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7 
KARABÜK DEMĠR ÇELĠK FABRĠKALARI 

.  

  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, 
ayrıca yurt içinde ve dıĢında teknik eleman yetiĢtirilmesine büyük önem ve ağırlık 
vermiĢtir. Kamu iktisadi TeĢebbüsleri bir tür okul görevi de üstlenerek, ileriki yıl-
larda, özel sektörün de yetiĢmiĢ personel gereksinimini  karĢılayacaktır. 

► ATATÜRK’ÜN, ALTI ĠLKESĠNDEN “DEVLETÇİLİK”ĠN UYGULAMA ALAN-
LARINDAN BĠRĠ, KARABÜK DEMĠR ÇELĠK FABRIKALARIDIR 

  Karabük Demir-Çelik Fabrikaları,  Büyük Önder ATATÜRK’ün devletçilik 
ilkesi uyarınca kamu iktisadi teĢebbüsleri aracılığıyla ülkemizi ekonomik bağım-
sızlığa kavuĢturma ve kalkındırma giriĢiminin bir uygulamasıdır. 

  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 sözü edilen kanunda da fabrikanın Karadeniz bölgesinde; do-
layısıyla taĢ kömürü havzasında; yani Zonguldak yöresinde kurulması öngörül-
mektedir.  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 koruyabilme zorluğu vardır ve dünyanın ikinci bir cihan savaĢına doğru hız-
la sürüklendiği 1930’lu yıllarda, böyle bir risk göze alınamaz. 

  En uygun yer,  Karabük adı verilen tren istasyonunun  yanında, Araç ve 
Soğanlı Çaylarının birleĢtiği, Safranbolu’nun Öğlebeli köyünün sınırları içindeki 
alandır. Burasının coğrafi ve  ekonomik açıdan;  hatta askeri ve stratejik yönden 
uygun olmadığı görüĢünde olanlar da vardır.(1) 

                                            
(
1
) Dr. Erol TÜMERTEKĠN; Ağır Demir Sanayii ve Türkiye’deki Durumu,  

Ġstanbul 1954,Sayfa: 227-228 
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 Yer seçimi konusunda doğruluğu düĢünülemeyecek bir iddia vardır; Erol 
TÜMERTEKĠN’e ait,  “Ağır Demir Sanayii ve Türkiye’deki Durumu” adlı, Ġstan-
bul/1962 tarihli bir yayındaki,  Karabük ĠĢçi sarayı Müdürü Emiroğlu Burhan 
Bey’in anlattıklarına göndermede bulunularak, Prof FINDIKOĞLU’nun Karabük’le 
ilgili kitabında yer alan  bu  iddia Ģöyledir: (2) “Fabrika için  yer seçimiyle ilgili  
olarak Safranbolu Belediye Reisi olan Mehmet Bey’le Fevzi Paşa arasında şid-
detli münakaşalar olmuş, nihayet Atatürk’ün hakemliği meseleyi halletmiş. Böyle-
ce Safranbolu’nun yukarı kısmı yerine “Bük”lerin bulunduğu çeltik havzası fabrika 
yeri olarak kararlaştırılmış”  

  Ancak, böyle bir iddianın ya da söylentinin doğru olması asla  düĢünüle-
mez. Fabrika yerinin seçiminde dönemin Genelkurmay BaĢkanı MareĢal Fevzi 
ÇAKMAK’ın  kararının etken olduğu bilinmekle beraber, Safranbolu Belediye 
BaĢkanı’nın, Sayın ÇAKMAK’la Ģiddetli bir münakaĢaya tutuĢması ve ATA-
TÜRK’ün hakemliğine baĢvurulması, duyulan ve bilinen olaylardan değildir. Kaldı 
ki, fabrikanın temelinin atıldığı 1937 yılından bir süre önce yapılması gereken yer 
seçimi sırasında, söylenenlerin aksine  Safranbolu Belediye BaĢkanı Mehmet 
Bey değildir. 1931-1946 yılları arasında Safranbolu’da Osman AKIN Belediye 
BaĢkanıdır. Mehmet Bey isimli bir zat, Naipoğlu Mehmet VAROL, 1928-1931 
yılları arasında BaĢkanlık yapmıĢtır. Dolayısıyla sözkonusu iddianın geçerli ola-
bilmesi için, fabrika temelinin atılmasından çok uzun yıllar önce, yer seçiminin, 
Mehmet VAROL’un Belediye BaĢkanlığı yaptığı 1928-1931 yılları arasında ya-
pılmıĢ olması gerekecektir ki, böyle bir bilgi yoktur. 

   Bu arada, dönemin özellikleri dikkate alındığında MareĢal rütbesindeki, 
KurtuluĢ SavaĢı kahramanı bir komutana duyulan saygı ve bu komutanın, ATA-
TÜRK ve ĠNÖNÜ’den sonra ülkenin en önemli üçüncü kiĢisi olması da, kendisiyle 
münakaĢayı olanaksız kılar. Ayrıca, Belediye BaĢkanının Safranbolulu terbiyesi 
ve görgüsü de, sözü edilen biçimde MareĢal’la Ģiddetli bir münakaĢaya girme-
mesini gerektirir. Üstelik, fabrikaya yer seçiminde Safranbolu’nun hiç adı geç-
memiĢtir; dolayısıyla yine iddia edilenin aksine,  Safranbolu’nun yukarılarında 
yapılmak istenen fabrika değildir; Safranbolu’da fabrikanın değil, fabrikanın teme-
linin atılmasından sonra, ilgili bölümde özel olarak değinildiği üzere, YeniĢe-
hir’deki fabrika lojman ve sosyal tesislerinin  yapılması söz konusu olmuĢtur. Bu 
da, iddianın tutarsızlığının bir baĢka yönünü ve  kanıtını oluĢturmaktadır. 

  Doğru olan herhalde sadece, Genelkurmay BaĢkanı MareĢal Fevzi ÇAK-
MAK’ın fabrika yerinin seçiminde Karabük’e gelmiĢ olmasıdır. Çünkü fabrikanın 
kurulacağı alana bastonunu diktiği; bu alanı çepeçevre dört bir taraftan saran 
tepeleri göstererek, bu tepelere yerleĢtirilecek uçaksavar bataryalarının, fabrika-
nın üzerinden kuĢ uçurtmayacağını bildirdiği hep söylenmiĢtir.  
 
  Ġkinci Dünya SavaĢı sırasında fabrikanın üstünde gökyüzünün  her gece, 
ince ve çok uzun bir ıĢık demeti görünümünde, çok sayıda ıĢıldaklarla (projektör) 
aydınlatılarak, düĢman uçaklarından gelebilecek saldırıların, tepelerdeki uçaksa-
var bataryalarına görüĢ olanağı sağlanarak önlenmeye çalıĢılması ve Safranbo-
lu’dan bu görüntülerin ilgiyle izlenmesi, bu satırların yazarı gibi o yıllarda çocuk-
luk dönemini yaĢayanların anılarında önemli bir yer tutar. 

                                            
(
2
)  Z.Fahri FINDIKOĞLU, KuruluĢunun XXV.Yılında KARABÜK (1937-1962) , Türkiye Harsi ve 

Ġçtimai  AraĢtırmalar Derneği, Fakülteler Matbaası, Ġstanbul/1962, Sayfa: 9,  Dipnot: 6 



67 
 

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 
planlı kalkınma konusunda temaslarda bulunduğunu ve  planlamaya iliĢkin gö-
rüĢlerinden yararlanılmak üzere uzmanlarını Türkiye’ye göndermeleri  hususun-
da Ruslarla anlaĢtıklarını bildirir. 

Ġsmet ĠNÖNÜ devamla,  tecrübeli  bir Sovyet uzmanı olan Profesör 
ORLOF baĢkanlığında Türkiye’ye bir 
heyetin  geldiğini, demir ve çelik en-
düstrisine girmenin gereğini anlattık-
larını, memleketimizin bu endüstriyi 
kurabileceğini söylediklerini, Türk 
Devleti olarak fabrikanın sahilde ku-
rulmasını istemediklerini, Prof. 
ORLOF’un sahilden en fazla Karabük 
kadar içerde olabileceğini söylediğini, 
askeri çevrelerin ise fabrikanın Kara-
bük’ten de çok daha içerlerde kurul-
masını düĢündüklerini açıklamıĢ bu-
lunmaktadır. 

Ayrıca ĠNÖNÜ, “Karabük De-
mir ve Çelik Fabrikasının makinelerini 
de yine garptan tedarik etmek mec-
buriyetinde kaldık. Fabrikayı İngilizle-
re yaptırdık. Bu teşebbüsün ne kadar 
lüzumlu ve önemli  olduğunu ve bize 
bu fikri ısrarla telkin eden insanların 
ne kadar iyi niyetli fikir söylediklerini 
tasavvur etmek için düşünmeli ki, bu 
kadar dar zamanımızda teşebbüs 
ettiğimiz Karabük Demir ve Çelik 

Fabrikasının tamamlayıcısı olan işi, ancak geniş zamanımızda ve 15 sene sonra 

devlet eliyle olmaksızın tekrar ele almışızdır” (3) demiĢtir.  (Rahmetli İNÖNÜ’nün sö-

zünü ettiği tamamlayıcı iş, ERDEMİR olmalıdır; ancak 15 değil, 25 yıl sonradır) 

  Demir-Çelik endüstrisinin Karabük’te kurulması kesinleĢince,   1933 yılın-
da kurulup, “Sanayide devlet” sloganı ile uzun yıllar Türk ekonomisinde lokomotif 
görevi üstlenen Sümerbank, Türkiye’de çeĢitli sanayi dallarının yanı sıra, demir 
çelik üretimi  alanında da görevlendirilir.  

  Karabük sözcüğü ile  Demir Çelik Fabrikaları tamlaması, zaman içinde, 
karĢılıklı olarak birbirlerini çağrıĢtırır duruma gelmiĢtir. “Taş kömürü” ile Zongul-

                                            
(
3
) Ġsmet ĠNÖNÜ, Hatıralar, Yayına Hazırlayan: Sabahattin SELEK, 1. Basım, Ġnönü Kitaplığı,   Bilgi 

Yayınevi, Ankara 2006, Sayfa: 535, 536  (Bu kitabın önsöz’ünde ĠNÖNÜ’nün kendisini, “Beğenildiği 
zaman çok cömert takdirler görmüş, beğenilmediği zaman çok taşkın ölçüde yerilmiş olan bir sade 
politika insanı” olarak tanımlaması ilginçtir. Ancak bu tanımlamanın, bir alçakgönüllülük örneği ilk 
bölümüne katılmak olanağı yoktur. Çünkü Atatürk’ün en yakın arkadaĢı ve O’nun ilke ve devrimle-
rinin uygulayıcısı olarak ĠNÖNÜ, ne kadar takdir edilse azdır. Ġkinci bölüm ise ne yazık ki, gerçektir.  
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dak’ın, “kayısı” ile Malatya’nın birbiriyle özdeĢleĢmesi gibi, Karabük ile de “demir 
çelik endüstrisi” özdeĢleĢmiĢ bulunmaktadır.  

  Bu nedenle Karabük ile demir çelik fabrikaları, birbirlerinden ayrılmaz bir 
bütündür. “Karabük marşı”ndaki fabrikanın temelinin atıldığı 3 Nisan 1937 tarihi-
nin önemini vurgulayan “3 Nisan, 3 Nisan, 3 Nisan bizim / 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 çıkarılır. 6559 sayılı yasayla, merkezi Karabük’te olmak üzere, 200 
milyon lira sermayeli   “Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü”  kuru-
lur. Bu arada 1938 yılında iĢletmeye açılan, Etibank’ın “Divriği Madenleri Mües-
sesesi” de, yeni kurulan bu Genel Müdürlüğe bağlanır.  

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, KĠT’leri özelleĢtirme uygulamaları yaygınlaĢtığında, 
30.12.1994 tarih ve 94/16 sayılı ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu kararıyla, bir lira 
bedel karĢılığı, Karabük Demir Çelik Fabrikaları Müessesesi’nin, yeni oluĢturulan 
Karabük Demir ve Çelik A.ġ.’ne (KARDEMĠR) devriyle son bulduğu söylenebilir.  

►TALĠHĠ VE TARĠHĠ DEĞĠġTĠREN DEVLET KUġU 

  1930’lu yıllarda Demir Çelik endüstrisinin kurulması, Türkiye için çok 
önemlidir. Demir Çelik Fabrikaları için Karabük’ün seçilmesi ise, Karabük ve çev-
resine “Devlet kuşunun konması” demektir.  O günlerin koĢullarında, bu ağır sa-
nayi giriĢiminin, konumu çok uygun bulunarak  Karabük’te gerçekleĢtirilmiĢ olma-
sı da, yörenin talihini ve tarihini  değiĢtirecek bir dönüm noktasıdır.  

  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. (4) 

Demir sanayisi ile ilgili olarak 1926 yılında düzenlenen yasadan önce ve-
ya sonra; fabrika yeri olarak Karabük henüz kesinleĢmeden Divriği’de demir ma-
deni bulunabilseydi, fabrika yine kömür havzasına yakın yerde mi kurulurdu, 
yoksa  demirin bulunduğu yere yakın bir bölgede kurularak, kömür Zonguldak’tan 
oraya mı taĢınırdı? Bu soru bugün için yanıtlanamasa da, ikinci olasılık gerçek-

                                            
(
4
)  Dr. Erol TÜMERTEKĠN; (a.g.e.), Sayfa: 225 
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leĢseydi, Safranbolu-Karabük yöresinin ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan, 
bugünkü çizgisinin çok gerisinde olacağını söylemek kehanet sayılmamalıdır.  

 
“ Karabük Demir Çelik Fabrikaları’nın temelini Türkiye Cumhuriyeti BaĢbakanı  

Ġsmet  ĠNÖNÜ bugün burada attı. 3 Nisan 1937 ”     

ġevket Süreyya AYDEMĠR’in deyimiyle Cumhuriyetimizin “İkinci Adamı”, 
dönemin BaĢbakanı, rahmetli Ġsmet ĠNÖNÜ’nün, 3 Nisan 1937 günü, fabrikanın 
temelini atarken verdiği söylevden alınan Ģu pasajlar büyük önem taĢır.(5) 

“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 za-
man medeniyetinin esas umdesidir gibi mütearifeleri (uygarlığın asıl ilkesidir gibi bili-

nenleri) tekrar edecek değilim... Bugün 22 milyon liraya müesseseler kuruyoruz, 
bugüne kadar kurduğumuz fabrikaların en küçüğü dört beş milyon liradan aşağı-
ya 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 

                                            
(
5
) 3 Nisan 2006 tarihli  Karabük Haber Gazetesi’nden alınmıĢtır,  
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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 nitelendirilmesi gere-
ken Fikret GÖKÇE’nin, Karabük Postası Gazetesi’ndeki Ankara Mektubu - “Ta-
rihsel onur / Ulusal gurur / İşte ağır sanayi / Karabük budur” baĢlıklı yazısında, 
çok doğru ve özlü biçimde Ģöyle dillendirilir.(6)  

 “...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.  

  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” 

                                            
(
6
) Fikret GÖKÇE, Ankara Mektubu, Karabük Postası Gazetesi , 03.04.2006, Sayı: 15107  
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  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 

►SÖYLENTĠLER VE GERÇEKLER 

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-
ğa devam etmiĢlerdir. 

  Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri, Türkiye için geçmiĢteki  önem ve değerlerini 
bugün de hem kimi üretim ve  hizmet alanları için  ve hem de Doğu ve Güneydo-
ğu Anadolu baĢta olmak üzere,  kimi yöreler için korumaktadırlar. Anılan bölgele-
re, tüm özendirici uygulamalara karĢın özel kesimin ilgi göstermediği  ve oralarda 
yıllardır sona erdirilemeyen terör olaylarında, ekonomik nedenlerin  önemli payı-
nın bulunduğu da bilinmektedir.  

  Ancak tüm bu gerçeklere karĢın, KĠT’lerin fazla istihdamla memur ve iĢçi 
deposu haline geldiği, devletin sırtında kambur oluĢturduğu; KĠT’ler eliyle devletin 
esnaflık, tüccarlık yaptığı; oysa artık günümüzde, ekonomik alanda devletin,  
Türkiye’de olduğu gibi  büyük bir payının ve ağırlığının olmaması gerektiği de, 
ayrıca  hep söylenegelmektedir.  

  Acaba bu söylenenler doğru mudur? Bu soruyu, Devlet Planlama TeĢkila-
tı’nın eski uzmanlarından Güngör URAS Ģöyle yanıtlamaktadır.(7)    

  “..Bize Türkiye en fazla memur istihdam eden ülkedir dediler. Önce inan-
dık. Ama gördük ki, Türkiye’de 30 kişiden biri memur. ABD’de ise her 13 kişiden 
biri memur. Memurların nüfusa oranı ülkemizde 3,34 iken, ABD’de bu oran yüzde  
7,46. Finlandiya’da her 10 kişiden biri, Kanada’da 12, Almanya ve Hollanda’da 
19, İspanya ve İtalya’da 25 kişiden biri memur. 

                                            
(
7
) Güngör URAS, Olayların Ġçinden-ÖzelleĢtirmede “öz eleĢtiri” zamanı, 

 Milliyet Gazetesi, 11.08.2005  
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 Bizde kamunun ekonomide en fazla pay sahibi olduğu ülkenin Türkiye 
olduğu söylendi.  Önce inandık. Ama gördük ki, ekonomik hayat içinde, devletin 
payı Amerika’da % 32,3, Almanya’da % 49,0, Avustralya’da % 51,7, Belçika’da 
% 54,3, Fransa’da % 54,25, Hollanda’da % 49,9, İngiltere’de % 41, İspanya’da 
% 43,2 İsveç’te % 62,3, İsviçre’de % 48,8,  İtalya’da % 50,2, Kanada’da % 42,3, 
Norveç’te % 43,6 iken, Türkiye’de ise % 26,6 oranında imiş.”(8) (Kaynak: IMF, 
Ekonomic Outlook, June 1998;  OECD, Analytical Databank)”   

  Ancak ne yazık ki, büyük bir aymazlıkla  bu gerçekler görmezden geline-

rek ya da özenle gizlenerek, son 40-45 yıldır, “özelleştirme” adı verilen politikala-

rın gereği, KĠT’ler hep dıĢlandı,  hep  “öcü” gibi gösterilerek, onlara “tu kaka” de-

mek moda oldu. Değil özelleĢtirmeye, özelleĢtirme modeline bile karĢı çıkmak, 

hep tepkiyle karĢılanmaya baĢlandı.  

 Ġlk yıllarda KĠT’lerin satıĢından elde edilen gelirin, yatırımlarda ve diğer 

KĠT’lerin rehabilitasyonunda kullanılacağı söylendi. Hiç de öyle olmadı. KĠT’leri 

denetleyen BaĢbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu’nun çeĢitli kademelerinde 22 

yıl boyunca görev almıĢ bir kiĢi olarak yakından takip ettim. KĠT’lerin satıĢından 

elde edilen gelirler, bütçe açıklarının kapatılmasında önemli bir kaynak olarak 

kullanıldı; halen de aynı amaçla kullanılıyor ve Cumhuriyet’in ülkeye kazandırdığı 

tüm kurumlar bir bir satılmaya devam olunuyor. 

 Aslında KĠT’ler sadece ülkenin ekonomik alanda kalkınmasının, yurttaĢa 
iĢ ve çalıĢma olanakları sağlanmasının bir aracı olmakla kalmamıĢtı; aynı za-
manda yurt düzeyinde bölge bölge, sosyal ve kültürel geliĢmenin gerektirdiği 
ortamı da hazırlamıĢlardı.  Çağın gereklerine uygun yaĢam biçimi, değiĢen dün-
ya koĢullarıyla uyumlu anlayıĢların benimsenmesi, bireylerin uygar toplumlara 
özgü bilgi ve görgü sahibi olması da, yine  KĠT’ler yoluyla edinilen kazanımlardı.  

  Bu gerçeklere karĢın, atalarımızın “Atarlar seng-i tarizi diraht-ı meyvedar 
üzere - Meyveli ağaç taĢlanır” sözünü doğrular biçimde hep KĠT’ler suçlandı, söyle-
nenin aksine, rehabilitasyonlarının yapılması yoluna gidilmedi. Oysa, hiç değilse 
kimi sektörler açısından ve özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizin; önce 
ekonomik, sonra sosyal ve kültürel açıdan kalkınması ve geliĢmesi yönünden, 
günümüzde de KĠT’lere olan gereksinim yadsınamaz.  

 GeçmiĢe dönülürse, örneğin, Karabük Demir Çelik ĠĢletmeleri yörede ku-
rulmasaydı, Safranbolu’da ekonomik ve sosyal yaĢam nasıl olurdu; hangi sorun-
larla karĢılaĢılırdı? Bunu irdelemekte yarar vardır.   

 Safranbolu’nun  eski ekonomik yaĢantısının belkemiğini oluĢturan el za-
naatları, 1950’li yıllardan itibaren teknolojik geliĢmeler sonucu önem ve değerini 
kaybetti.  Çünkü fabrikasyon üretim nedeniyle zaman içinde kunduracılık ve ye-
menicilik ile terzilik tamircilik mesleğine dönüĢtü. Alüminyum, plastik ya da çelik  
mutfak malzemelerinin çıkıĢı; bakırcılık ve kalaycılık gibi meslekleri, motorlu 
araçların yaygınlaĢması binek ve yük hayvanlarına olan gereksinimi ortadan kal-
dırdığından saraçlık, semercilik  ve nalbantlık gibi zanaatları iĢlevsiz bıraktı. 

 Demir Çelik ĠĢletmelerinden Safranbolu’nun kazanımı, binlerce kiĢiye sağ-
lanan iĢ ve çalıĢma ortamıdır. Ġlk yıllarda çalıĢılmak istenilmese de, Karabük Fab-

                                            
           (

8
) Türkiye’de kamunun ekonomideki, 1998’de % 26 olan payının, o tarihten  bu 

yana sürdürülen  özelleĢtirmelerle çok daha aĢağıya düĢürüldüğü de bir gerçektir. 
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rikalarına, 1950’li ve özellikle 1960’lı yıllardan itibaren iĢçi olarak girebilmek, bir 
Safranbolulu için  en büyük mutluluktur. Böyle bir olanağa kavuĢmak Milli Piyan-
go’dan en büyük ikramiye çıkmasıyla eĢdeğerdir. Toplumsal bir  üst statü ka-
zanmakla da özdeĢtir. Evlenecek gençler için en önemli referans ve geleceğe 
dönük en sağlam  güvence, fabrikada iĢçi olabilmektir.  

  Çünkü, Türkiye’de 1961 Anayasasıyla getirilen ve rahmetli Bülent ECE-
VĠT’in ÇalıĢma Bakanlığı döneminde 1963’te gerçekleĢtirilen  toplu sözleĢmeli ve 
grevli çalıĢma düzeni,  tüm kamu iĢletmelerindekiler gibi Demir-Çelik iĢçilerini de,  
Türkiye ortalamasının ve bu arada memurların  çok üstünde bir ekonomik ve 
sosyal refah düzeyine kavuĢturmuĢtur.  

  Sosyal Sigortalar Kurumu’nun o yıllarda, çok düĢük faiz ve çok uzun va-
deli konut kredisi vermesi,  çok önemli bir olanaktır. Karabük’te BeĢbinevler ile 
Safranbolu’da Emek Mahallesi baĢta olmak üzere, çok sayıda yerleĢim yeri, SSK 
kredilerinden yararlanılarak  yapılmıĢtır. Bu paha biçilmez bir ekonomik olanaktır.  

 Böyle bir olanaktan yoksun kalınsaydı, , Safranbolu’dan da, Kastamo-
nu’da olduğu gibi  büyük kentlere göç olacağını söylemek kehanet sayılmamalı-
dır. 1940’lı yıllarda 5.000 kiĢi dolaylarındaki kent nüfusunun  daha da azalacağı 
söylenebilir. Ancak, çok  ileriki yıllarda Bursa’nın Cumalıkızık köyü ile Bolu’nun 
Göynük, Mudurnu ve Sakarya’nın Taraklı ilçelerinin ya da Ankara’nın Beypazarı 
Ġlçesinin koruma alanında ünlenmesindeki etmenler, Safranbolu için de geçerli 
olabilir ve olumlu sonuçlar doğurabilirdi  diye de düĢünülebilir.  

 
Karabük Demir çelik tesislerinden bir görünüm 

► ÖZELLEġTĠRME DÖNEMĠ 

Karabük Demir Çelik Müessesesi’nin özelleĢtirme gerekçesi,  tesislerin 
ekonomik ve teknolojik ömrünü doldurması, rekabet gücünün kalmaması gibi,  
hiç de haklı ve tutarlı olmayan nedenlerdir.  Yeri geldiğinde “Gözü budaktan, sö-
zü dudaktan sakınmamalıdır”; aslında bu olumsuzluklar, Karabük fabrikalarından 
ve onu yönetenlerden değil, ülkeyi yönetenlerden kaynaklanmıĢtır. Kamu tara-
fından, Karabük ve Ġskenderun’da cevher’den demir üretilirken, iĢin kolayına ka-
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çarak hurda’dan, ark ocaklarında  üretim yapan özel sektöre, elektrik enerjisini 
çok ucuz kullandırmak baĢta olmak üzere, çeĢitli  olanaklar sağlanmıĢtır. Böyle-
ce, yuvarlak demirin % 70’inin hurdadan üretilmesi sonucu, Türkiye hurda alımı 
için, büyük çapta döviz ödemek zorunda kalmıĢtır.  

   O yıllarda, özelleĢtirmelerin gerekçeleri olarak gösterilen nedenlerin ta-
mamı, özelleĢtirilmeye  kılıf hazırlamaya  yönelik olarak tüm KĠT’leri kapsamak-
tadır. Karabük özelleĢtirmesini diğerlerinden ayıran, sadece özelleĢtirme yönte-
midir. Çok baĢarılı bir özelleĢtirme modeli olarak, o dönemin   koalisyon ortağı  
partilerin  liderleri ÇĠLLER-KARAYALÇIN ikilisi  tarafından ilan edilen bir yöntem-
le, “Karabük Müessesesi, yöre halkına  ve çalışanlarına satılıp, sermaye tabana 
yayılarak özelleştirildi; çalışanlara  kıdem tazminatları karşılığı hisse verildi” de-
nilse de,  çalıĢanların hisseleri  kısa bir süre sonra belirli ellerde toplanmıĢtır.  

  Karabük’te yapılan özelleĢtirmede, demir çelik endüstrisinin ülke için taĢı-
dığı stratejik önem, hiç dikkate alınmamıĢtır. Aslında, hangi stratejik üretim ya da 
hizmet dalı olursa olsun, ne kadar haklı olunursa olunsun, özelleĢtirme konusu, 
hep “Devlet ticaret yapmaz” denilerek sulandırılmıĢ; özelleĢtirmelere ve uygula-
ma yöntemlerine olan itirazlar karĢısında da, “Sovyetler Birliği bile dağıldı; Türki-
ye, dünyada tek sosyalist ülke olarak mı kalacak” yanıtıyla, ciddiyetten uzak yak-
laĢımlar sergilenmiĢtir. 

  Üstelik yapılan özelleĢtirmelerde, alıcılar için yerli yabancı ayrımına da 
gidilmemiĢ; ayrıca  o üretim ya da hizmetin, devletin görev ve sorumluluk alanla-
rına girmesine de ilgisiz kalınarak, alıcıların satıĢ sonrasındaki etkinliklerini bile, 
belirli ilke ve kurallara bağlamaya gerek görülmemiĢtir. 

  ÖzelleĢtirmeden kısa bir süre sonra 1995’te, Karabük il olmuĢ; Karabük 
modeli özelleĢtirme ise, baĢka hiç bir KĠT’te uygulanmamıĢtır. Demir Çelik ĠĢlet-
melerinin fabrikayla birlikte, tüm taĢınmazları da, bir lira karĢılığında,  bir “yağma 
Hasan’ın böreği”  savurganlığıyla Devlet’in elinden çıkarıldığından, yeni oluĢturu-
lan Ġl’in  yönetim birimlerinin gereksinim duyduğu hizmet binaları  için, ne yazık ki 
yeni arayıĢlar ve yeni harcamalarla karĢı karĢıya da kalınmıĢtır. 

  Bu koĢullarda, kamu fabrikalarındaki  üretimin,  özel sektörle rekabet ola-
nağını ortadan kaldıranlar da; üretim araçlarının revizyonu, yenilenmesi ve yeni 
teknolojiden yararlanılması için yatırım yapılmasına izin vermeyenler de; Kara-
bük Müessesesini, finansman gereksinimi için kamu bankaları yerine, o dönem-
de % 200 dolaylarındaki faiz karĢılığı özel bankalara borçlanmaya mecbur bıra-
kanlar da hep, 1980’li yılların ortalarından itibaren ülkeyi yönetenlerdir. Dolayısıy-
la Karabük’te yapılan  özelleĢtirme için ileri sürülen gerekçeler, izlenen tutarsız 
ekonomik politikalarının doğal sonuçlarından baĢka bir Ģey değildir. 

 ÖzelleĢtirilmeleri öncesi, KĠT’lerin karĢı karĢıya bırakıldıkları zor durum, 
aĢağıdaki tümcedeki sözcüklerle, en özlü biçimde dile getirilmiĢ olur.  

 
   

  
Kaleciyi kale direğine bağladıktan sonra, kaleye giren top gol sayılmaz 
 

 


