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Eski Hamam’ın duvarında, Grekçe yazılı bir taş levha 
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EVVEL  ZAMAN  İÇİNDE  SAFRANBOLU 

 

  Bir çok eski kent  gibi Safranbolu’nun da, kaç yüz yıldan ya da kaç bin 
yıldan bu yana bir yerleşim yeri olduğu konusunda güvenilir bilgiler  bulun-
mamaktadır. Jeolojik yapısı ve topografik görüntüsü açısından ise, Safranbolu 
kent merkezinin,  eskiden iç deniz ya da göl olan bir bölgede, suların çekilme-
siyle bir yerleşim alanına dönüştüğü yaygın bir görüştür. Bilinebilinen verilerin 
ve bulguların ışığında, bu görüşlerin tartışılması gerekmektedir. 

► GÖL MÜ, İÇ DENİZ Mİ ?   

Safranbolu’nun, eskiden 
sularla kaplı bir bölgede, suların 
çekilmesiyle bir yerleşim alanına 
dönüştüğü söylentisine kanıt ola-
rak, Kalealtı’nda ”Burunsandal” 
kayasındaki, deniz araçlarının 
bağlandığı  halkadan söz edilmesi 
çok ilginçtir. Ne var ki,  o halkayı 
gördüğünü söyleyen yoktur, hep 
”Burunsandal’da bir halka varmış” 
denildiğine tanık olunur. 

 Nitekim, folklor alanındaki 
çok değerli çalışmalarıyla tanınan 
Sadi Yaver ATAMAN da, çok eski 
yıllarda Bartın Gazetesi’ndeki 
“Safranbolu’nun Eski Eserleri” 
adını taşıyan ve uzun bir süre 
aynı gazetede yayınlanan yazı 
dizisinde,  “Burunsandal; Deniz-
Göl” başlığı altında Safranbo-
lu’nun eskiden bir göl olduğunu 
yazmıştır.(1) Sayın ATAMAN’ın bu 
konudaki görüşleri, Osmanlıca 
sözcük ve deyimler, günümüz 
diline dönüştürülmüş olarak şöy-
ledir:  

   “…Topografik ve jeolojik 
durumuna göre...Safranbolu’nun, 
evvelce denizden ziyade göl ha-
linde bulunduğu...şüphesizdir. Ka-

sabayı adeta çevreleyen kayaların durumu, suların aşındırmalarına maruz 
kalarak ortaya çıkan yer yer çöküntülü mağaracıklar, tıraş edilmiş gibi görü-

                                            
(
1
) Bartın Gazetesi, 6 Eylül 1932,  sayı: 360   

Burunsandal  Kayası 

Burunsandal  Kayası 
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nen oyuklar ve nihayet, bulunan deniz hayvanlarının kabukları; açıkça anlaşı-
lacağı üzere kasabanın yerinde eskiden bir göl bulunduğuna karar vermek 
hemen de mümkündür. Burunsandal denilen kaya burnunda bulunduğu söy-
lenilen demirden bir çıma halkası, bu olasılıkları kuvvetlendiren ve tamamla-
yan başlıca kanıtlardan sayılır.” 

 Bu görüşlere karşılık,  Tahir KARAUĞUZ, aynı konuda yine oldukça 
eski yıllarda, “Bir Gezi Notlarından, Safranbolu-Karabük” başlıklı yazısında, 
“Jeolojik belirtilerden anlıyoruz ki, İstanbul Boğazı açılmadan önce, Safranbo-
lu, Karadeniz’in bir parçasıydı” demektedir.(2)  Bu arada ansiklopedilerde, Ege 
ve Marmara denizi ile  Çanakkale ve Ġstanbul Boğazları’nın jeolojik zamanlar-
da oluşumu hakkında şu bilgiler verilmektedir: 

  “Üçüncü zamanın sonuna doğru, şimdiki Ege Denizi’nin yerinde bu-
lunduğu için Egeid denilen alan, yer yer alçalıp yükselmelere, yer yer kırılıp 
çökmeğe uğradı ve  o sırada Girit’in güneyindeki büyük deniz  (eski Akdeniz) 
yavaş yavaş kuzeye doğru yayılarak Egeid alanını kendine kattı,  hatta eski 
bir vadi olan Çanakkale Boğazı’ndan Marmara ve oradan da eski bir göl olan 
Karadeniz ile birleşti. Aslında bu hareketlerin tek taraflı ve bir defalık olmadığı, 
dördüncü zaman içinde  Karadeniz gölünün taşan tatlı sularının Ege Denizi 
alanına doğru yayıldığı da bilinmektedir.”(3)  

 Jeolojik zamanların 3,5 milyar yıl sürdüğü ve bu sürenin son 500 mil-
yon yılının fosiller sayesinde bilindiği; yukarıda sözü edilen üçüncü zaman’ın 
günümüzden 65 milyon yıl önceki, dördüncü zaman’ın ise bir milyon yıl önceki 
dönem olduğu da bu arada  belirtilmelidir.(4) 

Öte yandan, yeni bir görüş olarak da, araştırmacı Robert BALLARD’ın 
“National Geographic Dergisi”nin Mayıs/2001 tarihli sayısında yayınlanan ya-
zısında yer verdiği bulgulara göre, günümüzden 12 bin yıl önce, Boğazlar yo-
luyla Karadeniz’e büyük bir su akımı olmuştur. ABD’li bu araştırmacı, buzulla-
rın erimesiyle ortaya çıkan ve yükselen suların Ġstanbul Boğazı’nda, zeminde-
ki doğal engelleri aşarak, bir tatlı su gölü olan Karadeniz’e hızla aktığı, günde 
15 cm yükselen suların, 1000 günde Karadeniz’deki su seviyesini 150 metre 
yükselttiği savındadır. Bu olay, “Nuh Tufanı” ile de ilişkilendirilmektedir. 

Karadeniz’den suyun çekilmesi ya da eriyen buzullar nedeniyle yükse-
len ve Ġstanbul Boğazı’nı aşan suların, Karadeniz’in seviyesini yükseltmesi 
gibi, biri ötekine zıt görüş ve savlar karşısında, Safranbolu’nun bulunduğu 
coğrafi bölge ile Karadeniz arasında kesin bir ilişki kurma olanağı bulunama-
yacaktır. Yahut milyonlarca yıl içinde Karadeniz’den suların hem çekildiği hem 
de suların yükseldiği gibi olasılıklar birlikte değerlendirilecektir. 

Buna karşılık,  Safranbolu’nun bulunduğu yerin bir zamanlar sularla 
kaplı olduğu kesindir. Bu olgu, ele geçen ve dünyada insanlardan önce var 
olduğu bilinen deniz hayvanlarının kabuklarıyla kanıtlanmaktadır. Ancak, Saf-
ranbolu’daki jeolojik ve topografik yapının, iç deniz ya da gölün dalgalarıyla 

                                            
(
2
) Zonguldak Gazetesi, 10.10.1938, sayı: 558 

(
3
) Meydan Larousse Büyük Lugat ve Ansiklopedi, Cilt:4, Sayfa: 93  

(
4
) Meydan Larousse Büyük Lugat ve Ansiklopedi, Cilt: 12, sayfa: 899  
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oluştuğu doğru olamaz. Çünkü su dalgalarının aşındırmasıyla oluştuğu söyle-
nen mevcut jeolojik yapı, sadece Safranbolu şehir merkezine özgü değildir. 

 Aynı jeolojik yapı, Karabük Balıklar Kayası civarındaki Araç çayı vadi-
si, Tokatlı,  Düzce, Sırçalı köylerindeki kanyonlar başta olmak üzere, çok ge-
niş bir alanda gözlemlenmektedir. Bu durumda, Hasandede Kayası’ndan veya 
Burunsandal’dan çok daha yüksek ve çok daha alçak kotlarda aynı jeolojik 
yapının bulunuşu, gölün  ya da iç denizin su yüzeyinin, aynı kotta bir düzlem 
oluşturmasını gerektiren fizik veya yerçekimi  kurallarıyla bağdaştırılamaz.  

  Dolayısıyla, göl veya iç deniz su yüzeyinin bulunduğu kotun kimi altın-
da, kimi üstünde yer alan kayaları da, ancak suyun   yüzeyinde oluşabilecek 
dalgaların  aşındırmış olabileceği düşünülemez. Bu nedenlerle, çok eski  çağ-
larda yer altında fay kırılmaları gibi, büyük tektonik olaylar ve çökmeler sonu-
cunda, Safranbolu’nun bugünkü jeolojik ve topografik yapısı oluşmuştur de-
nilmektedir. Bu yeni oluşumun ortaya çıkardığı Akçasu ve Gümüş derelerinin 
aktığı Araç çayı kanalıyla da bölgedeki suların boşaldığı ileri sürülmektedir. 

 
Burunsandal Kayası ile altında Kalealtı Ġlkokulu ve okulun yüzlerce yıldır ayakta duran,  

yüksekliği  ile ünlü bahçe duvarı; en üstte Kale’deki eski  Hükümet Konağı 

 
► BURUNSANDAL’DAKİ  HALKA ! 

  Burunsandal’da bir demir halkanın bulunduğu hep söylenir. Halkanın 
sadece söylentisi vardır; bugün de, geçmişte de; yerini, biçimini anlatan ya da 
gördüğünü söyleyen yoktur. Bunun oradaki  kaya oluşumunun bir sandalın 
burnunu andırmasından kaynaklanan adlandırmayla ilişkili bir yakıştırma ol-
duğu düşünülebilir. Çünkü, Safranbolu’nun sularla kaplı olduğu binlerce, belki 
onbinlerce yıl önce, bölgede insan yaşamının varlığından söz edilmemektedir.  
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  Burunsandal’da insan yapımı bir halka gerçekten var idiyse, bu halka, 
herhalde Safranbolu, insanların yerleşim alanı olduktan sonra, herhangi bir 
amaçla oraya konmuş olabilir. Örneğin, Safranbolu Kalesi’nin altındaki bu 
kayadaki demir halkaya bağlanan makaralı halatlarla, savaşta ya da barışta, 
aşağıdan yukarıdaki Kale’ye çeşitli maddelerin çıkartılması amaçlanabilir.   

Günümüzde Burunsandal kayasından geniş bir  tabakanın kopup aşa-
ğıya düşme tehlikesine karşı, önlemler alındığı görülmektedir.  Bu durumda 
kaç yıl ya da kaç yüzyıl sonra olacağı bilinemese de, günün birinde, bu kaya-
nın, gövdesinden büyük parçalar koparak dağılması sonucu, sandal görünü-
münden yoksun kalacağını şimdiden söylemek,  herhalde kehanet sayılmaz. 

► NUH’UN GEMİSİ VE HIDIRLIK TEPESİ 

   Yeryüzünde insanların olduğu bir dönemde dahi, Safranbolu’nun bu-
lunduğu yerin sularla kaplı olduğu sanki  kesin bir bulguymuşçasına, sansas-
yonel haber üretme peşinde koşanlar, “Nuh’un Gemisi”nin Safranbolu’da 
Hıdırlık Tepesi’nde olduğunu da yazılı ve görsel yayım organlarında ileri süre-
bilmişlerdir. Oysa, bilimsel verilere göre, Safranbolu’nun sularla kaplı olduğu 
dönemde yeryüzünde insan olduğu kanıtlanmış değildir. 

  Nuh Peygamber’in yaşadığı ve dolayısıyla insanların var olduğu bir 
dönemle ilgili Nuh Tufan’ında ise, dinsel kaynaklara dayalı inanışa göre, tüm 
dünya sularla kaplanınca, Nuh Peygamber’in hazırlattığı bir geminin içinde ve 
çok yüksek bir dağın tepesinde suların çekilmesi beklenmiştir. Bilinen bir ger-
çektir ki, Safranbolu’daki Hıdırlık Tepesi hiç de yüksek bir yer değildir. 

  Bütün dünya Nuh’un Gemisi’ni, uzun yıllardır 5 bin küsur metre yük-
sekliğinde Ağrı Dağı’nda ya da son zamanlarda 2 bin küsur metre yüksekli-
ğinde Cudi Dağı’nda ararken, 350 metre rakımındaki Safranbolu’nun Hıdırlık 
Tepesi’nde Nuh’un gemisinden söz etmek, gazetecilik terminolojisindeki de-
yimle,  “asparagas haber” olarak nitelendirilmelidir.  

 
Nuh’un Gemisi’yle ilişkilendirilen (!) Hıdırlık Tepesi ve yamacındaki  Safranbolu evleri 
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► ESKİ ÇAĞLARDA SAFRANBOLU  

 Her kent için olduğu gibi, Safranbolu’nun da insanların  yerleşim yeri 
olduğundan  itibaren tüm geçmişi hakkında yeterli belge ve bilginin varlığın-
dan söz edilememektedir. Safranbolu’nun evvel zamanı hakkında, değil yete-
rince bilgi ve belge sahibi olmak, hiç yok denebilecek kadar az bilginin bulun-
duğu gerçeği ile karşı karşıya bulunuluyor.  

 Ġnanılır bilgi ve belge olmadan geçmişten söz etmek, “evvel zaman 
içinde, kalbur saman içinde...” tekerlemesiyle başlayan masallardan çok da 
farklı bir değer taşımaz. Evvel zamanının bilinmemesi, sadece Safranbolu’ya 
özgü bir olgu da değildir. Ġnsanlık tarihinin başlangıcı olarak kabul edilen yazı-
nın bulunuşundan önceki ve sonraki yüzyıllar hakkında, yazılı kaynaklar ya da 
arkeolojik kalıntılar olmaksızın  değerlendirmede bulunulamaz.   

Son yıllarda yayımlanan kimi kitap ve broşürlerde,  Safranbolu 2-3 bin 
ve hatta 5 bin yıl öncesi   yerleşim yeri olmuştur, burada şunlar yaşamıştır, 
burayı şunlar yönetmiştir biçiminde yazılanlar, Safranbolu’yu da kapsayan 
geniş bir bölge için belki doğru olabilir; ancak bir yerleşim yeri olarak Safran-
bolu kent merkezi için, kanıtları olmayan bir olasılıktan öte bir anlam taşımaz.  

Yıllar önce, 1975 yılında gerçekleştirilen kültürel etkinlikler sırasında 
Safranbolu’ya gelen  Ġstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinden, arkeolog 
Prof.Dr. Muhibbe DARGA’nın, Safranbolu ve çevresi hakkında “1 inci Bin Yıl” 
(Hz.İsa’dan sonraki ilk bin yıl) ve öncesine ilişkin hiç bir bilgi bulunmadığını ve 
yörede arkeolojik araştırmalar yapılmadığını bildirdiğine tanık olunmuştur.  

   Aslında, Safranbolu Ġlçe merkezi ile köylerindeki Tümülüsler  kuşku-

suz çok önemli arkeolojik alanlardır. Bunlardan Safranbolu’nun Konarı köyün-
de (Yücek tepe) ile Y.Çiftlik (Keten Mahallesi), Moğol (Yolbaşı) ve Sine (Çatak) köyle-
rindeki bir çok  tümülüs yıllar önce köylülerce kazılmıştır.(5)  

    
                        Gümüş Tümülüsü                  Göztepe Tümülüsü 

  Safranbolu kent merkezinde de, Gümüş ve Göztepe mevkiinde iki 
tümülüs bulunmaktadır. Gümüş’tekine “Büyük Göztepe”, Göztepe semtindeki-
ne de “Küçük Göztepe” denildiği  söylenen bu tümülüsler için Sadi Yaver 
ATAMAN,  06.09.1932 tarihli Bartın Gazetesi’ndeki yazısında, yıllar öncesinin 
bilgi yetersizliğinden olsa gerek, bunların “gözetleme yeri olduğu akla ve man-
tığa daha uygun gelir” demektedir.  Bu tepeler bir zamanlar gözetleme yeri 

                                            
(
5
)  Ahmet GÖKOĞLU (a.g.e), Sayfa: 50  
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olarak kullanılmış olsa bile, bilimsel verilere göre, tümülüslerin kralların ya da 
çok önemli kişilerin mezarlarının üstündeki  toprak yığınları  olduğu, kesindir.  

 Safranbolu’da birkaç yıl önce Gümüş semtindeki tümülüste başlatılan 
kazı çalışmaları henüz sonuçlanmamıştır. Belediye ve Ġl Özel Ġdare kaynakları 
kullanılarak kazının yürütüldüğünden söz edilmektedir. Her iki tümülüs  açılıp, 
buralardan elde edilecek arkeolojik verilerin ışığı altında, Safranbolu’nun eski 
dönemlere ve özellikle Antik Çağ’a ait tarihi, bir an önce aydınlatılmalıdır. 

 Bu arada Eskipazar’daki Hadrianapolis antik kentinde yapılacak arkeo-
lojik kazıların da, yörenin ve dolayısıyla Safranbolu’nun ilk çağlardaki tarihine 
ışık tutacak verilere ulaşılmasını sağlayacağı düşünülebilir. Osmanlı döne-
minde Safranbolu’nun da bağlı olduğu bir idari birim olan “Viranşehir Sanca-
ğı”na da, “viran” sıfatıyla  adını vermiş bulunan  bu antik kentte 2003 yılında 
başlatılan kazılar büyük önem taşımaktadır.  

  Antik kentin temellerinin M.Ö. 3000 yıllarında Hititler tarafından atıldığı, 
Roma Ġmparatoru Hadrianos’un kenti onarıp imar ettiği, V.yüzyılda (M.S) pis-
koposluk merkezi olduğu, erken Bizans dönemine ait bir kilisenin taban moza-
iklerinin, Zeugma’yı kıskandıracak kadar harika bir görünümünün bulunduğu 
ve başka bir örneği olmayan bir değer taşıdığı ifade edilmektedir.(6) 

 
Hadrianapolis antik kentinin mozaikleri  

Çok eski çağlara ilişkin olarak, bir başka anlatımla, “evvel zaman”larla 
ilgili olarak   Safranbolu hakkında  bilinebilen sadece, tarihin başlangıcından 
Roma Ġmparatorluğu’nun çöküş yılı olan M.S. 395 ya da 476 yılına kadar de-
vam ettiği kabul edilen Antik Çağ’da Safranbolu’nun, Kızılırmak ile Filyos ır-
mağı arasında kalarak, kuzeyde Karadeniz, güneyde Çankırı ve Çorum illeri-
nin bir bölümüyle sınırlandırılan  ve Paflagonya (Paphlagonia)  denilen bölge-
de bulunmakta olduğudur. Bu döneme ilişkin Safranbolu çevresinde, 

                                            
(
6
) Ahmet BOSTAN, “Zeugmaya Rakip”  

Cumhuriyet Gazetesi GEZĠ Dergisi, 26.07.2006, Sayı:40, Sayfa:20  
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Hacılarobası, Ilbarıt (Üçbölük), Sarıyan, Akören, Çavuşlar, Bürnük, Kızılcaören 
köylerinde  kaya mezarları bulunmaktadır.(7) 

  
Safranbolu çevresindeki kaya mezarları 

 Değerli araştırmacı rahmetli Hulusi YAZICIOĞLU,  STRABON (M.Ö 58 

ile M.S. 21 yılları arasında yaşamış, Roma dönemine ilişkin bilgiler içeren bir Coğrafya kitabı 

bulunan  Amasya doğumlu  gezgin) tarafından hiç sözü edilmediği için, Safranbo-
lu’nun Roma döneminde  önemli bir yerleşme yeri olmadığı veya Bizans dö-
neminde kurulduğu kanısındadır. Sayın YAZICIOĞLU ayrıca, TEXĠER’in (XIX. 
yüzyılda, Fransa adına, Anadolu’da araştırmalar yapan ve Hattutaş’ı bulan 
arkeolog ve gezgin), “Küçük Asya” adlı kitabında, 610-641 (M.S) yılları ara-
sında Bizans Ġmparatoru olan Herakleyos’a sunulan haritada, Safranbolu’nun 
ilk kez ,“Zağfiranboli” adıyla yer aldığını da açıklar.(8) 

  T. Tarih Kurumu’nun, 2003 yılında basılan  “I. Ulusal Tarih İçinde Saf-
ranbolu Sempozyumu (04-06 Mayıs 1999)” adlı yayınında bir  bildirisine yer 
verilen Feridun M. EMECEN de, Safranbolu’nun “Geç Roma ve Erken Bizans” 
döneminde ortaya çıktığı düşünülebilir demektedir. 

 Bu arada, Kıranköy’deki “San Stefanos Kilisesi”nin (halen Ulucami), 
1872 yılında onarımı sonrası  kapısı üzerine konulan kitabede yazıldığı gibi, 
kilisenin ilk kez 515 yılında yapıldığı doğru ise (9), Safranbolu’nun bu tarihten 
daha önce bir yerleşim yeri  olarak  varlığını kabul etmek gerekir. Bu durumda 
da, Safranbolu’nun en az 1.500 yıldan çok daha eski bir yerleşim yeri olduğu 
duraksamaksızın söylenebilir. 

  Ayrıca bir de şu gerçek vurgulanmalıdır: VII. yüzyıla ait bir haritada 
Safranbolu’nun adı  “Zağfiranboli” olarak geçtiğine göre, bu kentin  en az, 
1500 yıldan bu yana bir yerleşim yeri  olmasının yanı sıra, yine en az  1500 
yıldır safran bitkisinden adını almaya devam etmekte olduğunu da kabul et-
mek gerekir.  Nitekim, Kültür Bakanlığı’nca 2006 yılında yayınlanan, UNESCO 
tarafından Dünya Miras Listesi’ne alınan yerler hakkındaki “Dünya Mirasında 

                                            
(
7
) Ahmet GÖKOĞLU (Arkeolog, Kastamonu Müzesi Müdürü), 

 Paplagonia,  Kastamonu-1952, Sayfa: 90-100 
(
8
)  Hulusi YAZICIOĞLU, Küçük Osmanlı’nın Öyküsü-Osmanlı Tarihi, Sayfa:27   

(
9
)  Mehmet Behçet, Kastamonu Asar-ı Kadimesi kitabını kaynak alan Hulusi 

YAZICIOĞLU,  “Safranbolu Tarihine ait Belgeler ve Kaynaklar”, Sayfa 20-21 
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Türkiye” adlı kitapta, Mezapotamya ve Fırat havzasını dolaşan, bir Ġngiliz gez-
gin olan AĠNSWORTH’un (1807-1896)  kayıtlarında, Safranbolu’nun, safran 
kenti anlamında “flaviopolis” olarak adının geçtiğinden söz edilmesi de, safran 
sözcüğü ile kent adı arasında süregelen ilişkiyi doğrulayan verilerdendir. 

► KENT TARİHİNE İLİŞKİN YAZILI KAYNAKLAR 

Safranbolu’nun yer aldığı bölgede, X. ve XI. yüzyıllar öncesinde, Sel-
çuklular ve Osmanlılar’dan önce, tarih boyunca uzun yıllar Hititler ile Frigler’ın, 
Persler’in ve Roma  ile Bizans’ın egemen olduğu tarihsel gerçeklerdendir. 

Bu dönemlere ilişkin olarak, Kastamonu’nkilerle birlikte, Safranbo-
lu’nun tarihine  ve tarihsel yapıtlarına yer veren yayınlar, ilk kez Cumhuriyet 
döneminde yapılmıştır. Bunlardan Ġstanbul’da 1925’te basılan Mehmet Beh-
çet’e ait “Kastamonu Asar-ı Kadimesi” ile 1952 baskılı Ahmet GÖKOĞLU’nun 
“Paphlagonia”  kitapları, anılan tarihlerden bu yana, Safranbolu’nun geçmiş 
dönemleri hakkında, başlıca kaynak olma özelliğini taşımıştır.   

Sadece Safranbolu’yu konu alan  ilk  metin ise, oldukça yakın bir tarih-
te, 1924’te Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası’nca yayınlanan ve çok sınırlı 
bilgiler içeren bir  broşürdür. Bu broşür, kentin ekonomik durumu ile coğrafi 
konumu ve ticaretle iştigal edenlerin adları dışında, geçmiş dönemlerdeki Saf-
ranbolu hakkında tarihsel bilgi içermemektedir. 

Bu durumda,   tarih boyunca  mektepleriyle medreseleriyle ünlü, halkının 
okuma yazma oranı yüksek,  bilgili kişiler yetiştiren Safranbolu için, kendi için-
den çıkmış bir kişi tarafından, Selçuklu ve Osmanlı dönemleri de dahil, kentin 
geçmişini anlatan yazılı bir metin bırakılmamış olması büyük bir noksanlık ve 
dolayısıyla büyük bir talihsizliktir. 

 Prof.Dr. Z. Fahri FINDIKOĞLU tarafından hazırlanıp, “Türkiye Harsi ve 
Ġçtimai Araştırmalar Derneği” tarafından 1962 yılında, “Kuruluşunun 
XXV.Yılında KARABÜK” adıyla yayınlanan  kitabın 106. sayfasındaki “Kay-
naklar” bölümünde, 1900 tarihli “Safranbolu Tarihi” adlı bir kitaptan söz edile-
rek, Tahir KARAUĞUZ’un  Süleyman Paşa Medresesi Müderrisi Ziyaeddin 
Efendi tarafından kaleme alınan  bu kitabı gördüğünü, sonra kaybolduğunu ve 
bulunamadığını söylediği bildirilir. Ancak, böyle bir bilgiye bir başka yerde 
rastlanılmamaktadır. 

Güvenilir bilgi, belge ve geçmişe ışık tutan yazılı kaynak olmadan, gö-
rüş ve yorumlarda bulunulduğuna tanık olunduğunda ise,  çaresizlik içersinde, 
Kanuni’nin aşağıdaki beyitini yinelemek zorunluluğunda kalınmaktadır. 

 

Kadd-i   dildara  kimi  arar  dedi,  kimi  elif; 
Herkesin maksudu bir amma rivayet muhtelif.  

              (Sevgilinin boyuna kimi servi dedi, kimi elif; 
               Herkesin amacı aynı ama söylenti değişik) 

          -Kanuni Sultan Süleyman-  
 


