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24. SÖYLEġĠ 

KARABÜK’ÜN GÖLGESĠNDE SAFRANBOLU 

▬ Safranbolu-Karabük yönetsel bağlantısı,  tarihsel süreçte nasıldı? 

 ▬ Safranbolu, Cumhuriyet dönemine Kastamonu‟nun en büyük ilçelerinden biri 
olarak girmiĢ; 1927 yılında Kastamonu‟dan alınarak  Zonguldak‟a bağlanmıĢtır. 
Bu bağlantıyı, oğlu Doğu KARAOĞUZ‟un özel arĢivindeki bilgilere göre, Tahir 
KARAUĞUZ sağlamıĢtır. Zonguldak‟ın il olma sürecinde 1927‟de Zonguldak‟a 
gelen heyete, Safranbolu‟nun Zonguldak‟a bağlanması gerektiğini bütün delille-
riyle ortaya koyduğunu ve önerisinin uygun bulunduğunu anlatan Tahir 
KARAUĞUZ, bahsettiği delillerin ne olduğunu açıklamamıĢ bulunmaktadır.  

  Karabük ise,  Demir-Çelik Fabrikaları‟nın temelinin atıldığı 1937 yılında  
Safranbolu‟nun AktaĢ Bucağına bağlı Öğlebeli köyünün bir kaç hanelik bir ma-
hallesidir. 1941 yılında AktaĢ Bucağı kaldırılarak Karabük, Safranbolu‟ya  bağlı 
bir Bucak merkezi, 1953 yılında 6068 sayılı yasayla Zonguldak‟a bağlı bir ilçe 
merkezi ve 1995‟te de 550 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle il merkezi ola-
cak; Safranbolu da, Zonguldak Ġli‟nden alınarak Karabük‟e bağlanacaktır. 

▬ Geçen yüzyılın ilk yarısında, Karabük  Demir Çelik Fabrikaları’nın kuru-
luĢu ve Karabük’te yeni bir kentin doğuĢu, çok yakındaki ilçe merkezi Saf-
ranbolu’yu nasıl etkilemiĢtir? 

▬ Bu soru, hemen hem olumlu ve hem de olumsuz yönden etkilemiĢtir; ancak 
olumlu etkileri olumsuzlukları göz ardı ettirecek boyutlardadır; olumsuz etki, 
uzunca bir süre, Safranbolu‟nun Karabük‟ün gölgesinde kalıp, geliĢememesidir; 
buna karĢılık olumlu etkiler, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan Safranbolu‟ya 
çok değerli katkılar sağlamıĢ olmasıdır denilerek kısaca yanıtlanabilir. 

● ĠSTASYONUN ADI NĠÇĠN “SAFRANBOLU” DEĞĠL?  

 Bu özet nitelikteki açıklamayı geniĢletmeye gerek vardır. Z.Fahri 
FINDIKOĞLU, “Kuruluşunun XXV.Yılında KARABÜK (1937-1962)” adlı yayında; 
“...Türkiye haritası üzerinde Karabük adı nerede görülüyor? Bu suali 1935 den 
evvel kendimize sormak imkansızdı...1935 tarihine kadar   Karabük bir başka 
köyün, Öğlebeli’nin bir mahallesi idi… Ankara’yı Zonguldak’a bağlarken bir küçük 
istasyona ad verilmesi esnasında iki kilometre ötedeki bu köy mahallesi adı, yani 
Karabük ismi kullanıldı.” diyerek Karabük‟ün öne çıkıĢını, yeni demiryolu güzer-
gahındaki bir istasyonun adı olmasıyla baĢlatır.  

  Cumhuriyet‟le baĢlayan anayurdu demir ağlarla örme çırpınıĢının en 
önemli hattını oluĢturan  Ankara-Zonguldak demiryolu,  1930‟lu yılların ortalarına 
yakın yöreye ulaĢtığında (zamanın Safranbolu Belediye BaĢkanı Osman AKIN‟ın arĢivindeki 

bir fotografın arkasında, Karabük istasyonuna trenin ilk kez, 01 Haziran 1934 tarihinde geldiği 

yazılıdır), buradaki istasyona, diğer yerlerdeki genel uygulamanın aksine, en yakın 
büyük yerleĢim yerinin adının değil, Sayın FINDIKOĞLU‟nun deyimiyle bir “köy 
mahallesi”nin adının verilmesi, Safranbolu için bir dönüm noktasıdır. Karabük‟ün, 
Safranbolu‟yu gölgelemesi, Demir -Çelik Fabrikaları‟nın kuruluĢu ya da Karabük 
kentinin doğuĢu öncesi, bu noktada baĢlar demek daha doğrudur.  
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   Ġstasyona Karabük yerine, baĢka yerlerdeki genel uygulama gibi, en yakın 
büyük yerleĢim yeri olan Safranbolu adının verilmesini,  o dönemin Safranbolu 
yerel yöneticilerinin istemedikleri söylentisi Safranbolulular arasında yaygındır. 
Zamanın önde gelen Safranbolulularının ve özellikle Belediye yönetiminin, “is-
tasyona temizlik işçisi ve zabıta memuru göndermek gerekir, nemenaçatın (bize 

ne, nemize lazım), istasyona Safranbolu denilmesin” diyerek  karĢı çıktığı söylenir.  

 

1932 yılı Cumhuriyet Bayramı‟nda çekilen bir fotografta, istasyonun adı, 
el yazısıyla  “Safranbolu-Karabük İstasyonu” diye kaydedilse de,  fotograf büyü-
tüldüğünde, görüleceği üzere,  istasyon binasının sol cephesinin saçak altındaki 
tabelasında, sadece “Karabük” yazmakta ve  ilk tren 1934 yılında Karabük‟e 
gelmeden en az iki yıl önce,  istasyonun adının kesinleĢtiği anlaĢılmaktadır. 

 

 ● SAFRANBOLU  VE  KARABÜK 

Ġstasyondan sonra, 1937 yılında temeli atılan Demir Çelik Fabrikaları da, 
doğal olarak “Karabük” adıyla anılacaktır. Karabük‟te sadece   Demir Çelik Fabri-
kaları‟nın değil, onunla birlikte, 1937 yılında aynı zamanda, ilerde “Cumhuriyet 
Kenti” olarak adlandırılacak yeni bir kentin de temeli atılmıĢ olur. Ancak baĢlan-
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gıçta, Karabük‟ün bir iĢ ve çalıĢma merkezi olması, asıl kentleĢmenin Safranbo-
lu‟da gerçekleĢtirilmesi ve özellikle fabrika personeline yapılacak konutlar ile 
sosyal tesisler için Karabük‟ün bağlı olduğu ilçe merkezi Safranbolu‟nun, çok 
daha uygun olacağı dile getirilir. 

  Bu amaçla, Safranbolu‟da,  Kıranköy ile Bağlar arasındaki,  “Hastarla” adı 
verilen alan önerilir. Safranbolu konusunda çeĢitli araĢtırmaları bulunan Uğurol 
BARLAS, 2015 yılı baĢında yayınlanan “Geleneksel Açıdan Safranbolu Tıp Tari-
hine Bir Bakış” adlı kitabında Safranbolu yerel yöneticilerinin, “kasabamızın ahla-
kı bozulur” gerekçesiyle Hastarla‟yı vermek istemediklerini ileri sürmekte ise de, 
bu uydurma bir söylentidir. Doğrusu; “orası bizim buğday tarlalarımızdır; 
Hastarla’ya inşaat yapılırsa, ekin ekecek yerimiz, yiyecek buğdayımız kalmaz” 
diye Safranboluluların karĢı  çıkmıĢ olmalarıdır. Bu konuyu Safranbolu halkı ken-
di arasında tartıĢa dururken; aslında, yeni yerleĢim yerinin Karabük‟te,  bugünkü 
YeniĢehir‟in bulunduğu alan olması, doğru ya da yanlıĢ  daha ön plandadır. 

 Teknik personelin, kendilerine ivedi bir gereksinme olduğunda çok kısa 
sürede fabrikaya ulaĢabilmeleri açısından, konut alanının fabrikaya yakınlığı doğ-
ru bir yaklaĢım olsa da, çevre ve hava kirliliğinin kaçınılmaz olduğu  bir yerde 
onbinlerce kiĢinin yaĢamak zorunluluğu içinde bırakılması herhalde yanlıĢtır. 
10.10.1938 tarihli Zonguldak Gazetesi‟nde Tahir KARAUĞUZ‟un “Bir gezi notla-
rından” baĢlıklı yazısından öğrenildiğine göre, 1938‟te Karabük‟te ”YeniĢehir”i 
oluĢturmak  için 4,5 milyon lira ayrılır. 

 
Türkiye‟nin ilk büyük sanayi kuruluĢu: Karabük Demir Çelik Fabrikaları 

 

  Ancak, Karabük dıĢında Safranbolu‟da da Demir Çelik Fabrikaları‟nın 
sosyal tesisleri ve konutları olması arzusu, ileriki yıllarda da söz konusu olmaya 
devam eder. Bu konuda sergilenen olumsuz tutumlar üzerine, zamanın Safran-
bolu Belediye BaĢkanı Osman AKIN‟ın özel arĢivindeki belgelere göre, Safranbo-
lu Kaymakamı Niyazi AKI, Zonguldak Valiliği‟ne gönderdiği, Demir Çelik Mües-
sesesi tarafından Safranbolu‟da mahalle inĢasının yararlı olmayacağına iliĢkin 
Ekonomi Bakanlığı‟nca ileri sürülen hususlara yanıt oluĢturan 22.11.1944 tarih  
ve 333/836 sayılı çok uzun yazısında özetle Ģunları dile getirir: 
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 “...Karabük 250 rakımlı, sıtmalı, Soğanlı ve Araç çaylarının aktığı dere 
içindedir. Arazi rusubidir. Civarla mukayese edilince adeta yeşillikten mahrum-
dur… Buna mukabil Safranbolu’da teklif edilen arazi 550 rakımlı, sıtmasız, geniş 
ufuklara bakan ve yurdumuzun en güzel meyvelerini yetiştiren Bağlar mevkiinde-
dir...Diğer taraftan... başımızda olan en büyüğümüz, Yüce Milli Şefimiz, Safran-
bolu halkını dere içerisindeki gayri müsait mahalden çıkararak bol havalı, ziya-
dar, açık araziye nakletmek isteğindedir. 400 rakımlı bu dere, herhalde Karabük 
deresinden daha iyi durumdadır…” 

 Tüm bu haklı gerekçelere  karĢılık Safranbolu, sosyal konularda ve yatı-
rımlarda, Demir-Çelik Fabrikaları‟nın hep ilgi alanının dıĢında kalır. Sadece, 
1950‟li yılların sonlarında o dönemin Safranbolu Belediye BaĢkanı merhum Ömer 
AN‟dan öğrendiğime göre, kendisinin,  zamanın ĠĢletmeler Bakanı Samet AĞA-
OĞLU‟na ricası üzerine,  Arslanlar‟daki Belediye bahçesi, T.Demir Çelik ĠĢletme-
leri tarafından  10 bin liraya  satın alınıp, buraya 1960‟lı yılların baĢlarında bir iĢçi 
lokali yapılmakla yetinilir. 

● SAFRANBOLU ĠLE KARABÜK’Ü BĠRLEġTĠRME ÖZLEMLERĠ  

▬ Safranbolu ile  Karabük’ün birleĢtirilmesi düĢünülmüĢ müdür? 

▬ Ġki kenti tek kent halinde birleĢtirmenin, ilk yıllardan  itibaren bir özlem, bir bek-
lenti olarak hep  dile getirildiği  bir gerçektir.  Böyle bir özlem içinde olan, Safran-
bolulu Tahir KARAUĞUZ, 10.10.1938 tarih, 558 sayılı Zonguldak Gazetesi‟ndeki 
“Bir Gezi Notlarından; Safranbolu-Karabük” baĢlıklı yazısında;  

 “…Güzellikleriyle küçüklüğümden beri içimi büyüleyen memleketime “Ye-
şilyurt” derim. Safranbolu’nun şimdi Karabük’le birleşerek “Demir Çelik” veya 
sadece “Çelik” adını alması gerek... Safranbolu’nun planını ve haritasını çiziyo-
rum: Bağlar-Misakimilli; Bulak-Kapullu-Karabük. İstasyon çevresinde yeni bir 
kasaba hayatı serpilirken onun arkasında ve “Kapullu”da 4,5 milyon lira harcana-
rak kurulacak Yenişehir. Şehrin, pek az zaman sonra “Bulak”a doğru uzanacağı-
na şüphem yok. “Bulak”la Bağlar arasında sınır; bir dere çizgisidir. Hatta, şimdi-
den Safranbolu, “Bulak”ı şehir çevresine alarak bu köyü bir uram (mahallenin 

Öztürkçe karĢılığı) haline koysa, dere üstünden bir köprü ile iki parçayı birbirine bağ-
lasa, çok yerinde bir iş olur...”  tümceleriyle, görüĢ ve istemlerini dillendirir. 

 T. KARAUĞUZ‟un beklentisinin aksine,  “Demir Çelik” veya “Çelik” adı 
altında bir birleĢme olmadığı gibi, Bulak köyü‟nün bir köprü ile Safranbolu ile bir-
leĢmesi bir tarafa, 1953 yılında Karabük ilçe olduğunda Kılavuzlar köyü gibi,  
Bulak köyü de, Safranbolu‟dan ayrılarak, koĢa koĢa  Karabük‟e bağlanmanın 
coĢkusu içinde olmuĢtur. Köyden çok kasaba görünümündeki Bulak köyü‟nün, 
Safranbolu‟ya olan yakınlığının yanı sıra,  sosyal ve kültürel açıdan Safranbolu 
ile bir bütünlük içinde olduğu ise,  hiç kimse tarafından  önemsenmemiĢtir. 

  Üstelik, Sayın KARAUĞUZ‟unkiler gibi çok iyimser beklentilerin yerini, 
zamanla karamsarlığa bıraktığı yeni bir döneme girilmiĢtir. Bu dönemde artık 
Safranbolu hakkında çok ekstrem, çok uçuk önerilerde bulunmaktan bile geri 
kalınmamaktadır. Örneğin Bartın Gazetesi‟nin 27.07.1944 tarih, 861 sayılı nüs-
hasında M. ÇERÇĠ, “Memleket mektupları:Yeni doğan modern bir şehir: Kara-
bük” baĢlıklı bir yazısında; “....Bağlı olduğu Safranbolu’yu gittikçe gölgede bıra-
kan Karabük, günün birinde kazanın kaymakamını da elinden alarak, mülki teşki-
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latını mübadele edeceği (Safranbolu Ġlçe iken bucak, Karabük bucak iken ilçe olacak demek 

istiyor) zamanın uzak olmadığı görülmektedir. Hatta zamanla bu bile az gelecek, 
yakın bir istikbalin modern bir vilayet merkezi olduğu görülecektir...” 

 
Karabük kent merkezinden bir kesit (Aydın Kartpostal) 

 

 Bu öngörünün bir bölümü 10 yıl sonra Karabük‟ün ilçe ve 50 yıl sonra da 
il merkezi olmasıyla gerçekleĢmekle  beraber, yakıĢıksızca ve hatta insafsızca 
beklenenin aksine, yüzlerce yıldır büyük bir yerleĢim yeri olan tarihsel Safranbo-
lu, bucak merkezine dönüĢtürülememiĢ ve elinden kaymakamı alınamamıĢtır. 
Bunda, kimilerinin beklentilerine ve tutarsız istemlerine karĢın, hiç kuĢkusuz Saf-
ranbolu‟nun asla göz ardı edilmemesi gereken düzeyde değer taĢıyan önemini 
bilen, zamanın yetkililerinin görüĢ ve kararları etken olmuĢtur.  

  Bu arada küçümseyen ve aĢağılayanlar yanında, Safranbolu‟ya haklı ola-
rak arka çıkan kimi yayınlar da eksik değildir. Nitekim, Bartın Gazetesi‟nin 
25.10.1945 tarih, 924 sayılı nüshasında Nuri GENÇTÜRK, “Safranbolu mu, Ka-
rabük mü? Şüphesiz Karabük değil, Safranbolu” baĢlıklı yazısında; “… Safranbo-
lu kasabasının şehircilik bakımından düzenlenmesi lazımdır. Fakat yıllardan beri 
süregelen “kasabanın Bağlara kaldırılması”, şimdi de “ilçe merkezinin Karabük’e 
taşınması” kabilinden cereyanlar Safranbolu Belediyesini kararsızlığa 
sevketmiştir...” diyerek, haklı ve doğru saptamalar da bulunmuĢtur. 

 Daha sonraki yıllarda, Karabük ile Safranbolu‟nun birleĢtirilmesi gereğine 
ulusal basında da yer verilmiĢtir. Cumhuriyet Gazetesi‟nin 09.01.1948 tarihli nüs-
hasında Safranbolu‟ya birkaç kez geldiği anlaĢılan yazar, tarihçi ve milletvekili 
Ġsmail Habib SEVÜK, Demir Çelik Fabrikaları‟nın o dönemde Sümerbank‟a bağlı 
olmasından  esinlenerek olsa gerek, “Bugünkü Safranbolu ve Yarınki Sümer-

Kent” baĢlıklı makalesinde, “Son fırsat” ara baĢlığı altında  Ģunları yazmaktadır. 

 “Safranbolu ilk büyük fırsatı kaçırdı. Karabük’teki Yenişehir, o fabrikalar mec-
muasının burnu dibinde değil, Safranbolu’ya yakın bir yerde kurulmalıydı. Hem yeni 
şehir daha sıhhi bir yer kazanmış, hem Safranbolu o yeni mamure ile kaynaşmış ola-
caktı. Bereket şimdi yeni bir fırsat var. Karabük üç misli genişletilecek. Bunun ne çapta 
bir yer olacağını anlamak için İngiltere’den getirilecek kırk, elli bin tonluk yeni malze-
menin yalnız Haydarpaşa’dan Karabük’e kadar nakliye bedeline iki buçuk milyon lira 
gideceğini düşünmeli. Bu kadar genişleyecek Karabük’e yeni bir şehir daha lazım. 
Onun ismini “Sümerkent” diye peşinen bulmuşlar. Bunu mutlak ve mutlak Safranbolu 
yakınında kurmalı. İleride “Yenişehir” ile “Sümer-Kent” de birleşince eski medeni-
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yetimizin abideler beldesindeki şerefle, ağır sanayi mıntıkamızın teknik kudretin-
deki övünç el ele vermiş olacak. Bari bu son fırsat kaçırılmasın”. 

 Ġleriki yıllarda “Sümer-Kent” kurulmadığı gibi, iki kentin birleĢtirilmesi yö-
nünde de etkin ve belirgin bir istek, bir giriĢim olmamıĢtır. Aksine Karabük kenti-
nin, Safranbolu yönünde geliĢmesini sağlayacak imar düzenlemeleri ve özendir-
meleri yapılmamıĢ; kent hep öbür yönde, Bayır Mahalle, KayabaĢı ve Kapullu‟ya  
doğru geniĢlemiĢtir. Safranbolu ile Karabük‟ün ortasında, Bulak ve Kılavuzlar 
köyleri arasında, Demir Çelik ĠĢletmeleri‟nin öncülüğünde “5000 Evler”le yeni bir  
kentleĢme giriĢimi için, 1960‟lı yılların sonunda,  Dr. Necmettin ġEYHOĞLU‟nun 
Karabük Belediye BaĢkanlığı dönemini beklemek gerekmiĢtir. 

  Bu arada, Safranbolu yönünde Karabük‟ün YeĢil Mahalle-Pembe evler dolay-
larına hep ilgisiz kalınmıĢ;  bu semtlerden geçen, Karabük‟ü Safranbolu‟ya bağlayan  
ana yolda ulaĢım bir eziyet halini almıĢ; yolun Araç Çayı kenarına alınması  bile, 
BeĢbinevler‟in yerleĢime açılmasından  çok sonra,  2000‟li yıllarda gerçekleĢebilmiĢtir.  

 Bu nedenlerle, Karabük gibi sadece ekonomik değil, sosyal ve kültürel 
açıdan da yıldız gibi  parıldayan bir kentin  yanında, çok uzun yıllar hep gölgede 
kalan Safranbolu, 1970‟li yılların ortalarında kültürel ve tarihsel değerlerini Türk 
ve dünya kamuoyuna tanıtmakla, ayrı bir kent olarak, varlığını kanıtlayabilmiĢtir. 

  Sonuçta, kendini koruyan ve korunması gereken bir kentsel sit alanı ola-
rak, 1994‟te UNESCO‟nun Dünya Miras Listesi‟ne  alınmakla  Safranbolu‟nun,  
göz ardı edilemeyecek, çok farklı, özel  bir yerleĢim yeri olduğu kabullenilmiĢtir. 
Böylece, geçmiĢte çok sözü edilen, Karabük‟le  birleĢtirilmesi istemleri de, Saf-
ranbolu‟nun yakın tarihinin rafa kalkmıĢ tozlu sayfalarında, acı ya da  tatlı anı 
olarak kalmıĢtır. Herhalde. AĢık Veysel‟in, ”Tilki  gölgesinde  arslan gizlenmez, 
yiğidin gölgesi kendinden olur” sözünün doğruluğu da böylece kanıtlanmıĢtır. 

● “BÜK” SU KENARINDAKĠ AĞAÇCIK TOPLULUĞU ANLAMI TAġIR                                                                                           

▬ Karabük kentinin adı olan “Karabük” sözcüğünün anlamı üzerinde çeĢitli 
görüĢler ve söylentiler var; bu konuda sizin düĢünceniz nedir? 

▬ Bu konudaki görüĢ ve düĢüncelerimi “Bir Safranbolulunun Penceresinden 
Safranbolu” kitabımda geniĢ olarak açıklamıĢtım. Bu söyleĢimizde de özetleme-
ye çalıĢayım. Öncelikle Ģu gerçeğin altını çizmek isterim. Karabük‟ün, “Cumhuri-
yet Kenti” (bu deyimi, gazeteci-şair merhum Mustafa YANIK 1998 yılında yazdığı 75.Yıl - Kara-

bük Marşı şiirinde ilk kez kendisinin kullandığını açıklamıştır) olma dıĢında baĢka nitelen-
dirmelere, zoraki baĢka sıfat ve yakıĢtırmalara gereksinimi bulunmamaktadır. 
Kent adının kökeni veya Karabük‟ün tarihi için kimi yakıĢtırmaları, mutlak gerçek-
ler gibi sunmanın da bir anlamı yoktur. 

 Örneğin 1999 yılında basılan Karabük Ġl Yıllığı‟nda “Bük”ün Orta Karade-
niz Bölgesi‟nde çok yoğun biçimde bulunan bir bitki türü olduğu, Karabük‟ün bu 
bitkinin karartısı anlamına geldiği belirtilirken, ayrıca Karabük‟ün eski bir Türk 
boyunun adı olduğu, Türkiye‟de bu adı taĢıyan onüç yerleĢim yeri bulunduğu 
yahut Karabük‟ün eski sakinlerine göre Bük sözcüğünün üzüm anlamında kulla-
nıldığı ve Karabük‟ün, “kara üzüm” anlamını taĢıdığı  ileri sürülmektedir. 

  Oysa, “Kuruluşunun XXV.Yılında KARABÜK (1937-1962) adlı yayında yer 
alan Prof.Dr.Z.Fahri FINDIKOĞLU‟nun 1962 yılındaki Ģu görüĢleri yadsınamaz 
gerçekleri oluĢturmaktadır:   
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 “İki unsurdan ibaret olan şehir adının birinci unsuru, yani “Kara”, tabiat 
parçaları üzerinde yerleşen ve tabiata cemiyetin damgasını basan insanoğulları-
nın sık sık başvurdukları bir sıfattır ve Türk toponomisinde ehemmiyetli bir yer 
işgal etmektedir... Başka milletlerin toponomilerinde, yer adlarında da rastlanan 
bu sıfat, Karabük’ün “Bük”lerinin, yani çalılık ve fundalıklarının karaltısı karşısın-
da kullanılmış olmalıdır. Nitekim, Türkiye yer adları arasında “sarıbük”e yahut 
yalnız başına “Bük”e rastlanır. Bir araştırıcı bu vesile şöyle diyor: “Karabük’ün 
mazisi hakkında mufassal bilgi yoktur... Muhitin pek bataklık olması, arazinin 
çukurda oluşu, her tarafın boş olması, muhitte bir çok “Bük”le nihayet bulan köy-
lerin de ayni araziyi andırması, bu mıntıkada “bük” isminin birçok mahallere ve-
rilmesine sebep olmuştur. Bostanbükü, Kadıbükü gibi” 

 
 “Cumhuriyet Kenti  Karabük”ten bir kesit 

 

 Gerçekten Karabük dıĢında, Safranbolu‟nun Bostanbükü ve Kadıbükü 
adlı iki ayrı köyü olmasının yanı sıra, Nuri GENÇTÜRK‟ün 25.10.1945 tarihli Bar-
tın Gazetesi‟ndeki yazısında da değinildiği üzere, fabrikanın bulunduğu alanda, 
“bük” takısı alan, Karabük dıĢında  “Ötebük”, “Günbük” isimli yerler de vardır. 
Nitekim Safranbolulu AĢık Pekmez Mehmet, fabrikanın temelinin atılıĢı sırasında 
söylediği Ģiirde “Karabük Ötekibüke nisbet / Temel atmağa geldi İNÖNÜ İsmet” 
derken, bir baĢka “bük”ten, Ötekibük‟ten söz etmektedir. 

 Demek ki, “bük” takısı bir görünümü, bir özelliği anlatmaktadır. Nitekim 
Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi‟nde bük‟ün anlamı “akarsu boylarında 
yetişen ağaç ve ağaççık topluluğu ve böğürtlen”  olarak bildirilirken, T.Dil Kurumu 
yayını, Besim ATALAY tarafından çevirisi yapılan KaĢgarlı Mahmut‟un  Divanü 
Lugat-it-Türk incelendiğinde de, dilimizde yüzyıllar öncesinde bile, bük‟ün “ağaç-
lık yer” anlamında kullanıldığı anlaĢılmaktadır. 

  Ayrıca Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi‟ne göre, bük‟ün “böğürt-
len” anlamına da gelmesi, Karabük‟ün eski sakinlerine göre, (Bük üzüm; Karabük 
de karaüzüm anlamına gelir) görüĢüyle de belki iliĢkilendirilebilir. Dikenli bir çalı 
olan böğürtlenin meyvesi tek baĢına dut görünümünde olsa da, çalının dalında 
meyveler topluca bir üzüm salkımını andırır ve bu yüzden böğürtlene Safranbo-
lu‟da “çalı üzümü” denildiği de olur. Dolayısıyla bük anlamına da gelen  böğürtle-
ne, eskiden Karabük‟ün yerli sakinlerince de çalı üzümü denilmiĢ olabileceği için, 
bük ile üzüm arasında, zorlama da olsa bir iliĢki kurulabilir. 
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  Ancak üzüm‟den hareketle, “Karabük İl Yıllığı 1999” adlı yayında ileri sü-
rülenin aksine, eskiden Karabük denilen yerde  “bol miktarda üzüm bağları bu-
lunduğu” tezi tutarlı olamaz. Çünkü Öğlebeli Köyü‟nün” Karabük” denilen alanı-
nın fabrika kurulmadan önce üzüm bağlarıyla değil, çeltik tarlalarıyla kaplı olduğu  
tartıĢmasız bir gerçektir. Yörede üzüm bağları olduğu bilinen yer ise, Karabük 
değil,  onun yakınındaki Kapullu Köyü‟dür.  

 Tüm bu gerçeklerin ıĢığında,  fabrika kurulan alana çay kenarındaki ağaç-
lık bir yer  olması nedeniyle, bük„ün siyahı anlamında Karabük (kara-bük) denil-
diği kabullenilmeli ve Cumhuriyet Türkiyesi‟nin böyle bir yeri, ülkemizin ilk ağır 
sanayi merkezine dönüĢtürmüĢ olmasının haklı övüncüyle yetinilip,  gereksiz 
yere baĢka arayıĢlar içersinde olunmamalıdır.  

 Böyle yapılmayıp da, Hulusi YAZICIOĞLU‟nun Küçük Osmanlının Öykü-
sü kitabında ve  Karabük Ġl Yıllığı 1999 adlı yayında olduğu gibi, 1547 yılına ait 
tapu tahrir defterlerinde Adana Yüregir‟de, Karabük adını taĢıyan bir Türkmen 
topluluğuna rastlandığından  ve dolayısıyla aynı Türkmen topluluğunun Kara-
bük‟e de gelip, yerleĢtikleri yere boylarının adını vermiĢ olabileceklerinden  söz 
etmek; “bük”ün değinilen anlamları ve yöredeki “Bostanbükü, Kadıbükü, Ötebük, 
Günbük” gibi yer adlarının varlığı karĢısında geçerli ve tutarlı olamaz.  

▬ Karabük’ün tarihi ile kendine özgü sosyal ve kültürel değerlerinden de 
söz eder misiniz?  

▬ Bugün için Karabük‟ün son 70-80 yıllık yakın tarihi dıĢında, daha eski bir  tari-
hinden ya da bu kente  özgü sosyal ve kültürel değerlerden söz etmek olanağı 
bulunamaz. Bu yüzden olsa gerek,  çevredeki yerleĢim yerlerinin tarihi ile oralara 
özgü  sosyal ve kültürel değerler, Karabük‟e mal edilmek istenilmektedir. Bu tu-
tum ve anlayıĢ, Karabük‟ün Ġl merkezi olduğu 1995 yılından bu yana, Karabük‟ü 
anlatan tüm yayınlarda  ısrarla tekrarlanmaktadır. 

  Örneğin, “Karabük Yıllığı 1999” adlı yayının tarihçe bölümü,  “Antik dö-
nemde Karabük ve çevresi”, “Malazgirt Savaşı öncesi Karabük ve çevresi”,  
“Osmanlılar döneminde Karabük ve çevresi”, Milli Mücadele döneminde Karabük 
ve çevresi” ve benzeri biçimde Karabük‟ü öne çıkaran alt baĢlıklar altında sunul-
maktadır. Oysaki söz konusu tarihçe, Karabük‟ün sanki 1937‟den önce de bilinen 
bir tarihi varmıĢçasına, doğrudan Karabük‟ü de içerecek biçimde, “...dönemde 
Karabük ve çevresi” olarak değil,  sadece  “..dönemde Karabük İli” ya da 
“...dönemde Karabük çevresi” alt baĢlıkları altında anlatılmak gerekirdi.  

  Çünkü tarih; insanlık veya bir  insan topluluğu yahut önemli bir kiĢi ya da 
bir yerleĢim yeri  için, geçmiĢte ya da  geçmiĢin  bir döneminde belirleyici olmuĢ 
olayları inceleyen, anlatan ve yorumlayan sosyal bir bilim dalıdır. Bir yerin tari-
hinden bahsedebilmek için, orada önemli olaylar olmasa da, önemli kiĢiler yaĢa-
masa da, her Ģeyden önce orası, geçmiĢte mutlaka belirli etkinlikleri olabilecek 
sayıda bir insan topluluğunun yerleĢim yeri olmalıdır. Tarihin sosyal bir bilim dalı 
olması da kuĢkusuz, insan topluluklarını konu almasından kaynaklanır. 

  Karabük, geçmiĢte çeĢitli olayların sahnelenmesini ve  kimi önemli kiĢile-
rin etkinliğinin görülmesini olanaklı kılacak yoğunlukta bir insan topluluğunun 
yaĢadığı bir yer olmadığına ve fabrikanın temelinin atıldığı 1937 yılında köy sta-
tüsünde bile olmayan bir kaç hanelik bir yerleĢim noktası olduğu bilindiğine göre, 
Karabük‟ün tarihini yüzlerce,  hatta binlerce yıl öncesinden baĢlatmak olanağı 
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yoktur. Karabük‟ün tarihi, 1937 yılından bu yana sadece son 80 yıla yakın bir 
süreci kapsayan çok parlak; ancak çok kısa bir dönemle sınırlıdır. 

 Dolayısıyla  antik çağa iliĢkin tarih, Karabük‟ün değil, Paflagonlar‟ın mer-
kezi olması  nedeniyle aslında Eflani tarihidir; Roma ve Bizans dönemi için daha 
çok Eskipazar tarihidir; daha sonraki dönemler ve özellikle Osmanlı dönemi için 
ise doğrudan doğruya Safranbolu tarihidir. Karabük Ġl Yıllığı 1999” adlı kitapta, 
“Osmanlılar döneminde Karabük ve çevresi” baĢlığı altında Safranbolu tarihi an-
latıldığı gibi, “Milli Mücadele Döneminde Karabük ve Çevresi” denilerek, hep Saf-
ranbolu‟dan ve özellikle Safranbolu‟daki “Dayıoğlu olayı”ndan söz edilmektedir. 

  Aynı Ġl Yıllığı‟nda ve Karabük‟le ilgili tüm yayınlarda, ayrıca, Karabük‟ün kültü-
rel değerleri, folkloru, gelenekleri, görenekleri adı altında dile getirilenlerin   hepsi  de, 
ilçelerin ve özellikle büyük bir bölümü, Safranbolu‟nun sosyal ve kültürel birikimleridir.  

 Sadece yazılı metinlerde değil, görsel medyada da, bu gerçekler hep göz ardı 
edilmektedir. Örneğin,  özellikle not etmiĢtim;  27.08.2014 günü saat 19.30 dolayların-
da, Karabük Kanal -78‟de, Safranbolu‟nun ünlü türküsü” Açkapı” söyleniyor ve oyna-
nıyor. Ekranın altında “Açkapı-Karabük” yazıyor. Oysa oynayanlar da, çalanlar da 
Safranbolulu ve oyun Safranbolu eski Hükümet Konağı‟nın arkasında oynanıyor. 

   Program arasında merhum  Mehmet Emin YEġĠLIRMAK, oyunun ve türkü-
nün   Safranbolu‟ya ait olduğunu da açıklıyor. Sayın YEġĠLIRMAK  birkaç yıl önce 
vefat ettiğine göre, program arĢivden çıkartılıp, yayımlanıyor.  Zaten  tüm Safranbolu 
türküleri kasetlerde ve CD‟lerde Karabük Türküleri diye sunuluyor. Korkarım bu gidiĢ-
le, “Safranbolu evi” adıyla markalaĢmıĢ evlere de, Karabük evi denilecek ! 

 Oysa, Ġl merkezi Karabük‟e  özgü, ortak  sosyal ve kültürel değerler, günü-
müzde henüz oluĢmuĢ değildir.  Ne zaman,  Karabük kenti sakinleri, bugün olduğu 
gibi “şuralıyım, buralıyım” demek yerine, artık “Karabüklüyüm “demeye baĢlar, iĢte o 
zaman Karabük‟ün ortak sosyal ve kültürel değerleri de oluĢmuĢ olur. Bu da hiç kuĢ-
kusuz, geleceğe dönük  uzun bir zaman dilimine ihtiyaç gösterecektir. O zamana ka-
dar, “Sezarın hakkı Sezar’a tanınmalı”, ilçelerin tarihi, folkloru, sosyal ve kültürel  değer 
yargıları, Ġl merkezi tarafından sahiplenilmemelidir. 

● KARABÜK’ÜN  TARĠHĠ, CUMHURĠYET TARĠHĠNĠN ALTIN BĠR SAYFASIDIR   

 Ancak, tüm bu gerçeklerin yanı sıra, il merkezi Karabük  tarihinin, binlerce 
yıl öncesi yerine, sadece bugün için son 78 yılı kapsaması da asla azımsanma-
malı, önemsiz görülmemelidir. Çünkü, Karabük‟ün 78 yıllık tarihi, kuĢkusuz Tür-
kiye Cumhuriyeti tarihinin altın bir sayfasıdır. Bu 78 yıllık tarih, binlerce yıllık kent-
lerin, hemen tamamına yakın büyük kısmı, bilinmezlikler ve karanlıklar içindeki 
tarihlerinden bile çok önemlidir ve çok değerlidir. 

 Bu öneme ve değere karĢın, Karabük Ġl Kültür Müdürlüğü‟nün yayınladığı 
“Karabük İl Yıllığı 1999” adlı kitapta, Demir Çelik ĠĢletmelerinin özelleĢtirme ön-
cesi, Kamu Iktisadi TeĢebbüsü (KĠT) olduğu dönemde, ülkeye olduğu kadar,  
yöreye sağladığı kazanımlara   geniĢ biçimde yer verilmemiĢ olmasının çok 
önemli bir eksiklik olduğunu özellikle vurgulamak isterim. 

   Bu konulara, aynı yıllığın “Tarihçe” bölümünde “Cumhuriyet Kenti olarak 
Karabük” baĢlığı altında çok kısa olarak ve “Sanayi ve Ticaret” bölümünde de, 
daha çok özelleĢtirme sonrası “Kardemir” adını alan kuruluĢun etkinliklerine ağır-
lık verilerek değinmekle yetinilmemesi beklenirdi. Karabük‟ün bir sanayi kenti 
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niteliğini kazanmasını sağlayan T.Demir Çelik ĠĢletmelerinin özeleĢtirilinceye 
kadar geçen dönemde hem Türk ekonomisine ve hem de yöreye olan ekonomik, 
sosyal ve kültürel katkılarına, Karabük‟ü konu alan tüm yayınlarda geniĢ yer ve-
rilmesi ve unutturulmaması arzu edilir. 

▬ Safranbolu ile Karabük’ün  karĢılıklı  konumları nasıl olmalıdır? 

▬ Türkiye‟deki mülki bölünüm açısından biri il, diğeri ilçe olmakla beraber, Saf-
ranbolu ile Karabük kent merkezlerinin arası sadece 8 Km.‟dir; kent sınırları bir-
birleriyle birleĢmiĢtir. ĠĢ ve çalıĢma yaĢamını Karabük‟te sürdürenlerin önemli bir 
bölümü Safranbolu‟da yerleĢiktir; daha az olmakla beraber Karabük‟te yerleĢik 
olup da, Safranbolu‟da iĢ güç sahibi olanlar da vardır.  

  Dolayısıyla, Safranbolu ve Karabük birbirinden kopuk iki ayrı yerleĢim yeri 
değil,  birbirini tamamlayan, diğerinden ayrı düĢünülmesi olanağı bulunmayan bir 
bütünün iki parçasıdır. Aralarındaki tek farklılık, birinin il, diğerinin ilçe merkezi olma-
sından ibaret kalmalı;  Karabük büyüktür, merkezdir,  ana kenttir ve kamu hizmetlerin-
de öncülüğü vardır denilmemelidir.   

  Aslında, büyüklük de, merkez olmak da, ana kentlik de tamamen görecelidir. 
Nüfusu Safranbolu‟dan fazla olduğu için Karabük büyük kent ise, Safranbolu‟nun da 
yerleĢme alanı olarak yüzölçümü daha büyüktür;  Karabük daha geniĢ  bir iĢ ve ticaret 
merkezi ise, Safranbolu da  çok hareketli bir turizm merkezi ve Karabüklüler dahil, 
herkesçe daha çok beğenilen bir yerleĢim yeridir.  

  Ana kent olmaya gelince, tarihsel geliĢim itibariyle Safranbolu gibi, en az 
bin küsur yıllık bir kent yerine, halen 78 yıllık bir yerleĢim yerine ana kent denilir-
se,  herhalde ilkine haksızlık edilmiĢ olur.  Ancak, çok duyulan  bir atasözü yine-
lenerek,  “sonradan çıkan boynuz, kulağı geçer” denilirse,  buna katılmakla bera-
ber, boynuz kulağı geçse de, boynuz kulağın iĢlevini üstlenemeyecektir. Her iki-
sine de gereksinim olacaktır denilmelidir. Dolayısıyla Safranbolu ve Karabük, bir 
bütünün, biri diğerinden ayrıcalığı olmayan  iki parçası ve aynı organizmanın iki 
ögesi olarak kabullenilmelidir. 

 Karabük,  il merkezi olmasından kaynaklanan, eĢitler arasında birinci ko-
numunun olanaklarıyla yetinmeli,  baĢkaca  ayrıcalıklar peĢinde koĢmamalıdır. 
Tüm kamu yatırımları öncelikle il merkezi için düĢünülmemelidir. Yerel yöneticiler 
böyle düĢünseler bile, Karabük il  yöneticileri ile milletvekillerinin, sadece il mer-
kez ilçesine değil, il‟in bütününe hizmet götürmekle görevli bulundukları ve tüm 
il‟in temsilcisi oldukları gerçeğini unutmamaları gerekir. 

● ULU  ÖNDER ATATÜRK’ÜN,  ALTI  ĠLKESĠNDEN,  “DEVLETÇĠLĠK”ĠN   
UYGULAMA ALANLARINDAN BĠRĠ, KARABÜK’TÜR 

▬  Demir-Çelik fabrikaları,  hangi gerekçelerle Karabük’te kurulmuĢtur? 

▬ Karabük Demir-Çelik Fabrikaları,  Büyük önder ATATÜRK‟ün devletçilik ilkesi 
gereğince Sümerbank baĢta olmak üzere, kamu iktisadi kuruluĢlarıyla ülkemizi 
ekonomik bağımsızlığa kavuĢturma  ve kalkındırma giriĢiminin bir uygulamasıdır.  

  Cumhuriyet‟in ilk yıllarında özel kesimde sermaye birikimi olmadığı gibi, 
bilgi birikimi ve yetiĢmiĢ teknik eleman da yoktu. Devlet, yetersiz bütçe gelirleriyle 
Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri (KİT’ler) aracılığıyla sermaye oluĢturmaya çalıĢırken, 
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ayrıca yurt içi ve dıĢında teknik eleman yetiĢtirilmesine büyük önem ve ağırlık 
vermiĢtir. Kamu iktisadi kuruluĢları bir tür okul görevi de üstlenerek, ileriki yıllar-
da, özel sektörün de yetiĢmiĢ personel gereksinimini  karĢılayacaktır. 

 Kalkınmada demir ve çeliğe olan ihtiyaç, Cumhuriyetin daha ilk yıllarından 
itibaren bilinmektedir. Bu ihtiyacın karĢılanması amacına yönelik giriĢimlerin baĢ-
langıcı da, 29.03.1926 tarih, 334 sayılı Resmi Gazete‟de yayınlanan, 17.03.1926 
tarih ve 786 sayılı “Demir Sanayiinin Tesisine Dair Kanun”dur. Bu kanunun 1. 
maddesinde, Karadeniz Bölgesinde Devlet tarafından kurulacak demir sanayisi 
için bütçeye dört yıl süreyle ödenek konulması öngörülmüĢtür.  

 Demir Çelik Endüstrisinde iki önemli hammaddeye gereksinme vardır. 
Bunlardan biri demir cevheri, diğeri maden kömürüdür.  Cevherdeki  demir ele-
mentinin yüksek fırınlarda kimyasal reaksiyonlarla cevherden ayrılabilmesi için, 
yüksek ısıya ve bunun için de ısı değeri çok yüksek kok kömürüne ihtiyaç vardır. 
Kok kömürü de  maden kömüründen (taş kömürü) elde edilir. Dolayısıyla, demir 
çelik fabrikalarının ya demir madeninin ya da taĢ kömürünün bulunduğu yörede 
kurulması ekonomik açıdan bir zorunluluktur.  

Biraz önce sözünü ettiğim kanunda da fabrikanın Karadeniz bölgesinde; 
dolayısıyla taĢ kömürü havzasında; yani Zonguldak yöresinde kurulması öngö-
rülmektedir.  Ancak Zonguldak yöresinde, nerede kurulacaktır? Bu konuda uzun 
araĢtırmalar, tartıĢmalar olur; fabrika yerinin seçimi, sadece ekonomik açıdan 
değil, askeri bakımdan, savunma stratejisi yönünden de büyük önem taĢımakta-
dır. BaĢlangıçta deniz yoluyla ulaĢımdaki  kolaylıklar düĢünülerek Demir Çelik 
Fabrikaları‟nın Filyos‟ta kurulması üzerinde durulur.  Fakat,  Filyos‟taki bir sanayi 
kuruluĢunu, düĢman bir ülkenin Karadeniz yönünden gelebilecek saldırılarına 
karĢı koruma zorluğu vardır ve dünyanın ikinci bir cihan savaĢına doğru hızla 
sürüklendiği 1930‟lu yıllarda, böyle bir risk göze alınamaz. 

   En uygun yer,  Karabük adı verilen bir tren istasyonunun  yanında, Araç 
ve Soğanlı Çaylarının birleĢtiği, Safranbolu‟nun Öğlebeli köyünün sınırları içinde-
ki alandır. Genelkurmay BaĢkanı MareĢal Fevzi ÇAKMAK, fabrika yerinin seçimi 
için  Karabük‟e gelir. 

  Söylentiye göre, fabrikanın kurulacağı alana bastonunu diker; alanı çepe-
çevre, dört bir yönden saran tepeleri göstererek, bu tepelere yerleĢtirilecek uçak-
savar bataryalarının, fabrikanın üzerinden kuĢ uçurtmayacağını bildirir.  

  Nitekim benim çocukluk anılarımda, Ġkinci Dünya SavaĢı sırasında fabri-
kanın üstünde gökyüzünün,  her gece, ince ve çok uzun bir ıĢık demeti görünü-
münde, çok sayıda ıĢıldaklarla (projektör) aydınlatılarak, düĢman uçaklarından 
gelebilecek saldırıların, tepelerdeki uçaksavar bataryalarına görüĢ olanağı sağ-
lanarak önlenmeye çalıĢılması ve Safranbolu‟dan bu görüntülerin ilgiyle izlenme-
si,  önemli bir yer tutar. 

Türkiye‟de demir çelik endüstrisinin kurulması ve bunun için Karabük‟ün 
seçilmiĢ olması konusunda, dönemin BaĢbakanı, ülkemizin unutulmaz devlet 
adamı Sayın Ġsmet ĠNÖNÜ, 1969 yılında Sabahattin SELEK‟e anlattığı hatıraları-
nı içeren kitapta,1932 yılında BaĢbakan olarak Sovyetler Birliği‟ne gittiğinde plan-
lı kalkınma konusunda temaslarda bulunduğunu ve  planlamaya iliĢkin görüĢle-
rinden yararlanılmak üzere uzmanlarını Türkiye‟ye göndermeleri  hususunda 
Ruslarla anlaĢtıklarını bildirir. 
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Ġsmet ĠNÖNÜ devamla,  tecrübeli  bir Sovyet uzmanı olan Profesör 
ORLOF baĢkanlığında Türkiye‟ye bir heyetin  geldiğini, demir ve çelik endüstrisi-
ne girmenin gereğini anlattıklarını, memleketimizin bu endüstriyi kurabileceğini 
söylediklerini, Türk Devleti olarak fabrikanın sahilde kurulmasını istemediklerini, 
Prof.ORLOF‟un sahilden en fazla Karabük kadar içerde olabileceğini söylediğini, 
askeri çevrelerin ise fabrikanın Karabük‟ten de çok daha içerlerde kurulmasını 
düĢündüklerini açıklamıĢ bulunmaktadır. 

Demir-Çelik endüstrisinin Ka-
rabük‟te kurulması kesinleĢince,   
1933 yılında kurulup, “Sanayide dev-
let” sloganı ile uzun yıllar Türk eko-
nomisinde lokomotif görevi üstlenen 
Sümerbank, Türkiye‟de çeĢitli sanayi 
dallarının yanı sıra, demir çelik üreti-
mi  alanında da görevlendirilir.  

  Karabük sözcüğü ile  Demir 
Çelik Fabrikaları tamlaması, zaman 
içinde, karĢılıklı olarak birbirlerini 
çağrıĢtırır duruma gelmiĢtir.  “taş kö-
mürü” ile Zonguldak‟ın, “kayısı” ile 
Malatya‟nın birbiriyle özdeĢleĢmesi 
gibi, Karabük ile de “demir çelik en-
düstrisi” özdeĢleĢmiĢ bulunmaktadır.  

  Bu nedenle Karabük ile demir 
çelik fabrikaları, birbirlerinden ayrıl-
maz bir bütündür. “Karabük mar-
şı”ndaki fabrikanın temelinin atıldığı    
3 Nisan 1937 tarihinin önemini vurgu-
layan “3 Nisan, 3 Nisan, 3 Nisan bi-
zim / Karabük, Karabük, Karabük 

bizim”  dizeleri de bu gerçeğin bir baĢka türlü dile getiriliĢidir. 

Yine zaman içersinde teknik ve ekonomik açılardan daha da geliĢen Ka-
rabük Demir ve Çelik Fabrikaları, 1955 yılında Sümerbank‟a bağlı bir kuruluĢ 
statüsünden çıkartılmıĢtır. 

 6559 sayılı yasayla, merkezi Karabük‟te olmak üzere, 200 milyon lira 
sermayeli   “Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü”  kurulmuĢtur. Bu 
arada 1938 yılında iĢletmeye açılan, Etibank‟ın “Divriği Madenleri Müessesesi” 
de yeni kurulan bu Genel Müdürlüğe bağlanmıĢtır.  

  Bu geliĢme, T. Demir Çelik ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü yönetim merke-
zinin, 1981 yılında çıkarılan 2428 sayılı  yasayla Karabük‟ten Ankara‟ya taĢınana 
kadar devam etmiĢ; sonra bir duraklama dönemine girilmiĢtir. 

Bu dönemin de, Karabük Demir Çelik Fabrikaları Müessesesi‟nin, KĠT‟leri 
özelleĢtirme uygulamaları yaygınlaĢtığında, 30.12.1994 tarih ve 94/16 sayılı 
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu kararıyla, bir lira bedel karĢılığı, yeni oluĢturulan 
Karabük Demir ve Çelik A.ġ.‟ne (KARDEMĠR) devriyle son bulduğu söylenebilir.  
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 ● TALĠHĠ VE TARĠHĠ DEĞĠġTĠREN DEVLET KUġU 

▬ Karabük’te 78 yıl önce  Demir-Çelik Fabrikaları’nın kurulmuĢ olmasının 
ülkemiz ve yöremiz açısından bir değerlendirmesini yapar mısınız? 

▬ 1930‟lu yıllarda Demir Çelik endüstrisinin kurulması, Türkiye için çok önemli-
dir. Demir Çelik Fabrikaları için Karabük‟ün seçilmesi ise, Karabük ve çevresine 
“Devlet kuşunun konması” demektir; o günlerin koĢullarında, bu ağır sanayi giri-
Ģiminin, konumu çok uygun bulunarak  Karabük‟te gerçekleĢtirilmiĢ olması da, 
yörenin talihini ve tarihini  değiĢtirecek bir dönüm noktasıdır.  

 
“ Karabük Demir Çelik Fabrikaları‟nın temelini 

 Türkiye Cumhuriyeti BaĢbakanı Ġsmet  ĠNÖNÜ bugün burada attı. 
 3 Nisan 1937 ”   

  Devlet kuĢu, Demir Çelik Fabrikaları‟yla Karabük‟ün ve dolayısıyla en 
baĢta Safranbolu olmak üzere tüm yöre halkının ve daha sonra aynı yöreye gelip 
yerleĢenlerin baĢına konmuĢtur. Yöremizin çok talihli olduğunu kabul etmeliyiz. 
Cenap ġahabettin, “ne aklını beğenmeyeni gördüm, ne talihini beğeneni” derse 
de, biz bu konuda aklımızı beğendiğimiz gibi,  talihimizi de beğenmeliyiz. Talihli 
olunmayabilir; fabrika Karabük‟te kurulmayabilirdi.  

Çünkü,  Demir Çelik endüstrisinin Karabük‟te kurulmasının uygun bulun-
duğu sırada daha henüz Divriği‟de demir cevherinin varlığı bilinmiyordu. Divri-
ği‟de demir madeninin bulunması, Dr. Erol TÜMERTEKĠN‟in; “Ağır Demir Sanayii 
ve Türkiye’deki Durumu” adlı  kitabında açıklandığı üzere, 1936 yılında Sivas-
Erzurum demiryolunun yapımı sırasında, pusula ibresindeki etkileĢimin ortaya 
çıkardığı mutlu bir rastlantının sonucudur.    

Demir sanayii ile ilgili olarak 1926 yılında düzenlenen yasadan önce veya 
sonra; fabrika yeri olarak Karabük henüz kesinleĢmeden Divriği‟de demir madeni 
bulunabilseydi, fabrika yine kömür havzasına yakın yerde mi kurulurdu, yoksa  



 332 

demirin bulunduğu yere yakın bir bölgede kurularak, kömür Zonguldak‟tan oraya 
mı taĢınırdı?  Bu soru bugün için yanıtlanamasa da, ikinci olasılık gerçekleĢsey-
di, Safranbolu-Karabük yöresinin ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan, bugün 
bulunduğu çizginin çok gerisinde olacağını söylemek kehanet sayılmamalıdır.  

ġevket Süreyya AYDEMĠR‟in deyimiyle Cumhuriyetimizin “İkinci Adamı”, 
dönemin BaĢbakanı, rahmetli Ġsmet ĠNÖNÜ‟nün, 3 Nisan 1937 günü, fabrikanın 
temelini atarken verdiği söylevden alacağım Ģu pasajlar büyük önem taĢır. 

“Bugün temelini atmakla sevinç duyacağımız bu fabrikaların kurulması 
için çok çalışmış, uzun müzakereler ve tetkiklerde bulunulmuştur. Bu yolda karşı-
laşılmış olan sayısız zorlukları gidermek ve kuruluşlarını tahakkuk ettirebilmek 
için başlıca istinat ettiğimiz kuvvet  ATATÜRK’ün bitmez tükenmez müzahereti 
ve yardımı olmuştur... Arkadaşlar, modern ve ileri bir millet endüstrisiz olamaz. 
Endüstri bu zaman medeniyetinin esas umdesidir gibi mütearifeleri (uygarlığın asıl 

ilkesidir gibi bilinenleri) tekrar edecek değilim... Bugün 22 milyon liraya müesseseler 
kuruyoruz, bugüne kadar kurduğumuz fabrikaların en küçüğü dört beş milyon 
liradan aşağıya kurulmamıştır.  

 Eğer  Cumhuriyet     Halk    Partisi   ve  onun hükümetinin  devletçi  poli-
tikası  olmasa  idi, memlekette hangi sermaye bu müesseseleri kurabilirdi. Cum-
huriyet rejiminin yapıcı ve yaratıcı oluşu, partimiz prensiplerinin iyi tatbiki ile ken-
dini göstermiştir” 

  ĠNÖNÜ‟nün bu söylevi, ne pahasına olursa olsun  ülkeyi kalkındırma ka-
rarlılık ve coĢkusunun göstergesi olup, konuĢmasındaki “Eğer Cumhuriyet rejimi 
olmasa ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin devletçi politikası takip edilmese idi, mem-
lekette hangi sermaye bu müesseseleri kurabilirdi” sözleri, o günlerin  koĢulların-
da, karĢı karĢıya olunan  ülke gerçeklerinin en yalın ve en doğru biçimde dile 
getiriliĢidir. Bu ülke gerçeklerinin dıĢında yöresel gerçekler de vardır. O da Ģudur: 

  Halen Karabük iline bağlı ilçelerle birlikte, Bartın, Kastamonu ve Çankırı 
gibi yakın iller halkının bir bölümünün ve bu arada yurdun çok değiĢik  yerlerin-
den gelip Karabük‟e yerleĢenlerin kursağında, Demir Çelik Fabrikaları‟nın nimeti 
bulunduğu asla yadsınamaz. Yadsınamayacak bir baĢka olgu da, Demir Çelik 
Fabrikaları‟nın aynı zamanda, sosyal ve kültürel alanda bölgesel kalkınmanın da 
odak noktasını oluĢturmasıdır. 

  Bu gerçek, “Karabük’ün en ateşli sevdalısı” olarak nitelendirdiğim Fikret 
GÖKÇE‟nin, Karabük Postası Gazetesi‟nin, 03.04.2006 tarihli nüshasında yer 
alan Ankara Mektubu - “Tarihsel onur / Ulusal gurur / İşte ağır sanayi / Karabük 
budur” baĢlıklı yazısında, çok doğru ve özlü biçimde dillendirilir. ġöyle ki; 

 “...Karabük’ün geçmişi “ilk”lerle doludur. Cumhuriyet’in ilk kurulan kentidir 
Karabük; ilk ağır sanayi merkezidir Karabük. Okul-fabrika ilişkisinin gerçekleştiril-
diği, Çırak Okulu, İş  ve Tekniker Okulu örnekleriyle, bugün bile çok aranan ara 
elemanın yetiştirilerek hemen üretime sokulduğu ilk yerdir Karabük.  

  Kendi kıyısı olmadığı halde, turizmin “T”sinin bile bilinmediği günlerde 
Amasra’da deniz turizmini başlatan yöredir Karabük.  Sanat ve edebiyatta çok iyi 
değerler yetiştirip, içinde orkestra havuzu bulunan Balkanlar’ın ve Orta-Doğu’nun 
en modern sinemasını hizmete sokan yerdir Karabük.  
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  Kurtuluşu değil, kuruluşu kutlanan tek şehirdir Karabük. İlk özel sektör 
çelik sanayiciliğinin başladığı merkezdir Karabük.  Bundan 50 yıl kadar önce 
Ahmetusta mevkiinde kayak, Yenişehir’deki kortlarda tenis ve D.Ç. Spor Kulü-
bü’nde futbol, güreş ve kılıç sporunun yapıldığı, sporda da öncü olan bir kenttir 
Karabük. Bugün dillerden düşmeyen “toplu konutçuluk” kavramının bilinmediği 
dönemlerde, bundan tam 45 yıl önce toplu konutçuluğu 5000 Evler’de hayata 
geçiren insanların memleketidir Karabük...” 

 Bu çok haklı ve isabetli görüĢlerin dıĢında, fabrikanın temelinin atıldığı 
günlerdeki halkın sesine de kulak verilmelidir. BaĢbakan Ġsmet ĠNÖNÜ‟nün, be-
raberinde zamanın Bayındırlık ve Ekonomi Bakanları  Ali ÇETĠNKAYA  ile Celal 
BAYAR olduğu halde, Karabük Demir Çelik Fabrikaları‟nın 3 Nisan 1937 Cumar-
tesi günü temelini atması sonrasında yöre halkının duyguları, Safranbo-
lu/Yazıköylü ünlü halk ozanı, aĢık Pekmez Mehmet  (Mehmet PEKMEZ, 1887-1956) 

tarafından Ģöyle  anlatılmaktadır. (Gazete SAFRAN, 23.07.2002)  

  “3 Nisan 1937’de temel atmağa geldiler / Fabrikanın inşasını İngiliz’e 
verdiler/ İdareciler bu işi münasip gördüler / Yaşa İsmet Paşa, yaşa Ali Çetinkaya 
--- Karabük Öteki  büke nisbet / Temel atmağa geldi İNÖNÜ İsmet / Elbette getir-
di bize de kısmet / Yaşa İsmet Paşa, yaşa Ali Çetinkaya --- Karabük’ün ateşi 
fabrikayı yaktı / Bütün amele boynuna kravat taktı / İskarpini giydi, çarığı attı / 
Yaşa İsmet Paşa, yaşa Ali Çetinkaya” 

  1945‟te çok partili siyasal yaĢama geçildikten sonra, ĠNÖNÜ için muhalif-
leri hiç sıkılmadan, insafsızca “Geldi İsmet, kesildi kısmet” deseler de, Pekmez 
Mehmet‟in dile getirdiği gibi, Ġsmet PaĢa Karabük yöresine kısmet ve nimet ge-
tirmiĢ; fabrika sayesinde, kravat takılmıĢ;  iskarpin giyilip, çarıklar atılmıĢtır. 

 
4 Nisan 1937 tarihli ULUS Gazetesi 

  Türkiye‟de ekonomik alanda devletçilik ilkesini uyguladığı için suçlanan 
Cumhuriyet Halk Partisi 1950 yılında iktidardan ayrılıp, yerine liberal politikaların 
izleyicisi olduğunu söyleyen Demokrat Parti  iktidara geldiğinde de, KĠT‟ler Türki-
ye‟deki önem ve ağırlıklarını devam ettirmiĢlerdir. Üstelik sözkonusu partinin ikti-
darda olduğu 1950-1960 döneminde, KĠT‟lerin ülke ekonomisindeki ağırlığı, kuru-
lan yeni KĠT‟lerle daha da artmıĢtır. Yeni KĠT‟ler 1960 yılından sonra da kurulma-
ya devam etmiĢlerdir.  

 1980‟lere kadar yenileri kurularak ülke ekonomisine büyük katkılar sağla-
yan KĠT‟ler, 1980‟li ve özellikle 2000‟li yıllarla birlikte, bu kez de miras yedi zihni-
yetiyle satılarak ekonomiyi ayakta tutmanın ve bütçeyi dengelemenin aracı ola-
rak kullanılmıĢ ve bu açıdan da ülkeye yararlı olmaya devam etmiĢlerdir ! 
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  Kimileri bugün KĠT‟ler için (tu kaka) da dese, Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri-
nin, Türkiye için geçmiĢteki  önem ve değerlerini, bugün de hem kimi üretim ve  
hizmet alanları için  ve hem de Doğu ve Güneydoğu Anadolu baĢta olmak üzere,  
kimi yöreler için korumakta olduğu asla yadsınamaz.  

 

6 Nisan 1937 tarihli ULUS Gazetesi 

 

 
Karabük Demir Çelik tesisleri  


