ancak  
İnebolu’da 9 Haziran Kahramanlık Günü 
kutlamaları yapılmaktadır.

İstiklal Mücadelesi sırasında İstanbul’dan 
Anadolu’ya gönderilen silah ve cephane 
İnebolu halkı tarafından at arabası ve kağnılarla 
İnebolu-Küre-Seydiler-Kastamonu yoluyla 
cepheye ulaştırılmıştır. Halkın bu gönüllü 
hizmeti 3 yıl boyunca sürmüştür. Bu sevkiyatı 
kesmek isteyen Yunan donanması 9 Haziran 
1921’de İnebolu’yu bombalamış ancak azimli 
ve imanlı bir mücadele karşısında karaya 
çıkamadan geri dönmüştür. Bu nedenle her yıl 
9Haziran, İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü  
olarak kutlanmaktadır.

Bunun yanında her yıl Ağustos ayında 
Atatürk’ün Kastamonu’ya Gelişi ve Kıyafet 
İnkılabı Kutlamaları çerçevesinde  Merkez ilçe, 
İnebolu ,Devrekani ve Seydiler’de kutlamalar 
düzenlenmektedir.

Anadolu’nun dört manevi direğinden biri 
kabul edilen Hz.Pir Şeyh Şabanı Veli’yi  ve 
Kastamonu Evliyalarını anmak, tanıtmak 
,öğretilerini insanımıza ve gelecek nesillere 
aktarmak amacıyla her yıl mayıs ayında  
sempozyumlar, tasavvuf  konserleri, türbe 
ziyaretleri, sergiler, film gösterileri gibi çeşitli 
etkinlikler yapılarak  ulusal düzeyde anma 
etkinlikleri düzenlenmektedir.

Kastamonu’nun son dönemde yetiştirdiği 
manevi değerlerinden biri olan Mehmet Feyzi 
Efendi 1989  yılından beri,  mart ayı başında   
çeşitli konferans,sergi ve türbe ziyaretleri ile 
anılmaktadır.

Osmanlı Padişahı II.Murat’ın  eşi  Hatice Alime 
Hüma Hatun  Devrekanilidir ve İsfendiyar 
Bey’in torunudur.Hatice Alime Hüma Hatun ve 
II. Murat Devrekani’nin Çayırcık köyünde evlenmişler bu evlilikten Fatih Sultan Mehmet Han dünyaya 
gelmiştir.Bu olayın anısına her yıl Mayıs ayının son haftasında Devrekani’nin Çayırcık Mahallesi’nde  
fetih şöleni düzenlenmektedir.
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2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu
      
Türk Dünyası Etkinlikleri çerçevesinde 2018 yılında Kastamonu,Kültür Başkenti seçilmiştir. Bu 
kapsamda çeşitli kültür,sanat ve sportif faaliyetler gerçekleştirilmiştir.      

- Mart ayı içinde;Şehri Dilara Türk Müziği Konseri, TRT Müzik Akşam Sefası Konseri,2.Uluslararası 
Halk Dansları Festivali 

- Nisan ayı içinde;İpek yolu Fotoğraf sergisi, Bir Tenor Aranıyor yarışması, Sihirli Dünya Opera ve 
Bale gösterisi 

- Mayıs ayı içinde;Tasavvuf Kültürü ve Türk Müziğine katkıları konferansı,Beste yarışması ve 
Güfteleri konseri, Aşık Yorgansız Hakkı Sempozyumu, Karayılan(Mahir Dağlı) anma programı, 
Kültür Başkentleri Geleneksel El Sanatçıları buluşması festivali

- Haziran ayı içinde; Kastamonu Türküleri, Arda Boyları, Küre Film Festivali

- Temmuz ayı içinder; Akşam Sefası TRT Müzik Konseri.

- Ağustos ayı içinde; Türk Düntası Sanat Sergisi,Türk Dünyası Moda ve Kıyafet Festivali.

- Ekim ayı içinde; Ahşap Fuarı, Deli Dumrul Tiyatrosu,Türk Dünyası Tiyatro Günleri, Fotoğrafçılar  
buluşması, 21.Ressamlar buluşması.

- Kasım ayı içinde; Türksoy Halk Çalgıları Konseri, Kahramanlık Türküleri Konseri, Çocuklarla 
Karagöz Atölyesi etkinlikleri yapılmıştır. 
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Çocuk ve Gençlere Sağlanan 
Hizmetler
Çocuklara uygun eğlence alanları
 
Kastamonu’da belediyenin yıllardır yaptığı projeli 
çalışmalar sonucunda, il merkezindeki bütün 
mahallelerde 51 park yapılmıştır ve bu parkların 
faaliyet alanı 188,463 metrekaredir.
         
Parkların bazılarında spor aletleri bulunmaktadır 
ve her yaştan insanımıza spor yapabilme imkanı 
sunmaktadır.Ayrıca çocuklar için tartan pistli oyun 
sahaları bulunmaktadır.       

Spor kulüpleri ve faaliyetleri
          
Kastamonu’da ki sportif faaliyetin organizasyonunu, 
İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü yapmaktadır.
Türkiye’de faaliyet gösteren federasyonlara bağlı 
olarak ilimizde 48 branşta, 69 spor kulübü,19 
müessese kulübü ve 4 ihtisas kulübü spor faaliyeti 
yürütmektedir.
          
Çeşitli branşlarda okul sporları her yıl düzenli 
olarak yapılmakta, il şampiyonları bölge ve 
Türkiye şampiyonalarına katılmaktadır. Son 
yapılan düzenlemeyle de tüm okullarda spor 
kulübü kurulması sağlanmıştır. Böylece okullara 
malzeme ve turnuvalara katılım desteği verilmiştir.
          
İl merkezinde doğal ve sentetik çim futbol sahaları,kapalı spor salonlar,halı sahalar,yüzme 
havuzu,semt sahaları bulunmaktadır.İlçelerde de futbol sahaları,bazılarında kapalı spor salonu 
bulunmaktadır.

Kütüphane ve araştırma merkezleri

İl ve ilçelerde kurulu bulunan ve zamanla gelişimini sürdüren kütüphaneler yer almaktadır.Ayrıca 
okullarımız bünyesinde de kütüphaneler vardır. Kastamonu Belediyesi ve Kastamonu Üniversitesinin 
de kütüphanesi vardır.
        
Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi,Kastamonu Bilim Sanat Merkezi ile Kastamonu 
Üniversitesine bağlı olarak 19 Araştırma ve Uygulama Merkezi araştırma faaliyetleri yürütmektedir. 
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İlimizde örgün ve yaygın eğitim durumu

İlimizdeki öğrenci, öğretmen ve okul sayılarında yıllara göre değişiklik 
olmaktadır. Haziran 2019 itibariyle her eğitim kademesindeki durum 
şöyledir:

Okul öncesi eğitimde 21 kurumda 296 öğretmen 5101 öğrenciye eğitim 
vermektedir. İlkokul seviyesinde 112 kurumda 1093 öğretmenimiz 
16195 öğrenciye eğitim vermektedir. Ortaokulda 109 kurumda 1552 
öğretmen 18426 öğrenciye eğitim vermektedir. Ortaöğretim seviyesinde 
83 kurumda 1515 öğretmenle 15659 öğrenci eğitim görmektedir. Özel 
eğitimde ise 5 kurumda 93 öğretmenle 238 öğrenci eğitim görmektedir.

Ayrıca; açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesinde toplam 6265 öğrenci eğitimine devam 
etmektedir. Tüm eğitim kademelerindeki öğrenci sayımız yaklaşık 62 bin, öğretmen sayımız yaklaşık 
4600’ dür. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak özel teşebbüs tarafından açılmış ve eğitim öğretim 
faaliyetlerine devam eden kurumlar da mevcuttur.

Tüm ilçelerimizde Halk Eğitimi Merkezleri yaygın eğitim faaliyetlerine devam etmektedir. Araç, İnebolu, 
Merkez, Taşköprü ve Tosya ilçelerimizde de Mesleki Eğitim Merkezleri faaliyetlerini sürdürmektedir. 

DÜŞÜNELİM TARTIŞALIM PAYLAŞALIM

İlçenizdeki eğitim kurumlarının isimleri ve özellikleri hakkında kısa bir araştırma yaparak aşağıya 
yazınız.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………................................................

Rehberlik Araştırma Merkezi, ilimizde özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin tanılama ve 
yerleştirilmesinde faaliyet gösteren bir kurumdur. Tam zamanlı kaynaştırma, özel eğitim sınıfı 
(gerekirse yarı zamanlı kaynaştırma), özel eğitim okulu, evde eğitim, evde özel eğitim, hastanede 
eğitim ve evde bakım gibi şartların tespitinde görev alır. Ayrıca zorunlu eğitim çağı dışına çıkmış 
bireyler için Halk Eğitim Merkezi bünyesinde mesleki ve sosyal içerikli kurslara yerleştirmeler yapılır. 
Rehberlik ve Özel Eğitim Hizmetleri hayat boyu devam eden bir süreçtir.

Bilim ve Sanat Merkezleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli 
öğrencilerin (resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini 
aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en 
üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan bağımsız özel eğitim kurumlarıdır.

İlimizdeki diğer özel eğitim kurumlarını;
Hüseyin Üster Özel Eğitim ve İş Uygulama Merkezi, 
Halime Çavuş Özel Eğitim Anaokulu 
İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi olarak sıralayabiliriz.
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DÜŞÜNELİM TARTIŞALIM PAYLAŞALIM

1-Siz de ilimizdeki bu özel eğitim kurumlarının web sayfalarını bularak ziyaret ediniz.
2-İlimizde bu kurumlardan başka özel eğitim kurumlarını araştırarak aşağıya yazınız.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………................................................

Kastamonu Üniversitesi 
01 Mart 2006 tarihinde 
kurulmuştur. Üniversite 
“Kuzeykent Kampüsü”, “Tıp 
Fakültesi Kampüsü” ve 
“Eğitim Fakültesi Kampüsü” 
olmak üzere 3 kampüste 
hizmet vermektedir.

Bünyesinde 13 fakülte, 3 
enstitü, 3 yüksekokul, 13 
meslek yüksekokulu ve 
19 araştırma ve uygulama 
merkezi bulunmaktadır. 
Ayrıca kampüs alanında 3 
adet konferans salonu; 3 
adet kapalı spor salonu; 1 
kondisyon salonu; 1 UEFA 
kriterlerine uygun futbol 
sahası ve atletizm pisti, açık spor alanları, öğrenci laboratuvarı ve merkezi araştırma laboratuvarı, 
2 adet sosyal tesis,Yed-i Beyza Konağı ve Cide Uygulama Oteli bulunmaktadır. Ayrıca Eğitim 
Fakültesi Kampüsünde uygulama anaokulu hizmet vermektedir. Üniversitede İngilizce hazırlık ve 
İlahiyat Fakültesinde Zorunlu Arapça hazırlık eğitimi verilmektedir. Yabancı Diller Yüksekokulu 
tarafından verilen eğitim Turizm Fakültesi için zorunlu, diğer bölümler için ise isteğe bağlı olarak 
yürütülmektedir. Ayrıca yurt dışından gelen kursiyerler için Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 
Merkezinde (TÖMER) Türkçe eğitimi verilmektedir. Tiyatro, tarih, müzik, fotoğrafçılık, çevre gibi 
farklı alanlarda aktif olarak faaliyet gösteren 98 adet öğrenci topluluğu ve 10 adet kulüp mevcuttur. 
Bu kulüp ve toplulukların sayısı ve faaliyetleri gün geçtikçe artmaktadır.

Üniversitenin dünyanın farklı yerlerindeki 98 üniversite ile ikili protokol anlaşmaları bulunmaktadır. 
Bu protokoller çerçevesinde Meslek Yüksekokullarından mezun olan öğrenciler, ikili protokolün 
olduğu dünyanın dört bir tarafındaki üniversitelerde lisans tamamlama; lisans mezunu öğrencileri 
de yüksek lisans eğitimi alma imkânına sahiptir. Yapılan anlaşmalarda beraber araştırma yapma, 
ortak proje yürütme, öğretim üyesi ve öğrenci değişimi de yer almaktadır.
Ayrıca Üniversitenin ülkemizdeki 88 üniversite ile Farabi değişim programı çerçevesinde protokol 
anlaşması, 69 Avrupa Üniversitesi, 2 otel ile toplamda 177 Erasmus programı çerçevesinde öğrenim 
görme, staj ve öğretim üyesi hareketliliği kapsamında anlaşması bulunmaktadır.

İşbirliği Protokolü imzalanan üniversiteler ile Erasmus ve Farabi anlaşmalarının bulunduğu 
üniversiteler arasına yenilerini eklemek için çalışan  Kastamonu Üniversitesi, ‘Dünya Üniversitesi’ 
olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Kastamonu Üniversitesi hakkında detaylı bilgi edinmek 
isterseniz www.kastamonu.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
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Geleneksel ve Güncel Spor 
Faaliyetleri
Kastamonu’nun geleneksel spor imkanları

Kastamonu’da geleneksel sporlar kapsamında yağlı güreş,kızak,kayak ve okçuluk yarışmaları 
yapılmaktadır. Bu faaliyetler il ve ilçelerdeki  festival ve etkinlikler kapsamında yapılmaktadır.   

Pınarbaşı Kanyon ve Doğa Sporları Festivali
Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde her yıl ‘Kanyon ve Doğa Sporları Festivali’ düzenlenmektedir. 
Dünyanın en derin kanyonları arasında gösterilen Valla Kanyonu’nun yanı sıra Horma Kanyonu’nda 
da festival kapsamında kanyon geçişlerinin yanı sıra çok sayıda etkinlik de yapılmaktadır. 
Kanyoncular ve doğa severlerin katılımıyla genişliği yer yer 1100 metreyi, uzunluğu 12 kilometreyi 
bulan kanyonlar sporcular tarafından geçilmektedir.

Daday At Yarışları
30 Ağustos Zafer Bayramı aynı zamanda Atatürk’ün 
Daday’a geliş yıldönümüne de rastladığından farklı 
etkinliklerle kutlanır. Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı 
işbirliği ve Belediye Başkanlığının organizatörlüğünde 
Zafer At Yarışları ve sportif faaliyetlerin düzenlendiği 30 
Ağustos günü, konserlerle de süslenir. İlçe halkının, çevre 
ilçelerin ve il merkezinin de büyük katılımıyla gerçekleşen 
at yarışları ilgiyle izlenir. At yarışlarının yanında merkep 
yarışları, bisiklet yarışları, halat çekme ve atletizm koşuları 
da ilgiyle izlenmektedir. 
         Ağlı Kızak Yarışları

Geleneksel olarak beş yüz yıldır Ağlı’da düzenlenen Kızak 
yarışları, bölgedeki ismiyle ‘Kızak yarışları’ büyük ilgi 
çekmektedir. Dünya kış olimpiyatlarında yapılan tek kişilik 
kızak yarışlarına büyük bir benzerlik göstermektedir. Pist olarak 
seçilen bölgede iki ayak genişliğindeki alan ezilip sulandırılarak 
buzlu bir zemin hazırlanmaktadır. Kızak üzerine sırtüstü 
yatarak başlanan yarışmalarda ortalama olarak 65 km sürate 
ulaşılmaktadır. Ulaşılan bu yüksek sürat nedeni ile kızağın 
yavaşlaması ve durabilmesi için pistin orta noktasından itibaren 
tırmanma başlamaktadır. Yarış kazanmanın şartı en uzak 

noktaya varabilmektir. Her yarışmacının üç kez yarışma hakkı mevcuttur. Yarışmalarda kullanılan 
kızaklar 120-130 cm uzunluğunda 21-22 cm genişliğinde ve yaklaşık olarak 4-5 kg ağırlığındadır.
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Kastamonu’nun güncel spor imkanları

Bayanlar Hentbol Süper Ligi’nde büyük bir başarının altına imza atarak 2018-2019 sezonunda 
şampiyon olan Kastamonu Belediyespor bayan hentbol takımı hem ülkemizi hem de şehrimizi 
Şampiyonlar Ligi’nde temsil etmektedir. Aynı zamanda Türk Hentbol Tarihinde EHF Kupası Gruplarına 
Kalan İlk Kadın Takımı olma başarısını da yakalamıştır.

İlimizin en eski spor kulüplerinden olan Kastamonuspor, yeşil-siyah renkleriyle 14 Ağustos 1935 
tarihinde kurulmuştur. 2014 yılında kulüp ismi Kastamonuspor 1966 olarak değiştirilmiştir. Taraftar 
desteğini de arkasına alan şehrimizin futbol kulübü TFF 2. Ligde mücadele etmektedir.

Kastamonu 2 tane de gençlik kampına ev sahipliği yapmaktadır (Yolkonak ve Kadı Dağı Gençlik 
Kampı). Ülke genelinde Gençlik Kamplarına her yıl yaklaşık 120 bin genç katılmaktadır. Kastamonu 
da 41 grupta düzenlenen kamplara her yıl yaklaşık 7 bin genç katılmaktadır.
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KAYNAKÇA 

http://azdavay.bel.tr
http://cografyaharita.com
http://kastamonu.gsb.gov.tr
http://kastamonu.meb.gov.tr
http://kastamonueml.meb.k12.tr
http://kure.bel.tr
http://sbl.meb.k12.tr
http://taskopru.bel.tr
http://tosya.gov.tr
http://www.abana.bel.tr
http://www.adnanotukenkutup.gov.tr
http://www.agli.bel.tr
http://www.arac.bel.tr
http://www.arac.gov.tr
http://www.catalzeytin.gov.tr
http://www.doganyurt.bel.tr
http://www.hanonu.bel.tr
http://www.inebolu.bel.tr
http://www.kastamonu.gov.tr
http://www.kastamonuahsapfuari.gov.tr
http://www.kastamonubilimsenligi.com
http://www.kastamonugazetesi.com.tr
http://www.kastamonumvtkulturmerkezi.gov.tr 
http://www.kkk.tsk.tr
http://www.mta.gov.tr
http://www.pinarbasibelediyesi.com
http://www.senpazar.bel.tr
http://www.taskopru.gov.tr
http://www.tuik.gov.tr
http://zile.kutuphane.gov.tr
https://afadem.afad.gov.tr
https://aregem.ktb.gov.tr
https://biruni.tuik.gov.tr
https://blog.biletbayi.com
https://bozkurt.bel.tr/
https://dergipark.org.tr
https://emlakkulisi.com
https://kastamonu.ktb.gov.tr
https://kastamonu.kutuphane.gov.tr
https://kastamonu.tarimorman.gov.tr
https://kastamonuobm.ogm.gov.tr
https://sozluk.gov.tr/
https://tanitma.ktb.gov.tr
https://www.bakab.gov.tr
https://www.catalzeytin.bel.tr
https://www.haberler.com
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