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34. SÖYLEġĠ 

SAFRANBOLU’NUN  ESKĠ  ADLARI 

 

▬ Safranbolu’nun eski adları konusunda sizin farklı görüĢleriniz olduğunu 
çeĢitli konuĢmalarınızdan ve yazılarınızdan bilmekteyim. Bu konudaki gö-
rüĢ ve düĢüncelerinizi açıklar mısınız? 

▬ Safranbolu’nun bugünkü adını, geçmiĢte yörede bol miktarda yetiĢtirilen ve 
Botanik’te Latince  (Crocus Sativus) denilen “Safran” bitkisinden aldığı tartıĢma-
sızdır. Ancak, son yıllarda   yayımlanan çeĢitli kitap ve  makalelerde,  Safranbo-
lu’nun eski adlarının  anlamı ve kökeni konusunda, kimisi tarihsel kaynakların 
yanlıĢ yansıtılmasına, kimisi akla yatkın olmayan kiĢisel yorum ve kabullere da-
yalı çok değiĢik görüĢler ileri sürülmektedir.  

 2007 yılında yayınlanan “Bir 
Safranbolu’nun Penceresi’nden Safran-
bolu” adlı kitabımda bu konuya değin-
miĢ, gerekli eleĢtirilerde bulunmuĢ ve 
bilim çevrelerince konunun araĢtırılma-
sının önem ve gereğini vurgulamıĢtım. 
Ancak aradan geçen sekiz yıl içinde bir 
çalıĢma yapılmamasına ve dolayısıyla 
bilimsel yöntemlerle ulaĢılmıĢ, tartıĢma-
sız bilgi ve bulgular bulunmamasına  
karĢın, ortaya atılan kimi adların ve an-
lamlarının  çoğu,  geniĢ bir kesim tara-
fından da  irdelenmeksizin benimsenip, 
yinelenmekte ve yeni yayınlanan bir 

kitap  ya da broĢürde de eski anlatımlara, doğru ve  kesin bir yargıymıĢ gibi yer 
verilmektedir. ġöyle ki; 

 Ahmet GÖKOĞLU, “Paphlagonia adlı kitabında Safranbolu’ya 
Theodoropolis (Teodor’un kenti) veya Saphranopolis (Safrano’nun kenti) denildiğini 
bildirmektedir.  Rıfat DEDEOĞLU ise, Nokta Dergisi’nin 7-13 Ağustos tarihli 33 
sayısında, “Bir Safranbolu Öyküsü” baĢlıklı yazısında, Safranbolu’da, 
Kıranköy’deki Aya Stefanos Kilisesi’nin son papazının torunu Stefanos 
PAPADOPULOS’un “bizimkiler Safranbolu’ya Safranpolis, arada bir de 
Theodoropolis, yani İmparator Theodoros LASKARİS’in şehri anlamında derlerdi“ 
dediğini belirtmektedir. 

 Ancak, kilisenin son papazının torununun, Rumların, Bizans Ġmparatoru 
Theodoros LASKARĠS”e izafeten Safranbolu’ya Teodoropolis dediğini bildirmesi, 
hemen kabullenilebilecek akla yatkın bir bilgi değildir. Çünkü,  Meydan Larousse 
Ansiklopedisi’nin 12. cilt, 123. sayfasından öğrenildiğine göre I. ve II.  Theodoros 
LASKARĠS’ler, Haçlı Seferleri sırasında, Latinler tarafından 1204’te Ġstanbul’un 
iĢgali üzerine, XIII. yüzyılın baĢında Ġznik’teki Bizans imparatorlarıdır. Safranbolu 
ise, onların imparatorluklarından çok öncesinde kurulmuĢ bir kenttir; dolayısıyla 
Safranbolu’nun bu imparatorların adıyla anılması tutarlı bir yaklaĢım değildir. 

Safran çiçeği 
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 O zaman Safranbolu’ya Bizans döneminde, gerçekten Teodoropolis de-
nilmiĢse, bu Bizans Ġmparatoru’nun, Theodoros LASKARĠS değil, çok önceleri 
yaĢamıĢ baĢka bir Theodoros olması akla gelebilir. Nitekim 1861’de yandığı için  
yeniden yapılarak ibadete açılan Kıranköy’deki kilisenin (halen Ulucami) kapısının 
üzerine 1872’de konulan kitabede, bu kilisenin 08 Nisan 515 tarihinde, ününü 
Theodoros KRANDOROS’un adından alan bu kentte  ilk kez yapıldığının belirtil-
diği, Ahmet Behçet’in Kastamonu Asar-ı Kadimesi’nden aktarılan, Hulusi 
YAZICIOĞLU’nun “Safranbolu Tarihine ait Belgeler ve Kaynaklar” adlı kitabının 
20 ve 21. sayfalarındaki dipnotlarda yer almaktadır.  

● DADYBRA’NIN SAFRANBOLU OLDUĞU TARTIġMA KONUSU 

 Türklerden önce Safranbolu’nun,  Theodoropolis (Teodor’un kenti) olarak 
adını aldığı Theodor’un, hangi Bizans imparatoru olduğu değil, daha çok, bu ken-
te Türkler tarafından fethedildiği 1196-97 yıllarında  Dadybra denilip denilmediği 
üzerinde durulmaktadır. Çünkü, Dadybra’nın Safranbolu mu; yoksa  Devrek mi 
olduğu, yerli ve yabancı tarihçi bilim adamları arasında tartıĢma konusudur.  

  Rahmetli Hulusi YAZICIOĞLU bu tartıĢmalara, “Küçük Osmanlı’nın Öy-
küsü-Safranbolu Tarihi” adlı kitabında (sayfa: 204 ve devamı) Dadybra’nın, Safranbo-
lu ileri sürerek katılmakta; ancak aynı kitabında (sayfa: 27), VII yüzyılda Bizans 
dönemindeki bir haritada, Safranbolu’nun “Zağfiranboli” adıyla yer aldığını da 
bildirmesine karĢın, aradan 500 yıl geçtikten sonra, Türklerin fethi  sırasında aynı 
kentin niye Dadybra olarak anıldığına bir açıklık getirmemektedir. 

 BaĢta Çobanoğulları-Candaroğulları Beylikleri adlı kitabında Prof.Dr. Ya-
Ģar YÜCEL olmak üzere kimi  Türk, kimi yabancı tarihçilerin, Dadybra’nın Devrek 
olduğu görüĢünü ileri sürmelerine karĢılık, Hulusi YAZICIOĞLU’nun, Safranbo-
lu’nun Tarihine ait Belgeler ve Kaynaklar adlı kitabında da, Dadybra’nın Safran-
bolu olduğu konusunda çok ısrarlı olması; görüĢlerine, Niketas CHONĠATES adlı 
Bizanslı tarihçinin, 1118-1206 dönemini içeren  kitabını kaynak almasındandır.  

  Bu kitapta, Bizanslı tarihçi,  Anadolu Selçuklu Sultanı  II. Kılıç Arslan’ın 
oğlu Ankara Meliki Mesut tarafından, 1196 yılında Dadybra kentinin nasıl alındı-
ğının öyküsünü anlatır.  Bu anlatımda, Dadybra’daki bir kaleden  bahsedilmesi, 
Sayın YAZICIOĞLU’na göre bu kentin, kalesi bulunan Safranbolu olduğunun en 
önemli kanıtı olup,  aynı savaĢ anlatılırken sözü edilen “Vava Dağı”, Devrek ya-
kınlarındaki “Baba Dağı” olamaz veya  Dadybra ve Devrek sözcüklerinin fonetik 
açıdan, ses uyumu olarak birbirlerine daha yakın olduğu da söylenemez. 

  Öte yandan, benzer görüĢü değerli  Tarih Öğretmeni Sayın Hür KAL-
YONCU’nun da benimsediği anlaĢılmakta, Safranbolu Belediyesi’nce 2010 yılın-
da bastırılan “Tarih İçinde Safranbolu” kitabında Dadybra’nın, Grekçe’de ve 
Farsça’da ne anlama geldiğini bulmaya çalıĢmakla yetinilmeyip, Safranbolu yö-
resinde Ermenilerin de yerleĢik olduğuna iliĢkin bir bilgi olmamasına karĢın, 
Dadybra’nin Ermenice’den gelmiĢ olabileceğini, “düşünülmesi gerekli bir yakla-
şım”  olarak dile getirmesi dikkat çekmektedir. BaĢka yayınlarda yazılanlar ise, 
bu görüĢlerin tekrarı niteliğinde, hiçbir araĢtırma yapılmaksızın, kopyala-yapıĢtır 
uygulaması olduğundan, ayrıca üzerinde durulacak bir önem taĢımamaktadır. 

Ancak, 2015 yılı baĢında yayınlanan Uğurol BARLAS’a ait, “Geleneksel 
Açıdan Safranbolu Tıp Tarihine Bir Bakış” adlı kitapta, Rumların Safranbolu’ya 
“Sofyanapolis” dedikleri, bunun Osmanlı’nın son döneminde Avrupalıların kayıtla-
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rında “galat” olarak “Safran”a bağlandığının ileri sürülmesi çok ilginçtir. Oysa, 
Osmanlı’nın son  döneminde de, Cumhuriyet’in ilk yıllarında da Safranbolu’ya, 
Zafranbolu denilmektedir. Nitekim 1931 yılında Safranboluluların Türk Hava Ku-
rumu’na armağan ettikleri uçağa da “Zafranbolu” adı verildiği,  uçağın üstündeki 
yazıda görülmektedir. Daha eski Osmanlı kayıtlarında ve bu arada “Eski Yüzyıl-
larda Safranbolu Hakkında Bilinenler”  baĢlığı altında yaptığımız 21 No.lu söyle-
Ģimizde de değinildiği üzere, Uluslu Ġbrahim Hakkı Efendi’nin 1726 tarihli “Atlas-ı 
İbrahim Hamdi-1163” adlı kitabında da Safranbolu’dan, “Zagfranboli “diye söz 
edilmektedir. Dolayısıyla “Safran”, Safranbolu adında bir “galat” bağlantı değildir. 
Doğrusu Arapça “Zağfiran”ın, Türkçe karĢılığı “Safran”a dönüĢtürülmesidir.   

▬ Safranbolu’nun eski adları konusunda, siz hangi yaklaĢım içindesiniz? 

▬ Aslında Safranbolu’nun, XIII. yüzyılla birlikte baĢlayan  Türk egemenliği   dö-
nemindeki adlarını irdelemek, bence çok daha büyük   önem taĢımaktadır.  Böy-
lece, kentte yerleĢen Türk boylarının kimliği hakkında ipuçlarına ulaĢılma olanağı 
bulunulabilecek ve bu boyların adları ile Safranbolu’nun eski adları arasında bir 
iliĢki kurulabilirse, daha doğru bir yaklaĢım sergilenebilecektir. 

 Kentin fethiyle  XIII. Yüzyılda baĢlayan Türk döneminde, Safranbolu’dan 
bahseden en eski yazılı kaynak, Ġbni Battuta Seyahatnamesi’dir. 1330’lu yılların 
baĢında Safranbolu’ya gelen Fas asıllı Arap seyyah BATTUTA, Safranbolu’dan 
“Borlu” adıyla söz etmektedir. Aradan bir  yüzyıl, Türklerin Safranbolu’yu fethin-
den iki yüzyıl geçtikten sonra, XV. Yüzyılda kaleme alınan Yazıcızade Ali’ye ait  
“Yazıcızade Selçuknamesi” olarak da bilinen “Tarih-i al-i Selçuk” adlı tarih kita-
bında da, Candaroğlu Süleyman PaĢa’nın, Çobanoğulları’ndan Kastamonu’yu ve 
o zamanlar Zalifre denilen, “Borlu” kalesini aldığı bildirilmektedir. 

 
Safranbolu’da Zalifre sözcüğü, halen bu otelin adı olarak  yaĢatılıyor 

  Zalifre’nin ne anlama geldiği araĢtırılırken, Arap alfabesinde (D) sesini 
simgeleyen “Dal” harfi ile (Z) sesini simgeleyen “Zel” harfini sadece bir noktanın 
birbirinden ayırması nedeniyle, Dadybra’nın (D)’sinin (Z) gibi okunmuĢ olabilece-
ği ve dolayısıyla Zalifre’nin, Dadybra’dan dönüĢmüĢ bir sözcük olma olasılığı 
üzerinde durulmaktadır. Ancak Sayın KALYONCU’nun yukarda sözü geçen kita-
bında (sayfa:16), Zalifre’nin Farsça’da “yaban kirazı” anlamındaki “Zal” ya da “kor-
ku” anlamındaki “zalifen” sözcüğünden türemiĢ olabileceğine ve “yaban kirazı 
ülkesi” ya da “korkunç yerleşim alanı” anlamı taĢıyabileceğine değinilmektedir. 
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 Bilinebildiği kadarıyla, Zalifre’den, Yazıcızade Selçuknamesi ve buna 
gönderme yapan metinler dıĢında  baĢka bir kaynakta hiç söz edilmemektedir. 
Buna  karĢılık, Safranbolu’nun eski adları olarak, tüm resmi kayıt ve belgelerde, 
XIII-XIV. yüzyıllardan itibaren   sürekli olarak Borlu, Taraklıborlu, Medine-i 
Taraklıborlu ve Zagferanborlu sözcükleri yer almaktadır. O halde bu adların hep-
sinde de bulunan, “BORLU”nun anlamı araĢtırılmalı, böylece Safranbolu’ya yer-
leĢenlerin etnik kökenlerinden yararlanılarak bir sonuca gidilmelidir. 

 Sayın Hulusi YAZICIOĞLU son kitabı “Küçük Osmanlı’nın Öyküsü-
Safranbolu Tarihi” adlı kitabında (Sayfa: 214-220), Safranbolu’nun bir “kale”si oldu-
ğunu ve Latin dillerinde “kale” anlamındaki “borg”un, “kaleli” anlamında   
“borglu”ya dönüĢtüğünü; zaman içinde de  önce (g) harfi atılarak “borlu”’ya, son-
ra (r) harfi de atılarak, Türk diline “bolu” olarak yerleĢtiğini ileri sürmektedir.  

  AraĢtırmacı-yazar, Tarih Öğretmeni Sayın Hür KALYONCU’nun da, 2010 
yılında basılan “Tarih İçinde Safranbolu” kitabında (sayfa:16), “…müstahkem mev-
ki anlamındaki kaleden dolayı  14.yüzyıldan itibaren borgulu/borglu/bolu adı kul-
lanılmaya başlanmıştır” diyerek, Safranbolu’nun adlarındaki “Borlu” sözcüğünün  
kale anlamındaki Latince’deki “borg” sözcüğünden geldiği görüĢünü benimsediği 
anlaĢılmaktadır. 

● “BORLU” SÖZCÜĞÜ,  LATĠNCE “BURG”TAN DÖNÜġMÜġ OLAMAZ 

Her iki araĢtırmacının aynı içerikteki bu görüĢlerine karĢılık,  Prof.Dr. Ya-
Ģar YÜCEL’in Türk Tarih Kurumu tarafından 1980’de basılan, “Çobanoğulları - 
Candaroğulları Beylikleri” adlı kitabından (sayfa: 58), Süleyman PaĢa tarafından 
alınan  kalenin adına, Selçukname adlı tarih kitabında,  “Borglu”  değil,” Borlu” 
olarak yer verildiği öğrenilmektedir. Kaldı ki, Yazıcızade Selçuknamesi’nin yazı-
mından en az yüzyıl önce Safranbolu’ya gelen Ġbni Battuta da, seyahatnamesin-
de, Borglu’dan değil, yine Borlu’dan söz etmektedir.   

 Öte yandan,  bana  ait, 2007 yılında basılan ”Bir Safranbolulunun Pence-
resinden Safranbolu” adlı kitabımda da (sayfa:15-20), özellikle vurguladığım Ģu 
gerçekleri, bu söyleĢimizde de yinelemek isterim.  

  1- “Borlu”nun, “kaleli” anlamına geldiğine, Sayın H.YAZICIOĞLU’nun de-
ğinilen kitabı ile ona göndermede bulunan H. KALYONCU’nun söz konusu kitabı 
dıĢında, baĢka hiçbir kaynakta  rastlanılmamaktadır.  

   2- Türklerin, Ġslamiyeti kabul edip Araplarla iliĢki kurduktan 250-300 yıl 
sonra, “Kale” anlamında, Arapçadaki Kal’a’yı  değil de, Latin dillerindeki Burg ya 
da Borg sözcüğünü kullanmalarının akla yakın bir açıklaması yapılamamaktadır. 
“Borg”daki (g ve r) harfinin arka arkaya, bu sözcükten düĢtüğünü söylemek ise, 
çok zorlama bir yakıĢtırma olmaktadır. 

  3- Üstelik, Safranbolu’ya Borlu denildiği zaman dilimiyle örtüĢen biçimde, 
Osmanlı Devletinin kuruluĢ yıllarında Türklerin, Kale’ye Borg değil, “Hisar” dedik-
leri, fethettikleri Rum müstahkem mevkilerine “Karacahisar” ve “Eskihisar” ya da 
daha sonraki yıllarda Ġstanbul Boğazı’nda inĢa ettikleri kalelere “Anadolu Hisarı” 
ve “Rumeli Hisarı” adını vermiĢ olmalarından anlaĢılmaktadır.  

 4- Ünlü tarihçi ve Türkoloji uzmanı Prof.Dr. Ahmet Zeki Velidi TOGAN’ın 
“Umumi Türk Tarihine Giriş” kitabında “Borlu” sözcüğünü içeren yer adlarının, 
“Borlı” adlı bir Kıpçak oymağının adından kaynaklandığı belirtilmektedir.   
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  5- KaĢgarlı Mahmud tarafından yazılan “Divan-ı Lugat-ı Türk”te, “Bor” 
sözcüğünün Ģarap ve üzüm anlamına geldiği yazılıdır; bu sözcük, eski Uygur 
Türkçesi Sözlüğü’ne göre ise, bağ ve bahçe anlamında da kullanılmaktadır. 

6- Adında “Borlu” takısı bulunan Uluborlu kentinin tarihine  iliĢkin yayın-
larda,  o yöreye Bizans döneminde yerleĢtirilen Kuman Kıpçak Türklerinin kente 
“Borlu” adını verdiği, “bor”un Orta Asya’da üzüm, Ģarap ve bağlık-bahçelik anla-
mı taĢıdığı,  Selçuk Türklerinin bu kenti fethetmesinden sonra Borlu sözcüğünün 
önüne “Ulu” takısının getirildiği  anlatılmaktadır.  

7- Candaroğulları ile Kıpçaklar arasında yakın iliĢkiler bulunduğu, Kı-
rım’dan onbin hanelik bir Kıpçak topluluğunun bölgeye  getirildiği ve Batı Kara-
deniz halkının ağızlarında Kıpçak dilinin özelliklerinin olduğu Prof.Dr. Zeynep 
KORKMAZ gibi Türk dili uzmanlarınca ifade edilmektedir.  

ĠĢte bu verilerin ıĢığı altında, ya Borlı adlı Kıpçak oymağının bir kolunun 
yerleĢtirilmesi  nedeniyle ya da üzüm bağlarıyla ünlü, bağlık bahçelik bir yöre 
olmasından dolayı Safranbolu’ya; üzümlü, bağlı, bahçeli kent anlamında “Borlu” 
denilmiĢ olabileceğinin akla çok daha yakın olduğu, kesin bir yargı olarak değil, 
çok güçlü bir olasılık olarak “Bir Safranbolulunun Penceresinden Safranbolu”  
adlı kitabımda dile getirilmeye çalıĢılmıĢtır.  

●SAFRANBOLU’NUN ESKĠ ADLARINA ĠLĠġKĠN BĠLĠMSEL BĠR GÖRÜġ 

▬Sizden baĢka aynı olasılık üzerinde duranlar da var mı? 

▬ Geç öğrensem de, sevinçle artık var diyebiliyorum. ġöyle ki; “Bir Safranbolu-
lunun Penceresinden Safranbolu”  kitabımın  yayınından üç yıl sonra, güzel bir 
rastlantı sonucu  Taraklı Belediye BaĢkanı Sayın Tacettin ÖZKARAMAN ile ta-
nıĢtım. Onun (e posta) yoluyla, 09.04.2010 tarihinde gönderdiği, Atatürk Üniver-
sitesi öğretim üyelerinden Sayın Prof. Dr. Enver KONUKÇU’nun, Ortadoğu Ga-
zetesi’nin 29.11.1992 tarihli nüshasında, “Safranbolu” baĢlığıyla yayımlanan bi-
limsel makalesinde yer alan bilgilerle, kitabımdaki görüĢ ve olasılıkların, büyük 
ölçüde  örtüĢtüğünü görmenin mutluluğunu yaĢadım. Bu çok değerli bilgileri, 
Müzekent Safranbolu Gazetesi’nin Kasım,Aralık/2010-Ocak/2011 tarihli 120. 
sayısında yayımlanan bir yazımda, kamuoyuyla paylaĢtım. 

 “Bir Safranbolulunun Penceresinden Safranbolu” adlı  kitabımın bası-
mından 15 yıl önce yayımlanmıĢ, eski Türk boyları konusunda uzman bir bilim 
adamına ait söz konusu  makaleye, hiç değilse anılan kitabımın hazırlanıĢı sıra-
sında muttali olamamam, hiç kuĢkusuz benim için büyük bir eksiklik ve talihsizlik-
tir. Aynı eksiklik ve talihsizliğin, biraz evvel Safranbolu’nun adlarına iliĢkin görüĢ-
lerini anlatmaya çalıĢtığım yazar ve araĢtırmacılar için de geçerli olabileceğine, 
bu bilgilerin onların görüĢ ve yargılarını da değiĢtirecek değer ve önemde oldu-
ğuna inandığımı da, bu arada vurgulamak isterim.  

Sayın Prof Dr. Enver KONUKÇU’nun,  bu çok değerli bilimsel  makalesin-
den Ģu pasajları, aynen okumam  herhalde çok  yararlı olacaktır: 

“…P.Wittek, Osman Turan ve Yaşar Yücel tarafından ileri sürülen 
Dadybra’nın Safranbolu ile aynı yer olabileceği ispatlanmış değildir… Beylikler ve 
Osmanlı devri kaynaklarında Safranbolu’nun Borlu diye geçtiği kesindir… 
Cüzcani’nin Tabakat-i Nasıri’sinde ve ansiklopedik malumatın göze çarptığı 
Nuveyri’nin eserinde Bor isimli kabileye rastlanılmaktadır…Borlular, Kıpçak kabi-
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leler birliğinin bir parçası idi. Büyük ve Küçük Bor diye ikiye ayrılmaktadır. Uluğ 
Borlu ve Kiçiğ Borlu yazılışları, hem Tabakat-i Nasıri’de, hem de Timur devri ta-
rihlerinde görülmektedir. Göller yöresindeki Bor kasabaları Uluğ Borlu ve Kiçiğ 
(Keçi) Borlu diye tanımlanmaktadır…” 

“…Taraklılar da, Kıpçak kabileler birliğine girmektedir. Tesadüf eseri aynı 
yörelerde tarakçılık da çok gelişmiştir. Yine tarakçılık ile uğraşan veya bu kabile-
den ismini alan Taraklı Borlu vardır ki, Safranbolu’nun ta kendisi veya göçer kıs-
mı olmalıdır. Candarlı-Osmanlı mücadelesinde hudut taşı olduğundan zaman 
zaman el değiştirmiştir. Meşhur meydan savaşlarından biri de Taraklı Borlu’da 
cereyan etmiştir. Osmanlı arşiv belgelerine göre Safranbolu’da iki Borlu yerleş-
mesi olmuştur. Bunlardan biri Yörükan-ı Taraklı Borlu’dur. Demek oluyor ki, Türk 
ananesini devam ettiren Yörüklerden başka Taraklı kökenliler de vardı. Zamanla 
Tarakllılar ve Yörükler Safranbolu’da bir araya gelmişler ve bugünkü kasabayı 
meydana getirmişlerdir…”  

 
Prof.Dr.Enver KONUKÇU’nun makalesinden bir  kesit   “Ortadoğu Gazetesi -  29.11.1992” 
                 (Makalenin tamamının fotokopisi bu kitabın ekleri arasındadır) 

Sayın Prof.Dr. KONUKÇU’nun bu makalesinde adlarından  söz edilenler-
den CÜZCANĠ; (Minhacettin Ebu Ömer Osman bin Siracettin), Hintli bir tarihçidir. 
(1193-1220)  “Tabakat-i Nasıri” adlı eseri ünlüdür. Ġslam tarihi ve Hint-Türk sul-
tanları hakkında bilgiler içerir. NÜVEYRĠ (ġihabettin Ahmet Bin Abdülvahab eĢ-
ġafii) (1279-1332) ise; Mısırlı bir tarihçi ve ansiklopedicidir. Türk topluluklarıyla 
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ilgili en eski bilgiler, bu bilim adamlarının eserlerinde yer almakta ve Bor adlı bir 
kabileden  de söz ettiklerinin Sayın KONUKÇU tarafından açıklanmıĢ olması 
dikkat çekmektedir. 

▬ Değindiğiniz makaleye göre, Safranbolu ve Uluborlu Rumlarının aynı 
etnik kökenden oldukları söylenebilir mi? 

● ULUBORLU VE  SAFRANBOLU  RUMLARI  

▬ Safranbolu Rumları ile Uluborlu Rumlarının aynı Türk boyundan olmaları güç-
lü bir olasılık. ġu gerçekler de göz ardı edilmemelidir. Türklerin Müslümanlığı 
kabulünden çok önce, kimi Uz, Peçenek ve Kıpçak Türklerinin Karadeniz’in ku-
zeyinden gelip, Balkanlara yerleĢtikleri, bölgede hakim inanç sistemi gereği Hıris-
tiyanlığı benimsedikleri, Bizanslıların Selçuklu akınlarını durdurabilmek için za-
manla bunları Anadolu’ya geçirdiği ve Türklere Anadolu’nun kapılarını açan 1071 
Malazgirt SavaĢı öncesinde de, baĢta Karaman olmak üzere Anadolu’da çok 
yaygın bir  Türk kökenli Hıristiyanların bulunduğu tarihsel gerçeklerdendir.  

Nitekim,  “Bir Safranbolulunun Penceresinden Safranbolu” adlı kitabımda 
da (sayfa:17) değinmiĢtim. Uluborlu tarihine iliĢkin anlatımlarda, yerleĢtirildikleri 
yöreye Borlu adını veren ve Bizans ordusunda paralı askerlik yapan  Kuman 
Kıpçak Türklerinin, nüfus mübadelesine kadar Uluborlu’da yaĢadıkları; inançları 
nedeniyle halkın onları Rum (Gavur) olarak adlandırdığı  bildirilmektedir. 

Bu anlatılanlar, Kıranköy’de yerleĢik olup, Lozan AntlaĢması gereği mü-
badeleye tabi tutulan Hıristiyan hemĢehrilere de, Safranbolu’da Rum ve Gavur 
denilmesiyle benzerlik gösterdiğinden, kilisedeki ibadetleri dıĢında hep Türkçe 
konuĢtukları söylenegelen Safranbolu Rumlarının etnik kökenleri itibariyle Kıp-
çakların Borlı kabilesinden olmalarından dolayı  Candaroğulları zamanında ve 
Osmanlı yönetiminin ilk döneminde   Safranbolu’ya, Borlu denilmiĢ olabileceğini 
güçlü bir olasılık olarak akla getirmektedir.   

▬ Safranbolu’nun eski adlarındaki, “Taraklı” takısı nereden kaynaklanıyor? 

▬ Taraklıborlu sözcüğü, tek değil, birleĢik bir sözcüktür. ġu bir gerçektir ki,  “bor-
lu” takısının kaynağı bilindikten sonra, Osmanlı dönemi kayıt ve belgelerinde 
Safranbolu’nun eski adları olarak geçen Taraklıborlu veya Zağferanborlu’nun 
açıklanması kolaylaĢacaktır. 

  Hulusi YAZICIOĞLU,  Küçük Osmanlının Öyküsü-Safranbolu Tarihi adlı 
kitabında (Sayfa: 218) “Taraklı ya da Tarikli’nin, İl-Beyli Türkmenlerine tabi bir 
cemaatın adı” olduğunu bildirmektedir. Tahir KARAUGUZ ise, 10.10.1938 tarihli 
Zonguldak Gazetesi’ndeki, “Safranbolu-Karabük” baĢlıklı yazısında, Taraklıborlu 
adındaki “Taraklı” için,  (Anlaşılıyor ki, eskiden burada tarakçılık varmış. Nitekim 
yakın zamanlara kadar tarakçılık ve kaşıkçılık geçer bir sanattı) görüĢünü dile 
getirmektedir.  

  Böylece Sayın Tahir KARAUĞUZ ile   daha önce değindiğim Prof. Enver 
KONUKÇU’nun makalesinde yer alan Taraklı  boyu ve tarakçılık hakkındaki gö-
rüĢler,  54 yıl arayla  birbirleriyle örtüĢmektedir. 

  Borlı’ların ardından, bir Türk boyu veya kolu olan “Taraklı Türkleri”nin de 
yerleĢtirilmesinden sonra  Safranbolu, “Taraklıborlu” adını almıĢ olabilir.  Ya da  
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kentin adının arkasına eklenen “Borlu” takısı, üzüm bağı ve meyve bahçesi an-
lamındaki sözcükten kaynaklanıyorsa, kuvvetli bir olasılık olarak 
Taraklıborlu’nun, “Taraklıbahçesi” demek olacağı ve  daha doğrusu, Taraklı 
Türklerinin bağı bahçesi anlamını taĢıyabileceği  düĢünülebilir. 

Sonuç olarak,  Safranbolu’nun eski adları konusunda kiĢisel yorum ve 
değerlendirmeler, akla yatkın kanıtlar olmaksızın, sanki  tartıĢmasız kesin  bilgi-
lermiĢ gibi anlatılmamalı ve  halen sıkça görüldüğü üzere,  Safranbolu’nun eski 
adı Ģudur ve Ģuradan gelmektedir;   anlamı da budur biçiminde, bir bulguya, bir 
kaynağa dayalı olmadan, kesinlik içeren söylemlerden kaçınılmalıdır.  

Bu söyleĢimizde, bu konuda çeĢitli kaynaklardan toplayabildiğim bilgi, 
bulgu ve kanıtlara göre bir sonuca ulaĢmaya çabaladığımı ve hep olasılıklardan 
söz ettiğimi gördünüz. Bu konudaki tartıĢmalara son vermenin, uzmanlık alanım 
tarih bilimi olmadığı için, benim haddim  olmadığının, hiç kuĢkusuz bilincindeyim.  

Amacım, Borlu, Taraklıborlu ve Zağferanborlu olarak bilinen Safranbo-
lu’nun eski adlarındaki Borlu sözcüğünün, Latin dillerinde kale anlamı taĢıyan 
burg/borg’la iliĢkisini kurmaya çırpınmak yerine, öncelikle Borlı ya da Borlu adın-
daki eski  bir Türk boyu ile olabilecek bağlantısı ve “Bor”un eski Türk dilindeki 
anlamı üzerinde durulmasının önemini vurgulamaktır.  

Üniversitelerin bulundukları yörelere sağlayacakları katkıların önemi ve 
değeri yadsınamaz. Son söz bilim çevrelerine ait olmalı, onlar harekete geçmeli-
dir. Biraz önce dile getirdiğim Prof.Dr.Enver KONUKÇU’nun makalesi  ve o ma-
kalede yer alan kaynaklar, bilimsel yöntemlerle değerlendirilmeli, onlardan yarar-
lanılarak bu konu bilimsel bir açıklığa kavuĢturulmalıdır. 

Bu amaçla, Safranbolu’nun eski adları ve bunların  anlamları ile Safran-
bolu’ya geçmiĢ dönemlerde yerleĢen ya da yerleĢtirilenlerin etnik kökenleri konu-
sunun, yüksek lisans ya da doktora tezi olarak ele alınıp,  her yönüyle daha ge-
niĢ boyutlarda araĢtırılmasını, yaĢlı bir Safranbolu aĢığı olarak,  Karabük Üniver-
sitesi’nin ilgili öğretim üyelerinin takdirlerine sunmak istiyorum.  

 

 
Bir  Safranbolu broĢürünün kapağındaki Safranbolu 

(Safranbolu Belediyesi yayını)  

 


