
Sayın  Rafet VERGİLİ  Kutlanmalıdır…(*) 

                Kızıltan ULUKAVAK 

 Karabük’ün 3 Nisan 1937’deki kuruluşunun 80.yıldönümünde, bu yıl yapılacak kutlama 
programında Karabük’ü, Bulak Köyü’nden Safranbolu’ya bağlayacak, Karadirlik vadisi üzerine yapılan  
köprünün açılışının da yer almasının, çok sevindirici bir olgu olduğu, öncelikle ve önemle 
vurgulanmalıdır.  

 Sonra, iki kent arasında ulaşım kolaylığı sağlayan  böyle bir geçişi gerçekleştiren Karabük 
Belediye Başkanı Sayın Rafet VERGİLİ özellikle kutlanmalı; siyasal ve sosyal anlayış farkları göz ardı 
edilerek, yöre halkı tarafından, çalışma arkadaşlarıyla birlikte  alkışlanmalıdır. 

 Böyle bir hizmetin sunulmasıyla, ünlü bir Safranbolulu’nun; rahmetli 
Tahir KARAUĞUZ’un 79 yıl önceki bir hayali gerçekleştirilmiş oluyor. 1898 
doğumlu Sayın Tahir KARAUĞUZ, geçen yüzyılın ilk yarısında 
Safranbolu’nun ve Zonguldak’ın en ünlü, en etkin kişilerinden biridir. 1910’lu 
yıllarda Kastamonu Lisesi öğrencisiyken, 1. Cihan Savaşı sırasında yazdığı , 
Türklük bilincini ve ulusal duyguları kamçılayan şiirleriyle “Safranbolu’nun 
Tahir’i, Kastamonu’nun şairi” olarak adlandırılır. Okulu bırakır, gönüllü 
olarak cepheye koşar. 1918’te savaş bitince lise öğrenimini tamamlamak 
üzere, okuluna döner. Kurtuluş Savaşı sırasında Kastamonu’da  iki 
arkadaşıyla birlikte çıkardığı “Açıksöz” gazetesinde, Kuvayı Milliye’yi ve 
Ankara’da kurulan TBMM’ni destekleyen ateşli yazılarıyla ünlenir. Sonra 
Kurtuluş Savaşı’na katılır. İstiklal Madalyası sahibidir.  

  Kurtuluş Savaşı sonrası Belediye başkanı olan dayısı Maksut ÇİVİ’nin 
yanında kalmak üzere Zonguldak’a gider. Zonguldak’ta Karaelmas Matbaasını kurar; basın yayın 
alanında hizmet  vermeye başlar ve “Zonguldak’ın Naşiri” olur. Uzun yıllar Zonguldak İl Genel 
Meclisinde Safranbolu ve Ulus İlçelerini temsil eder. 

 “Zonguldak” adlı gazetenin sahibi ve yazarıdır. Daha sonra, Karabük’te  1950’li yılların 
başında, bir süre “Safranbolu-Karabük” adlı bir gazete de çıkarır. Safranbolu ve Karabük’e yaptığı 
bir geziden sonra yayımladığı bir yazısında görüş ve izlenimlerine yer verir. Demir Çelik tesislerinin 
temelinin atılmasından 1,5 yıl  kadar sonra 10 Ekim 1938 tarihli Zonguldak Gazetesi’nin, 558.sayısında 
“Bir Gezi Notlarından” başlığı altındaki bu yazısında  şu özlemleri dile getirir: 

 “…Güzellikleriyle küçüklüğümden beri içimi büyüleyen memleketime “Yeşilyurt” derim. 
Safranbolu’nun şimdi Karabük’le birleşerek “Demir Çelik” veya sadece “Çelik” adını alması gerek... 
Safranbolu’nun planını ve haritasını çiziyorum: Bağlar-Misakimilli; Bulak-Kapullu-Karabük. İstasyon 
çevresinde yeni bir kasaba hayatı serpilirken, onun arkasında ve “Kapullu”da 4,5 milyon lira 
harcanarak kurulacak Yenişehir. Şehrin, pek az zaman sonra “Bulak”a doğru uzanacağına şüphem 
yok. “Bulak”la Bağlar arasında sınır; bir dere çizgisidir. Hatta, şimdiden Safranbolu, “Bulak”ı şehir 
çevresine alarak bu köyü bir uram (mahallenin Öztürkçe karşılığı) haline koysa, dere üstünden bir 
köprü ile iki parçayı birbirine bağlasa, çok yerinde bir iş olur...”   

Merhum Tahir  KARAUĞUZ’un köprü bağlantısına ilişkin dileği, ancak aradan 79 yıl geçtikten 
sonra , 2017 yılında gerçekleştirilmiş oluyor. 1984 yılında İstanbul’da vefat eden Sayın KARAUĞUZ’un 
bu konudaki hayali ya da öngörüsü de, böylece yaşama geçiyor.  

Bu köprünün hiç kuşkusuz bir adı olacaktır. Böyle bir köprüyü çok uzun yıllar önce ilk kez dile 
getiren, yöre halkından ünlü bir kişinin, Sayın Tahir KARAUĞUZ’un isminin bu köprüye verilmesi, 
değerlendirilecek önemde bir öneri olarak göz önüne alınabilir mi? 

Köprü dolayısıyla Sayın KARAUĞUZ’u bir kez daha rahmetle anarken, herkes tarafından hep 
takdir ve şükranla yadedilecek böyle bir eseri gerçekleştiren  Karabük Belediye Başkanı Sayın Rafet 
VERGİLİ de, tekrar tekrar, binlerce kez kutlanmalıdır.  

 

  (*) 31.03.2017 tarihli Safranbolu Ekspres ve 04.04.2017 tarihli Karabük Batı Karadeniz Ekspres  

                     gazetelerinde yayınlanmıştır. 

 

 

Tahir KARAUĞUZ 


