
55 
 

6 
SAFRANBOLU  VE  KARABÜK 

  Safranbolu, Cumhuriyet dönemine Kastamonu‟nun en büyük ilçelerinden 
biri olarak girmiĢ; 1927 yılında Kastamonu‟dan alınarak  Zonguldak‟a bağlanmıĢ-
tır. Bu bağlantıyı, oğlu Doğu KARAOĞUZ‟un özel arĢivindeki bilgilere göre, Tahir 
KARAUĞUZ sağlamıĢtır.(1) 1927‟de Zonguldak‟a gelen bir kurula, Safranbo-
lu‟nun Zonguldak‟a bağlanması gerektiğini bütün delilleriyle 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. 1940‟lı yılların baĢında AktaĢ Bucağı kaldırılarak Karabük, Safranbo-
lu‟ya bağlı bir  Bucak, 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 kurulu-
Ģu ve Karabük adında yeni bir kentin doğuĢu, çok yakındaki ilçe merkezi Safran-
bolu‟yu hem olumlu, 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 açıklanabilir. 

► İSTASYONUN ADI NİÇİN “SAFRANBOLU” DEĞİL?  

 Z.Fahri FINDIKOĞLU, bir yazısında (
2), “...Türkiye haritası üzerinde Kara-

bük adı nerede görülüyor? Bu suali 1935 den evvel kendimize sormak imkansız-
dı...1935 tarihine kadar   Karabük bir başka köyün, Öğlebeli’nin bir mahallesi 
idi… Ankara’yı Zonguldak’a bağlarken bir küçük istasyona ad verilmesi esnasın-
da iki kilometre ötedeki bu köy mahallesi adı, yani Karabük ismi kullanıldı.” diye-
rek Karabük‟ün öne çıkıĢını, yeni demiryolu güzergahındaki bir istasyonun adı 
olmasıyla baĢlatır.  

                                            
(1) "Karaelmas '99, 2. Uluslararası Zonguldak Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında, Zonguldak Kültür ve 

Eğitim Vakfı'nca 22 Haziran  1999 tarihinde Zonguldak'ta düzenlenen, "Zonguldak'ın Ġlk Gazetecisi Tahir 
KARAUĞUZ'a Saygı" söyleĢisinde, bu toplantıya konuk olarak katılan ġair Halil SOYUER konuĢmasında, 
Safranbolu‟nun Zonguldak‟a bağlanmasını, Tahir KARAUĞUZ‟un Ģöyle anlattığını açıklamıĢtır: (Kaynak: Tahir 
KARAUĞUZ‟un oğlu, Doğu KARAOĞUZ‟un özel arĢivi)  

"Mülki taksimat için Zonguldak'a bir heyet gelmişti. İnceleme yapıyorlardı. İçişleri Bakanlığı'ndan ge-
len bu heyetin başkanı Mustafa Arif Bey adında bir beyefendi idi. Ben heyet başkanı ile gidip, uzun uzun konuş-
tum; Zonguldak'ın mülki taksimatı ile ilgili konuları sözlü olarak anlattım. Başkan, söylediklerimi yerinde buldu 
ve "Bize bunları yazılı olarak bildirin" dedi. Durur muyum; hemen o gün yazıya dökerek heyete sundum. Saf-
ranbolu'nun, Kastamonu'dan alınarak Zonguldak'a bağlanması gerektiğini de bütün delilleri ile ortaya koydum. 
Heyet benim bu önerimi yerinde buldu. Böylelikle, Safranbolu, Zonguldak mutasarrıflığına bağlanarak Zongul-
dak'ın bir ilçesi oldu. Ben de, Safranbolu'yu temsil ettim. İl Genel Meclisi'ndeki daimi encümen üyeliğim sırasın-
da da, o yıllarda bucak olan Ulus ve Eflani'nin ilçe olmalarına öncülük ettim."    
(
2
) KuruluĢunun XXV.Yılında KARABÜK (1937-1962) , Z.Fahri FINDIKOĞLU, Türkiye Harsi ve Ġçtimai AraĢtır-

malar Derneği, Fakülteler Matbaası, Ġstanbul/1962, Sayfa: 7-9  
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  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 kuru-
luĢu öncesinde, bu noktada baĢlar demek daha doğrudur.  

 

 
1932 yılı Cumhuriyet Bayramı‟nda çekilen bir fotografta, istasyonun adı, el yazısıyla  “Saf-

ranbolu-Karabük İstasyonu” diye kaydedilse de,  fotograf büyütüldüğünde istasyon binasının sol 
cephesinin saçak altındaki tabelasında, sadece “Karabük” yazdığı görülmekte ve  ilk tren 1934 
yılında Karabük‟e gelmeden en az iki yıl önce,  istasyonun adının kesinleĢtiği anlaĢılmaktadır. 

  Ġstasyona Karabük yerine, baĢka yerlerdeki genel uygulama gibi, en yakın 
büyük yerleĢim yeri olan Safranbolu adının verilmesini,  o dönemin Safranbolu 
yerel yöneticilerinin istemediği, Safranbolu‟da sık sık dile getirilir. Zamanın önde 
gelen Safranbolulularının ve özellikle Belediye yönetiminin, “istasyona temizlik 
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işçisi ve zabıta memuru göndermek gerekir, nemenaçatın (bize ne, nemize lazım), 
istasyona Safranbolu denilmesin” diyerek  karĢı çıktığı söylenir. (3) 

► 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-
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 ileri sürülür. 

  Bu amaçla, Safranbolu‟da,  Kıranköy ile Bağlar arasındaki,  “Hastarla” adı 
verilen alan önerilir. Safranbolu konusunda çeĢitli araĢtırmaları bulunan Uğurol 
BARLAS, bir kitabında Safranbolu yerel yöneticilerinin, “kasabamızın ahlakı bo-
zulur” gerekçesiyle Hastarla‟yı vermek istemediklerini ileri sürmekte ise de (4), bu 
uydurma bir söylentidir. Doğrusu; “orası bizim buğday tarlalarımızdır; Hastarla’ya 
inşaat yapılırsa, ekin ekecek yerimiz, yiyecek buğdayımız kalmaz” diye Safran-
boluluların karĢı  çıkmıĢ olmalarıdır. (5) Bu konuyu Safranbolu halkı kendi ara-
sında tartıĢa dururken; aslında, yeni yerleĢim yerinin Karabük‟te,  bugünkü Yeni-
Ģehir‟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. 
Tahir KARAUĞUZ‟dan öğrenildiğine göre, 1938‟te Karabük‟te ”Yenişehir”i oluĢ-
turmak  için 4,5 milyon lira ayrılır.(6) 

  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. (7) 

 “...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... Başımızda olan en büyüğümüz, Yüce Milli Şefimiz, Safranbolu halkını dere 

                                            
(
3
) Kızıltan ULUKAVAK, Safranbolu‟da Bir Zaman, Bir BaĢkan (1974-1980), Safranbolu 

     Belediyesi yayını, 2.Basım, 2010, Sayfa:6 
(
4
)  Uğurol BARLAS, Geleneksel Açıdan Safranbolu Tıp Tarihine BakıĢ, Hilmi Barlas  

      Eğitim Vakfı, 2015, Sayfa: 10 
(
5
)  Kızıltan ULUKAVAK, (a.g.e.) Sayfa: 6  

(
6
)  Tahir KARAUĞUZ, Zonguldak Gazetesi, 10 Ekim 1938, Sayı:558  

(
7
)  Aytekin KUġ, Bir Zamanlar Safranbolu, Safranbolu Belediyesi yayını,2009,Sayfa:321 
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içerisindeki… mahalden çıkararak bol havalı,.. açık araziye nakletmek isteğinde-
dir. 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 öğrenildiğine göre, kendisinin   zamanın ĠĢletmeler Bakanı Samet AĞA-
OĞLU‟na ricası üzerine,  Arslanlar Belediye bahçesi, T.Demir Çelik ĠĢletmeleri 
tarafından  10 bin liraya  satın alınıp, buraya 1960‟lı yılların baĢlarında bir iĢçi 
lokali yapılmakla yetinilir. 

►SAFRANBOLU İLE KARABÜK’Ü BİRLEŞTİRME ÖZLEMLERİ  

Aslında iki kenti tek kent halinde birleĢtirmenin, ilk yıllardan  itibaren bir 
özlem, bir beklenti olarak hep  dile getirildiği  bir gerçektir.  Böyle bir özlem içinde 
olan, Safranbolulu Tahir KARAUĞUZ, Ģunları yazar: (8) 

 “…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 harca-
narak kurulacak Yenişehir. Şehrin, pek az zaman sonra “Bulak”a doğru uzana-
cağına şüphem yok. “Bulak”la Bağlar arasında sınır; bir dere çizgisidir. Hatta, 
şimdiden 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...”   

 T. KARAUĞUZ‟un bu dileğinin gerçekleĢmesi, 2015 yılında ve bu konuda 
Karabük Belediye BaĢkanı Sayın Rafet VERGĠLĠ‟nin, aradan 77 yıl geçtikten son-
ra, takdire Ģayan ve çok isabetli giriĢimiyle Bulak köyünü Safranbolu Emek Ma-
hallesi‟ne bağlayan köprü yapımını baĢlatmasıyla,  ancak mümkün olabilecektir.  

Oysa ilk yıllar, birleĢme bir tarafa, 1953 yılında Karabük ilçe olduğunda 
25.02.1955 tarih, 27546 sayılı Kararnameyle (9),Kılavuzlar köyü gibi,  Bulak Köyü 
de koĢa koĢa Karabük‟e bağlanmıĢtır. Bulak‟ın, Safranbolu ile hem yakınlık, hem 
de  sosyal ve kültürel bir bütünlük içinde olduğunu,  hiç kimse önemsememiĢtir. 

  Üstelik, ilk yıllardaki iyimser beklentilerin yerini, karamsarlığa bıraktığı 
dönemler de olmuĢ ve Safranbolu ile ilgili olarak çok ekstrem, çok uçuk öneriler-
de bulunmaktan da kaçınılmamıĢtır. Örneğin M. ÇERÇĠ imzalı , “Memleket mek-
tupları: Yeni doğan modern bir şehir: Karabük” baĢlıklı, Bartın Gazetesi‟ndeki (10) 
bir yazıda, “... Bağlı olduğu Safranbolu’yu gölgede bırakan Karabük, günün birin-
de kazanın kaymakamını da elinden alarak, mülki teşkilatını mübadele edeceği 
(Safranbolu Ġlçe iken bucak, Karabük bucak iken ilçe olacak demek istiyor) zamanın uzak ol-
madığı görülmektedir. Hatta zamanla bu bile az gelecek, yakın bir istikbalin mo-
dern bir vilayet merkezi olduğu görülecektir...” 

  Bu öngörünün bir bölümü 10 yıl sonra Karabük‟ün ilçe ve 50 yıl sonra da 
il merkezi olmasıyla gerçekleĢmekle  beraber, yakıĢıksızca ve hatta insafsızca 

                                            
(
8
) T. KARAUĞUZ, Zonguldak Gazetesi, 10 Ekim 1938, Sayı:558, Safranbolu-Karabük  

(
9
) R.KARACAKAYA ve ark. ArĢiv Belgelerinde Karabük, Karabük Valiliği, 2013  

(
10

) M.ÇERÇĠ, Bartın Gazetesi, 27 Temmuz 1944, Sayı: 861    
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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.  

 
Karabük‟ün Mayıs/2015‟te açılıĢı yapılan Kent Meydanı 

 

 Bu arada küçümseyen ve aĢağılayanlar yanında, Safranbolu‟ya haklı ola-
rak arka çıkan kimi yayınlar da eksik değildir. Nitekim, Nuri GENÇTÜRK, “Saf-
ranbolu mu, Karabük mü? Şüphesiz Karabük değil, Safranbolu” baĢlıklı yazısın-
da (11); “…Safranbolu 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. Safranbolu‟ya birkaç kez geldiği anlaĢılan ya-
zar, tarihçi ve milletvekili Ġsmail Habib SEVÜK (12), Demir Çelik Fabrikaları‟nın o 
dönemde Sümerbank‟a bağlı olmasından  esinlenerek olsa gerek, “Bugünkü Saf-

ranbolu ve Yarınki Sümer-Kent” baĢlıklı makalesinde, “Son fırsat” ara baĢlığı 

altında  Ģunları yazmaktadır.(13) 

 “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 “Sümer-kent” diye peşinen bulmuşlar. Bunu mutlak ve mutlak Safranbolu 
yakınında kurmalı. İleride “Yenişehir” ile “Sümer-Kent” de birleşince eski medeni-

                                            
(
11

) Nuri GENÇTÜRK, Bartın Gazetesi, 25 Ekim 1945, Sayı: 924  
(
12

) 1892-1952 yılları arasında yaĢamıĢtır. Türk edebiyatı tarihçisi, yazar ve öğretmendir. Ġstanbul 
Hukuk Fakültesi mezunu olup, Kastamonu Lisesi  Edebiyat Öğretmeni iken KurtuluĢ savaĢını des-
tekleyen Açıksöz gazetesinin baĢyazarıdır; Adana Mili Eğitim Müdürü‟yken (1928-1936) Maarif ve 
Memleket dergilerini çıkarmıĢtır.  1943-1946 dönemi Sinop Milletvekillidir. Son görevi Galatasaray 
Lisesi öğretmenliği idi. Edebiyat konularını, gezilerini ve anılarını içeren kitapları vardır.  
(
13

) Cumhuriyet Gazetesi, 09.01.1948  
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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 Safranbolu,  yıllar boyu hep 
gölgede kalmıĢtır. Sonunda Safranbolu ancak, 1970‟li yılların ortalarında, tarihsel 
mimarlık dokusu ve kültürel değerleriyle, önemli bir yerleĢim yeri olarak varlığını 
kanıtlayabilmiĢ ve hemen herkesin  ilgisini çekmeye baĢlamıĢtır. 

  Bu arada, kendini koruyan ve korunması gereken bir kentsel sit alanı ola-
rak, yurt içi ve dıĢında ün salan   Safranbolu‟nun,  göz ardı edilemeyecek, çok 
farklı, özel  bir ilçe merkezi olduğunu, çeĢitli çevreler içtenlikle  kabullenmiĢtir. 

 Böylece, geçmiĢte sözü edilen, Karabük‟le  birleĢtirilmesi istemleri de, 
Safranbolu‟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. 

► KARABÜK’E İLİŞKİN YAKIŞTIRMALAR 

  Öncelikle Ģu gerçeğin altı çizilmelidir.. Karabük‟ün, “Cumhuriyet Kenti” 
olma dıĢında baĢka nitelendirmelere, zoraki baĢka sıfat ve yakıĢtırmalara gerek-
sinimi bulunmamaktadır. (Cumhuriyet Kenti deyimini, gazeteci-şair merhum Mustafa YANIK 

1998 yılında yazdığı 75.Yıl - Karabük Marşı şiirinde ilk kez kendisinin kullandığını açıklamıştır) 

Kent adının kökeni veya Karabük‟ün tarihi için kimi yakıĢtırmaları, mutlak gerçek-
ler gibi sunmanın da bir anlamı yoktur. 

 Örneğin, “Bük”ün Orta Karadeniz 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 söz-
cüğünün üzüm anlamında kullanıldığı ve Karabük‟ün, “kara üzüm” anlamını taĢı-
dığı  ileri sürülmektedir.(14) 

  Oysa, “Kuruluşunun XXV.Yılında KARABÜK (1937-1962) adlı yayında yer 
alan Prof.Dr.Z.Fahri FINDIKOĞLU‟nun 1962 yılındaki Ģu görüĢleri yadsınamaz 
gerçekleri oluĢturmaktadır: (15)  

                                            
(
14

) Karabük Ġl Yıllığı 1999, Karabük Ġl Kültür Müdürlüğü yayını, Sayfa: 17  

(
15

)   Prof.Dr.Z.Fahri FINDIKOĞLU (a.g.e.), Sayfa: 7-9  
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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... bu sıfat, Karabük’ün “Bük”lerinin, yani çalılık ve fundalıklarının 
karaltısı karşılığında kullanılmış olmalıdır. Nitekim, Türkiye yer adları arasında 
“sarıbük”e yahut yalnız başına “Bük”e rastlanır…” 

 Gerçekten Karabük dıĢında, Safranbolu‟nun Bostanbükü ve Kadıbükü 
adlı iki ayrı köyü olmasının yanı sıra, Safranbolulu AĢık Pekmez Mehmet, fabri-
kanın temelinin atılıĢı sırasında söylediği Ģiirde (16), “Karabük Ötekibüke nisbet / 
Temel atmağa geldi İNÖNÜ İsmet” derken, bir baĢka “bük”ten; Ötekibük‟ten söz 
etmektedir. Ayrıca, Nuri GENÇTÜRK‟ün 25.10.1945 tarihli Bartın Gazetesi‟ndeki 
yazısında da, fabrikanın yapıldığı alanda, “bük” takısı alan ve çeltik tarımı yapılan  
Karabük dıĢında, “Ötebük”, “Günbük” isimli yerlere değinilmektedir. 

Bu arada, tarihçi-yazar Hür KALYONCU, KARDEMĠR tarafından 
Mart/2016‟da yayımlanan “Karabük” adlı kitabında (Sayfa:04), Nuri GENÇTÜRK‟ün 
bahis konusu yazısına göndermede bulunarak, “Karabük adı çeltik tarlalarından 
gelmektedir” demektedir. Bu görüĢü, çeltik tarlalarının bulunduğu yerler, “bük” eki 
almıĢ adlarla anıldığından, “Karabük adı, çeltik tarlalarının bulunduğu yerlerden 
birinin adından gelmektedir” diye anlamak, herhalde daha doğru olacaktır. 

 Aslında, “bük” takısı bir görünümü, bir özelliği anlatmaktadır. Nitekim söz-
lüklerde  “bük”ün anlamı “akarsu boylarında yetişen ağaç ve ağaççık topluluğu 
ve böğürtlen”  olarak bildirilirken (17), Türk dilinin en eski sözlüğü olarak bilinen 
Divanü Lugat-it-Türk incelendiğinde de, dilimizde yüzyıllar öncesinde bile, bük‟ün 
“ağaçlık yer” (18) 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. 

  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 Türkiye‟sinin böyle bir yeri, ülkemizin ilk ağır 
sanayi merkezine dönüĢtürmüĢ olmasının haklı övüncüyle yetinilip,  gereksiz 
yere baĢka arayıĢlar içersinde olunmamalıdır.  

                                            
(
16

) Gazete SAFRAN, 23.07.2002, Sayı: 49   
(
17

 )Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Cilt: 4, Sayfa: 2048  
(
18

) KaĢgarlı Mahmut, Divanü Lugat-it-Türk, Çeviren Besim ATALAY,  T. Dil Kur. 1939, Sayfa: 333 
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 Böyle yapılmayıp da, kimi yayınlarda olduğu gibi (19), 1547 yılına ait tapu 
tahrir defterlerinde Adana Yüregir‟de, Karabük adını taĢıyan bir Türkmen toplulu-
ğuna rastlandığından  ve dolayısıyla aynı Türkmen topluluğunun Karabük‟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.  

 
Birkaç hanelik yerleĢim yerinden, yüzbin nüfusa ulaĢan “Cumhuriyet Kenti  Karabük”ten bir kesit 

► KARABÜK’ÜN  TARİHİ, CUMHURİYET TARİHİNİN ALTIN BİR SAYFASIDIR   

  Günümüzde, Karabük‟ün henüz yüz yılı bile bulmayan yakın tarihi dıĢın-
da, daha eski bir  tarihinden söz etmek olanaksızdır. Çoğu kez gözlemlendiği gibi 
il merkezi Karabük  tarihini, binlerce yıl öncesine götürmeye çabalamak anlam-
sızdır. Aslında  bu satırların kaleme alındığı sırada,  Karabük tarihinin, 1937‟den 
bu yana, son 79 yılı içermesi   asla azımsanmamalıdır. Çünkü, Karabük‟ün 79 
yıllık tarihi, kuĢkusuz Türkiye Cumhuriyeti tarihinin altın bir sayfasıdır. Bu 79 yıllık 
tarih, binlerce yıllık kentlerin, hemen tamamına yakın büyük kısmı, bilinmezlikler 
ve karanlıklar içindeki tarihlerinden bile çok önemlidir ve çok değerlidir. 

Karabük‟ün tarihi için olduğu kadar, kendine özgü sosyal ve kültürel de-
ğerler için de tarihin derinliklerinde gezinmenin bir anlamı yoktur. Bir baĢka anla-
tımla,   çevredeki yerleĢim yerlerinin tarihi ile oralara özgü  sosyal ve kültürel 
değerler, Karabük‟e mal edilmek istenilmemelidir. Oysa bunun aksi tutum ve an-
layıĢ, yıllardır Karabük‟ü anlatan tüm yayınlarda  ısrarla yinelenmektedir. 

  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-

                                            
(
19

) Hulusi YAZICIOĞLU, “Küçük Osmanlının Öyküsü, Safranbolu Tarihi”, 2001, Sayfa: 225-226 ve   

Karabük Ġl Yıllığı 1999, Karabük Ġl Kültür Müdürlüğü yayını, Sayfa: 17  
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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 
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, bir televizyon programını seyrederken  not etmiĢtim (20);  Saf-
ranbolu‟nun ünlü türküsü” Açkapı” söyleniyor ve oynanıyor. Ekranın altında “Açkapı-
Karabük” yazıyor. Oysa oynayanlar da, çalanlar da Safranbolulu ve oyun Safranbolu 
eski Hükümet Konağı‟nın arkasında oynanıyor. 

  Gerçek olan Ģudur:  Ġl merkezi Karabük‟e  özgü, kültürel değerler, günümüzde 
henüz oluĢmuĢ değildir.  Ne zaman,  Karabük kenti sakinleri, bugün olduğu  gibi “şura-
lıyım, buralıyım” demek yerine, artık “Karabüklüyüm “demeye baĢlar, iĢte o zaman 
Karabük‟ün ortak sosyal ve kültürel değerleri de oluĢmuĢ olur. Bu da hiç kuĢkusuz, 
geleceğe dönük  uzun bir zaman dilimine ihtiyaç gösterecektir. 

 Karabük‟ten söz edilirken, aslında üzerinde önemle durulması gereken 
konu, Karabük‟ün önce yöreye; sonra tüm ülkeye sağladığı kazanımlar olmalıdır. 
Karabük Ġl Kültür Müdürlüğü‟nün yayınladığı “Karabük İl Yıllığı 1999” adlı kitapta, 
Demir Çelik ĠĢletmelerinin özelleĢtirme öncesinde, sağladığı kazanımlara   geniĢ 
biçimde yer verilmemiĢ olması, çok önemli bir eksiklik olarak gözlemlenmektedir. 

   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.   

► İKİ KENTİN KARŞILIKLI KONUMLARI 

 Tarihsel gerçek odur ki; Demir Çelik Fabrikalarının 1939‟da  iĢletmeye 
açılmasıyla Karabük hızla geliĢir ve özellikle Ġlçe merkezi olduğu 1953‟ten sonra 
Safranbolu„yu çok geride bırakır. 1970‟li yıllara ulaĢıldığında ise, Safranbolu ar-

                                            
(
20

) Karabük Kanal 78 Televizyonu, 27.08.2014, saat 19.30 dolayları  
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tık, Karabük‟e idari yönden olmasa da, fiilen bağımlı konumdadır. Safranbolu 
sosyal ve ekonomik açıdan yıldan yıla artarak devam eden bir çöküntü dönemine 
girer.  Ġçe kapanık sosyal bir yaĢantı vardır, kültürel etkinlikler ise çok sınırlıdır.  

 Safranbolulular için, Demir-Çelik‟e ait “sosyal bina”daki düğün ve benzeri 
toplantılara katılmak ya da Karabük sinemalarında vizyona giren en son filmleri 
seyretmek büyük bir mutluluktur. 

 Safranbolulu esnaf ve zanaatkarların 1950‟li yılların ortalarında baĢlayan 
ve artarak devam eden, çarĢı‟daki dükkanlarını kapatarak,  Demir-Çelik fabrikala-
rında iĢçi olmak veya Karabük‟te yeni dükkan açmak arzuları, Safranbolu‟daki 
ticari hayatın çok büyük ölçüde sönmesine yol açmıĢtır. Safranbolulular o yıllarda 
en basit giyecek ve hatta yiyecek gereksinimlerini dahi, Karabük‟ten sağlamakta-
dır. Kısacası, Safranbolu, Karabük‟ün uydusu görünümündedir.  

  Bu görünümden kurtulmak,  yukarda da değinildiği üzere,  Safranbolu‟nun 
özellikli bir konuma sahip bulunduğunu Türk ve dünya kamuoyuna tanıtarak, 
kendini ayrı ve çok farklı bir kent olarak kanıtlayabilmesiyle mümkün olabilmiĢtir. 

  Sonuçta, 1975‟te Safranbolu Belediyesi‟nce, kentin kültürel değerlerinin 
korunması giriĢiminin baĢlatılmasıyla, 1976‟da da Anıtlar Yüksek Kurulu‟nca  
kentsel sit alanı olarak ilan olunmakla ve daha sonra, 1994‟te UNESCO‟nun 
Dünya Miras Listesi‟ne  alınmakla  Safranbolu,  yadsınamaz özellik ve güzellikle-
riyle çok ön plana çıkmıĢ; hemen her çevrenin ilgi odağı olmuĢtur. 

   Bugün, Türkiye‟deki mülki bölünüm açısından biri ilçe diğeri il olmakla 
beraber, Safranbolu ile Karabük kent merkezlerinin arası sadece 8 Km.‟dir; kent 
sınırları birbirleriyle 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 günümüzde, 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 olmasından ibaret kalmalı;  Karabük büyüktür,  il merkezidir ve kamu 
hizmetlerinde öncülüğü vardır denilmemeli ya da “Arslan payı” Karabük‟ün; geride 
kalanı Safranbolu‟nundur kuralı benimsenmemelidir.  

  Safranbolu ve Karabük, daima bir organizmanın, diğerinden ayrıcalığı 
olmayan iki öğesi olarak kabullenilmelidir. Ayrı ayrı değil; birlikte değerlendirilme-
li;  birlikteliğin her iki kente de güç kazandıracağı göz ardı edilmemelidir. 

 Unutulmaması gereken bir baĢka gerçek de, “birlikteliği” öğütleyen ve çok 
sık yinelenen  aĢağıdaki özdeyiĢtir.  

 

Bir elin nesi var; iki elin sesi var !  

 


