
T.C.
DADAY KAYMAKAMLIĞI

Daday

DADAY - 2014



T.C.
DADAY KAYMAKAMLIĞI

Tel: 0.366 616 10 01
www.daday.gov.tr

e-posta: daday@icisleri.gov.tr
Facebook: Daday Kaymakamlığı

Twitter: @Dadaykymk

ISBN: .....................

Yayın Kurulu ve Fotoğraf  Sanatçıları
Ahmet DEMİRTAŞ

Berat MEMİŞ
Mehmet TAŞ

Suat Cumali GÜNGÖR
Hamdi BIYIKLIOĞLU 
Halil Serdar BIYIKLI

Ocak 2014



Kastamonu’nun şirin ilçesi Daday, 
gezip görülmesi gereken pek çok 
güzelliği barındırıyor. Karadeniz’in asil 
şehri Kastamonu’ya 30 km mesafede 
yer alan Daday, tabiat güzellikleri 
bakımından müthiş bir zenginlik 
sunmakta. Ballıdağ, Yumurtacı, Taşçılar, 
Bezirkan göletleri, Elveren, Kelebek ve 
Soğucaova yaylaları görülmeye değer 
olup, doğa aktiviteleri bakımından çok çeşitli fırsatlar sunmaktadır.

Daday, doğal güzellikleri kadar geçmişten günümüze tevarüs eden tarihi dokusu ve 
damak tadıyla da göze ve gönüllere hitap etmektedir. Daday’ı görme şansı bulanlar Daday’ın 
sokaklarında tarihi evlerin arasında geçmişe yolculuk yapabilecekleri gibi yöresel yemeklerin 
ve organik ürünlerin ve dahi etli ekmeğin tadına bakabilecektir. 

Elinizdeki çalışma, Daday’ı tanıtmaya matuf, az söyleyip çok gösterme niyetiyle ortaya 
çıktı. Çalışmada, geniş bir potansiyelden ancak cüzi bir kısım güzellik örneklenebildi. Gerisi 
mi? Gerisi Daday’ın kendi bağrında…

Çalışmada emeği geçenlere çok teşekkür ediyor, çalışmanın Daday’ın tanıtımı ve 
markalaşması adına hayırlı olmasını diliyorum.

SUNUŞ

Zafer SAĞ
Daday Kaymakamı

Eski Hükümet Konağı
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Daday’dan genel görünüm...
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İlçemiz Batı Karadeniz Bölgesinde Kastamonu iline 
bağlıdır. 

973 km2 yüzölçümüne sahip olup, toplam nüfusu 
9.252’dir. Denizden yüksekliği 850 metredir. Doğal 
tabiat güzellikleri ve ormanlarla kaplıdır. 

Daday adının Türk- İslam çağından önce Dadybra 
olduğunu, MS 6. yüzyılda yaşayan Harekles’in 
(Synekdemos) adlı eserinden öğreniyoruz. Dadybra  
(Dadibra) kelimesinin orman yetişmesine elverişli 
toprak anlamına geldiği söylenmektedir.

DADAY’IN TARİHİ

Daday’ın bir yerleşim yeri olarak seçilmesi MÖ 5.000 
yıllarında Kastamonu ile aynı yıllarda olmuştur. 

İlk defa yerleşenler Gasgaslar diye yazılı belgelere 
geçen Kaşka Türkleridir. Daha sonra Etiler, 
Paflagonyalılar, Kimmerler, Lidyalılar, Persler (MÖ 
4.yy’da), Yunanlılar, Rumlar, Romalılar, Araplar, 
Danişmentler, Selçuklular, Çoban Oğulları, 
Candaroğulları ve Osmanlılar bu toprakları yerleşim 
yeri olarak seçmişlerdir.

Uzun yıllar Türk, Bizans mücadelesine sahne 
olduktan sonra Türklerin buraya yerleşmesi 1214 
yılında olmuştur.

Selçuklu sultanları tarafından ikta olarak verilen 
Kastamonu ve yöresinin sahipleri Bizanslılara karşı 
daimi mücadelede bulunan Türklerin idarecileri olan 
Çoban ailesidir. Bu aile Oğuzların Bozoklar kolunun 
Kayı soyundan gelmektedir.  Kayı topluluğu da 

Selçuklu döneminde Kastamonu - Ankara arasında 
yerleştirilen otuz bin çadırlık Türkmen grubuna 
dahildir.

Bu aileden bildiğimiz,  Beylerbeyi unvanı ile anılan 
Emir Hüsamettin Çoban Bey, Eflani - Daday ile 
Kastamonu arasında yerleşmiştir.

1291 yılında beylik topraklarının Şemsettin Yaman 
Candar tarafından alınması ile Çobanoğulları Beyliği 
son bulmuş, Candaroğulları Beyliği başlamıştır.

Daday’ın Candaroğulları zamanında Ankara ile 
Kastamonu arasında yer alan 25 büyük yerleşim 
yerinden biri olduğunu tarihi kaynaklardan 
anlıyoruz. 

Fatih Sultan Mehmet’in 1460 yılında Candaroğulları 
beyliğini ortadan kaldırmasından sonra Osmanlı 
devletine katılmıştır.

Daday’ın 1869 yılında yayınlanan Kastamonu 
Salnamesine göre Kastamonu Sancağının ilçesi 
olduğu bilinmektedir.

TARİHİ YERLERİ ve KONAKLARI

Honsalar Tepesi Tümülüsü, Meyre Mabeti, 
Kaya Mezarları, Ali Paşa Cami, Balaban Konağı, 
Mustafa Şükrü Efendi Konağı, Daday Hükümet 
Konağı, Seyyidi Bey Oğlu Konağı, gezilip görülecek 
yerleridir.

DADAY
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DOĞAL GÜZELLİKLERİ

Maşadüzü, Soğucova, Halaçoluğu, Elveren, Kelebek 
Yaylaları, Yumurtacı, Taşçılar ve Bezirgan Hazım 
Kılıç Göletileri mesire yerleridir. Yaylalarda bulunan 
ve eczacılıkta kullanılan çiçeklerden bazıları; Yabani 
Gonca, Kan Damlası, Çoban Çantası, Kadın 
Tuzluğu, Yüksük Otu, Orkide, Sığır kuyruğu, 
Kantoron, Yabani Hardal, Ardıç türleri, yabani 
hayvanlar, kelebekler ve Gürleyik Şelalesi görülmeye 
değer. 

YEMEKLERİ

Yörenin mahalli yiyecekleri Türk mutfağının zengin 
ürünlerini teşkil eder. Bunların başında Etli Ekmek 
gelir.
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YÖRESEL EL SANATLARI

A. Yayık, çalmaç, tıkır, güvlek: Bunlar el 
sanatlarımızın en orijinal olanlarıdır. En çok 
Geriş, Kızsini, Hasanağa Köyü’nün Demirci 
mahallesinde yaşatılmaya çalışılır.  Gürgen 
(Köknar) ağacı yarılarak parçalar hazırlanır. 
Bu parçaların boyları, yapılacak işe göre kesilir. 
Baca veya ateşte kurutularak, içine konulacak 
süt, yoğurt veya suyu kokutmaması sağlanır. 
Parçaları, ağaç planya ile temizlenir. Yanları 
düzeltilir, yivler açılır.

B. Daday Sandalyesi: Yaşamaya çalışan el 
sanatlarımızdan biride sandalyedir. Akpınar

Köyü yakınlarında yapılmaktadır. Malzeme 
olarak gökçe ağaç kullanılır. Ayaklarının 
açılmaması için teller yardımıyla birbirine 
bağlanır. Otantik görünümlü bu sandalyeler 
ancak sipariş üzerine yapılır.

C. Daday El Dokumaları: Ürünleri, 
kendine özgü yöntemlerle elle, ve basit aletlerle 
ağaç tezgahlarda dokunan, standart bir üretimi 
olmayan ürünlerdir. Birbirine benzerler 
ancak; tıpa tıp aynısı değillerdir. Bu nedenle 
kendine özgü kıymetleri vardır. Renkleri beyaz, 
natüreldir, içerisindeki motifler isteğe bağlı 
olarak renkli olabilir.

Bu dokumalar, masa, sehpa örtüsü, elbiselik, 
cibinlik, perdelik çarşaflık, peştamal, peçete 
ve ev dekorasyonunda kullanılmaktadır. El 
dokumaları olduğundan, kıymetleri fazladır.
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ATLI TURİZM ve AT YARIŞLARI

İlçemizde Konaklama ve Atlı Turizm yapılabilecek 
tesisler mevcuttur.

Kılık kıyafet inkılâbı için Kastamonu’ya gelen 
Atatürk 30 Ağustos 1925 günü Daday’ı ziyaret 
etmiştir. Bu nedenle Dadaylılar her yıl 30 Ağustos 
günlerini büyük bir coşkuyla kutlarlar. Gelenek 
haline getirdikleri at yarışları ile bir festival 
havasında, binlerce kişinin katıldığı bu törenlere, 
ülkenin değişik yerlerinden misafirler katılır. 

Atatürk’ü Kıyık Tepesi’nde atlıların karşılaması bu 
günkü at yarışlarına ilham kaynağı olmuştur.

TARİHİ YERLER

Balaban Konağı: Daday’a 5 km. uzaklıktaki 
İnciğez köyüne bağlı Çiftlik mahallesindedir. Binanın 
1632 yıllarında yapıldığı belirtilmektedir. Güney-batı 
köşesindeki  oda önemlidir. Kapı, tavan ve dolaplar 
Osmanlı ahşap işçiliğinin en güzel örneklerini 
sergilemektedir. Duvarlardaki hat yazıları H.1312 
yani 1895 yılında yazılmıştır. 

Mustafa Şükrü Efendi Konağı: Sarıçam 
Köyü’ndedir. İki katlı olarak karşımıza çıkar, 
geleneksel köy evleri planına göre yapılmıştır. Ahşap 
mimarisi göze çarpmaktadır. Güney batı köşesinde 
yer alan oda önemlidir. 
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Daday Hükümet Konağı: Bina Dadaylılar 
tarafından 1891 tarihinde 3 ay 20 gün gibi kısa bir 
sürede, yöreye özgü ahşap mimarisi ile yapılmıştır.

30 Ağustos 1925 tarihinde Atatürk’ü, 1938 yılında 
zamanın Cumhurbaşkanı Sayın İsmet İNÖNÜ ve 28 
Mayıs 1994 tarihinde ise K.K.T.C. Cumhurbaşkanı 
rahmetli Rauf  DENKTAŞ’ı ağırlamıştır.

Bina yapıldıktan iki yıl sonra, 1893 tarihinde, ünlü 
Türk Edebiyatı şairlerinden Şair Eşref  Bey, İlçede 
Kaymakamlık yapmış, Kaymakamlık odasının 
tavanını ve duvarlarını süsletmiştir.

Seyyidi Bey Oğlu Konağı: Ağustos 1925 
tarihinde Atatürk’ü misafir eden bu konağın yapım 
tarihi 03 Nisan 1912’dir.

Oda ve salonlarda ahşap işçiliğinin en güzel örnekleri 
sergilenmiştir. İkinci kattaki kuzey batı köşesindeki 
odada Atatürk ağırlanmıştır. 

Honsalar Tepesi Tümülüsü: Alipaşa Köyünün 
hemen girişinde yer almaktadır. MÖ 6. yüzyılda 

Lidyalılar zamanında yapıldığını söyleyebiliriz. İlçede 
toplam yedi adet tümülüs mevcuttur.            

Meyre Mabeti: Daday’a 40 km. uzaklıktaki 
Aktaştekke Köyü’ne bağlı Meyre mahallesindedir.             

Mabet’in kitabe tercümesi şöyledir; “Hayırlı olsun. 
Atalarının taptığı tanrı Zeus Benitemas’a müdür, 
atadan kalma kabile reisliğini alan, mukaddes 
yerleri kurmuş, hususi has ve birinci memur olan ve 
mabedin temelini atan ve Arimios diye isimlendirilen 
Gaios’un oğlu Markos  Aurellios Alexandros ki o 
kabile reisi has kurucu, besleyici, Pontus eyaletinin 
baş rahibi olup pek itibarlı, Amastris şehrinin en 
büyük memuriyetini icra etti. Bitinya ve Pontus 
eyaletinin baş rahibi idi. Mukaddes Antnios tafından  
(İmparator Caracalla) şöhret gördü. Devletin bütün 
hürmetli memuriyetlerine itibar kazandı. Nihayet  
Aurellios Alekxandros  279 yılında hevesle mabeti 
yaptı ve techiz etti”.

Bina önce tapınak  (mabet) olarak yapılmış ancak, 
Roma İmparatorluğunun İS.313 de Hıristiyanlığı 
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kabul etmesinden sonra kiliseye çevrilmiştir. Bu 
nedenle mabet denilmektedir. 

Kaya Mezarları: Daday’a 6 km. uzaklıktaki 
İnciğez Köyündedir. Gök Irmağın ilk çıkış kaynağını 
oluşturan Daday Çayı’nın hemen güney yamacında, 
dik inen kayalıklar üzerine oyulmuştur.

Kaya mezarlarından çok kaya evlerinin özelliğini 
taşımaktadır. Kalıntı incelendiğinde; üç kat olduğu 
ve her katında üçer oda olmak üzere dokuz mağara 
odasından oluştuğu görülmektedir. Her odadan diğer 
odalara geçilmektedir. Tarihi bir kayıta rastlamak 
mümkün değildir.

Taşlı Bayır Sarkıt Mağarası: Sekiz-on odadan 
ibarettir. İçerisinde yaklaşık yüz metre yürümek 
gerekmektedir. Çevresindeki dehlizlerin nerelere 
kadar uzandıkları belli değildir. Sondaki iki odanın 
tavanından sular akmaktadır. Bu suyun neticesinde 
bir metreden dört metreye uzanan beyaz renkli 
sarkıtlar inmektedir.

Bu doğal mağara yer altı su kaynaklarının toplandığı 
depoların en güzel örneklerindendir.

Daday’a 12 km. uzaklıkta Akılçalman köyü sınırları 
içerisinde, Hızar deresi mevkisindedir. 

Ali Paşa Cami: Ali Paşa Köyü’ndedir. Kesme 
taştan yapılan kitabesinde H.796 - M.1390 
yazmaktadır. Candaroğulları’nın en kuvvetli 
zamanlarında 2.Süleyman Paşa (1385 - 1392) 
zamanında yapıldığı anlaşılmaktadır.

Daday’da pek çok ilim ve din adamının yetiştiğini 
görmekteyiz.

Hayrettin Hızır: Fatih Sultan Mehmet’in 
hocasıdır. Halil Hayrettin’in talebesi olan Hayrettin 
Hızır, İstanbul’un büyük medreselerinde müderrislik 
yaptıktan sonra saraya geçmiş. Sultan Selim’in 
kendisine büyük saygı duyduğu âlim olarak şöhret 
bulmuştur. H.900’ lü yıllarda ölen Hayrettin Hızır, 
Kastamonu İl’inin Daday ilçesindendir. Alim, fazilet 
sahibi, sohbeti hoş ve mütevazı bir şahsiyet olan 
hayrettin Hızır’ın devrin büyük alimlerin arasında da 
müstesna bir yeri vardı.

Hayrettin Evhat: Kanuni Sultan Süleyman’ın 
hocasıdır. (öl. H.950) “Kanuni Sultan Süleyman 
27 Nisan 1495’te Trabzon’da doğdu. Babasının 
Trabzon sultanlığı zamanında, küçük yaşlarında 
Daday’da bir hak dostu olan Evhad oğlu Hayrettin 
Efendinin yanına yetiştirilmek için verildi. Akli ve 
nakli ilimlerde âlim, fen ilimlerinde bilgi sahibi oldu. 
Kuyumculuk sanatını öğrendi. Tarihçi Hammer 
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eserlerinde “hocasını hiç yanından ayırmazdı gittiği 
yerlere onu da götürdü diye bahseder.”

Miralay Halit Akmansü: 2 Eylül 1922 günü 
Uşak’ta Bölmelik Tepe’de Yunan Kuvvetleri 
Başkumandanı General Trikopis ve General 
Dijennis, Albay Yuvanis, Albay Kalinalis’i esir 
almıştır. 

ATATÜRK’ÜN DADAY’A GELİŞİ 

Her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramını Dadaylılar 
büyük bir coşku ile kutlarlar. Çünkü o gün, 
Atatürk’ün Daday’a ziyaretlerinin yıldönümüdür.

Atatürk’ü Kıyık Tepesi’nde atlıların karşılaması bu 
günkü at yarışlarına ilham kaynağı olmuştur.

Kılık kıyafet inkılâbı için Kastamonu’ya gelen 
Atatürk’ü Dadaylılar ilçelerinde görmek istiyorlardı. 
İlçenin ileri gelenlerinden oluşan bir heyet 
Kastamonu’ya giderek Atatürk’ü Daday’a davet 
ettiler.

30 Ağustos 1925 günü Atatürk ve yanındakiler  
(zamanın Kastamonu Valisi Fatin Güvendiren 
ve İnebolu Belediye Başkanı Hüseyin Kâşif  Bey 
(Karagülleoğlu)  bir otomobille saat 14.00’de 
Kastamonu’dan Daday’a hareket etti.

Atalarının Daday’a geleceğini duyan Dadaylılar 
ilçenin girişindeki Kıyık mevkiini doldurmuşlardı. 
İlçelerini zafer tak’ları ile süslemişler, kadınlar 
mahalli giysileri içersinde, erkekler yeni serpuşlarıyla,  
kalabalık bir atlı grubu karşılamaya hazırlanmıştı.

Saat 15.20’de beklenen an gelmişti. Paşa Dadaylıları 
başını eğerek selamladı. Alkışlar arasında Hükümet 
binasına gelen Atatürk, bütün daire memurlarını 
kabul etti. Daha sonra eski Belediye binasında 
misafir edilen Atatürk, burada Daday’ın sakinleri ve 
köylüleri ile ilçenin sorunları üzerinde sohbet ettikten 
sonra, balkona çıkarak konuşma yaptı.

Belediye binasından çıktıktan sonra Seydibeyzâde 
Abdullah Efendi Konağına gitti.   

Seydibeyoğlu konağında yemek verildi, balkonunda 
kahve ikram edildi. Nihayet ayrılık saati yaklaşmıştı. 
Saat 17.00’da Kastamonu’ya hareket ettiler. 
Dadaylılar da peşinden Kıyık mevkiine kadar 
gelmişlerdi. Daday’dan çok iyi duygularla ayrılan 
Atatürk Kıyık’ta otomobilini durdurarak indi.

- Durun, “ŞU GÜZEL DADAY’A BİR DEFA 
DAHA BAKAYIM.” Diyerek ilçeyi uzun uzun 
seyretti ve tekrar vedalaşarak ayrıldı.
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“Bindokuzyüzyirmibeş” bizim gurur yılımız

Zafer Kupası için koşar hep atlarımız.
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Önceleri kerpiç, sonraları tuğla dolgu ahşap köy evlerinde 
birkaç ihtiyar kalmıştır bacayı tüttüren...
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Yeşillikler arasında bir tarihi konak;  
nerden baksan dörtyüz yıllık...
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Orman eteklerinde yeşillikler arasında  
küçük ahşap evlerden oluşan mezralar,  

Daday köylerinin birer parçasıdır.

Daday’da ATV’ler ile dolaşmanın keyfi bir başkadır...
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Her çiçekten bal alan arılar,  
hür uçan kelebekler,  
Daday yaylalarında sayısız seçenek bulur,  
çiçek denizinde yüzerler.
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Daday’ın yeşil vadileri,  
göletleri ve masmavi seması kuşlar için  
iyi bir yaşama mekanı sunar.
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Çocuklar 
doyasıya yaşar 
çocukluklarını, 
kelebekler türlü 
türlü çiçeği okşar 
defalarca...
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Göletlerde ve Cörmeren çayında balık tutmanın eşsiz tadını  
gün boyu yaşayabileceğiniz bir yer, Daday...
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Cörmeren çayında  
su kovuklarında elle balık tutabilirsiniz, 
cesaretiniz varsa...
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??????
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Sonbaharı bir başkadır Daday’ın.  
Yaprakların sarısı yeşilin en güzeliyle  
sarmaş dolay olarak karşılar kış mevsimini.
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Suların soğukluğu, berraklığı ve  
temizliği o kadar etkilidir ki,  

akan suyun hepsini içmek istersiniz  
kıyısında dolaşırken...
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Soğuk çiy damlaları dantel gibi 
örmüş nazenin yapraklarının etrafını

Doğa yürüyüş alanları öyle farklı 
seçenekler sunar ki misafirlerine, 
sonsuza erişmek ister yola 
koyulanlar...
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Kim bilir kaç ustanın el emeği izi var kalan bir kaç kiremit üzerinde!.. 
Tabiata canlılık veren biraz da insan  değil mi?
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Dağ yamaçlarında yapraklar, 
otlar arasında saklanır gibi 
durur mantar..

Buldukça hırslanırsın 
toplarken; yorulmak bilmeden 
koşarsın bir başka çalı 
dibine...
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Mantar çok önemli bir ekonomik destek sağlar Daday köylüsüne, sepet sepet, kasa kasa 
mantar gider İstanbul’da yaşayan eşe dosta. Kanlıca kralıdır dağ mantarının.
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Hayat, her zaman sakindir Daday yaylalarında...
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Bir başka güzellik yansır her yörede...
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Tabiat her türlü güzelliğini cömertçe sunmuş bu şanslı topraklara...
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Kış bir başkadır Daday’da.  
Şehir hayatı, köy hayatı kış manzarasıyla  

karışır birbirine, yollar geçit verir tüm güzelliklere
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Av hayatı bir başka güzelliğidir Daday’ın.  
Ağaçların pus rengi alt etmiş maviliğini göletin.
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Kar altında kalan çatma samanlıklar  
hazine saklar gibi korur içindekileri.
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Bu tilki kimbilir ne kurnazlıklar düşünür beyazlıklar içinde...
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Göç nedeniyle boşalan köyler, dumansız evleri  
bir tablo gibi sunar tanıklarına...
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Donmamak için yalvarır gibidir su birikintileri..  
Bu gün etrafını kuşatan karlar, baharda güç verir, çağlayan olur derelerde...
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Eski mimari evler  
direnir yeni boyaları üzerinde taşımamaya,  
kirecin beyazlığını ister her zaman yıllar öncesindeki gibi...
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Güvercinler kış mevsiminin sesi ve nefesi olur sokaklarda...
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Ahşap konaklarda yılların süsleri  
ayakta kalmaya çalışır, değneğine dayanarak  
hayvanlarını izleyen sevimli nene gibi...
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Kış ayları bir başka güzeldir Daday’da...
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Konaklar zamana karşı destek bekler sahibinden 
ihtişamını kaybetmeden.
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Köpekçioğlu Konağı en şanslı konaklardandır Daday’da. 
1925 yılında Cumhuriyetimizin Kurucusu  
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü misafir etmiş.  
2006-2007 yıllarında hatırı sayılı bir onarımdan geçerek 
eski ihtişamını korumasını bilmiştir.  
Halen dokumacılık sanatının merkezi durumundadır.

İksir Hanım Konağı olarak ad değiştiren  
günümüz modern çizgileri ile donatılan  
Keskinler Konağında “Her gün yeniden doğmak”  
fikri yaşatılır ziyaretçilere.
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Vadileri dolduran mavi dumanlar, aydınlık olur karanlık çöken yaylalara...
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Çatma yapılar  
eskinin mirasıdır bilene.  

Sevimli beyaz kedi sahiplenmiş  
bu mirası anlaşılan...
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Ahşap konakların  
en önemli özellikleri tavan süslemeleridir.  

Sahibinin zenginliğini yansıtır bu süslemeler. 
Ne kadar ince işçilik varsa 

 artar ihtişamı konağın.
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Ahşap kapı süslemeleri 
bir başka güzelliğidir 

konakların.
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Anadolu insanı.  
Yükü hafif, öküzleri diri anlaşılan.  
Ardına bakmadan yürüdüğünden belli...
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Tekerleklerin ritmine öyle ayak uydurmuş ki; 
Öküzler aynı açı ile atmakta adımlarını...
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Sabana yol göstermiyor da, bütün yükü kendi çekiyor gibi çiftçi kardeşimiz...
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Ballıdağ ormanlarında yetişen gümrah ağaçlar 
ahşap işçiliğine güç verir Daday’da.  

Boy boy sepetler geniş ve düzgün bir şerit gibi 
ayrılabilen söğüt dallarının örülmesi ile şekillenir. 

Kahverengi fındık dalları  
desen  katar  köşe bağlantılarına...
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Usta, ufak bir eğriliğe tahammül 
etmez Daday sandalyesini 

yaparken; törpüler parçaları  
parmaklarının yontulmasına 

aldırış etmeden...
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En maharetli iş su tıkırı yapmak 
olsa gerek. Kenar açılarını iyi 
tutturamazsan saklamaz  
suyu içinde...
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Demir işleri de yapılır yıllardır Daday’da. 
Emektar usta erken açar, geç kapatır dükkanını... 
Ömrünü bu ocak başında geçirdiğini söyler dostlarına gururla...
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Bereketli yaylalar iyi besler,  
çabuk büyütür buzağıları. 
Etin lezzeti, sütün kıvamı  
bir başka olur Daday’da...
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Renk renk kıyafetler içindeki  
nenelerin her hareketi vakur bir 

duruşu yansıtır..
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Ne kadar uzağı görebilir ki 
bu solgun bakışlar?

İçerideki karanlık daraltmış 
anlaşılan gönlünü..
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Yün iplikler, ilmek ilmek 
dokunarak nakış olur, 

desen olur ahşap dokuma 
tezgahlarında.
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Hey gençlik hey!..

Çapaya dayanıp  
durmak var mıydı o günlerde?..
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Önce gözle doyurur, Daday etli ekmeği, 
Tadını unutmazsın bilsen elle yemeği...
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Sıcak köy ekmeğinin tadı bir başka olur tereyağı ile.

Önce fırını silip temizlemek  gerekir kömür tozlarından...
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KONAKLAMA YERLERİ

• Daday Öğretmenevi Müdürlüğü
 Tel: 0366 616 20 22

• İksir Resort Town  
(İksir Hanım Konağı)

 Adres: Daday Kelebek Mah. 37860 
Daday - Kastamonu  
Tel:   0366 616 10 16 
Faks: 0366 616 10 46 

• Çömlekçiler Atlı Turizm - 
Uluslararası Atlı Spor Turizm 
Merkezi

 İrtibat: 0 366 6161097
             0 544 6161097
 Adres: Çömlekçiler Köyü 37860  

Daday -  Kastamonu

• Daday Barış Atlı Turizm
 İrtibat: 0 366 6214218
             0 544 9160408
 Adres: Çömlekçiler Köyü 37860 

Daday – Kastamonu

UZAKLIKLAR

Daday – Kastamonu 30 km.
Daday – Ankara 280 km.
Daday – İstanbul 510 km.

ÖNEMLİ TELEFONLAR (0366) 

Kaymakamlık : 616 10 01
İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü : 616 10 31
Belediye Başkanlığı : 616 11 81
Devlet Hastanesi : 616 20 97
Toplum Sağlığı Merkezi : 616 10 30
Emniyet Amirliği : 616 10 55
İlçe Jandarma Komutanlığı : 616 10 13
İlçe Müftülüğü : 616 10 23
Tapu Sicil Müdürlüğü : 616 11 49
Nüfus Müdürlüğü : 616 11 61
İlçe Özel İdare Müdürlüğü : 616 11 72 
Mal Müdürlüğü : 616 11 12
Milli Eğitim Müdürlüğü : 616 14 96
Sağlık Grup Başkanlığı : 616 20 97
Orman İşletme Müdürlüğü : 616 10 56
İlçe Tarım Müdürlüğü : 616 10 43
Halk Kütüphanesi Müdürlüğü : 616 11 60
T.C. Ziraat Bankası Müdürlüğü : 616 10 11
Posta Merkezi Müdürlüğü : 616 14 15
Bedaş İşletme Şefliği : 616 11 82
Sos. Yar. Day. Vakfı Müdürlüğü : 616 12 24
İlçe Spor Müdürlüğü : 616 12 25 
Halk Eğitim Merkezi : 616 11 58
İtfaiye : 616 11 63

DADAY REHBERİ


