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Teşekkür

Bu kitapta gerçek bir imece yaşandı. Program arkadaşlarım ve aile

leri bana içten destek verdi. Tatlı, minik editörlerim Aslı Öncel, Lara 

Bayraktar, İrem Yücel ve Barışta Can Harmancı kitabın hazırlanmasında 

görüş ve bilgisini esirgemedi. Kızım, ışığım Beril Alkan, sürekli seyahatte 

olmamdan hiç gocunmadı ve ailem yaşam biçimimi hep destekledi. 

Kadim dostum Özcan Budak,  değerli katkılarda bulundu. Düzce Va

liliği, İl Kültür Turizm ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile Düzceliler televizyon 

programı ve kitap sürecinde hep yanımdaydı. 

Yayınevim, adı gibi “can” oldu…

TRT’nin sürekli desteğine, Çaykur’un lezzet katan sponsorluğuna, 

Çaykur Genel Müdürü Ekrem Yüce ile Hakan Birben’in içten ilgilerine 

müteşekkirim.

Hepinize şükranlarımı sunuyorum.

Fotoğraf desteği: Özcan Budak

   Atilla Gösterişli

   Nuray Özener Değirmencioğlu

   Reşat Can
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Bu Kitabı Neden Yazdım?

TRT 1 ekranlarında bir seyahat kültürü programı olan “KALK GİDE

LİM”i izlemişsinizdir. Gittiğimiz kentlerin valilikleri ve Milli Eğitim 

Müdürlükleri aracılığıyla ilköğretimdeki arkadaşlarımızla tanıştık. Hep 

birlikte, yaşadıkları yerin tarihini, coğrafyasını, bugünkü yaşantısını te

levizyon izleyicilerine aktardık. O kadar eğlendik ve öğrendik ki hepsini 

televizyon programına sığdıramadık. Öyleyse “KALK GİDELİM’in kitapla

rını yazalım, Türkiye’deki bütün çocuklarla paylaşalım,” dedik. Program

da emeği geçen çocuklar kitapta yayınlanmak üzere mektuplar yazdılar. 

(Mektupları kitabın sonunda bulabilirsiniz.) Arka kapakta ise televizyon 

programlarından oluşan bir DVD var.

İster önce Düzce’nin DVD’sini izleyin, isterseniz de kitabı okuyun. 

Okurken kitabınıza küçük küçük notlar da alabilirsiniz. Biliyor musunuz 

büyüyünce bu notlarınızı zevkle okuyacaksınız. Hatta bir gün Düzce’ye 

yolunuz düşerse aldığınız notlar çok işinize yarayacak. Üstelik okuyarak 

öğrendiğiniz yerleri gidip kendi gözlerinizle görmek çok eğlenceli ola

caktır.

Bu arada bilgilerinizle yanınızdaki büyükleri şaşırtmayı unutmayın. 

Belki de kitabınızı ödünç bile verirsiniz. Seyahatin en keyifli yanı yeni 

dostlar edinmektir.

İçimizi, yaşanacak yeniliklere duyulan heyecan sarıyor. Kitabın arka

sındaki sayfayı bulun. Oraya, Düzce’de tanıştıklarınızın adres, telefon ve 

epostalarını yazın. Böylece bu bilgiler her zaman elinizin altında olur. 

Peki, seyahat etme kültürünün sadece biz insanlara ait olduğunu hiç 

düşündünüz mü?



Evet hayvanlar da bir yerden bir yere gidiyorlar; ama onlar, iklim şart

larına göre içgüdüsel olarak göç ediyor. 

Hadi, biz seyahat etmenin zevkine şimdiden varalım. Ne dersiniz?

Seyahat benim canıma can katıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? 

Tabii ki biliyorsunuz. Ben yola çıkmadan önce hatta karar verdiğimde 

heyecanlanmaya başlarım. 

Size nasıl hazırlandığımı anlatayım:

 Önce, gideceğim yerin iklimini merak ederim. Orada neler yapabi

leceğimi tahmin etmeye çalışırım. Eğer akrabalarımın olduğu bir yere 

gidiyorsam telefon açıp sorarım. Otel gibi bir yerde konaklayacaksam va

lizime uygun kıyafetleri koyabilmek için araştırırım. Bir de yanıma küçük 

bir defter, kalem ve fotoğraf makinesi aldım mı hazırım demektir. 

Sırt çantalarınızı hazırlarken belki göz atarsınız diye kitabın arka

sında bir sayfa hazırladım. (Nasıl seyahat edilir?) Eksik bulursanız bana 

yazın. Önerilerinizi, bir sonraki kitaba adlarınızla birlikte ilave edelim ki 

herkes öğrensin.

Ben gülümsüyorum. Ya siz? Şimdiden keyfimiz yerinde...
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Gitmek nasıl bir duygudur sizce? Yaşadığınız yerden kısa süreli de 

olsa biraz uzaklaşmak neler hissettirir? 

İsterseniz hemen kitabınızın üzerine yazıverin yanıtlarınızı. Ya da ak

lınızdan geçirin. Bu arada ben Düzce’ye vardım bile.

Tanıdıkça severiz bir kenti içinden geçtiğimiz sokakların hikâyesini 

dinledikçe...
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Buralar hep bataklıkmış eski zamanlarda. Ne kadar önce mi? 3310 yıl 

kadar. Yani, milattan önce (M.Ö.) 1300’lü yıllar. O zaman Hititler yaşıyor

muş bu topraklarda. Belki siz “Etiler” olarak bilirsiniz. Sonra Romalılar 

almış. Bataklıkları kurutmuşlar, kendilerine tarım yapacakları alanlar aç

mışlar. Romalılardan sonra da Bizanslılar yaşamaya başlamış. Onlar da 

tarım yapılan bu tarlaları daha da genişletmişler.

Osmanlı İmparatorluğu bu toprakları ne zaman almış biliyor mu

sunuz? Tarih kitaplarında okuduğunuz Orhan Gazi var ya işte onun ko

mutanlarından Konuralp Bey, askerleriyle gelip Bizanslılarla savaşmış 

ve kazanmış. Böylece Düzce Osmanlıların olmuş. Ne ilginç değil mi? Bir 

sürü değişik insanlar yaşamış bu topraklarda. Hititlerin, Romalıların, Bi

zanslıların, Osmanlıların yaşadığı bu topraklarda şimdi biz dolaşıyoruz. 

Biz kim miyiz? Türkiye Cumhuriyeti’nin çocukları.
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Düzce’ye ova diyoruz ya ben sizin için helikoptere bindim, fotoğraf

larını çektim bu ovanın. Bakın dümdüz, yemyeşil. Çok önceleri bataklık 

olan yer, şimdi nasıl da güzel görünüyor.

İlk insanların dolaştığı yerlerde bugün koşmak istiyor musunuz? 

Hadi Konuralp beldesine gidelim. En önceki ismi ÜSKÜBÜ’imiş. Ben, ne 

demek diye merak ettim, öğrendim. Meğerse “eski bağ” anlamına geli

yormuş. Bağlar bahçeler yapan o eski insanlara teşekkür ettim içimden. 

Ama biz bugünkü insanlar da hiç boş durmamışız.

Cumhuriyet döneminde (Mustafa Kemal, Türkiye Cumhuriyeti’ni kur

duktan sonra) Düzce, Türkiye’nin verimli topraklara sahip, en zengin 

ilçelerinden biri olmuş. Peki, Düzce’nin kaç yılında il olduğunu biliyor 

musunuz? Tam 1999’da...

İl olmuş da ne olmuş demeyin. Bakın Vali Bey ne diyor : 

“Eğer Düzce il olmasaydı ne ben ne de valilik olurdu. Bir yer il olunca 

devletten buraya daha fazla imkân sağlanıyor. Böylece yollar, hastaneler, 

parklar, binalar daha gelişmiş oluyor. Daha çok insana iş imkânı yaratı

lıyor.”
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Düzce’ye gidince isterseniz valiliğe uğrayın. İl Kültür Turizm Mü dür

lüğü’nden Düzce’ye ait tanıtıcı broşürler alın. Büyüklerinize verin. Hem 

onları da bilgilendirmiş olursunuz. Ne dersiniz?

Biz gezimize devam edelim. Konuralp beldesine varınca ilk işimiz 

çok şirin olan müzesini gezmek oldu. Oradaki Tyche (Tike) Heykeli’nin 

kocaman fotoğraflarına hayran kaldık. Yiğit, “Bu heykelin kendisi yerine 

fotoğraflarını koymuşlar,” diye söylenmeye başlamıştı ki müzedeki arke

olog yardımımıza koştu. Tyche (Tike) Heykeli ilk bulunduğunda burada 

müze yokmuş. Arkeologlar da heykeli alıp İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne 

emanet etmişler. Müze yapılınca da biz görelim diye fotoğraflarını çekip 

koymuşlar. 

Hepimiz Tyche (Tike)’nin kendi bulunduğu topraklara geri dönmesini 

dilerdik. Tyche (Tike) Bereket Tanrısı demek. M.S. 2.yy.’da yapılmış tam 

2.60 cm. yüksekliğinde 10 satırlık kitabesi bulunuyor.

Merak edenler Düzce’ye gidince kitabede yazılanları öğrenip kitabın 

boş yerine yazabilir. Heykel kaidesiyle birlikte 1931’de bulunmuş. Gitmiş

ken bahçedeki mermer “lahit”e de bir bakın.
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M.S. 1.yy.’da yaşamış önemli birinin mezarı o.

Üst kattaki etnografya müzesi de çok ilginç. Eminim DVD’yi izlerken 

bu bölümdeki giysiler, kap kacak ilginizi çekecek. 

Müzeden çıkınca ilk rastladığınız kişiye, “Kırk basamaklar nerede?” 

diye sorun. Kırk basamak kalmamış; ama gitmişken Hypios’lu bir tiyat

rocu gibi bir oyun sergilemeye ne dersiniz? (Haypios bugünkü Konuralp 

beldesinin ve aynı zamanda Melen Çayı’nın ilk adı.) 

Sahnede fısıtlı ile söyledikleriniz en üst basamaktan bile duyuluyor. 

Deneyin görün. Biz çok eğlendik.
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Şelalelerden hoşlanır mısınız? 

Düzce, şelaleler bakımından çok şanslı; birbirine yakın bir sürü şelale 

var. Ormanın içinde bir Güzeldere Şelale’si var ki Türkiye’nin en büyük

lerinden; sular tam 135 m. yüksekten aşağıya dökülüyor. Bütün telaşı 

büyük Melen Çayı’na varmak. Bunu bilip de şelalenin bu koşturan haline 

saygı duymamak mümkün değil. Şelale, şehir merkezine de sadece 18 

km. uzaklıktaki Gölyaka’da. 

Gölyaka, Düzce’nin bir ilçesi. Gölyaka’nın “rakım”ı yani denizden 

yüksekliği 630 metre. 18 km. yol kat etmeye değdi doğrusu.

Düzce’de her yer birbirine çok yakın. Hemen alt tarafında Efteni Gölü 

ve Kuşcenneti, üstünde ise PürenliBalıklı Yaylası var. Yani gittiğimizde 

kısa bir zaman içinde göl, şelale ve yayla görebiliyoruz. Karnımız acıkın

ca da çözümü hemen orada. Yemeiçme tesisleri hatta konaklama bile 

düşünülmüş.

Sadece meydanlarda gördüğümüz heykeller anıt olmaz ya Şimşirlik 

denilen yerde bir tabiat anıtı var. Üstelik tescilli. Yani koruma altına alın

mış. Adı, Samandere Şelalesi. Köyün adı da Samandere. Piknik alanlarıyla 

köylülerin ürettiği doğal gıdalarla özel mi özel...
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Samandere Şelalesi’ni öyle hemen görmek mümkün değil. Önce sesi

ni işitiyoruz. Yürüdüğümüz 500 m.’lik dere boyunca görkemli anıt ağaç

lara, 3 adet minik şelaleye, bir de cadı kazanına rastlıyoruz. Yerli halk 

neden cadı kazanı demiş, fotoğrafına bakınca anlayacaksınız.

1,5 m. derinliği, 80 cm. çapındaki bu kuyu doğal bir oluşum.

Sağlardan delicesine bir akıntıyla gelip metrelerce yükseklikten ih

tişamla düşen şelalenin sesi, korku filmi efektlerini andırıyor. Ama bir 

yandan da insanı düşlere çekiyor suyun sesi.

Vadinin kalbine inerken çok dikkatli olmalıyız. Eğer manzaraya bak

mak istersek duralım; sağlamca tutunup bakalım. Güzel bir günü dikkat

sizlikle ziyan etmek istemeyiz değil mi? Eğer bir gün buraya profesyonel 

dağcı olarak gelirseniz o zaman söz, hiçbir uyarıda bulunmayacağım, o 

zaman gönlünüzce dolaşabilirsiniz bu arazide; ama şimdi söz dinleme 

zamanı.
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