FRANSIZ GEZGIN VITAL CUINET'~N
GÖZÜYLE ÇANKIRI
FERRUH TORUK*

Giri~~
Seyahatnameler, gerek klasik tarih, gerek kültür, gerekse sanat tarihi
çal~~malar~n~n önemli kaynaklar~ndand~ r. Görsel malzeme (gravür, harita,
foto~raf vb.) bak~m~ ndan oldukça zengin olan seyahatnameler kentlerin,
tarihi süreç içerisindeki fiziki, ekonomik ve sosyal de~i~imini yans~tan son
derece önemli belgeler aras~nda yer almaktad~r.
Genelde kendi iste~iyle hareket eden sivil ~ah~slar olarak faaliyet gösteren seyyahlar, olaylar~, sava~lar~~ve kahramanlan tarihi süreç içerisinde
anlatan klasik tarihçilerin ve günlük yazan vakanüvislerin ihmal ettikleri,
görmedikleri veya kayda de~er bulmad~klar~~pek çok bilgiyi eserlerinde zikretmi~lerdir.
Onlar bir taraftan seyahat ettikleri kentlerin insan unsuru ile ekonomik, dini, sosyal ve kültürel durumlar~n~~ortaya koymu~lar, bir taraftan da
kendi ülkeleri ile kar~~la~t~ rarak mukayeseli bilgiler vermi~lerdir.
Seyahatnameler basit hat~ ralar olmaktan ziyade, sonra ki ara~t~rmac~lara k~ymetli bilgiler aktaran, birinci el orijinal kaynaklar niteli~indedir.
Bununla birlikte ki~isel de~erlendirme üzerine kurulu olduklar~~için bu tür
kaynaklardaki bilgilerin mutlaka di~er kaynaklarla kar~~ la~t~r~lmas~~gerekmektedir.
Osmanl~~imparatorlu~u'nu -genelde XIX. yüzy~lda - Bat~l~~pek çok
seyyah ziyaret etmi~~ve onlar, gördüklerini hat~ra/günlük ~eklinde yaz~ya
dökmü~lerdir. Osmanl~~ülkesi ve halk~n~n d~~ar~dan nas~ l görüldü~ünü aksettirme imkân~ na sahip olan seyahatnameler, Osmanl~~Devleti'nin sosyal,
kültürel, siyasi, dini, iktisadi vb. tarih ara~t~rmalar~~için dikkate al~nmas~~
gereken eserler aras~ ndad~r.
* ögr. Gör. Bozok Üniversitesi, Mühendislik Mimarl~k Fakültesi, Mimarl~ k Bölümü, Yozgat ferruhtoruk@yahoo.com
Belleten C. LXXIII, 46
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Osmanl~~kültürü, bilhassa Bat~l~~seyyahlar~ n ilgisini her dönem çekmi~tir. Bu ilgi Kanuni Sultan Süleyman'~n saltanat y~ llanyla birlikte XIX. yüzy~lda daha da artm~~t~r.
Anadolu, bugün de oldu~u gibi, antik dönemden itibaren Asya ve Avrupa aras~ nda stratejik özelli~e sahiptir. Bu nedenle çok say~ da gezgin, jeolog, haritac~ , sosyolog, arkeolog ve do~a bilimcinin -geçici de olsa- u~rak
noktas~~olmu~tur.
Bir kolu da Anadolu'dan geçen ~pek Yolu' güzergâh~ m izleyerek; bat~dan do~uya giden seyyahlar~n, ~stanbul, Gebze, Bolu, Kur~unlu, Çerke~,
Osmanc~k ve Gümü~ 'ü de içine alan bu yol üzerinden Çank~n'y~~da ziyaret
ettikleri bilinmektedir (Harita 1).
Çank~r~ 'mn, Anadolu'dan geçen ticaret yollar~ na göre konumunu ortaya koymak, kentsel mimari olgular~~anlamak aç~s~ ndan önemlidir.
Çank~r~ , Anadolu'dan geçen ana yol güzergâh~ nda; tali yol diyebilece~imiz ve ana yollara göre daha az i~ lek olan kuzey-güney ticaret yolunun geçti~i, yani Sinop-Ankara güzergâh~n~~takip eden yol üzerinde yer almaktad~r'
(Harita 2).
Çank~r~ 'mn böylesi bir yol üzerinde bulunmas~ ; Sinop, Samsun ve
Trabzon gibi liman ~ ehirlerinin tarih içindeki ticari ini~~ç~k~~lar~ na ba~l~~
kald~~~n~~da göstermektedir.
I H. ~nanc~ k, " Bursa 1, XV. As~
r Sanayi ve Ticaret Tarihine Dair Vesikalar", Belleten XXIV/93, 1960,
s. 51' de Bursa-Tebriz Ipek Yolu'nun Anadolu'yu kapsayan bir kolunun Ankara-Çank~r~-Çorum-Amasya
ve Tokat istikâmetini takip ederek Erzincan'dan Erzurum'a ula~t~~~n~~ve oradan da Aras Vadisi'ne vard~~~n~~bildirmektedir. Anadolu'dan geçen ticaret yollar~~hakk~ nda daha geni~~
bilgi için bk:M. Kemal
özergil, A. Nezihi, "4. Murat'~ n Revan Seferi Menzilnamesi", Tarih Dergisi, Say~: 4, ~stanbul,
1984; M.
Akda~, Türkiye'nin Iktisadi ve içtimai Tarihi, Cilt, 1, (Harita 3) , Ankara, 1959 s. 415; F. Toruk, "Anadolu'
da Osmanl~~ Kimli~ini Koruyan Bir Yerle~ im: iskilip", Osmanl~~Döneminde Çorum Sempozyumu
01-03 Ekim
2004, Çorum, 2006, s. 611; ö. Bak~rer, "Bizans, Dan~~ mentli, Selçuklu ve Beylikler Döneminde Çorum",
Çorum Tarihi, Çorum, 1982 s. 53; K. Ozergin, Anadolu Selçuklulan Ça~~
nda Anadolu Yollar:, ~stanbul Üniversitesi, Yay~ nlanmam~~~Doktora Tezi, ~stanbul, 1959; "Anadolu'da Selçuklu Kervansaraylar
~", ~stanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi*, Say~~20, ~stanbul, 1964; "~ pek Yolu", Bo~aziçi Dergisi,
Say~: 39,
s.7, ~ stanbul 1985;0. C. Tuncer, Anadolu Kervan Yollar~, Ankara, 2007; A. Kankal,
Türkmen' in Kaidesi Kastamonu, Ankara, 2004 ; "1650-1740 Y~llar~~Aras~ nda Çank~r~'daki Esnafa ve Ticarete Genel Bak
~~~(~er'iyye
Sicillerine Göre)", Çank~r~~Ara~t~rmalar: Dergisi, Say~~2, Çank~r~ , 2007; K. Ertmann,
Das Anatolische Kervansaray des 13. Jahrhunderts, 1-111, Berlin, 1976; O. Turan, " Selçuklu Kervansaraylar~", Belleten,
Say~~X/ 39,
Ankara, 1946, s. 471-496.
2 T. ökse, " K~z~l~ rmak ve F~ rat Havzalar~ n~~Birbirine Ba~
layan Eski Kervan Yolu", Bilig Dergisi, Say~~
34, Ankara, 2005, s.I5-32; L. Y~lmaz, Bat~~ Karadeniz Ticaret Yollan ve Bu Yollar Üzerindeki Hanlar,
Ankara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yay~nlanmam~~~Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1990.
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Güney kentlerinin kuzey kentleriyle Karadeniz üzerinden gerçekle~tirdikleri ticarette merkez kentin Sinop ve ~nebolu olmas~~Çank~r~'n~ n ekonomisine katk~ da bulunurken; zaman içerisinde ticaretin bu iki kent limanlar~ ndan Samsun ve Trabzon'a yönelmesi ~ ehri olumsuz yönde etkilemi~tir.
Do~u-bat~~yönünde i~leyen ve bat~da ~:Jsküdar'dan ba~ layarak; Gebze, Iznik, Bolu, Tosya, Merzifon, Ladik, Niksar, A~kale ve Erzurum yoluyla Hasankale'den bir kol Kars'a; di~er bir kol ile de Tebriz'e ula~an veya
Basra Körfezi'nden gelerek Ba~dat, Kerkük, Musul, Nusaybin, Diyarbak~r,
Harput, Malatya, Sivas, Tokat istikâmetinde Merzifon da dahil do~u-bat~~
yönünde i~leyen ticaret yolunun, Çank~r~~il merkezinden de~il de yukar~da
da belirtildi~i üzere; ba~ta Kur~ unlu ve Çerke~~hatt~n~~takip ediyor olmas~,
Çank~r~'n~ n bahsedilen bu ticaret yolundan istifadesini s~n~rland~rd~~~~gibi;
Bat~l~~seyyahlar~n ~ ehir merkezine girmesini de kimi yerde engellemi~tir.
Bursa-Tebriz aras~ nda i~leyen ~pek Yolu, Çerke~, Kur~unlu ve Tosya'dan
geçmektedir. Bu yol ayn~~zamanda do~uya yap~lan seferlerde de kullan~lm~~t~r. Bu ana yoldan ba~ ka Tosya, Kastamonu ve Sinop aras~nda yer alan di~er
tali yol ise Çank~r~'mn, Sinop liman~ na aç~lan kap~s~~konumunda olup XI.
yüzy~ldan itibaren kentte üretilen ürünlerin ticaretinde önemli rol üstlenmi~tir3.
Bu makalenin konusu, XIX. yüzy~lda Çank~r~'y~~da ziyaret eden Frans~z seyyah V. Cuinet'in kent merkezi ve ilçeleri hakk~nda verdi~i bilgileri
içermektedir.
Çal~~ ma V. Cuinet'in, Çank~r~~ve ona ba~l~~nahiyelerin yönetim, idari,
dini, e~itim, nüfus, ekonomik yap~~ve üretilen gelir kaynaklar~~vb. üzerine
vermi~~oldu~u istatistik bilgilerin neler oldu~unun ayd~nlat~lmas~~için ele
al~nm~~t~r.
Bu çal~~ ma ile XIX. yüzy~lda, Çank~r~~ve ba~l~~nahiyelerin iktisat tarihi
ba~ta olmak üzere e~itim, demografi, mimarl~ k tarihi vb süreçlerin olu~umuna etken olan say~sal verilerin, k~sa bir analizi olarak kabul edilebilir.
Bölgenin Türk- Islam dönemi tarihi hakk~nda bk: A. Göko~lu, Paphlagonia, Kastamonu, 1952; Y.
ÇanHalaço~lu, "Çank~r~~Türkmen Yerle~imi", Geçmi~ten Gelece~e Çank~r~, III. Bilgi ~öleni Bildiriler Kitab~,
~öleni
~li.
Bilgi
Çank~r~,
Gelece~e
Geçmi~ten
Çank~r~",
Ça~~nda
du;
"Dan~~mentliler
k~r~, 2005; A. Gündo~
Çank~r~,
Bildiriler Kitab~, Çank~r~, 2005; B. Umar; Paphlagonia, ~stanbul 1988; A. K. Üçok, Çankm Tarihi,
1930; M.Yaman, Kastamonu Tarihi XV Asr~ n Sonuna Kadar, Kastamonu, 1935; Y.Yücel, Anadolu Beylikleri
Hakk~nda Ara~t~ rmalar (Çobano~ullar~~Beyligi, Candarogullan Beyligi, Mesalikü'l Ebsar'a Göre Anadolu Beylikleri),
Ankara, 1991; H.J.Mortmann, " Çank~r~", ~slam Ansiklopedisi, Cilt 3, ~stanbul, 1994; H. Hunger, "Paphlagonien und Honorias", Imperli Byzantini, Band 9, Österreichische Akademie Der Wissenschaften, Wien,
1996; R. Leonhard, Paph/agonia, Berlin, 1915
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Ele al~nan yüzy~lda Çank~r~~için düzenlenen (di~er merkezlerde de oldu~u gibi) salnamelerdeki kimi bilgilerin (yeti~tirilen tar~ m ürünleri ve miktarlar~ , hayvan türleri ve miktarlar~~gibi) eksik olmas~~neticesinde, V. Cuinet'
in çal~~mas~~ bu eksikli~i ço~u yerde giderebildi~inden dolay~~incelenmek
istenmi~tir. K~ saca V. Cuinet, salnamelerde, kimi yerde hiç yer almayan kimi
yerde ise eksik olan say~sal bilgileri ayd~nlat~r niteliktedir.
V. Cuinet, XIX. yüzy~ lda Kastamonu vilayetine ba~l~~Çank~r~~(Keng~r~)
sanca~~ mn 1869-1903 y~ llar~~için düzenlenen ve 66 y~l~~içeren salnamelerinin
1880-1890 aras~n~~da inceleyerek bölgenin 10 y~l içinde say~sal de~erlerindeki (idari taksimat, mimarl~k, nüfus, hayvanc~l~k, tar~ m ürünleri, e~itim
vb) bo~lu~u gidermeye çal~~m~~t~ r. Bu durum 1880-1890 y~llar~~aras~ndaki
salnameler incelendi~inde belli olmaktad~r.
Frans~z ara~t~ rmac~~Vital Cuinet, (1833-1896) Frans~z Genel Borçlar idaresi (Düyün-~~Umumiye) taraf~ ndan müfetti~~olarak Osmanl~~
~mparatorlu~u'nun gelir kaynaklar~n~~tespit etmek ve envanterlerini ç~kartmak için, tarihi kesin bilinmemekle birlikte; 1890 y~llar~ nda Anadolu'da,
görevi gere~i yapm~~~oldu~u seyahatinde salnameleri de inceleyerek; XIX.
yüzy~l Osmanl~~sancaklar~n~ n ve sancaklara ba~l~~kazalar~ n yönetim, nüfus,
idari, etnik, dini, co~rafi ve sosyo-ekonomik yap~s~~ile üretim gelirleri üzerinde çal~~malar yapm~~ t~r4.
Çank~ n'ya gelmeden önce 1890'11 y~llarda Çerke~'e u~rayan Cuinet,
kasaban~ n, Çank~r~ 'mn güneybat~s~ nda, 388 köyü ile Kastamonu vilayetinin
Çank~r~~sanca~~na ba~l~~ oldu~unu belirtmektedir.
ilçenin güneyinde Safranbolu ve Araç, güneybat~s~ nda Ankara vilayeti
ve bat~s~ nda Bolu sanca~~n~n yer ald~~~n~~ve Karacaviran, Ovac~k ile Bay~nd~r ad~ nda üç nahiyesinin bulundu~unu da belirten seyyah, Çerke~'in yönetiminden 1 vali ve ona ba~l~~3 müdürün sorumlu oldu~unu ve sorumlular~ n,
köyleriyle birlikte 56.621 ki~ i ile ilgilendiklerini de ifade etmektedir.
Cuinet, beldenin güzel vadilere sahip oldu~unu söylemekte ve ayr~ca
I~~k Da~~~ile San~~Da~lar~n~ n aras~ ndan akan yakla~~ k 23 km uzunlu~undaki
Hamaml~~Çay~'na da k~saca de~inmektedir.
Gezgin, ilçede Müslüman erkek nüfusunun 1.978, kad~n nüfusunun
1.857 ile toplamda Müslüman nüfusunun 3.853, bununla birlikte H~ristiyan
4 V. Cuinet, La Turquie d' asie, Georaphie Administrative Statirtique Descriptive et Raisonnee de Chanque Province de A' Asie Mineure, Paris, 1879, s. 342-360. Seyyah~ n bu çal~~mas~~1891-94 y~llar~~aras~nda 4 cilt halinde
Paris'te tekrar yay~ nlanm~~t~r.
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erkek nüfusunun 95, kad~ n nüfusunun 12 olmas~~ile toplamda H~ristiyan
nüfusunun da 107 oldu~una, kad~ n nüfusunun olmamas~yla birlikte Ermeni
erkek nüfusunun da 41'i buldu~una ve toplam erkek say~s~n~ n 2.114, Ermeni
kad~n olmamas~na ra~men toplam kad~ n say~s~n~ n da 1.869 oldu~unu ve
genel toplamda bu say~n~n 3.983'e ula~t~~~n~~da yazmaktad~~i.
ilçenin e~itim bak~m~ ndan hay~ rseverlerin kurdu~u vak~flarla modern
bir görünüm sergiledi~' ini yazan seyyah, Çerke~'te konaklar ve silah depolar~~
ile 9 cami, 1 hükümet kona~~, 1 belediye binas~~ve 50 ö~rencili 2 yüksekokul
(medrese), 80 ö~rencili 1 ortaokul ve 60 ö~rencisi olan 6 ilkokul bulundu~unu ve bu okullarda toplamda 190 ö~renciyle e~itime devam edildi~ini de
belirtmektedir6.
Cuinet, say~sal olarak belirtti~i 9 camiden en büyü~ünün, IV. Murad
taraf~ndan 1634'te Ba~dat seferine giderken geçici ikametgâh~~s~ras~nda yapt~nld~~~n~~ifade eder'. Ayr~ca yine IV. Murad taraf~ndan caminin yan~nda
in~a edilen, çifte bir hamam ile bir han~n d~~~ nda, ilçede 5 han, 2 medrese,
3 tekke, 7 türbe, 1 pazar yeri, 3 hamam ve 635 evin yer ald~~~n~~da yazmaktad~?.
Seyyah, Çerke~'e ba~l~~nahiyelerden Karacaviran'~~merkez nahiye olarak göstermekte ve nahiyenin tek bir yönetici ile 42 köyü oldu~unu yazmaktad~ r. Toplamda nüfusun 2.844 oldu~unu ve bu say~n~ n hemen hepsinin Müslümanlardan olu~tu~unu da belirten seyyah, nahiyenin Çerke~'e yakla~~k 40
km uzakl~kta ve ayn~~zamanda Ba~dat yolu üzerinde bir yerle~im oldu~unu
da ifade etmi~tir. Ayr~ca bu yol üzerinde bir de kervansaray~n bulundu~unu
da yazan seyyah, nahiye merkezi ve köylerin toplam nüfusunun 16.743'ü buldu~unu, halk~ n geçim kayna~~n~n hayvanc~l~k ile hayvan ürünleri üzerine
üretim yapan fabrikadan sa~land~~~n~~da ifade etmektedirg.
Cuinet, Çerke~'e ba~l~~Ovac~ k nahiyesinin Çerke~'in kuzeyinde ve
Çerke~'e 20 km uzakl~kta bir yerle~ im oldu~unu belirtmektedir.
Cuinet, a.g.e., 358.
6 Cuinet, a.g.e., 358.

Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yay~n7 V. Kat~rc~o~lu, Çerke~'ieki Türk Devri Eserleri,
IV. Murat Camii ve
lanmam~~~Yüksek Lisans Tezi, Konya 1994; R. Bozer-A. Yava~, "Çank~r~~Çerke~~
, 2007, s. 9-14, ReOsmanl~~Döneminde Yenileme Projesi", Çank~r~~ Ara~t~rmalar~~Dergisi, Say~~2, Çank~r~
sim:1-10, Çizim:1-6.
Cuinet, a.g.e., 359.
9 Cuinet, a.g.e., 359.
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Yakla~~ k, merkez yerle~ imin sa~~k~y~s~ ndan akan Oulou Çay~~(Ulu) ve
Hamaml~~Çay~'mn bat~dan Bay~ nd~ r nahiyesi ile ayr~ld~~~n~~da ifade eden
seyyah, 48 köyü olan nahiyenin toplam nüfusunun 15.890'1 buldu~unu ve bu
say~n~ n hemen hepsini Müslümanlar~n olu~turdu~unu, say~ ca az olan gayri
Müslimlerin de, huzur içinde ya~ad~klar~n~~belirtmektedir'°.
Seyyah, bugün de ayn~~isimle an~lan Bay~nd~ r nahiyesini, Çerke~'e 23
km mesafede bir yerle~ im olarak ifade etmektedir. Ayr~ ca 48 köyü ile toplamda 15.080 nüfusun bulundu~u bu yerle~ imde, nüfusun hemen hepsinin
Müslümanlardan olu~tu~unu ve halk~ n ziraat ile hayvanc~l~ktan geçimini
sa~lad~~~n~~da yazmaktad~ r.
Cuinet, Bay~nd~ r nahiyesinin kuzeyinde bulunan Viran~ehir'in, ilginç,
bir o kadar da dikkat çeken yerle~im olmas~n~, antik dönemde Galatia yönetimine ba~l~~askeri bir garnizon ve ad~n~ n Hadrianopolis olarak bilinmesine
ba~lamaktad~r.
Tarihini vermemekle birlikte Viran~ ehir'in büyük bir deprem geçirdi~ini, bu nedenle halk~n~ n bir süre Claudiopolis'e (Bolu) yerle~ti~ini ve bugün,
~ imdiki bilinen ad~yla Bolu sanca~~ na s~n~r te~kil etti~ini de yazmaktad~ r.
Seyyah, Viran~ ehir'de (Eskipazar) y~ll~ k hayvan üretiminin ortalama
büyük ba~~hayvanda (öküz 20.000, inek 7.000, manda 2.500) 29.500, küçük
ba~~hayvanda (koyun 40.446, keçi 2.916, tiftik keçisi 56.771) 100.133'ü buldu~unu ve genel toplamda bu say~n~ n 163.329'a ula~t~~~n~~da bir tablo ile
göstermi~tir, Çerke~ 'in y~ll~ k gelir toplam~n~ n ortalama 1.916,257 kuru~~oldu~unu bunun da yakla~~ k 440.739 frenke denk geldi~ini de belirtmi~ tir".
Cuinet, ayn~~y~l Çank~r~'ya geldi~inde kent hakk~ nda ~unlar~~söylemektedir:
"Çank~r~~güneyden Kastamonu vilayetine ba~l~~bir sancak olup, 31 ° - 45 ° boylam
ve 39 ° -56 ° enlemlerinde yer almaktad~r. Kuzey ve kuzeydo~usundan Kastamonu, güney
ve güneybat~s~ ndan Ankara, bat~ dan ise Bolu sanca~~~ile s~n~r te~kil etmektedir. Yüzölçümü toplamda 13.500 km 2dir. Bölge 3 kaza, 7 nahiye ve 714 köyden olu~maktad~r.
Kazalar; Çank~r~~Merkez, Kalecik ve Çerke~~olup, nahiyeler ise Koçhisar, ~'abanözü,
Inallubalh, Karacaviran, Ovac~k ve Bay~nd~ rV~ r. Bu nahiyelerden Koçhisar (Ilgaz),
~abanözü (Koru Pazar~), Toht (Yaprakh) Çank~r~~merkeze, ~nalhbalh (Hüseyinli ve
10
Il

Cuinet, a.g.e., 359.
Cuinet, a.g.e., 360.
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K~z~l~rmak) Kalecik'e, Karacaviran, Viran~ehir, Ovac~k ve Bay~nd~r ise Çerke~'e ba~l~~
nahiyelerdir. Çank~r~~merkeze ba~l~~Koçhisar, ~abanözü ve Ida nahiyesinin toplam
köy say~s~~254, Kalecik'e ba~l~~~nalhbalh'n~ n 72, Çerke~'e ba~l~~Karacaviran, Ovac~k,
Viran~ehir ve Bay~nd~ r nahiyelerinin ise 388'i bulmaktad~r "' 2.
Seyyah, Çank~r~'daki askeri karargâh~n 3 kolu oldu~unu, merkez kolun
Kastamonu'da, ikinci kolun Ilgaz'da ve son kolun ise Çerke~'te yer ald~~~n~,
Çank~r~'da tabur konumundaki askeri karargâhta büyük bir silah deposu
bulundu~unu ve ba~~nda binba~~~rütbesinde bir askerin görevlendirildi~ini
de belirtmekte ve:
"Yönetim, 1 vali, 1 kaymakam ve kaymakama ba~l~~6 müdür ile yürütülmektedir. Kalecik kazas~~Ankara yönetimine transfer edilmi~~olup, vali, kaymakam ve onun
alt~nda müdür ile idare edilmektedir. " ifadesine yer vermektedir 2.
Cuinet, Çank~r~~ve nahiyelerindeki, dini otoritenin ba~~nda naibin yer
ald~~~n~~ve otoritenin kad~~ve imamdan soruldu~unu ifade etmekle kalmam~~; Müslümanlar~ n Istanbul'da ~eyhülislam'a; say~ca az olan Grek Ortodoks dinine mensup olanlar~n Niksar'daki piskoposlu~a ve Ermeni az~nl~~~n
ise Istanbul'daki patrikhaneye ba~l~~olduklar~n~~da belirtmi~tir".
Seyyah, Çank~r~'da yarg~n~n dini yasalara göre yürütülmekte oldu~unu,
Çank~r~~d~~~nda Çerke~~ve Kalecik'te de mahkeme kuruldu~unu ve yarg~dan
ç~kan kararlar~ n Kastamonu'ya bildirildi~ini de yazmaktad~r.
Cuinet, polis ve jandarma amirli~inin askeri tabur oldu~una ve ~ehirdeki güvenli~in de bu tabur taraf~ndan sa~land~~~na de~indikten sonra; kaza
merkezinde vaktiyle cüzzam hastal~klar~n~ n tedavisi için bir sa~l~k merkezinin yer ald~~~n~~da belirtmektedir. Ayr~ca hastanelerden birinin Çerke~'te
di~erinin Kalecik'te ve biri gezici olmak üzere ikisinin de Çank~r~'da bulundu~unu; bu hastanelere Istanbul'dan 3 doktor ve 2 pratisyenin görevlendirildi~ini, hatta kad~n hastal~klar~~da dahil yeni bir hastanenin 1885'te hizmete
girdi~ini de dile getirmektedir.
Seyyah, devlet bütçesinden elde edilen y~ll~ k gelirlerin ortalama 1.162,
429'u buldu~unu, elde edilen gelirler içinde Çank~r~~merkez ile Çerke~'te
kurulan tekel te~kilat~~içinde sigaradan 10 kalemde 24, tuzdan 1.240,795,
12
13

Cuinet, a.g.e., 342.
Cuinet, a.g.e., 343.

14

Cuinet, a.g.e., 343.
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ispirtodan 8.462 ve damga pulundan da 81.573 akçe gelir elde edildi~ini
yazmaktad~r.
Çank~r~'da ve Çerke~'te birer olmak üzere iki telgrafhane oldu~unu da
belirten Cuinet, Çank~r~ 'da Müslüman erkek say~s~n~~84.970, kad~ n say~s~n~~
80.730; Grek Ortodoks erkek say~s~n~~570, kad~n say~s~n~~399 ve Ermenileri de
544 erkek ve 416 kad~ n olarak belirtmekte, toplam erkek say~s~n~~86.054, kad~n say~s~n~~da 81.545 ile toplamda nüfusu 167.629 olarak göstermektedir. Ayr~ca buradan da anla~~ laca~~~üzere toplam olarak Müslümanlar~n 165.700'i,
Grek Ortodokslar~ n 969'u; Ermenilerin ise 960'i buldu~u söylenebilir'.
Seyyah, Çank~r~~ merkezde çok eski dönemlerden kalma e~itim yap~lar~n~n yer ald~~~n~~ve bunlar~ n 19'unun medrese, 5'inin ortaokul ve 147'sinin
de ilkokul oldu~unu belirtmektedir.
Toplamda 171'i bulan okullardan, medreselerde 290, ortaokullarda 700
ve ilkokullarda da 2.980 ö~renciye ders verildi~ini de dile getirmektedir.
Seyyah, Çank~r~'da yeti~ en zirai ürünlerden; bu~day~~319.680, arpay~~
297.850, yulaf~~1.110, çavdar~~18.360, m~s~r~~ 18.850, dar~y~~1.144, ceviz ve
maz~y~~110.000, bezi 400.000, bal~~50.000, balmumunu 8.500, salebi 40.000,
yünü 280.000, cam~~10.000, köpü~ü 5.000, nohudu ise 70.670 olacak ~ekilde
y~ll~ k ortalama üretimlerini hektolitre cinsinden; pirinci 42.600, afyonu 128,
pamu~u 121.000, tütünü 33.000, plasti~i 25.000 ve boyay~~da 6.000 olacak
~ ekilde kilogram cinsinden göstermi~tir'".
Seyyah, bölgenin ba~ ta iklim özellikleri olmak üzere; gaz, tuz, sigara,
orman ürünleri ve orman hayvanlar~ ndan da bahsetmekte ve avc~lar içinde
bir geçim kayna~~~olan, ba~ ta yaban keçisi, yaban domuzu, ay~, kurt ve tay~ andan da söz etmekte ve bölgenin d~~~ticaretinde bu hayvanlar~n önemli bir
konuma sahip oldu~una da de~inmektedir.
Seyyah, y~ll~ k hayvan üretiminin ortalama büyük ba~~hayvanda 87.000
(öküz 60.000, inek 20.000, manda 7.000), küçük ba~~hayvanda 333.076'yi
(koyun 122.406, keçi 8.554, tiftik keçisi 8.554) buldu~unu ve genel toplamda bu say~n~ n 424.076'ya ula~t~~~n~~da bir tablo ile göstermekle kalmam~~,
Kalecik'e ait hayvan üretimini de 66.174 olarak belirtmi~tir17.
15

XIX. yüzy~l ba~lar~nda Çank~ r~~mahallelerinin ve merkeze ba~l~~köylerin nüfusu hakk~ nda bk: A.
Elibol ,XIX. Yüzy~l Ba~lar~nda Çank~r~, Çank~r~, 2008, s. 81-92.
16
Cuinet, a.g.e., 347; Y. Arslan, "XIX. Yüzy~lda Çank~r~~Esnaf Te~ekkülleri ve ~~~Kollar~~Bak~m~ndan
Çank~ r~~Temettuat Defterlerine Genel Bak~~", Çank~r~~Ara~t~rmalar~~Dergisi, Say~~3, Çank~r~,
2008, s. 9-22.
17
Cuinet, a.g.e., 348
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Ar~c~l~ktan elde edilen y~ll~k ortalama geliri ö~renmek için her bir petekten elde edilen günlük bal miktar~n~n bilinmesi gerekti~ini belirten Cuinet, günlük ortalama 50.000 kg bal ve 8.500 kg balmumu elde edildi~ini de
yazmaktad~r18 .
Cuinet, Çank~r~~merkeze 70 km mesafedeki K~z~l~ rmak ile Tosya ve
Ilgaz'~n yak~ mndan akan Devrek Çay~~ve Eskipazar ile Ovac~k aras~ndan
akan Hamaml~~Çay~'na da de~indikten sonra ba~ta Ilgaz Da~~~olmak üzere
San~~Da~~~ve Kantar Da~~~ile yükseldi~ini 1.120 m olarak gösterdi~i I~~k
Da~~'ndan da k~saca bahsetmektedir l°.
Eserde endüstri ürünleri aras~ ndan kilimler, ketenden örtüler, do~u
kültürünü yans~tan ta~~ nabilir gümü~~vb, küçük objeler de dahil s~ralar~d~ktan sonra, bölgede üretilen ticari ürünlerin içeride, öncelikle Ankara ve
~ nebolu'ya pazarland~~'~ ndan ve bu iki merkezden de Bat~~ülkelerine gönderildi~inden bahsedilmektedir.
Seyyah, Çank~r~'da ihraç edilen ürünlerden kerevizi 7.000, ceviz ve maz~y~~3.000, afyonu 500, plasti~i 1.500, balmumunu 2.000, büyük ba~~hayvan~~
8.000, giysiyi 1.500, yünü 3.000, tiftik ve deriyi 20.000, bak~n 500 ve demiri
1.000 frenk olacak ~ ekilde toplamda 53.500 frenk göstermektedir.
Cuinet, ithal edilen ürünlerin ana türleri aras~ ndan manifaturay~~
22.000, file ve kuma~' 2.500, konfeksiyonu 500, tuhafiyeyi 2.500 h~rdavat ve
müzik aletlerini 2.500, ka~~t ve cam~~1.100, ispirtoyu 400, sigaray~~4.000, kozmeti~i 1.000, kahveyi 3.000, ~ekeri 3.000, sabunu 1.500, petrolü 1.000, s~v~~
ya~~~700, kuruyemi~i 1.000, kibrit ve kutusunu da 300 frenk olacak ~ekilde
toplamda 52.500 frenk2° olarak vermektedir.
Çank~r~'da toplanan y~ll~ k ortalama vergi gelirlerinin yakla~~k 5.911,498
kuru~~oldu~unu bu gelir miktar~n~n 844.086 kuru~unun Kalecik'ten elde
edildi~ini ifade eden seyyah, ayn~~zamanda toplanan y~ll~k gelirin, ço~unun
Ankara'ya gönderildi~ini de bildirmektedir. Buradan da Kalecik'ten elde
18

Cuinet, a.g.e., 348
. ,•~n bahsetmi~~oldu~u da~lar ve nehirlerle birlikte Çank~r~~s~n~rlar~~dahilinde yer alan bütün
Cu~net
da~~ve nehirler hakk~nda A. Kemal Üçok, Çanktn Cogntan, (Editör: Ali Birinci), Ankara, 2002, s. 62-79.
mas~nda da
Bu eserin yazar~~olan Hac~~eyho~lu Ahmet Kemal, di~er eserlerinde oldu~u gibi bu çal~~
bilimsel metodoloji den bir parça uzak da olsa Çank~n hakk~nda önemli bilgiler vermektedir.
• Frans~zca Livre ya da Livres olarak belirtti~i kelime, eski bir Frans~z sikkesinin ad~~
•
20 Cuinet'in,
olup, bugün gelirlerden bahsedilirken bu kelime Frenk anlam~nda kullan~lmaktad~r. Türklerin, yabanc~~
paralar içinde en çok kulland~~~~para birimi olan bu FrenIc'e Türk frenki de denilmektedir. Eskiden
lmaktad~r.
Fransa'da a~~rl~k ölçüsü olarak kullan~hrken bugün ise Almanya ve ~ngiltere'de kullan~
19
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edilen vergi miktar~~ç~kart~ld~~~ nda, Çank~r~~merkez kaza için toplam y~ll~k
vergi miktar~n~n 5.067,412 kuru~~oldu~u anla~~ lmaktad~r2°.
Cuinet, toplanan y~ll~ k vergi gelirinin 1.162,429 kuru~unun kamudan,
432.540 kuru~ unun ise sigara ve di~er ürünlerden elde edildi~ini de yazmaktad~r22.
Seyyah, çal~~mas~n~ n ilerleyen bölümünde Çank~r~'mn (merkez kaza)
co~rafi konumunu da belirtikten sonra 1 vali ve 3 müdür taraf~ndan yönetildi~ini ifade etmektedir. Ayr~ca Müslüman erkek say~s~n~ n 46.339, kad~n
say~s~n~ n 42.673 ve toplamda 89.012 oldu~unu, Grek Ortodoks erkek say~s~n~~473, kad~ n say~s~n~~387 ile toplamda 860'1 buldu~unu; Ermenileri de
192 erkek ve 153 kad~ n ile toplamda 345 olarak vermektedir. Buradan da
merkez kaza olarak bilinen Çank~r~'da toplam erkek say~s~n~ n 47.004, kad~n
say~s~n~ n da 43.213'ü buldu~u ve nüfusun 90.271'e ula~t~~~~rahatl~ kla söylenebilir.
Çank~r~~merkezde 13 medrese, 2 ortaokul ve 102 ilkokulun faaliyet gösterdi~ini belirten seyyah, 13 medresede toplam 179 ö~renci, 2 ortaokulda
320 ve 100 ilkokulda da 2.000 ö~rencinin e~itim ald~~~n~~yazmakta ve 102
ilkokuldan birinin Grek Ortodoks çocuklar~na di~erinin de Ermeni çocuklar~na ait oldu~unu ve bu iki okulda 100 Grek Ortodoks ve 50 Ermeni çocu~unun okutuldu~unu da belirtmektedir23.
Çank~r~~kaza merkezinde ba~ ta imaret", II. Murad Camii23 ve Eski
Cami olmak üzere gezgin, 11 camii, 16 mescit, 13 medrese, 1 hükümet kona~~, 1 belediye binas~, 1 k~~la binas~, 1 silah deposu, 1 jandarma karakolu, 714
dükkan, 1 pazar yeri, 5 han, 6 hamam, 10 kamu binas~, 2 kütüphane, 1 postane, 1 ta~~oca~~, 4 kereste atölyesi, 6 de~irmen, 1 katedra126 (Saint Dimitri
21 Cuinet,
22 xix.

a.g.e., 350-51.
yüzy~l ba~lar~nda Çank~r~~merkez kazan~ n vergi gelirleri ba~ta olmak üzere iktisadi durumu
hakk~nda bk: Elibol, a.g.e. s. 161-186.
23 Cuinet, a.g.e. 353.
imaret cami hakk~ nda bk: F. Toruk , "Kas~m Bey ve ÇanIc~r~ 'daki imar Faaliyetleri",
Bilge Dergisi,
Say~~44, Ankara, 2005, s. 33-47; A. Dündar, "Çank~r~'daki Türk Islam Eserleri",
Geçmi~ten Gelece~e Çank~n,
Bilgi ~öleni Bildiriler Kitab~, Çank~n, 2005.
25 Cuinet'in, II. Murad Camii olarak belirtti~i herhangi bir cami olmad
~~~~gibi; II. Murad'~n, b~rak~n
Çank~n'da kalmay~, kenti ziyaret etmedi~i de bilinmektedir. Kent merkezine, II. Murat'
~n sipari~~usulü
bir cami yapt~rmad~~~~da dü~ünüldü~ünde, seyyah~n yanl~~~isim telakki etti~ini rahatl~
kla söyleyebiliriz.
26
Seyyah, günümüze gelemeyen katedralin yerine daha sonradan imaret camisinin yap~lm~~~olabilece~ini ima etmektedir. Imaret Cami hakk~ nda bk: F. Toruk, a.g.m., s. 38-39; A. Dündar,
a.g.m. s. 258.
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Katedrali), 1 Grek Ortodoks ~apeli (Saint Mamas ~apeli), 1 Grek Ortodoks
kilisesi ve 1 Ermeni kilisesi oldu~unu da yazmaktad~r27.
40 °-34* enlem ve 31 ° -20 ° boylamlar~nda yer alan kazada yarg~n~n ~eriat yasalar~yla yürütüldü~iine ve modern bir Islamiyet anlay~~~n~n hakim
oldu~una da de~inen seyyah, merkezden geçen Ac~~su ile kuzeyindeki Ilgaz
Da~~'ndan da k~saca söz etmektedir.
Gezgin, XIX. yüzy~lda kaza olan Kalecik'in 1891'de Ankara'ya ba~land~~~n~~belirtmekle de kalmam~~~yak~n~ndan K~z~l~rmak Nehri'nin akt~~~m
da ifade etmi~tir.
Çerke~~ile birlikte kaza konumundaki Kalecik'in inalluball~~(K~z~l~rmak) ile Hüseyinli diye bilinen birer nahiyesi ve bu nahiyelerin de 72 köyü
bulundu~unu söyleyen Cuinet, kazan~n 1 vali ve ona ba~l~~bir müdür tarafmdan yönetildi~ini de belirtmektedir.
Toplam nüfusunun 20.791 oldu~unu yazan seyyah bu nüfusun,
10.036's~m Müslüman erkek, 10.179'unu Müslüman kad~n, 2'sini Grek Ortodoks erkek, 311'ini Ermeni erkek ve 263'ü de Ermeni kad~n~n olu~turdu~unu yazmaktad~r.
Buradan da toplam Müslüman nüfusun 89.012, Grek Ortodokslar~n 2
ve Ermenilerinde 575 ki~i oldu~u ortaya ç~kmaktad~r. Genel erkek nüfusunun 10.349, kad~n nüfusunun da 10.442 oldu~u anla~~lmaktad~r28.
Kaza merkezinde toplam 6.791 ki~inin ya~ad~~~n~~ve bu say~n~n 3.000'i
Müslüman erkek, 3.217'sini Müslüman kad~n ve 311'i Grek Ortodoks erkek
ile 263'nü de Grek Ortodoks kad~n~n olu~turdu~unu söyleyen Cuinet, toplamda 6.217 Müslüman ve 374 Grek Ortodoks oldu~unu da belirtmektedir.
Kalecik'te 44 e~itim binasmdan 4'ünün medrese, 2'sinin ortaokul ve
38'inin de ilkokul oldu~unu yazan Cuinet, medreselerde 70, ortaokullarda 30
ve ilkokullarda da toplam 920 ö~rencinin e~itim gördü~ünü ifade etmekle kalmam~~, ayr~ca Grek Ortodoks çocuklar~~için in~a edilmi~~1 ilkokul oldu~unu ve
bu okulda da 50 H~ristiyan çocu~un e~itim ald~~~n~~da notlarma eklemi~tir.
s. 245-271; Y. ()Ilge, " Çank~r~~Da27 Çank~r~'daki tarihi eserler hakk~nda bk: A. Dündar, a.g.m.,

~r~~Fatihi Karatekin
rü~~ifas~", Vak~flar Dergisi, Say~~5, Ankara, 1962, s. 251-255. A. Çalsmakoglu, "Çank
Türbesi", Bilig De~gisi, Say~~43, Ankara, 2007 ; F. Toruk, " Çankm Darülhadisi", Vak~f ve Kültür Dergisi,
~r~~ Ara~t~rmalar~~
Say~~6, Ankara, 1999, s. 20-24.; A. Can-A.Akçel, "Ça~dur~~Sultan Süleyman Cami", Çank
Dergisi, Say~~3, Çankm, 2008, s. 181-201.
28 Cuinet, a.g.e, 355-56.
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Böylece H~ ristiyan çocuklar~~ve okullar~~da hesaba kat~ld~~~nda 45 okulda 1.340 ö~rencinin e~itimine devam etti~i anla~~lmaktad~r. Ayr~ca seyyah,
kaza merkezinde 1 hükümet kona~~, 55 cami, 4 medrese, 1 Ermeni Kilisesi,
1 pazar yeri, 200 dükkan, 2 han, 2 hamam, 1 ta~~oca~~, 75 kamu binas~~ve 30
odun atölyesinin bulundu~unu ifade etmektedir'.
Kalecik'te 72.150 hektarl~k bir alan~ n ziraat için kullan~ld~~~n~~ve bu
alan~ nda 37.740 hektar~n~ n arpa üretimine ayr~ld~~~n~~yazan seyyah, bölgede
en çok arpan~n üretildi~ini belirtmektedir. Ba~ ta arpa olmak üzere üretilen
tar~ m ürünlerinin pazar için Ankara'ya gönderildikten sonra buradan d~~~
pazarlara nakledildi~ini söyleyen Cuinet, ayr~ca bölgede bal üretiminin her
y~ l ortalama 10.263 kg ve balmumu üretiminin ise 1.159 kg buldu~unu da
ifade etmektedir.
Seyyah, kazada hayvan üretiminin her y~ l ortalama 66.174'e ula~t~~~n~;
bu say~n~ n 17.500'ünün büyük ba~~(öküz 12.000, inek 4.000, manda 1.500)
ve geri kalan~n~n ise küçük ba~~hayvan (koyun 24.753, keçi 1.575, tiftik keçisi
22.346) oldu~unu ve y~ll~ k gelirlerin brüt ortalama 844.086 kuru~a ula~t~~~n~~
söylemektedir.
Çank~r~~merkez kazaya ba~l~~Koçhisar nahiyesinin (Ilgaz) Çank~r~'ya 40
km mesafede oldu~unu belirten seyyah, Ilgaz'~ n Karadeniz'den Anadolu'nun
iç ve Ege bölgesine ula~~m~~sa~layan yol a~~~üzerinde yer ald~~~ n~, hatta Çank~r~, ~ nebolu ve Kastamonu'ya olan yak~nl~~~n~~da ifade etmektedir.
Kazada halk~n e~itim düzeyinin yüksek ve ticaretin de epey geli~mi~~
oldu~una de~inen Cuinet, Ilgaz Da~~'n~ n antik dönemdeki ad~n~n Olgassus
olarak bilindi~ini ve yüksekli~inin 1.600 m'yi buldu~unu sözlerine eklemektedir.
Ayr~ca kazan~ n oldukça modern bir görünüme sahip oldu~unu notlar~na ekleyen seyyah, halk~n ço~unun köylerde ya~ad~~~n~~ve 2.052 Müslüman
ve 66 Ermeni olmak üzere toplam nüfusunun 2.118'i buldu~una dikkat çekmektedir".
Seyyah, Ilgaz' da tiftik ve yünlü giysiler için aç~lm~~~bir fabrika oldu~unu ve burada üretilen mallar~ n küçük vagonlu yük trenleriyle ba~ta Ankara
olmak üzere Anadolu'nun de~i~ ik kentlerine ve ~ ran'a nakledildi~ini yazmaktad~r.
29
30

Cuinet, a.g.e., 353.
Cuinet, a.g.e., 354.
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Çank~r~~merkez kazaya ba~l~~Sabanözü Nahiyesi'nin ayn~~isimle an~ld~~~n~~ve tamam~~Müslüman olan halk~n~ n tar~m ve hayvanc~l~ kla geçimini
sa~lad~~~n~~yazan Cuinet, Çank~n'n~ n güneybat~s~ nda ve Çank~r~'ya 50 km
uzakl~ ktaki nahiyenin 55 köyü oldu~unu da belirtmekte ve ayr~ca bölgede
dikkat çeken Ödek Köyü'ndeki kalenin askeri amaçl~~bir kale olarak in~a
edilmi~~olabilece~ini dile getirmektedir.
Seyyah, merkez kaza Çank~r~'ya ba~l~~ve Çank~r~'ya göre kuzeydo~uda
yer alan Toht (Yaprakl~ ) nahiyesinin Çank~r~ 'ya uzakl~~~n~n 25 km oldu~unu
ve nahiyenin nüfusunun 2.236 Müslüman, 80 Grek Ortodoks ve 39 Ermeni
olmak üzere 2.355'e ula~t~~~n~~ belirtmekle kalmam~~:
eskiden beri H~ ristiyan ve Müslüman halk her y~l baharda Yaprakl~~ve Elmal~~ Da~~'na ç~karak panay~ rlar düzenlemektedirler. Önemli olan bu panay~rlard~r"
ifadesine de yer vermi~ tir3° .
Yörede 49 cami, 1 Grek Ortodoks Kilisesi'nin yer ald~~~n~, halk~n geçim kayna~~n~ n hayvanc~l~k ve tah~l üretiminden sa~land~~~n~~da belirten
seyyah, ayr~ca her y~l bahar ay~ nda düzenledikleri panay~ rlarda ürettikleri besin maddelerini satmaya çal~~an yöre halk~n~n y~ lda ortalama 228.269
hayvan yeti~tirdi~ini bu say~n~ n 40.000'i büyük ba~~(öküz 28.000, inek 9.000,
manda 3.000) ve 188.269' unu da küçük ba~~hayvan~ n ( koyun 57.207, keçi
4.043, tiftik keçisi 126.099) olu~turdu~unu ifade etmektedir.
Cuinet, Ilgaz'~ n köyleriyle birlikte ortalama y~ll~ k gelirinin 3.151,155 kuru~u buldu~unu ve bu gelirin a~a~~~yukar~~724.765 frenke denk geldi~ini de
belirtmektedir".
Sonuçta Cuinet, incelemeye ald~~~~bu yerle~ imlerin; (1880-1890 aras~~
y~ll~klar~~da inceleyerek) ba~ ta Müslim ve gayr-i Müslim nüfus oranlar~~olmak üzere, sivil, ticari, askeri ve dini yap~lana birlikte, e~itim binalar~n~~ve
bu binalarda okuyan Müslim ve gayr-i Müslim ö~renci say~s~n~~vermekle kalmam~~; yeti~ tirilen zirai, hayvan ve endüstri ürünlerinin y~ll~k üretim miktarlar~~(salnamelerde yer almayan) ile bunlardan elde edilen y~ll~k gelirleri
de belirttikten sonra, yerle~imlere ait toplam y~ll~ k gelir miktar~n~~da kuru~~
olarak göstermi~tir.
31 Cuinet, a.g.e., 354; Yaprakl~~panay~r~~hakk~nda bk: Ö. Türko~lu, "Tarihi Yaprakl~~Panay~r~~Hakk~nda Baz~~Notlar", Çank~r~~Ara~t~rmalar: Dergisi, Say~~ 3, Çank~r~, 2008, s.141-152.
32
V. Cuinet'in vermi~~oldu~u bilgilerle Kastamonu Vilayeti salnamelerinde yer alan Çank~r~~sanca~~na ait bilgileri kar~~la~t~ rmak için bk: Ö. Türko~lu, Kastamonu Vilayeti Salnamelerinde Çank~r~~(Keng~r~)

Sancak (1869-1903), Çank~r~, 1999.
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Bu çal~~ mada dönemin salnamelerinde yer alan bilgilerle Cuinet'in çal~~mas~ nda yer alan bilgiler (bire bir kar~~la~t~r~lm~~t~ r) aras~nda tutars~zl~k
oldu~u tespit edilmi~tir.
Burada bu probleme dikkat çekilmek istenmi~~ve bu ba~lamda XIX.
yüzy~ l salnameleri ile Cuinet'in çal~~mas~nda yer alan say~sal veriler aras~ndaki tutars~zl~~~ n en aza indirilebilmesi için dönemle ilgili mühimme defterleri, ~ er'iyye sicilleri, vakfiyeler vb. gibi birinci el kaynaklar~n incelenmesinin yan~~s~ ra bölgeyi ziyaret eden ba~ka seyyahlar~n yazd~klar~n~ n da ele
al~nmas~~gerekti~i belirtilmi~tir.
K~saca XIX. yüzy~ lda önemli bir yerle~ im yeri oldu~u sancak statüsünden de aç~kça anla~~lan Çank~r~~ve ona ba~l~~nahiyeleri çe~ itli yönleriyle tan~ tan Cuinet'in çal~~mas~~ baz al~ narak, o dönem Çank~r~'s~mn günümüzde
nas~l yorumlamas~~gerekti~i vurgulanmak istenmi~tir.
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Frans~z Seyyah Vita! Cuinet'in Çank~r~'da
Bahsetti~i Yer ve Yap~~Adlar~~
Bölge Ad~~

Yer Ad~, Yap~~ Ad~~ve Say~s~~

Çerkes

Cami (IV. Murad)
Hamam (IV. Murad)
Han (IV. Murad)
Camiler (9)
Medrese (2)
Ortaokul (1)
Ilkokul (6)
Han (5)
Tekke (3)
Türbe (7)
Hamam (3)
Pazar Yeri (1)
Belediye Binas~~
Hükümet Binas~~
Konaklar (?)
Ev (635)
I~~k Da~~~
Hamaml~~Çay~~
San~~Da~~~
Hastane
Postane

Eskipazar-Ovac~k

Hamaml~~Çay~~
Oulou Çay~~(Ulu ya da So~anl~)

Karacaviran

Kervansaray

Çank~r~~

Garnizon Binas~~
Adalet Saray~~
Belediye Hastanesi
~maret Cami
Eski Cami
II. Murad Camii
Camiler (8)
Mescitler (16)
Medreseler (13)
Hükümet Kona~~~
Belediye Binas~~
K~~la Binas~~
Silah Deposu

73.5
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Jandarma Karakolu
Dükkanlar (714)
Pazar Yeri
Hanlar (5)
Hamamlar (6)
Ta~~Oca~~~
Kütüphaneler (2)
Medreseler (13)
Ortaokullar (2)
~lkokullar (101)
Ermeni ~lkokulu
Postane
Kamu Binalar~~(10)
Odun Atölyesi (4)
De~irmenler (6)
Katedral (Saint Dimitri)
~apel (Saint Mamas)
Kilise (Ortodokslara ait)
Ermeni Kilisesi
Ac~~su

Kalecik

Medreseler (4)
Ortaokullar (2)
~lkokullar (38)
Ermeni Sübyan Mektebi
Hükümet Binas~~
Camiler (55)
Ermeni Kilisesi
Pazar Yeri
Dükkanlar (200)
Hanlar (2)
Hamamlar (2)
Ta~~Oca~~~
Kamu Binalar~~(75)
Odun Atölyeleri (30)

~abanözü

ödek Kalesi

Yaprald~~

Camiler (49)
Ortodoks Kilisesi
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Harita 1: IV. Murad' in Revan Seferi Menzilleri (1635) (Ayd~n, 1984)
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Harita 2: Kuzey iç Anadolu-Güney iç Karadeniz Bölgesi Ticaret Yollan
(Y~lmaz, 1990)

