
ÇANDARLI TÜRBESi 

Çanda rlı Türbesi ve pla nı - iznik 1 Bursa 

pencerenin dış cephedeki niş düzeniyle 
birlikte ele alındığında orijinal olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu kısımda bugün ha
la torunları İznik'te yaşayan Çandarlı so
yundan on yedi kişinin mezarı bulunmak
ta ve hat sanatı açısından büyük önem 
taşıyan bu mezar taşlarında XV. yüzyıl
dan XIX. yüzyıla kadar değişen tarihler 
okunmaktadır. Batıdaki mekanın güney 
cephesi iki kör kemerle hareketlendiril
miş ve basık kemerli giriş sivri kemerli 
bir niş içine alınmıştır. Bu kapının önün
de, XIX. yüzyıl başlarında halen mevcut 
olan iki mermer sütunun taşıdığı ahşap 
bir sundurmanın bulunduğu bilinmek
tedir. 

Duvarlar bir sıra küfe ki taşı ve bir - üç 
sıra tuğla ile örülmüştür. Kubbe kas
naklarının ve batı mekanı cephelerinin 
üstünde tuğladan kirpi saçak dolanmak
tadır. Her iki kısmın da kubbesi ve do
ğudakinin köşe pahları kiremit kaplıdır. 
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Yunan işgali sırasında tamamen tah
rip edilen yapı 1928'de mezar taşları da
hil iyi bir restorasyon görmüştür. 
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Iii ŞE BNEM AKA LI N 

ÇANKIRI 

İç Anadolu'da şehir 

L ve bu şehrin merkez olduğu il. _j 

İç Anadolu'nun Orta Kızılırmak bölü
münün kuzey kesiminde. Köroğlu dağ
larının güneye doğru alçaldığı ve Kızılır

mak'a dökülen Acıçay ile Tatlıçay'ın bir
leştiği yerin yakınında bir vadide yer al
makta olup denizden yüksekliği 730 met
redir. Şehrin adı. Antikçağ'da burada ya
pılan ve bugünkü şehrin ilk nüvesini teş
kil eden Karatekin tepesindeki Gangra 
Kalesi'nin ismine dayanır. Burası Arap 
kaynaklarında Haneere ( ·_r.:.> ) adıyla 

anılırken (Ta beri, VI, 469; ibnü'I-Eslr, IV, 
578) Selçuklu ve Osmanlı hakimiyeti dö
nemlerinde Kengırı ( ..sP ) ve Kangırı 
( ..s_,ôj l5 ) şekillerinde adlandırılmış, halk 
arasında söylenen Çangırı veya Çengiri 
Cumhuriyet döneminde Çankırı şeklin 

de resmiyet kazanmıştır. 

Çankırı çevresi eski çağlarda Hitit Dev
leti'nin hakimiyeti altında idi. Bu devle

. tin milartan önce 1200 yıllarında yıkıl
·masından sonra yöre Paflagonlar' ın ida-

Çan kın ' dan 

bir görü nüş 

resine girdi. Şehrin ilk yerleşme yeri olan 
Gangra Kalesi'nin bu dönemde kuruldu
ğu tahmin edilmektedir. Bir ara Pontus 
Krallığı'nın hakimiyetine giren şehir. Ro
ma İmparatorluğu döneminde önce Ga
latya. daha sonra da Paflagonya vilaye
tinin sınırları içinde kaldı. Strabon'a gö
re burası İç Paflagonya'da küçük bir şe
hir ve kale olup Kral Morzeos'un ikamet
gahıydı . daha sonra Galatya Kralı Deio
taros tarafından alınmıştı. Roma haki
miyeti altında önemini koruyan ve Ger
manikopolis de denen şehir. Bizans dö
neminde "Pilaimenes teması" adıyla bi
linen idari bir yönetim birimi içindeydi. 
Bu dönemde bir sürgün yeri olarak bili
nen Çankı rı 711-712. 727 -728'de birkaç 
defa Emevi akıniarına hedef oldu (Tabe
rl, VI, 469; Ya'kübl, ll , 292, 300) ; ancak ka
lesinin müstahkem olmasından dolayı 

alınamad ı. Nitekim Ya'kübf'nin burayı 

" HısnÜihadid" adıyla anması kalenin bu 
durumuna işaret etmekt edir. Şehir Ma
lazgirt Savaşı ' ndan (ı 07 I) sonra Türk
ler 'in eline geçti. Çankırı'yı bu sıralarda . 

Anadolu fatihi Süleyman Şah' ın emirle
rinden olduğu anlaşılan Karategin'in fet
hettiğ i belirtilir. Çankırı'da kendisine at
fedilen türbede yatan Karategin, aynı 

zamanda Kastamonu ve Sinop fatihi ola
rak da bilinir. Bundan sonra Danişmend
liler'in idaresinde kalan şehir. 1101 Tem
muzunda Raymond 'un idaresinde. Ana
dolu'yu çapraz olarak katedip aynı za
manda Niksar'da hapis olan Bohemund'u 
kurtarmak isteyen Haçlı kuvvetlerinin 
saldırısına uğradı ; ancak zaptedilemedi. 
çevresi yağmalandı. Şehir. 1134'te Emir 
Gazi'nin ölümünden sonra 113S'te Bi
zanslılar tarafından ele geçirildi. Fakat 
kısa bir süre sonra yeniden Danişmend
liler'ce geri alındı. Ardından da Selçuk
lular'ın idaresine girdi. Bu devletin da
ğılmasından sonra Kastamonu ve çev
resinde hüküm süren Candaroğulları'nın 
hakimiyetinde kaldı. ı. Murad dönemin
de Osmanlı idaresine girdiyse de bu uzun 
süreli olmadı. 1. Bayezid döneminde tek
rar Osmanlı hakimiyeti altına alınan şe

hir. 1402 Ankara Savaşı 'ndan sonra Ti
mur tarafından isfendiyaroğulları 'na ve
rildi. Bu sırada istendiyaroğlu Kasım Bey 
Osmanlılar 'a sığınınca Çelebi Mehmed 
Çankırı 'yı kendisine verdi. Ancak İsten
diyar Bey ll. Murad döneminde Çankırı'
yı tekrar ele geçirdi. Bir süre sonra da 
şehir yeniden Osmanlılar ' a katıldı. Os
manlı döneminde uzun bir sükünet dev
ri yaşayan Çankırı . XVII. yüzyıldan itiba
ren başlayan çeşitli Celali isyanlarının et
kisinde kaldı. Şehir halkı zaman zaman 
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XVI. yü zyıl ın 

ilk ya rı sınd a 

Çankırı ' n ı n 

mahallelerini 
gösteren 
bir belge 
IBA, TD, 

nr. 438, s. 703) 

şikayetlerini istanbul'a kadar bildirdi. · 
Çankırı'da bundan sonra da bazı olaylar 
cereyan etti, fakat bunlar Celali isyanla
rı kadar büyük tesir uyandırmadı. XVIII. 
yüzyılın ortalarından itibaren şehir ya
vaş yavaş Çapanoğulları· nın nüfuz sa
hası içinde kalmaya başladı. 

Önemli sayılabilecek bir güzergahı 
kontrol eden noktada yer alan kalesinin 
ilk yerleşme yerini oluşturduğu Çankırı 
zamanla sur dışına doğru genişledi. Bu 
genişleme özellikle Osmanlı hakimiyeti 
döneminde daha da belirginleşti ve Çan
kırı bir kale- şehir olarak gelişme gös
terdi. Bugün Karategin tepesi adıyla anı
lan yerdeki kalesi. bu dönemde de aske
ri özelliğini bir süre daha korudu. 1521'
de kalede bir dizdar, bir kethüda ve elli 
muhafız bulunuyordu (BA. TD, nr. 438. s. 
707). Kale çevresinde güneye doğru uza
nan şehirde ise aynı tarihte yirmi dört 
mahalle yer alıyordu (BA. TD, nr. 100, s. 
2- ı ı; nr. 438, s. 703). 1578'de nüfusun 
nisbi bir artış göstermesine rağmen ma
halle sayısı yirmi ikiye inmişti (TK. TD, nr. 
81 , vr . 5 t -ıo • ı Her iki tarihte en kalaba
lık mahalleleri Karataş Kaysar. Şeyh Os
man, imaret Halil Ağa Mescidi, Hacı Ka
sım. Küçük Minare. Alaca Mescid. Emir 
Ahur, Kadı . Bimarhane, Umur Fakih ve 
Karataş mahalleleri oluşturuyordu . 1521'
de şehirde yaklaşık 2300 müslüman nü
fus vardı. 1578'de bu rakam 3000 civarın 

da idi. Her iki tarihte de şehirde hıristiyan 

nüfusun bulunmadığı anlaşılmaktadır. 

1555'te Amasya 'ya giden Alman elçilik he
yetiyle Çankırı'dan geçen H. Dernschwam. 
burayı Kızılırmak'ı aştıktan sonra solda 
kuzey tarafta bir kasaba ve kale olarak 
tarif edip adını "Kangri" şeklinde yazar 
ve kalenin harap durumda olduğunu, ci
varda maden ocakları ve tuzlanın yer al
dığını kaydeder (İstanbul ve Anadolu 'ya 

Seyahat Günlüğü, s. 264) . Cihannümô'
da. güney tarafı açık sahra yerde bir ka
le ve marnur kasaba olup Bey ve Sultan 
Süleyman adlı iki camii. muhtelif hanla
rı . küçük bir tepe üzerinde idarecilerin 
oturduğu bir sarayı olduğu belirtilen Çan
kırı. Evliya Çelebi'ye göre "4000 kadar 
bağl ı bahçeli marnur haneleri" bulunan 
bir şehirdi. Bu bilgilerden. şehrin özel
likle XVII. yüzyılda nüfusunun biraz da
ha arttığı anlaşılmaktadı r. XVIII. yüzyıl
da bu durumunu koruyan şehr i n 1831 
yılındaki nüfusu 12.000, XIX. yüzyılın so
nundaki nüfusu ise 15.000 civarında idi. 
Bu nüfus içinde 700 kadar Rum ve 400 
kadar da Ermeni vardı. 

Çankırı ' nın ekonomisi Osmanlılar dev
rinde daha çok ziraata ve küçük el sa
natlarına dayanıyordu. Özellikle keçe ve 
yünlü imalatı şehir ekonomisinde önem
li bir yere sahipti. 1521' de şehirde. yirmi 
altısı mülk ve altmış altısı vakıf olmak 
üzere en az doksan iki dükkan bulunu
yordu (BA. TD, nr. 438. s. 704-715). Bun
dan başka bir mum imalathanesi ve bir 
bozahane ile çeşitli vakıflara ait birer 
bedesten. kervansaray ve bezirhane mev
cuttu. Ayrıca şehirde her türlü malın alı
nıp satıldığı bir pazar yeri vardı. Bura
daki pek çok dükkan ve ticari tesisin va
kıflara ait olması. şehrin ticari ve ekono
mik gelişmesinde vakıfların önemli bir 
rol oynadığını göstermektedir. Şehir es
nafı arasında Ahilik prensiplerine olan 
bağlılığın bugün dahi devam etmesi, es
naf arasındaki ilişkilerin dayandığı te
mele bir işaret olmalıdır. 

Tasmescid IŞifahan el - Çankırı 

Ali Bey 
Camii 
Çankı rı 

ÇANKIRI 

Çankırı 'da birçok tarihi eser mevcut
tur. Bunlar arasında , Çankırı fatihi ola
rak kabul edilen Karategin'in türbesinin 
de bu lunuğu Çankırı Kalesi'ni belirtmek 
gerekir. Fakat kale bugün harap vazi
yettedir. Anadolu Selçukluları ve beylik
leri döneminden kalma eserler arasında , 

1235'te Selçuklu Sultanı Alaeddin Key
kubad zamanında Emir Atabey Cema
leddin Ferruh tarafından yaptırılan İma
ret Camii ve Taşmescid (Şifahane) vardır. 

İmaret Camii 'ni Candaroğlu Kasım Bey'in 
inşa ettirdiği belirtilir. Ancak buranın 
XVII. yüzyılda harap olduğu . sonra yeni
den yaptınldığı bilinmektedir. Osmanlı 
döneminden kalma önemli tarihi eser 
ise Ulucami'dir ( 1558-1559) Bundan baş
ka Ali Bey Camii ( 1609) ve Çivitçioğlu 

Medresesi (bugün Çankırı Kü ltür Müzesi). 
XVII. yüzyılın önemli mimari eserleri ara
sında yer alır. 

Çankırı Osmanlı idari teşkilatında Ana
dolu eyaletine bağlı bir sancak merke
ziydi. 1521 tarihli Tahrir Defteri'ne gö
re merkez kazadan başka sekiz kazası 
vardı. Bunlar Koçhisar, Milan, Kurşunlu. 
Çerkeş, Tosya, Kargu, Kalecik ve Karıpa
zarı kazaları idi (BA, TD, nr. 100, s. ı ı. Da
ha sonra bunlara Keskün nahiyesi de ila
ve edildi. Muhtemelen XIX. yüzyıla kadar 
bu durumunu koruyan sancak 1846'da 
Kastamonu vilayetine bağlıydı. XIX. yüz
yıl sonlarında, V. Cuinet'e göre. merkez 
kaza ile birlikte üç kaza (Ça n k ırı , Kalecik, 
Çerkeş). yedi nahiye ve 714 köyü bulu
nuyordu. Cumhuriyet döneminde ise vi 
layet oldu. 

Çankırı şehrinin nüfusu 1 927'de 8847 
iken 1 940'ta 10.235 olmuş, 1960'ta 
20.047'ye, 1990' da da 45.496'ya ulaş
mıştır. Önemli fabrikaları süt. yem, un 
ve kereste ile ilgilidir. Cumhuriyet döne
minde ilk ve orta öğretim kurumlarının 
sayısında artış olmuş . son zamanlarda 
ise bilhassa mesleki ve teknik eğitimle 
ilgili yeni okullar açılmıştır. Diyanet İş
leri Başkanlığı ' nın 1991 yılı istatistikle
rine göre Çankırı'da, il ve ilçe merkezle-
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ÇANKIRI 

rinde 96. kasaba ve köylerinde 703 ol
mak üzere toplam 799 cami bulunmak
tadır. il merkezindeki cami sayısı ise 
otuz beştir. 

Çankırı şehrinin merkez olduğu Çan
kırı ili Kastamonu. Zonguldak. Bolu. An
kara. Kırıkkale ve Çorum illeriyle kuşa
tılmıştır. Merkez ilçeden başka Atkara
calar, Bayramören. Çerkeş, Eldivan. Es
kipazar. llgaz. Kızılırmak, Korgun, Kur
şunlu. Orta. Ovacık. Şabanözü ve Yaprak
lı adlı on üç ilçesi vardır. Sınırları içeri
sinde 477 köy bulunmaktadır. 8454 km 2 

genişliğindeki Çankırı ilinin 1990 sayı

mına göre nüfusu 279.129, nüfus yoğun
luğu ise 33 idi. 
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ÇANKIRI ULUCAMii 

(bk. ULUCAMİ). 

ÇANTAY, Hasan Basri 
(1887-1964-) 

Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim adlı 
Kur'an tercümesiyle tanınan 

son devir din alimi. 

_j 

_j 

Balıkesir'de doğdu . Babası Balıkesir 

tüccarlarından ve ulemadan Çantayoğlu 
Halil Cenabi Efendi. annesi Sincanoğul
ları'ndan Kepsutlu Hatice Hanım'dır. Aile
nin tek erkek eviadı olan Hasan Basri. 

218 

ilk tahsilini ibtida -i Kebir Mektebi'nde 
gördükten sonra Balıkesir idadisi'ne gir
di. İdadinin dördüncü sınıfında iken ba
basının ölümü üzerine ( 1903) ailenin geçi
mini tek başına sağlayabilmek için mek
tebi bırakmak zorunda kaldı. Kendisine 
Nafia Dairesi'nde bir memuriyet verildi. 
Bu arada müftü Osman Nuri Efendi ile 
Müstecabizade Adil Efendi'den Farsça 
öğrendi; Balıkesir Mevlevfhanesi'nde Ra
gıbzade Ahmed Naci Dede'den Arapça 
okudu. Babasının yakın dostu olan bu 
zat ona hem hocalık hem de manevi ba
balık yaptı. Bir taraftan Arapça ve Fars
ça'sını ilerietmeye çalışırken diğer taraf
tan edebiyat. hukuk ve felsefe ile meş

gul oldu. 

ll. Meşrutiyet'in ilanından sonra Balı

kesir'de yayımlanan Nasihat ve Balıke
sir gazetelerinde yazılar yazdı. Mutasar
rıf Mümtaz Bey'den hukuk, iktisat ve 
maliye okudu. Samih Rifat Bey'in muta
sarrıflığı zamanında Yıldmm gazetesi
ni · çıkardı. idare-i Husüsiyye'nin (özel ida
re) ilk teşkilatlanmasında (1913) Balıkesir 
Daimi Encümeni'nin başkatipliğini yap
tı . Daha sonra mutasarrıf Reşid Bey'in 
emriyle bütün sorumluluğunu yüklendi
ği Karesi adlı bir gazete yayımladı. Ba
lıkesir' de matbuat hayatının gelişme

sinde önemli rol oynadı. Lise dengi olan 
Darülhilafe Medresesi'nde Türkçe, ede
biyat. yazı ve Arapça muallimliği yaptı. 
1. Dünya Savaşı sonlarına doğru Ses ga
zetesini çıkardı. Mütareke yılları boyun
ca Türk milletinin haklarını savunan en 
hür ve yürekli yazıların yayın organı olan 
Ses'in kapatılarak sahibinin istanbul'a 
celbedilmesiyle ilgili emir geldiği zaman 
Hasan Basri. Balıkesir'i temsilen ı. İzmir 
Kongresi'ne katılmak üzere şehirden ay
rılmış bulunuyordu. Tevkif emrini öğre
nince çareyi kaçmakta buldu. Burhani
ye. Kepsut, Dursunbey kasabalarında ve 

Hasan Basri Cantay'ı n gençlik ve yaslı l ı k yıll arı na ait iki resmi 

köylerde dokuz ayda n fazla dolaştı; o 
yörede Millf Mücadele'nin başlaması ve 
halkın silahlanması konusunda önemli 
faaliyetler gösterdi. ı. Büyük Millet Mec
lisi'ne Balıkesir mebusu olarak girdi, hiç
bir gruba temayül göstermeyip sonuna 
kadar bağımsız kaldı. Aynı mecliste me
bus olarak bulunan şair Mehmed Akif 
ile yakın arkadaş oldu, ondan Arap ede
biyatı okudu. Mehmed Akif, Bursa ve 
Balıkesir çevresinden gelen Yunan me
zalimi haberlerinin tesiriyle yazdığı "Bül
bül" şiirini Çantay'a ithaf etmiştir. 

Büyük Millet Meclisi'nin ı. dönemi so
nunda Balıkesir' e edebiyat muallimi ola
rak dönen Çantay, 132 şehid çocuğunun 
eğitimi için kurulan yetiştirme yurdunun 
müdürlüğünü de üstlendi. Zafer-i Milli 
gazetesine yazılar yazdı. 1928 ·de aşırı 

zihin yorgunluğundan dolayı hastalandı 
ve bu sebeple emekliye ayrıldı. Zihni fa
aliyetlerden uzak durmak ve yöneticile
rin keyfi icraat ve baskılarından koru
nabilmek amacıyla birkaç yıl entellektüel 
zümrenin içinden ayrılıp ziraat ve tica
retle meşgul oldu. Daha sonra tekrar 
dini, ilmi ve edebi faaliyetlere dönerek 
telif ve tercüme eserler meydana getir
di. 1950 yılından itibaren demokratik 
yönetimin sağladığı kısmi din ve vicdan 
hürriyetiyle birlikte başlayan. islam di
ninin öğrenilmesi, öğretilmesi, yaşan

ması, yayınlar ve diğer vasıtalarla des
teklenmesine dönük faaliyetlere Hasan 
Basri Çantay da katılmıştır. Onun çalış

maları bir taraftan eser telif etmek, di
ğer taraftan yol göstermek ve uyarılar
da bulunmak şeklinde olmuştur. Din ve 
vicdan hürriyetinin sağladığı haklar ba
kımından uzun süren bir fetret döne
minden sonra Türkiye'de başlayıp hızla 
gelişen faaliyetler, bir bakıma tabii ola
rak karşılanabilecek farklı görüşler. grup
lar, usuller de ortaya koymuştur. Bu 
farklılık ve çeşitlilik içinde Hasan Basri 
Çantay zengin ilmi, fikri birikimi, siyasi 
tecrübesi ve güvenilir şahsiyetiyle grup
lar arasında hakemlik yapmış, görüş ve 
metotların isabetli ve uygulanabilir olan
larını belirlemeye çalışmış, böylece din 
alimlerinin. muhafazakar aydınların . ha
miyetli zenginlerin yol göstericisi ve ni
hai mercii olmuştur. 

Hasan Basri Çantay 3 Aralık 1964'te 
istanbul'da vefat etti. Mezarının çok sev
diği dostu Mehmed Akife yakın olması 
hususundaki vasiyeti üzerine Edirneka
pı Şehitliği'ne defnedildi. 


