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GİRİŞ BiLDİRİSİ 

İskilip 'in Tarihi Dokusu ve Çevresi Üzerine B ir Araştırma 

Atilla ALP AY 

ÖNSÖZ 
İskilip ve Çevresi, Anadolu tarihi içerisinde antik ç~ğlara kadar inen bir 

yerleşim bölgesi olma önemini taşır. Coğrafi konumu gereği ana yollardan ve
ya tarihi güzergahlardan biraz içte kalması; İskUip kültüründe "Nev-i şahsı
na münhasır" özellilderin gelişmesine sebep olmuş ve eski İskilip'ten günü
müze bazı içtlmai ve ilmi mesajların taşınması mecburtyeti hasıl olmuştur. 

Yine İskilip yüzyıllar önce olduğu gibi bugün de bağları, bahçeleri. or
manları, akarsuları ve ikliminde yetişen maruf din ve ilim adamları ile kü
çük bir Anadolu kenti olarak hep baygı ile arıılan gelmiştir. 

"Araştırmam.ıza konu olan İskilip ilçesinin çeşitli noktalardan tanıtılma
sının yarıında; bu "çevrenin" büyük din ve bilim adamlarının yetişmesine 
olan tesirini; zaman içerisinde çevrenin hızlı tekamülünü ve günümüzde 
büyük boyutlara varan tarihi doku tahribini de ele almak istiyoruz. Aslında 
yurdumuzun birçok il ve ilçelerinde de görülen eski kültürel değerlerin ih
mali ve zamanla tabribi; birçok ilmi malzemenin kaydedilmemiş olması ; il 
ve ilçe tarihierimiZe dair ciddi araştırmaların yapılmamış bulunması; milli 
kültürümüz açısından büyük bir kayıp teşkil etmektedir. 

Bizde özet olarak hazırlayabildiğimiz bu çalışınarnızla Müslüman Türk 
kültürü içindeki İskilip'in rolünü ve önemini anlatacak; nactzane bazı tes
bitiere ve ehemmiyetli hususlara değineceğiz. 

Saygılarımızla ... 

GİRİŞ 

14 yıl önce tarihi İskllip evleri ve çevresi üzerinde yaptığımız ilk araştır
mada, ilçenin dikkati çeken eski sivil mimari örneklerini fotoğraflamış; Ço
rum ve İstanbul'da birer fotoğraf sergisi açarak Türkiye Tarihi Evler Derne
ği'nin muhtelif sergilerine de katılmıştık Yurdumuzun diğer il ve ilçelerin
de, bu sergilerden daha önce ve sorıra yaptığımız fotoğraf ve film çalışmala
rımızda da gördüğümüz gibi bir "İskilip Tarihi Dokusu" bir "Safranbo
lu'dan"; bir "Sinop'tan" veya "İç Ege·de ki" farklı il ve ilçelerden çok daha ay-
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rı özellikler taşımakta İç Anadolu insanının kültürünü yaşantısını ve bütün 
tctimai değerlerini aksettirmel<:tedir. 

Fakat bugün ülke çapında da görüldüğü gibi hızlı bir çarpık şehirleş

menin getirdiği dikey ve betonlaşmış tarz-ı mimel!i ile bu eski ve "bütün kül
tür dokusu" kaybolmuş yerine samimiyetten, zevkten, estetikten, nisbetler
den ve duygulardan mahrum yeni ve nahoş bir çevre meydana gelmiş; şirin 
ilçemiZ İskilip'te bu bozulmadan yeterince nasibini almıştır. 

Yine 14 yıl önce resimlerini çektiğimiz ve gözlemlediğimiZ iki veya üç 
katlı eski İskilip evlerinin yerinde artık bugün yeni beton binalar yer almak
ta; o günlerde başlamış olan zamarım tahribi ile birlikte bu tarihi kent do
kusunu koruma ve yaşatma projeleri de maalesef gerçekleştirilememiştir. 

Son yılarda bazı cami, çeşme ve türbelere dair başarılı onarımların ya
pılmış olması teselli verici görülmekle birlikte; yine de yeterli değildir. Bu iti
barla araştırmacılarımıza. sanat, siyaset, edebiyat ve İslam tarihi araştır
macılarına; özellikle böyle "ender konumdaki ilçelerin" tarihlerini yeniden 
yazmak konusunda bir mecburiyet düşmektedir. 

Çalışmalarımıza yardımcı olmak maddi ve manevi desteğini esirgeme
yen ve bizleri teşvik eden Çorum ilahiyat Fakültesi'ne; İskilip Belediye Baş
kanı Mehmet Lokum ve Halkla İlişkiler Müdürü Sayın Şaban Balcı'ya; bizi 
evinde ağırlayan İskilipli dostlarımıza ve İskllip kültürünün yazılması ve 
toplanması konusunda yıllardır büyük çabalar sarfetmiş bulunan sayın 
Metin Kalyoncu'ya sonsuz şükranlarımı sunuyorum. 

ı. İskilip Tarihine Kısa Bir Bakış 

a) Es Jelçağ 'da İslcilip 

Eski çağda İskilip. "Pajlagonya" adı verilen bir bölgenin ismi olarak 
M.Ö. 900-700'lerde anılmaya ve tanınmaya başladı, Homeros'un İlyada des
tanında ilk defa anılan ve eski Yunanca'da ''Aslcilepiyon-Sağlılc Tanrısı" is

miyle de antik çağda önemli bir yer olarak bilinen İskilip; ünlü gezgtnlerden 
Herodot ve Skymonos'unda ziyaret ettiği bir bölge olarak bilinir. Yine bu böl
genin eski haritalardalü sınırları kuzeyde Karadeniz. güneyde Aydos dağla
rı, doğuda Kızılırmak ve batıda da Bartırı çayı ile sınırlanmıştır111 • 

Paflagonya'nın coğrafi alarıında, Karadeniz'e dökülen akarsuları takip 
eden benzer ve başka antik yerleşme yerleri de bulunmaktadır. 

Eski Yunan'dan BizansWar'a kadar uzanan tarihi dönem içerisinde bü
yük ticaret yollarının Karadeniz'e ulaşmak için Çorum ve havalisinden geç
mesi; geçerken de dörtyol kavşağı olarak bilinen Sinop ile Alaca'nın arasın-

(ı 1 A. Gökoglu. Paphlagonia. Gaynmenkul Eski Eserleri ve Arkeolojisi. Kastamonu. 1952. s. 9. 
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daki Boyabat ve İskilip'ten geçen önemli bir yol güzergahı üzerinde de bu
lunduğu sanılmaktadır. 

Bizans İmparatoru Justinian döneminde Kızılırmak'ın batısında bulu
nan üç önemli şehirden birisi olduğu da eski çağ tarihçileri tarafından id
dia edilen İskilip; Hititler öncesi dönemenden başlayan bu çizgide Frig'leri, 
Med'leri, Pers'leri, Büyük İskender'in egemenliğini, Roma ve Bizans'ı da ta
nımış ve bir zaman antik çağdaki son ismi olan "'Blocium" ismiyle de anıl

mıştır. 

Büyük gezgin Evliya Çelebi'ye göre de eski İskHip'in şimdi ilçedeki Ba
ğözü mevklinde bulunan bir derenin iki yakasında kurulu çOk eski bir ka
saba olduğu kaydedilmekte ve yakın zamanlara kadar çeşitli tesadüflerle 
bulunan arkeolajik buluntularda bunu doğrulamaktadır. 

Eski Romalılar'dan Bizanslılar'a kadar gelen İslamıyet öncesi dönem 
Selçuklular'ın Anadolu'ya yerleşmeleri ile son bulmuş ve böylece de İskilip 
adıyla anılan şirin İlçemiz; Müslümaniaşmış ve Türkleşmiş'tir. 

b) Selçuldular Döneminde İslcilip 

Sultan Alparslan'ın 1071'deki Malazgirt zaferinden sonra Anadolu'ya 
adım adım yerleşen ecdadımızın; Çorum, Tokat ve Osmancık Emir Daniş
mend Ahmet Gazi tarafından fethedilmiş ve müslüman Türk hakimiyetine 
girmiştir. Zamanla diğer Türk boyları da bu bölgeye yerleşerek bugünkü İs
kilipliler'in ataları olmuşlar ve çalışmaımza konu olan kültürü meydana ge
tirmişlerdir. 

Öte yandan bazı eserlerde İskHip'in Tatar beyleri idaresinde Osmanlı 
Dönemi'ne kadar bulunduğunu kaydetmekle birlikte 13. yüzyılın başların
da zayıflayan Anadolu Selçuklular'ın idaresinden çıkarak Moğollar'ın haki
miyetine geçmiş verivayete göre bir kısım tatar aşiretleri İskilip'e yerleşmiş
lerdir. Neticede İskilip her dönemde Türk milletine mensup çeşitli boyların 
yaşamış olduğu bir beldedir. 

İskilip Halk Kütüphanesi'ndeki 1149 sayılı Tac-üt Tevarih isimli el yaz
masının 152. sayfasında Selçuklularıın Anadolu'da ki yönetimlerinin son 
bulmasıyla İskilip Osmanlı idaresine geçmiş Ankara, Yozgat, Çankırı ve 
Kastamonu bölgeleri için Çorum ve İskilip'te Anadolu'ya ilk gelen Türkmen
ler'ce yurt ve mekan edinilmiştir. 

Bölgelerde kalan gayri müslüm yerli halkın bir kısmı bu suretle yerleri
ni bırakarak Batı Anadolu'ya çekilmiş kalanlarda kaydadeger bir siyasi ve 
kültürel varlık gösterememişlerdir. Bu sebeplerle İskilip'te Anadolu Selçuk
lular'ı döneminden kalma eseriere rastlanamamakta buna bir diğer sebep
te henüz yerleşik şehirleşmeye geçHememiş olması düşünülmektedirı2ı. 

(2) Figen İlter. Prof.Dr.; Bir Anadolu Kenti İskUip. 1992, s. 2-3. 
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c) Osmanlılar'da İs/cilip 

1390 yılı sonlarında Yıldırım Beyaz Han tarafından Anadolu'da Kadı 
Burhanettin Beyli~i'nin bir tehlike haline gelmesi. bir Anadolu harekatına 
girişilmeye sebep olmuş 1391'de alınan Kastam_onu ile birllkte Çandaro~ul
ları Beyliği'nin bölgedeki hakimiyetine son verilmiştir. Osmancık ve Amas
ya'nın Osmanlı himayesıne kahlmasından sonra Kırkdilim'de yapılan bir 
çatışmada Şehzade Ertu~rul şehid düşmüş ve Osmanlılar yetişmiştir. Savaş 
sonrasında Kadı Burhaneddin'in Mo~ollar'a Ankara, Kciıecik, Sivrihisar ve 
İskllip'i ya~ma ettirmesinden sonra toparlanan Osmanlı kuvvetlerı bu is
yankar beyli~ın hükümranlı~ma son vermiş; Kastamonu, Osmancık. Ço
rum, Amasya ve İskilip'te tamamen Osmanlı'ya ba~lanmışlardır131• 

d) Bugünkü İslcilip 

1395'ten sonra bir süre huzurun tesis edüdi~i İskilip ve havalisi. Yıldı
rım Bayezid Han ile Timur'un yaptığı 1402 Ankara Savaşı'nda Osmanlılar'ın 
yenilmesinden sonra Anadolu'da bozulan siyasi düzenden etkilenmiş ve ba
zı Tatar beylerinin Timur ordulan tarafına geçmesınden sonra Yıldırım Be
yazıt Han'ın o~ullarından Mehmet Çelebi'nın "es/ci düzeni" kurma çabaları 
küçüklü büyüklü birçok muharebenin de bu bölgede cereyan etmesine se
bep teşkil etmiştir. Nihayet kesiTıleşen ·osmanlı zaferlerınden sonra yapılan 
bazı yasal düzenlemelerle Timur ordularına destek verdikleri gerekçesiyle 
bazı Tatar beyleri ve aşiret mensuplarının Rumeli'ye nakledilmek suretiyle 
mecburi tehcire tabi tutuldukları rivayet edilmekte; Filibe'nin batısında bu
lunan Koniş bölgesindeki Tatar'larla mübadele edildi~i sanılmaktadır. (Evli
ya Çelebi Seyahatnaınesi, Cilt: 3, Sayfa 241-Cilt: 2, Sayfa 188 ve Tacüt Te
varih'ten) 

1890 yılında Amasya Sancağı'na ba~lanan İskilip kısa bir süre sonra 
Yozgat ve Ankara sancağına. daha sonra da Osmancık, Sungurlu ile birllk
te Çorum'a bağlanmıştır. 

Cumhuriyet döneminde ise Çorum iline bağlı bir ilçe olarak günümüze 
kadar gelmiştir. (Resim: 1) 

e) .Seyahatnamelerde İsialip 

Tarih boyunca çeşitli memleketleri gezen ünlü seyyahlar ve araştırma
cılar notlarına İskilip ve çevresini de konu etmiş ve gezip gördükleri dönem 
hakkında önemli bilgileri günümüze taşııruşlardır. Özellikle Osmanlılar dö
neminde bir ilim beldesi olarak Anadolu'ya şöhret salan iskilip'e uwayan 
Evliya Çelebiise 17. yüzyıl ortalarmda ilçeye u~raınış "Buradan kuzeye gi-

(3) Metin Kalyoncu. Tarihten Günümüze İskillp. 1996. s. 3 . 
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derele İskilip kalesine geldik. Kale Selçuklu Sultanı Alaüddin'infethidir. Son
ra 817 (414) senesinde Türk şehirlerinin elinden. Çelebi Sultan Mehmet Han 
zabdetmiştir. Çünkü bu havali eşkiyası bilinen Timur vakasında hep isyan 
edip Timur tarafına katılmışlar ve sonra nice memleketleri ve kaleleri zaptey
lemi.Şlerse de Çelebi Sultan Mehmet Han hepsini zaptetmiştir. Sonra (Kanuni) 
Süleyman Han'ın yazması (emri.jermanı) üzerine Sivas eyaletinde ve Çorum 
toprağında İstanbul'daki şeyhülislamıara ulaşır (bağlanır). 150 akçelik şerif 
/cazadır. Sipahi Kethüda yeri, yeniçeri serdan, şehir subaşısı. şehir kethüda
sı vardır. 

İslcilip Kalesi. göğe ulaşmış bir yüksek dağın tepesinde burç dışlan traş
lı. taş ile bina edilmiş altı yüzlü bir kaledi.r. Varoşu bir dereli, bağlı bahçeli yer
de vaki olmuş olup ma m ur evlerle süslü fakat ev ler o kadar geniş değildir. 
Uleması gayet çok olmakla her camiinde medrese müderrisleri ve talebeden 
musanniflerl vardır. Burası zevk ve hava madeni olmayıp ilim ve himil made
nidir. Olgun, necip çocukları, 300 kadar hafızı ve kırk kadar ebced okuyan 
(çocuk mektebi) vardır. Çarşısı bedestanı çoktur. Çarşılarda diğer şehir çarşı
ları gibi süslü ve muntazam değildir. Türk şehri isede halkı umumiyetle çekin
gendir. Hatta Murtaza Paşa efendimizi kondurmamak istedilerse de Paşa re
ayasına rağmen üç gün kalarak parasız yeyip içti, kondu göçtil" diye bahset
mektedir141. 

Yine Avrupalı seyyahlardan W.F. Ainsworth'da gelip bir müddet kaldıgı 
İskillp hakkında ve daha sonra 1842'de y:::ı.yınladıgı notlarına şu bilgileri 
düşmüştür ... 

"İskilip tepelerinin eteklerine varana kadar bataklık ve çayırlık bir arazi
de yol aldı/c. Buradan bayırları bağlarla kaplı küçük bir vadiye girdik. Kwrı
laralc uzayan bir yoldan insanların oturduğunu kanıtlayan bakımlı ağaçların. 
jundalıklann, zengin bahçelerin bulunduğu bir yere geldiğimizde bir /cent ve 
bir kale karşımıza dikildi. Kale çıplak görünümlü bir kaya üzerine kurulmuş
tu. Önünde koni biçiminde düz ve kaygan yüzeylt dik bir tepe bulunuyordu. 
Aşağıda sayısız minare ve vadinin derinliklerinden tepelerin yamaçlarına ka
dar varan ekler. kalenin çevresinde gö_z alabildiğine uzanmaktaydı ... Çağı
mızda daha önce Blucium adıyla anılan eski İskillp kentini görmeye gelen ilk 
Avrupalılar olduğumuzu belirtme/ele sanırım yanılgıya düşmüyorum. Hıristi
yan halk. kentte ticaret yapabiliyor ve kervansarayda kalabiliyorlardı. Fakat 
hiçbirisine kentte oturmak için karılarını ve çocuklarını getirme izni vermiyor
duısı ... 

Daha sonra 1849 yılında bölgeye gelen Fransız Seyyahı V. Cuirıet, Pa
rls'te 1894 yılında basılan "La Turqie D'Asie" isimli kitabının 479. sayfasın-

(4) Evliya Çelebi Seyahatnamesi, c. 3, s . 41. 
(5) W.F. Ainsworth. Travels and Researches in Asia Minor. Mesopotamia, Cheidea and 

Armerua·. London. 1842. s. 103-105. 
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da İskilip'i anlatırken; "Şehrin genel niifusu 43.442 kişidir. Kent içinde 48 Or
tada/es ve 10.563 müslüman yaşamaktadır. Şehirde 1 08 cami.i, 6 tek/ce, 6 
medrese. 1 belediye sarayı, 5 kütüphane, 1 pazar yeri, 510 düldcan, 2 han, 
4 hamam. 18 çeşme, 3 fıslciye. 18 tabakhane, 63 un değirmeni, 6 fırın, 1 O 
kahve, 1. 770 ev, 1 mahkeme, 1 vergi dairesi, 1 postahane ve telgraf istasyo
nu bulunmaktadır" diye kaydederek şöyle devam etmiştir: 

"Ertesi gQ.n gözlemlerimize başladık. Şehirde iki katlı lcremit çatılı 1.500 
ev olduğunu tesbit ettik. Minareleri çoktu. İyi ve geniş Han'lar vardı, kalenin 
eteğinde bazı özel bahçelerde ve bağlarda etkileyici ve güzel olan birkaç ma
ğara ve mezar lcalıntısı gördük. Bunlardan özellllele ikisi çok uyumlu sütun 
nisbetleriyle fakat belirsiz düzenleriyle ilgimizi çekti. Üzerlerindeki yontma 
taş süslemelerinin birçok yeri lcırılmıştı. Bu Icabartmaların birinde birbirine 
uzanmış iki melek tasjlrinin ellerinde bir kupa ile bir defne dalı bulunuyordu. 

Kale düzensiz bir biçim göstermekte, çok bozulmuş yer yer yıkılmış eski, 
bir yapıydı. Köşelerinde bazı kule kalıntıları hala görülebiliyor. Kapısı ve du
varlarında 40 yıl öncesine kadar giden onarım izine rastladık, kalenin içinde 
30 kadar ev var. Bazılarını ineelemele isterken Icadınların olumsuz tepkisiyle 
lcarşılaştılc. bellcide arasım büyük bir harem olarale kabul ediyorlardı. 

Ünlü tarihçi ve gezgin Strabon'da, Blucium kalesinden sonuncu Pajlagon
ya ·kralı Deistarus'un bir lerallıle kales~ olarale söz eder. Çevredelci arazinin 
sert yapısı ve konilc biçimlere yol açan volkanilc özelliği aynı zamanda topra
ğını verimini artınyordu161." 

1842 yılında Londra'da basılan ve sayfa 103-105'de anlatılan İskHip'le 
atakalı tesbit ve inceleme notlarının bulundugu bu metne katılmakla birlik
te İngiliz Seyyah'ı W.F. Ainsworth'un "Travels and Re_searches ln Asla Minör, 
Mesopotamia, Chaldea and Armenia" isimli eserinin "Ön Asya, Mezopatam
ya, Kaldea ve Ermenistan'a dair seyahatler ve araştırmalar" isimli başlıgına 
katılmıyoruz. Yine Avrupalı gezginlerden Fransız Saint Martin ise 1892'de 
Paris'de neşredilen "Description Historique et Geograjlque de L'Asie Mineure" 
adlı eserine İskilip'i de alarak üçenın cografi durumundan şöyle bahseder111• 

"Vezirköprüden güneybatıya dogru ilerledikçe Osmancık ve Çorum gö
rülür. Kızılırmak bu Ikinci şehir yükseltisinde aşılarak Ankara'ya dogru yö
nelinir. Ankara yönünde yükselen vadide dogu Galata'nın az tanman bir 
kaç yerleşmesine gelinir. Bunlar İsküip. Baiad (Bayat). Kiangara (Çarıkırı) ve 
Galadjik (Kalejik)dir. 

Karadeniz'den yaklaşıldıkça da farklı uzaklık ve yükseliller üzerinde 
farklı yerle.şim yerleri görülür. Çorum. İskilip ve Çarıkın bu yükseliller üze
rinde ve nehrin iki yanında yer alır. Yaklaşık 700 metre yüksekliktedirler. 

(6) V. Cuinet. La Turkqule D. Asie. Tome IV. Paris 1894. s. 479. 
(7) M.V. De Saint Martin. Description Historique et Geografıque de L'Asie Mineure. Paris. 

1892. c. 2. s. 310. 
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iskilip Çorum'un batısında ve bir gün uzaklıktadır. Üzerinde şato olan 
bir kalesi vardır. İbni Suud burada doğmuştur. Orada bir camii ve okula ait 
temeller vardır. Kızılırmak bu kaleyle Çorum arasından geçer." 

2 . Bazı. İsimler ve Günümüzdeki İskilip'liler16ı 

Çalışmamızın bu bölümüne din ve devlet büyükleri listesinin ve değer
lendirmesinin haricinde kalan; bir kısmı geçtiğimiz yıllarda vefat etmiş; bir 
kısmı halen hayatta bulunan İskilib'e ve yurdumuza hizmetleri geçmiş bazı 
insanlardan bahsetmek ve kısa biyografilerini de sunmak istiyoruz. 

Harndi Efendi (13 6 4-193 9] 

Divan Şairi 

İskilip Ulaştepe mahallesinden Serbestzade Hasan Efendi'nin oğludur. 
ilkokulu ve Rüştiye'yi İskHip'de okuduktan sonra Kastamonu Medreselerin
de öğrenimini sürdürmüştür. Yine Kastamonu'daki Balıklı Hafız Ahmed Ma
hir Efendi'den icazet aldıktan sonra uzun bir süre tefsir ve Edebiyatla meş
gul olmuş; Arapça, Farsça ve Fransızca dillerine de vakıf olmuştur. 

Manastır olduktan sonra İstanbul'da Süleymaniye ve Fatih Medresele
rinde tefsir akutmuş ve Milli Mücadele yıllarında tekrar memuriyete dön
müştür. Gaımim-i Harbiye (Harp Ganimetleri) komisyonu başkarılığı göre
vinde bir müddet çalıştıktan sonra yine Konya'da Tasfiye Komisyonu baş
kanlığı da yapmış: daha sonra da tekrar İskilip'e dönerek bir müddet sonra 
da vefat etmiştir. 

Görevi icabı uzun yıllar seyahat eden ve ülkenin dört bir yanını gezip 
dolaşmış bulunan Şair Harndi Efendi'nin şiir'in yanısıra edebiyat, fıkıh ve 
felsefe ile de meşgul olduğu bilinmektedir. 

Özellikle Aruz vezni ile Divan Şiiri tarzında eserler veren Şair Harndi 
Efendi; Didaktik Şiirlerinde Felsefi; g~ellerinde Aşk ve sevgi'yi konu alarak 
iŞlemiş ve değişik alanlarda ondört eser meydana getirmiştir. 

Eserleri 

Divan-ı Harndi. 

Tefsir-i Kadı Beyzavi Tercümesi, 

Diplomasiden Hikmet Siyasiyesi, 

Hicivnaıne. 

(8) Metin Kalyoncu. Tarihten Günümüze İslcilip. 1996. İskilip. s. 49-50. 
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İffet Efend i 

Divan Şairi 

iskitip'de doğmuş: Molla Şeyh oğullarından Mustafa Efendi'nin oğludur. 
Asıl adı Mehmet Emin olan İffet Efendi öğrenimi,ni İskilip'de yaptıktan son
ra Cafer Ağa Camü'nin kayyumluğuna tayin edildi ve fes kalıpcılığı zanaatı
nı meslek edindi. 

Hayatı boyunca İskilip'den pek bir yere ayrılmayan İffet Efendi hayatı 
boyunca çeşitli dergahlardan ve alimlerden istifade ettikten sonra Bektaşi 
Dergahına intisab eyledikten sonra 1864'de İskilip'de vefat etti. 

Önceleri Münacaat, naat vegazel tarzı ile yazmaya başlayan İffet Efen
di, daha sonra Erzurum'lu Emrah ve onun Çrrağı Nuri'nin tarzını benimse
miş ve halk şiiri tarzında "Divan-ı Hikmet" adında yazma bir divan bırakmış 
bulunmaktadır. 

Rifat Rami Arıncı 

iskitip'de doğan Rami Arıncı İlköğreniminden sorıra Ankara Muallim 
Mektebi'ne kaydoldu. Birinci Dünya savaşının başlaması ile askere alınan 
Arıncı: 1916 yılında Irak cephesine gönderildi. İngilizlere karşı çarpışırken 
birliği bile b irlikte esir alındıktan sonra diğer Türk esirlerle birlikte Hirıdis
tan'daki esir kampına nakledildi. Savaşın sonuna kadar kampta kalarak 
esaret hayatı yaşıyan Rifat Sami Arıncı savaş bitince 1920'de İstanbul'a 
döndü. 

hk TBMM'nin açılışına kadar milli mücadele'de . de çeşitli yararlılıklar 
göstermestrıden dolayı kendisirıe İstiklal Madalyası verildi. 

Cumhuriyet dönemirlde de öğretmenlik ve okul müdürlüklerirıde bu
lundu ve Çorum'lu edebiyatcılar üzerinde araştırmalar yaptı ve derlemeler
de bulundu. 

1934 yılında Çorum gazetesinde yayınlanan yazılan ile birlikte Halkevi 
kültür ve edebiyat çalışmalarına kaWarak Çorum dergisirlde İl'irı jeolojik 
yapısı ve coğrafyası üzerinde ilmi makaleler yazdı. 

1949 yılında İktisat Vekaleti bünyestrıden emekli olduktan sorıra Anka
ra'ya yerleşen Rifat Rami Arıncı'nın tutsaklık gürılerinde yazdığı şiirlerirıden 
başka siyasi ve iktisadi konularda da yüzlerce makalesi buh:~nmakta ve 
bunlar da zamanın gazete ve dergilerinde yayıriıanmış bulunmaktadır. 

Hayatının sonuna kadar şiirle olan ilgisini devam ettiren Arıncı'nın va
ta:nperverlik, memleket sevgisi ve hasreti, sosyal ve siyasi çarpıklıkları hic
vettiği ve ge·nçliğe seslendiği: aşağıda isimleri zikredilen şiir kitapları bulun
maktadır. 
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Eserleri 

Ülküç. 

Ya Demokrasi, Ya ölüm. 

Kıbrıs Destanı. 

Avize. 

Süreyya Serbest (19 17-.... ) 

İskilip'de doğan Süreyya Serbest Efendi Şair Serbestzade Ahmet Efen
di'nin oğludur. İlk ve orta öğrenimini Çorum'da Liseyi ve Hukuk Fakültesi
ni istanbul'da bitirdi. 

1939'da Amasya'ya devlet memuru olarak atandı ve ç~şitli ilçelerde kay
makamlık yaptı ve 1960 yılında Diyarbakır Vali muavini oldu. Son olarak 
denizcilik Bankası teftiş kurulu üyeliğinden emekliye ayrılan Serbest'in "Es
Jel Bahçe" adıyla 1972'de yayınlanmış bir şiir kitabı bulunmaktadır. 

İsmet İlter (192 3 -.. .. ) 

İskHip Ulaştepe mahallesinde doğan İsmet İlter: 1948 yılında Yıldız Tek
nik Okulu Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji ve Sanat tarihi 
bölümünü de bitirdi. 

Daha sonra Karayolları genel Müdürlüğü bünyesinde mühendis olarak 
işe başlayan İsmet İlter: 118 köprü'nün restorasyonunu gerçekleştirdikten 
sonra 1972-1983 yılında da Anıtlar Yüksek Kurulu üyeliğine seçildi. 

Bu tezin hazırlanmasında referans aldığımız eserin yazarı Prof.Dr. Fü
gen İlter Hanımla evli olan İsmet İlter'in mesleki dalda birçok eseri bulun
makta ve İlter halen ve çeşitli kurum ve kuruluşlarda da (İcamos, Uluslara
rası Sit'ler ve Anıtlar Konseyi Türk Milli Komitesi, Türk Dil Kurumu-l983'e 
kadar; Türkiye Karayolları Vakfı: Dil Derneği vb.) asil ve şeref üyesi olarak 
çalışmalarını sürdürmektedir. 

Prof.Dr. Abdülhalik Çay (1945-•••. ) 

23 Aralık 1945 yılında İskllip'de doğan Abdülhalik Çay, ilçedeki ilk ve 
orta öğretiminden sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bö
lümünü bitirdi. 

Meslek hayatının ilk yıllarında İskilip Lisesinde tarih ögi'etmeni olarak 
görev alan Çay: 1972 yılında Ortaköy Eğitim Enstitüsüne atandı. 

Daha sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bö
lümüne öğretim görevlisi olarak geçen Abdülhalik Çay; 1980 yılında da Mil
li Güvenlik Konseyi'ne Tarih danışmarılığı yaptı. 
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Halen Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi Enstitü
sü Müdürlügü'nü başarıyla yürüten Çay: Fransızca, Farsça ve Çin'ce bil
mekte ve Tarih konusunda yurt ve yurtdışında gerçekleştirdigi bir çok ça
lışmaları ve araştırmalarıyla tanınmaktadır. 

Eserleri 

Dogu ve Güneydogu Anadolu'da Kuvay-ı Milliye Hareketleri. 

Hıdrellez (Kültür ve Bahar Bayramı). 

Hive Hanlıgı ve Türkmenistandaki Rus Yayılması, 

Il. Kılıçarslan, 

Türk Ergenekon Bayramı, Kıbrıs'ta Kanlı Noel, 

Yaşayan Diğer İskilip'li Bilim Adamları 

Günümüzde aslen İskilip'li olup ülkemizin çeşitli yerlerindeki kurum ve 
kuruluşlarda görev yapan ve eserler veren bilim adamları da bulunmakta ve 
bir çoğunun biyografisi bu çalışmamızın konusu gereği tezimiZe dahU edil
memiştir. 

Toplu bir liste olarak sunmak istediğimiz isimler aşağıda takdim edil
mektedir. 

Prof.Dr. Fügen İlter (Ankara Üniversitesi, Dil, Tarih ve Coğrafya Fakül
tesi, ögretim Üyesi) 

Prof.Dr. Nuri Kale (Gazi Üniversitesi, Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi 
Uzmanı) 

Prof.Dr. Erdogan İnal (Gazi üniversitesi, Tıp Fakültesi KBB Anabilim 
Dalı Ögretim Üyesi) 

Prof.Dr. KaplanArıcı (Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Anatemi Ana
bilim Dalı Ögretim Üyesi) 

Prof.Dr. Mücteba Ugur (Ankara Üniversitesi, Hadis Kürsüsü. Öğretim 
Üyesi) 

Prof.Dr. Ahmet Gökçe (Sivas Cumhurıyet Üniversitesi, Maden Fakülte
si Ögretim Üyesi) 

Doç.Dr. Turan Arıcan (Ankara Üniversitesi Gögüs Hastalıkları Anabilim 
Dalı Ögretim Üyesi) 

Dr. Naci Bestancı (Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi) 

Prof. Dr. Şeref Yazgan (İstanbul Üniversitesi) 

Yard.Doç.Dr. İrfan Çaglar (Gazi Üniversitesi, Çorum Meslek Yüksek 
Okulu Müdürü) 
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Yard.Doç.Dr. Muammer Göçmen (Isparta S. Demirel Üniversitesi, ögee
tim Üyesi) 

İsmail Beşikçi Araştırmacı Yazar. 

3. İskilip Tarihi Çevresi 

a) Antilc Kalıntılar 

iskilip ilçesillin gerek paleontolojik (fosil bilimi) gerekse de jeolojik (yer
bilimi) yapısı tipik orta Arıadolu morfolojisi arzetmekle birlikte geçtiğimiz 
yıllarda bulundugu rivayet edilen bir "dinozor iskeleti" ile yeniden gündeme 
gelmiştir. 

Eski jeolojik dönemlerden neozoik çağda cereyan eden yerkabugu hare
ketleri neticesi ekonomik değerlere pek fazla olmayan çeşitli yeraltı zengın
liklikleri oluşmuştur. Linyit kömürü, aspest, alçı ve kireç taşı, kurşun ve tuz 
gibi yeraltı zenginliklerinden bazıları günümüzde önem .<azanır hale getiril
meye çalışılmaktadır. Eski patloganya kıtasının ve antik medeniyetlerirı ka
IınWarından bir kaç kaya mezarı haricinde günümüze ulaşan kada değer 
bir eser bulunamamıştır. İlçe merkezirıdeki kalenın güney eteklerinde ikisi 
düzgünbirisi gelişigüzel oyulmuş üç mağarada da arkeolajik kayıtlara geÇe
cek bir mesaj yoktur. Birirıci kaya mezarı İskilipkalesinirı güney yamacm
daki diğer iki kaya mezarının ı 00 metre doğusunda yeralır. Tek adalı ola
rak kayalıktan 3 metre yükseğe oyulan 2 sütunlu bir ön cepheye sahip me
zarın kolarıları 2.60 metre eyvanı 3 metre ve mezarı odası da 4. 75 x 1.40 öl
çülerirıdedir. Küçük bir kapı aralıgıyla girilen odanın tam karşısında 2 met
re uzunluğunda bir ölü sediri yeralır. Sol tarafi.nda ikirıci bir sedir daha bu
lunan kaya mezarının dış cephesillde yukarıya doğru daralan iki sütun sü
tunların üzerinde de yere çömelmiş üç boğa başı figürü ve bir üçgen alırılık
tan oluşur. Çıplak ve kanatlı iki eros figürünün de yeraldığı portalde bir ka
bartmanın elinde bir bag görülmektedir. İkirıci kaya mezarı ı nolu mezarın 
100 metre batısında 3 nolu kaya mezarının 2 metre üzerinde ye~alan tek 
adalı bir mezardır. İki sütuna sahip olup kolonların yüksekligi 2.70 metre
dir. Eyvanın üzerınde düz bir alınlık yeralır. Alınlığın uçları 0.37 metre ve 
0.44 metredir. Yine küçük bir kapıdan (0.80 m x 0.80 m) mezar odasına gi
rilir. Odanın iç sol tarafmda masif kaya blokundan yontutmuş bir ölü sedi
ri vardır. İkinci ölü sedirirıirl de bulundugu (2.90 m x 0.90 m x O. 70 m'dir) 

3 nolu kaya mezarı ise ikirıci mezarın 2 metre altında yeralır. Cephe ve 
sütunları yoktur. Sadece üzerinde bir üçgen alınlık yeralmakta ve içinde ölü 
sediri bulunmamaktadır. 

Arkeoloji tarihinde patloganya bölgesindeki tipik ve sayılı örneklerden 
sayılan bu kaya mezarlarının bir benzeri Çorum Eskiekin köyündede bu
lunmakla birlikte havaJimizde başka bir benzerine rastlanmamaktadır. Bu 
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mezarların Firigya uygarlıgından günümüze ulaştıgı tesbit edilmiş olup is
kilip ve havallsinde arkeolajik kıymete haiZ başka bir kalıntıya da rastlan
mamıştır. (Bkz: Resim 4) 

b) İs1cUip Kalesi'91 

Topografik bir oluşum olarak etrafı yüksek daglarla çevrili İskilip ilçesi
nin ortasınd?- yeralır. 100 metre yüksekliginde ve 3 tarafı yalçın kayalıklar
la çevrilidir. Yapılışı eski çaglara kadar uzarımakta; askeri amaçlı bir savun
ma kalesi oldugu anlaşılmaktadır. Eski kentlerin tepeler üzerinde kurulma
sının gerektigi yüzyıllarda İskilip kalesi sarp kayalıklar ve uçurumla çevrili 
bir tepe üzerinde oldugu için en uygun olanlardan sayılabilir. Kalın duvar
l~a ve burçlara sahiptir. Halkın büyük bir kesiminin kale dışında yaşadıgı 
ve saldırı anında kaleye sıgındıgı düşünülürse bin yıldan çok fazla bir geç
mişe sahip olduguda anlaşılabilir. 

Hititlere kadar uzanan Bizans ve Osmanlılar döneminde de çeşitli ona
rımlar geçirerek günümüze kadar ulaşan İskilip kalesi; eski kentin çekirde
gi durumundadır. Kaleye yalnız kuzey batı kısmından girilir. Dogu tarafın
da aşagıya dogru bir merdtveni vardır ancak zamanla bunun yıkıldıgını ve 
günümüze ulaşamadığ;ıru ögreniyoruz. Birisi Ulucami yönünde öteki ise do
guda tabakhane mahallesine açılan iki yeraltı yolunun da bulundugu kale
nin güneye bakan bir de kapısı bulunmaktadır. 

İçerisinde zindanı ve muhtelif mekanları bulunan kalenin bu gün yal
nız etrafındaki surları ve burçları bulunmakta ve geçtigirniz yıllardaki son 
onarımın başarılı olması sebebiyle de iyi bir durumda sayılınaktadır. (Bkz: 
Resim 2) 

c) Mescid ve Camiler 

1996 yılı tesbitlerine göre İskilip"te 34 cami ve mescid bulunmaktadır. 
Bu camilerden yalnızca Şeyh Yavsi Hz. Camii 15. yy. Tabakhane camileri 
16. yy. ve digerlerinin y~pım yıllarıda 18, 19. 20. yy.'lardır. 

Şeyh Yavsi Hz. haricindekilerin hemen hepsi taş temeller üzerine otu
ran kerpiç duvarlı üzeri kiremiile kaplı kırma çatılı ve tek minareli yapılar
dır. Yine hemen hepsinde planlarının ana hacmi tek üniteli olup son cema
at yerleride bulunmaktadır. Yine bazılannın üst katlarında kadınlar mafhi
li ve buna baglı bazı localarda yapılmıştır. 

İç mekan düzerılemesinin vazgeçilmez malzemesi tamamiyle ahşaptır. 
Yalnız bazılarında (aşagı taslı, büyük taş. tabakhane, yedi koparan. ulu ca
mi) üstten kırmaçatılı içerden de kubbeli bir hacirnle örtülüdür. Yalnız Şeyh 

(9) Fügen İlter, Prof. Dr. Bir Anadolu Kenti "İslclllp". TTK Yayınlan. 1992. s . 5-9. 67. 
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Yavsi camisi ile son yıllarda yapılan camiler kubbeli olup üzerlerinde ik1nci 
bir kırma çatı örtüsü bulunmamaktadır. 

İlçe sınırları içerisindeki birçok cami ve mescidin gerek sanat tarihi ge
rekse de teknik olarak incelenmesini bu tezimizin konusu dışında bırak
ınakla birlikte yalnızca Şeyh Yavzi Hz. (15. yy.) camisini ayrıntılı bir şekilde 
tanıtmak istiyoruz. (Bkz: Resim 3) 

Şeyh Yavsi Hz. Camii1101 

iskilipli din ve devlet büyüklerinden ve Kanuni dönemi şeyhülislamia
rından Ebussud Efendi Hz.nin babası olan Şeyh Yavsi Hz. adına yaptırmış 
oldugu bu camii; ilçenin meydan mahallesinde bulunan en eski camisidir. 

Yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 15-16. yy. arası oldugu 
tahmin edilmektedir. Önceleri yalnız camii planında yapılan ibadethane da
ha sonra vefat eden Şeyh Yavsi Hz.nin türbesi ile de birleştirilmiştiL Ters 
"T" planındaki ilçedeki tek örnektir. İnşaat malzemesi olarak. moloz taş ve 
pişmiş tugla mullanılmıştır. Son cemaat mahalli sonradan ahşapla kapatı
laral< kübik bir kütle görünümü verilmiş olup, tek kubbelidir ve kubbe üze
ri kurşunla kaplanmıştır. Caminin içine ahşaptan kemerli bir yapıyla girilir. 
hk kubbeli hacmin sagında eş büyüklükte ikinci bir kubbeli hacim daha 
vardır. Sonradan camiye eklenen Şeyh Yavsi Hz.leri türbesinde birbirine 
açılan iki kare hacimden oluşmakta ve bu türbe de kubbeyle örtülmektedir. 

d) Çeşmelef 111 

İskilip çeşmeleri önceleri cami civarlarında veya önemli meydanlarda 
yeralır ve çoğunlukla "Hacı Ali Suyu" ismi verilen bir su kaynagı ile besle
nirdi. Bundan başka "Yivlilc suyu" adlı verilen başka bir su kaynağı daha 
mevcuttur. İskilip kültüründe çeşmeler eskiden hayvanların sulandıgı, 

ekinierin ve çamaşırların yıl<andığı ve temizlik işlerinin yapıldığı birer kent 
öğesi iken daha sonra evlere. kunllan düzerili su şebekeleriyle çeşitli kay
naklardan dağılım yapılmış; ve bu çeşmelerinde önemi artık kaybolmuştur. 
Önemli İskilip çeşmeleri Kayakoparan .. Sıtma Pınarı. Şeyh Yavsi, Aşağı tas
lı. Yukarı taslı, Yivlik çeşmesi ve Müftü Çeşmesi gibi isimlerle anıimaleta ve. 
bunların büyük bir kısmıda tarihi formlarını kaybederek değişik onarımlar 
neticesi tanınmaz hale gelmiş bulunmaktadır. Çorum'da da oldugu gibi İs
kilip çeşmeleri de kesme masif taş bloklardan inşa edilen, masif m ermer oy
ma yalakları bulunan kırma çatı ve geniş ahşap saçaklar la mücehhez ve es
ki kent dokusunun motifleri olarak biliı:tınekteydi. Yine bugün büyük bir 
kısmıda şehir şebekesi baglanmış çeşmelerin sanat tarihi degeri pek kalma
mışsa da yinede zikredilmeye deger oldukları karıaatindeyiZ. 

(10) Fügen İlter. Prof.Dr.: Bir Anadolu Kenti İskilip. TTK Yayınları. 1992. s. 39-43. 
(ll) Metin Kalyoncu. Tarihten Günümüze İskilip. 1996, s. 62. 
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Bu çeşmelerden en eskisi 1813 tarihli Alibey çeşmesı olup Yenıcami 
mahallesi Alibey sokagındadır. Kesme taşdan mamüldür, saçak ve çatısı 

bulunmamaktadır. Alın taşı ve kitabenin bulunduğu orta taş pano iki yan
da profilli taş kolonlar arasında yeralır. Kitabesi mermerden ve tek musluk
ludur. 

Kaydadegerikinci bir çeşme olan Mutaflar Çeşmesi 1867 yılında kes
me taştan Mutaflar camü karşısında inşaa edilmiştir. Kastamonulu ustala
rın yaptıgı bu çeşme iki kemerli ve iki muslukludur. Su teknesi 3 bölmeli ve 
kademelidir. Kemer kilit taşından ve alınlıgında rezetler vardır. Bezemeli ön 
yüzü lle bu çeşme grubunun ilginç bir yapısını teşkil eder. Su kaynakları 
yönünden zengin olan İskilip'te muhtelif park ve bahçe işlerinde de bir çok 
çeşmeler bulurımakta bir kısmının kitabeler.l sökülmüş ve bir kısmı da bi
linçsiz onarımlar neticesi asli hüViyetlerini kaybetmişlerdir. 

e) Hamamlar 121 

Bugünkü İskilip üçe merkezinde bulunan 3 tarihi hamamdan iki olarak 
önemle bahsedecegimiz Deri hamarnı (Ekdoglu veya Ulaş Hamamı) tipik bir 
eski Roma hamarnı olup; plan ve proje itibariyle bu görüşümüzü de doğru
lamal<ta ve Kayadibi mevkiindeki antik kaya mezarlarının hemen önünde 
zemıiı.den 1.5 metre aşagıda yeralmaktadır. 

Hamamın gösterdigı 3 bölümlü plan: İslamiyet öncesi hamam şernala
rına özellikle eski Roma kültürüne bir aşinalık arzederken zamanla degişti
rtlerek üzerindeki yapısal üavelerle 15. yy. bir Türk hamarnı formuna otur
muştur. Bugün işletmeye l<apalı olmakla birlikte yerinin bir tesadüf sonu-
cu tesbit edildigı söylenir. · 

İkinci kayda deger hamam ise Kale dibinde yine Kayadibi mahallesirlde 
bulunan bugün çevresi konutlarla çevrilmiş ve 15. yy. sonlarında yapılmış 
olan "Sabah Hamamı"dır. 

Bu yapı sanat tarihi açısından kayda deger bir Osmanlı eseridir. Erkek
ler ve kadınlar kısmından oluşur. Önceleri 4 eyvan ve 4 soğukluktan oluşan 
erkekler kısmı ; zamanla 3 eyvan ve 3 sogukluk şeklini almış ve ortası kub
beli bir p lana dönüştürülmüştür. Kadınlar kısmı ise boyuna bir plan üze
rinde 3 bölmül ve büyük kubbeli soyunmalıkları ihtiva eder. 

Şeyh Yavsi Hz. tarafından yaptınlaral< vakfedilen bu yapının lnşaasın
da. kesme taş tugla ve kerpiç kullanılmış zaman içerisinde degişik onarım

lar görmekle birlikte zemini, kurnaları ve tesisatı oldugu gibi korunmuştur. 
Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne aıt olan bu yapı; tarzının tek Osman
lı eseri olup bugün İskilip belediyesince işletllmektedir. 

(12) Metin Kalyoncu. Tarıhten Günümüze İskilip. 1996. s. 63. 
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j) Sivil Mimari Örnelclerl; Tarihi Evler 

Son 200 yıllık dönem içerisinde sivü ve dini mimari örnekleri olan ve yu
karıda bahsettigirniz yapıların haricinde kalarak İskilip tarihi ve kültürel 
dokusu oluşturan eski evler; yurdumuzun diger köşelerine nazaran farklı
lıklar arzetmekte ve Orta Anadoludaki bozkır kültürü insanlarının yaşama 
biçimini belirlemektedir. 

Yüzyıllar önce küçük bir köy yerleşiminden bugünkü modern(!) bir il
çe planına ulaşan İskilip'de yurdumuzun diger bölgelerindeki yapılaşmadan 
farldı olarak üç katlı tarihi evler bulunmakta bir on yıl öncesine kıyasla bu 
evlerin çok azı ayakta kalabilmiş bulunmaktadır. 

Büyük bir kısmı terkedilerek sahiplerinin yeni ve betonarme tercih et
ugı bugün kaderine ve zamanın tahribine bırakılmış bu evler; gerek fonksi
yon ve plan şernaları açısından bir Müslüman-Türk "Anadolu ailesinin" ya
şama tarımı belirledigi kutsal yapılardır. 

Yine bu evlerde; eski aile mahremiyetirıde içtimal adet ve geleneklerin 
yerli yerine oturdugu; bugünkü çekirdek aile'nin yaşama biçimine hiç ben
zemeyen ve büyük aile düzeninde yaşayan; (yaşlıların henüz aile içinden 
dışlanmadıgıı ve milli kültürüroüze yansıyan terbiyesi ve geleneksel tarzımı
zın izleri görünür. 

Cumhuriyet dönemi öncesi inşa edilen ve en eskisi ikiyüzyıllık Osman
lı evlerinde, biraz daha müşahhaslaşan yukarıda bahsettigirniz hususlar; 
son yarım yüzyılda büyük bir degışiklige uğramış; plan ve şernaları kısmen 

"nev'i şahsına münhasırlığını Jcorumalcla birlikte" asri oluvermişlerdir. 

Büyük bir bahçe içinde yer alarak; atarabası gibi eski taşıt araçlannın 
giriş-çıkışına imkan sağlayan çift kanatlı ahşap cümle kapısının yanındaki 
ikinci küçük bir (aile fertlerinin araç kullanmadığı zamanlarda tercih ettiği) 

diğer kapıdan sonra yüksek duvarlar gerisinde yer alan bu evler; zamanla 
sokak ve cadde kenarlarına yaklaşmış; bahçeleri küçülerek arka bölümlere 
alınmış; çıkma ve eurobaları da iptal olunarak son yıllarda artık balkoruara 
dönüştürülmüştür. 

Toprağa, bağlara ve balıçelere bağımlı, bir yüz hatta elli yıl öncesine ka
dar kalabalık ailelerin yaşadığı bu evler; ahırlar, kümesler, haymalıklar, ki
lerler, meyva ve ambar odaları; masif taşdan oyulmuş çamaşır yıkama tek
neleri bulunan; ocaklı, samanlıklı, pekmez kaynatma veya ekmek yapmak
ta kullanılan farklı mekanları da ihtiva etmekte; esas yaşama mekanı olan 
"Tür/c Evi" de bunların gerisinde kalmaktaydı. 

Dışarıdan algılanması zor ve toprak tuğlalardan inşa edilmiş yüksek 
bahçe duvarlarının gerisinde inşa edilerek bir mahreniyeti simgelerken: ma
hallenin varlıklı ve ileri gelen insanlarının evlerinde de haremlik veya kah
ve odaları gibi farklı bölümler bulunmaktaydı. 
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Hayvan beslemek. süt sagmak. gücünden ve ürünlerinden faydalanmak 
maksadıyla mutlaka her evde bir küçükbaş veya büyükbaş hayvanın besle
nildlgi; hatta bag ve bahçelere. tarım alanlarına gıtrnek için de at veya eşe
gın kullanılclıgı; ilkel tarımla topragın işlenildigi .o günlerde; bütün aile bü
yükerlyle birlikte veya en az sekiz-on kişinin yaşadıgı bu geniş ve kullanış
h mekanların odaları; orta bir sahanlıga açılır; birlikte yaşama disipüni ve 
hiyerarşisi edeb, saygı ve dayanışma ile devam ettirildi. 

Her odada bulunan hamam dalapiarı ile temizlik işiertnin de bir mah
remiyet içinde yerine getlrildigi; mobilya alışkanlıgını henüz kazanmamış yi
ne bu.odalardal<i derin ve gömme ahşap dolaplar; geceleri serilen yatalc-yor
ganı veya başka eşyalan muhafaza eder: yine ahşap birdlvan, ot yastıklar 
veya bir ralıleden başka bir dekoratif malzerneye de rastlanmazdı. 

Odaların bu sadeUği. yaşama tevazuunun ve mütevaziliğin. bayata ve 
eşyayakarşı bir kanaatin göstergesi olup: o yıllarda yaşıyan insanların en
gm kültürel seviyelerini ve görgülerini göstermesi bakunından da günümü
ze ibretler taşımalctaydı. 

Soguk eski kış günlerinde ısınma ocak'larda olurdu. Duvarlarda yarım 
bir çıkıntı veya bir girJnti olarale inşa edilen bu ocaklar elektrlğin bulunma
dıgı yıllarda hem yemek pişirme ve ısınına; zeytinyağı kandilleri ve gazyagı 
lambalarının yanında da kısmen aydınlanma işini görürdü. Ocakların yanı
sıra muhtelif ebadlı mangallar da kullanılmakta ve soba ise henüz evlere 
girmemiş bulunmaktaydı. 

O yılların hemen bütün yapıları daima toprak tuglalardan oluşan Bağ
dadl bir inşa tarzı ile ve bol ahşabın kullanıldığı "lslcedos" denilen yine al1-
şap kirişler ve dikmelerden mamül bir konstrüksiyon olup; söndürülmüş 
kireç ile içeriden ve dışarıdan sıvanır, muhtelif toprale boyalardan roamül 
açık veya çiVidl renklere de mutlaka boyanırclı. 

Bütün dahili süsleme unsurları (raflar, yük ve mutfak dolapları. tavan 
süslemeleri ve göbekleri, çatma kapı ve pencereler. rahleler, beşikler. kere
vetler, dlvanlar masif çam ağacından); ocak. sundurma, ısıldık (medine) du 
var ve dış cephe süsleme unsurlan da tatlı kireç'den yapılırdı. İç tezyinat 
unsurlan olara!<;: zengin kalem işleri re~i tavan ve duvar süslemeleri ise 
(Tapuculann evi gibi) birçok İskilip eVinde bulunur ve mutlalca birer çıtalı. 
çatma kündekari tavan rezeti veya dokusu ile birleştirildi. 

Osmanlı'dan günümüze hatta birkaç on yıl öncesine lcadar süren bu ya
pılaşma ve 1çtlma1yat; maalesef "Asrın getirdi/deri" neticesi büyük ve hızlı bir 
betonlaşmaya gitmiş; kültürel değ'erler gibi böylesine "aziz yaşama biçimle
rt"de dilden dile anlaWan adeta birer efsane halini alarak mazinin arşivleri
ne kaldınlınıtır. 
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Cumhuriyetle birlikte geniş bahçelerin içinde yer alan bu eski evler ni
hayet farklılaşmış; bahçe duvarları kalkmış; sokak kenarlarına sıralanarak 

tek katlı mekanlardan iki veya üç katlı ahşap evlere dönüşmüş yıllar sonra 
da betorılaşmaya başlamışlardır. 

Bugünün İskilip'indeki tarihi evlerin büyük bir kısmı (onüç yıllık bir ara 
ile yaptığımız fotoğraf ve dia tesbitinin neticesinde de görüldüğü gibi) yıkıl

mış ve yerine yeni beton'ları yapılmış; kalanlarda terkedilerek zamanın tah
ribiyle karşı karşıya bırakılmışlardır. 

Özellikle son yıllarda biraz daha çürüyen, sıvaları dökülen, atmosfer 
şartlarının da etkisiyle adeta sessiz birer inilti ile can çekişen İskilip Evleri 
ve eski İskilip; artık tanınmaz bir halde bulunmakta ve "Tarihi es/ci do
lcu'dan" da söz edilemez olmaktadır. 

Tapucuların Ev'i Şalakların Ev'i; Abazaların Ev'i; Kopkopların Ev'i, Kös
tekcilerin Ev'! ve Kalyoncuların Ev' i gibi bugün parmalda gösterilecek kadar 
az bir sayıda kalan bu evlerin bir lusmında eski sahipleri oturmakta bir kıs

mı da maalesef terkedilmiş bulunmakta fakat restorasyon veya onarım adı
na bilinçli bir çaba veya sahiplenme de maalesef görülmemektedir. 

Evler konusunda yaptığımız bu dramatik mülahaza içinde yer almayan 
eski köprüler. çeşmeler, hanlar, hamamlar veya diğer eski doku unsurları

nın da durumları farkli olmayıp; bahsettiğimiZ şekilde "Tarihi Çevre"den ko
parılmış ve artık fotoğrafiara konu veya arşivlere malz~me teşkil etmiş ol
maktadırlar. (Bkz: Resim: 5-6) 

Dini mimari örnekleriyle içtimai kullanıma açık bazı yapılardaki bugün 
bile görülen bilinçsiz restorasyon veya günümüze uyarlama hatta tamirat 
adı altında gerçeldeştirilen yenileştirmeler de bu misalleri iyice çoğalmıştır. 

Özellilde 13. Yüzyıl ve 19. Yüzyıl arasında gelişen ve Osmanlı Kültürüy
le yoğrulan "İslcilip Tarihi Dolcusu" Osmanlı'nın son dönemleri ile başlayan 
"farklılaşmasını" Cumhuriyetle de sürdürmüş; fakat bilhassa okul binalan 
ve kışlalar ile yeni filizlenen "son Neo/clasiTe dönem" eserleriyle (Misak-ı Mil
li veya Sakarya İlkokulları gibi) tamamlanan bu süreç de zamanla ortadan 
kalkaral<: yerini hiç bir tabana oturmayan şekilsiz bir şehirciliğe ve modern
leşme (!) adına yanlış bir betorılaşmaya bırakmıştır. 

4. Değerlendirmeler ve Sonuçlar 

Sosyal çevrenin olduğu kadar kent dokusunun veya yaşanılan meka
nın; bir ferdin yetişmesine muhtelif etkileri olduğu gibi; kazanacağı bilgi, 
görgü ve kültüre de direk tesirleri vardır. 

Bu sempozyuma konu olan bütün bilim ve din adamlarının büyük bir 
kısmı ya İskilip'de doğmuş veya hayatının büyük bir bölümünü burada ge-
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çirmlştir. Yüzyıllar içindeki iskilip'in kent dokusu veya zikrettiğimiz tarihi 
çevresi göz önüne alındığında en az bir iki-üç yüz yıl asli karakterini kay
betmeden büyüyen İskilip: yine ismi bu çalışmalarda belirtilmeyen; bir kıs

mı vefat etmiş veya bir kısmı da hayatta olan din ve bilim adamları ile sa
natcı. şair, yazar, gazeteci veya faydalı insanlara ;ev sahipliği yapmıştır. 

Bu insanlar bu ilçede doğmuş, onun taş sokaklarında oynamış. eski 
medreselerinde okumuş, tarihi hamarnıarına gitmiş, eski camiilerinde na
maz kılmış; velhasıl bir müddet de olsa "burada yaşamışlardır". 

Hemen hepsinin İskillp kentine ve geçmişlerine, bu geçmişin yaşadığı 
dekor olan eski İskilip'e mistik, duygusal ve nostaljik bir bağları vardır. 

Dolayısıyla faydalı, üretici, duygusal veya toplumda ız bırakan İskilip'U
ler de bu dekorun birer parçası ve geçen zaman diliminin de birer aktörü
dürler. 

Uzun bir müddet zamanın tahribine direnen ve sonra da dramatik bir 
şekilde ortadan kalkan eski İskilip Dokusunun mutlaka böylesine insanlar 
üzerinde de olumlu bir etkisi olsa gerektir. 

Fakat bu günkü betonlaşmarun, dikey mimarinin ve insanları mutsuz 
bir şekilde modern kozalarda yaşamaya mecbur eden içtimal düzenin ve 
yerle~menin; yeni kuşaklara fazla faydalı olamayacağı kanaatini taşımakta
yız. 

Eski dokuyu veya geçen yüzyılları geri getirmek imkansızdır. Fakat hiç 
olmazsa özel tedbirlerle bu tarihi dokunun bir kısmı veya bir bölümü resto
re edilebilir. korunabilir ve çarpık kentleşmeden korunabilir. 

Yıllar önce "Safranbolu Tarihi çevresinde" başlayan bu bilinçli çalışma
ların; yurdumuzun diğer bölgelerine ve özellikle de İskilip gibi "İlim ue Hilm 
beldelerine" artık taşınması gerekir. 

Burada doğup büyüyen insanların evleri tesbit edilip onarılmalı. eğer 
çok barapıarsa fotoğraf veya resimlerinden röleveleri tesbit edilip yeniden 
inşası yapılmalı; dahili düzenlemelerinde de bu insanların şahsi eşyaları, 
hatıralan ve köşeleri muhafaza edilmeli hatta canlandırılmalıd.ır. 

Bugünkü İskilip'de buna müsait son birkaç yapı bulunmakta hiç ol
mazsa birkaç tanesinin kurtarılarak birer etnoğrafya müzesi halirıe getiril
mesi gerekmektedir. 

Bir bilim ve siyaset adamının, bir tasavvuf büyüğünün hatta bir sanat
cının bile "ev'i" bugün başka ülkelerde müze haline getirilmekte ve bu su
retle yeni yetişenierin bu insanlara, hayat hikayelerine veya mücadelelerine 

, yaldaşması veya aşina olması sağlanmaktadır. 

Bu tip korunmuş mekanların önemini farkedenler, yine bu mekanları 
bala kullanılıyormuş carılılığında başarı ile restore etmekte ve o insanın ge-
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tirdiği sanat, bilim, siyaset ve sanat kültürünün izlerini de taze olarak mu
hafaza etmekteler. 

Bizim naçizane önerimiz böyle eski bir sokağın veya evin onarılarak to
parlanması; orada yaşayani~ batıralarına veya geçmişlerine sahip çılol
ması; vefasızlığın ve tabii bir tahribin elinden kurtanlarak şanlı geçmişe ve 
yüzyiliara kültürel bir köprü olmasıdır. 

Fakat bundan da önemlisi yine bugünkü İskilip'in özel bir statü uygu
lanarak bütünüyle ele alınması ve önemli bir Uçe hatta tarihi, ilmi ve milli 
önemi haiz bir yer veya bir bölge olarak kabul edilmesidir. 

Modem kent dokusu uygulayıcılarının ihmalini önlemek; tarihi dokuyu 
betonlaşmaktan kurtamıak; hatalı restore edilenleri düzeltmek, yılolanlan 
yapmak, tamir etmek ve bölgeyi zaman içinde iç ve dış turizmle birlikte Mil
li kültüre de kazındırmak için çalışanların bir an önce başlatılmasının ge
rekliliğini temenni ediyoruz. 

Saygılanmızla ... 

Resim 1: İskilip İlçesinin Genel Görünüşü 
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Resim 2: İsk:ilip Kalesi 

Resim 3: Şeyh Yavsi Hazretleri 
Camii ve Bitişiğindeki Türbesi 

32 

Resim 4: Antik Kaya Mezarlan 
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Resim 5: İskilip Tarihi Dokusundan Bir Sokak 

Resim 6: İskilip Tarihi Dokusundan Bir Sokak 
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