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İSTİKLÂL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın;
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder-varsa-taşım,
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet;
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

   Mehmet Âkif Ersoy



GENÇLİĞE HİTABE

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet 
muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en 
kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek 
isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve 
cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde 
bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve 
şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine 
kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin 
mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt 
edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin 
her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha 
vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve 
dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî 
menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u 
zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk 
istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki 
asil kanda mevcuttur.
       
       Mustafa Kemal Atatürk
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ÜNİTE 1 ŞEHİRLERİN HİKÂYESİ

BİRLİKTE YAŞAMANIN GEREKLİLİĞİ

Bir yolcu gemisi aniden kopan bir fırtınanın etkisiyle parçalanır ve dalgalar geminin içindeki 
yolculardan birini sürükleyerek adaya kadar götürür. Yolcu, kendisiyle birlikte kıyıya sürüklenen 
sandıklardaki yiyecek ve çeşitli eşyalarla hayatta kalma mücadelesi verir. Yolcu günler geçtikçe 
yaşadıklarını sandığın birinden çıkan deftere not eder.
Şimdi onun yazdığı notlara göz atalım:

• Kendime geldikten sonra adayı baştan sona 
dolaştım. Hiçbir insana rastlamadım. Galiba 
uzun bir süre bu ıssız adada tek başıma yaşa-
mak zorunda kalacağım.

• Geminin karaya vuran enkazından kurtarabil-
diğim eşyaları toplayarak küçük bir mağarayı 
barınabileceğim şekilde düzenledim.

• Adada en büyük sorun vahşi hayvanlar. Bu 
hayvanlardan korunmak için mağaranın girişi-
ni büyük ağaç dalları ile kapattım.

• Gemi enkazından kurtarabildiğim yiyeceği 
saklamak için bir depo inşa ettim.

• Adanın içlerine giderek çeşitli meyveler top-
ladım. Bu meyveleri kışın da yiyebilmek için 
kuruttum.

Adaya sürüklenen yolcu birçok sorunla tek 
başına mücadele etmek zorunda kalmış.  
Kendi yaşamımızı düşünelim. Bir gün içinde 
nelere ihtiyaç duyuyoruz? Bu ihtiyaçları tek 
başımıza mı yoksa birilerinin desteğiyle mi 
karşılıyoruz?

Pek çok insanın katkısıyla 
sütüm içmeye hazır. Peki ya öyle olmasaydı?

Terziler olmasaydı kıyafetlerimi nasıl dikerdim?

Arkadaşlarımla ne kadar çok şey paylaşıp eğlenceli vakit geçiriyorum. Ya 
onlar olmasaydı?

Bu yollar yapılmasaydı, araba ya da şoför olmasaydı okula nasıl 
ulaşırdım?

Öğretmenim olmasa bu kadar bilgiyi nasıl 
öğrenirdim?
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BİRLİKTE YAŞAMANIN GEREKLİLİĞİ

Günlük yaşamımızı sağlıklı şekilde sürdür-
mek için birçok şeye ihtiyaç duyarız. Yemek 
yemek, giyinmek, barınmak, eğitim görmek 
ve çevremizle iletişim kurmak bu ihtiyaçları-
mızdan yalnızca birkaçıdır. Tüm bu ihtiyaç-
larımızı tek başımıza karşılamamız mümkün 
değildir. Bu nedenle topluluk hâlinde yaşarız. 
Yaşadığımız yer bir köy olabileceği gibi bir şe-
hir de olabilir. Nerede yaşarsak yaşayalım her 
zaman bir iş bölümü ve iş birliği içindeyiz. 

Gün içerisinde ulaşımımızı sağlayan şoförler, 
okulda eğitim aldığımız öğretmenler iş bölü-
mü içinde ihtiyaçlarımızı karşılayanlardan bir-
kaçıdır. O hâlde iş bölümü yaparak ihtiyaçları-
mızı kolaylıkla karşılayabiliriz.

Toplumsal yaşamın temelini kişiler arası ile-
tişim oluşturur. Yaşamımız boyunca ailemiz, 
arkadaş, akraba ve komşularımız başta ol-
mak üzere toplum ile iletişim hâlinde oluruz. 
Sosyal çevremizi oluşturan insanlarla sağlık-
lı ilişki kurmak için doğru bir iletişim kurmak 
gerekir. Bu iletişim karşılıklı sevgi ve saygıya 
dayalı olmalıdır. Böyle bir iletişim bizlere yar-
dımlaşma ve dayanışma duygularını aşılar. 
Böylece çevremizdeki insanların sorunlarına 
duyarlı bireyler olarak mutluluklarını ve üzün-
tülerini paylaşırız.

Günlük hayatımızı düşünelim. Sabah kahval-
tısında tükettiğimiz yiyecek ve içecekler farklı 
kişiler tarafından üretilip bizlere ulaştırılmak-
tadır. Örneğin yediğimiz ekmek, soframıza 
gelinceye kadar birçok aşamadan geçer. 
Buğdayın ekilmesi, hasat edilmesi, öğütüle-
rek un hâline getirilmesi ve unun da hamur 
yapılarak pişirilmesi gerekir. Bu işleri yapabil-
mek için birçok araç gerece ihtiyaç duyulur. 
Bu araç gereçleri üretebilmek için de çeşitli 
mesleklerden insanlara ihtiyaç vardır. Tek bir 
insanın, bu işlerin hepsinin üstesinden gelme-
si oldukça zordur. 

Safranbolu Hacılarobası köyü
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ÜNİTE 1: ŞEHİRLERİN HİKÂYESİ

Şimdi geçmişe bir yolculuk yapalım ve bu 
sorunun cevabıyla birlikte insanların yerleşik 
yaşama nasıl geçtiğini ve bu yerlerin şehir hâ-
line nasıl geldiğini öğrenelim.

Günümüzden yaklaşık 12.000 yıl öncesine 
kadar insanlar yaşamlarını göçebe olarak sür-
dürüyorlardı. Yiyecek bulmak için sürekli yer 
değiştiriyor, hayvanları avlayarak ve bitkileri 

toplayarak karınlarını doyuruyorlardı. Mağa-
ralarda ya da geçici barınaklarda yaşıyorlar-
dı. Sonra yaşamlarını tamamen değiştirecek 
bir gelişme yaşandı. İnsanlar tarım yapmaya 
başladılar ve vahşi hayvanları evcilleştirdiler. 
Çiftçilik yapmaya başlayan insanlar ekinlerine 
ve hayvanlarına bakmak için yerleşik yaşama 
geçtiler. Yerleşim yeri olarak nehir kenarların-
daki düz ve verimli arazileri seçtiler. Böylece 
arazilerini kolayca sulayabildiler.
Kendilerinin ve hayvanlarının su ihtiyacını 
karşılayabildiler. 
Köylerde yaşayan insanlar ihtiyaçlarından 
fazla ürün elde ettiler. Kendilerini ve ürünle-
rini saldırılardan korumak için köylerin etrafını 

çevirdiler. Fazla ürünleri diğer köylerde yaşa-
yanlara sattılar. O köylerdeki insanlardan da 
kendi ihtiyaç duydukları ürünleri aldılar. Böy-
lece ticaret hayatını başlattılar.

İşte bu şekilde ortaya çıkan köylerden bazıları 
zaman içinde o kadar büyüdü ki köy olmaktan 
çıkarak şehir hâlini aldı. Şehir olarak nitelen-
dirilebilecek ilk büyük yerleşim yerlerinden 
biri de ülkemizde Konya’da yer alan Çatal-
höyük’tür. Çatalhöyük günümüzden yaklaşık 
9.000 yıl önce 10.000’e yakın nüfusa sahip 
büyük bir şehirdi.

Çatalhöyük gibi ilk şehirler genellikle su kay-
naklarında, verimli ovalarda, ulaşım yolları 
üzerinde, güvenlik açısından savunması kolay 
yerlerde kuruldu. Kalabalık nüfusun ihtiyaç-

ŞEHRİ TANIYORUZ

“Tarih öncesi dönemlerde insanlar yaşamlarını nasıl sürdürüyorlardı? 
Hiç düşündünüz mü?” 

Tarım ve hayvancılıkla birlikte besin 
kaynaklarının artması nüfusun da artmasını 
sağladı. Nüfus artışıyla birlikte bu ilk yerle-
şim yerleri köylere dönüştü.
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ŞEHRİ TANIYORUZ

larının karşılanması için şehirde fırıncılık, 
kasaplık, demircilik, marangozluk, terzilik 
gibi meslekler ortaya çıktı. Zaman içinde 
büyüyen şehirlerin belirli bir düzen içinde 
yönetilebilmesi, dış saldırılardan koruna-
bilmesi gibi ihtiyaçlar yönetim birimlerinin 
kurulmasını sağladı. Böylece kral ya da 
meclis tarafından yönetilen şehirler doğdu. 
Şehirler barınma, güvenlik, eğitim, sağlık 
gibi insani ihtiyaçların en uygun şekilde 
karşılanabileceği yerler hâline geldi. Tür-
kiye, Irak, Hindistan ve Mısır yeryüzünde 
en eski şehirlerin kurulduğu bölgelerdir. İlk 
Çağ’da kurulan şehirlerde evler, ibadetha-
neler, idari yapılar, dükkânlar, pazar yerleri 
şehri meydana getiren başlıca unsurlardır.

Geçmiş çağlarda kurulan şehirlerin bazıla-
rı büyüyüp modernleşerek günümüzde de 
varlığını sürdürmektedir. Buna karşılık Tru-
va, Efes, Hattuşa gibi ülkemizdeki pek çok 
şehir deprem, sel ve benzeri doğal afetler, 
salgın hastalık ve savaş nedeniyle yıkılmış 
ve yok olmuştur. Günümüzde bu şehirlerin 
olduğu bölgelerde yapılan arkeolojik çalış-
malar o şehre ait birçok eserin gün yüzüne 
çıkmasını sağlamaktadır.

Günümüzde şehirler artık eski çağlarda-
ki görüntüsünden çok farklıdır. Teknolo-
jik gelişmeler ve ulaşımın kolaylaşması 
yeryüzünde şehirlerin kurulmasına imkân 
sağlamıştır. 19. yüzyılda Sanayi Devrimi 
ile fabrikaların yaygınlaşmaya başlaması 
şehir nüfusunun giderek artmasına neden 
olmuştur. Dünya nüfusunun büyük bölümü 
şehirlerde yaşamaktadır.

Ekonomik ve sosyal açıdan gelişmiş şe-
hirler giderek daha fazla göç almaktadır. 
Deniz, hava, kara veya demir yoluyla in-
sanların kolayca ulaşabildikleri şehirler 
ekonomik olarak da ön plana çıkmaktadır. 
Kocaeli, Gaziantep, Bursa bu şehirlere 
örnek olarak gösterilebilir. Tarihi geçmişi 
itibariyle köklü bir medeniyete ev sahip-

liği yapan ve güçlü devletlerin başkenti olan 
şehirler ilgi odağı olan şehirlerdir. İstanbul, 
Konya gibi şehirler bu özellikleriyle ülkemizde 
ön plana çıkmaktadır. Bu şehirlerdeki tarihî 
yapılar ve sanat eserleri turizm açısından da 
insanların ilgisini çekmektedir. Denizi, orman-
ları, gölleri gibi doğal güzellikleriyle insanların 
hem yerleşmek hem de tatil yapmak istedi-
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ği pek çok şehir de bulunmaktadır. Antalya, 
Bolu, Nevşehir gibi şehirler bu özellikleriyle 
ülkemizde sayılabilecek pek çok şehirden yal-
nızca birkaçıdır.

Şehirler kırsal kesimlere göre nüfusun yoğun; 
eğitim, sağlık, sanat gibi hizmetlerin yaygın 
olduğu yerlerdir. Şehirlerde yapılar genellik-
le çok katlıdır. Sanayi faaliyetleri ve hizmet 
sektörü gelişmiştir. Kültür, sanat ve eğlence 
için birçok sosyal mekân bulunmaktadır. Alt-
yapı ve ulaşım hizmetleri planlıdır. İş bölümü-
nün hâkim olduğu planlı bir yönetime sahiptir. 
Okul, hastane, yol, çarşı, pazar, ibadethane, 
sinema, tiyatro, park, müze, kütüphane ve 
fabrika şehri meydana getiren fiziki unsurlar-
dır. Şehir bu özellikleriyle belirli bir mekânı ifa-
de etmektedir.
İnsan, yaşadığı bu mekânı yani şehri düzen-
ler ve şekillendirir.

İnsan öncelikle bir mekânı yaşanabilir bir yer 
olarak seçer. Daha sonra buranın çevre dü-
zenlemesini, alt yapısını yapar. Çünkü şehir-
ler insan eliyle yapılan ve geliştirilen yerlerdir. 
İnsan ve şehir birbirini tamamlar ve etkiler. 
Biri olmadan diğeri olmaz. Mekâna anlam 
ve değer katan insanın kendisidir. Terk edil-
miş şehirler bunu bize en iyi şekilde anlatır. 
Örneğin Muğla’nın Fethiye ilçesinde yer alan 
Kayaköy, burada yaşayan Rumlar’ın Yunanis-
tan’a göç etmesiyle terk edilmiş bir yerleşim 
yeri hâline gelmiştir.

ÜNİTE 1: ŞEHİRLERİN HİKÂYESİ

Antalya

Nevşehir / Kapadokya
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ŞEHİR VE MEDENİYET

ŞEHİR VE MEDENİYET

Büyümek, nüfusun artışı ve bina sayısın-
daki artış şehirleşme için yeterli değildir. 
Şehirler adalet ve hukuk anlayışı ayrıca 
karşılıklı saygı üzerine kurulur. Şehri oluş-
turan tüm insanların bu kurallara uyması 
gerekmektedir. Şehirler bu özellikleri ile 
farklılıkları buluşturan, insanları bir araya 
getiren mekânlardır. Günümüzde kültür ve 
ticaretin, bilim ve tekniğin zirvesini oluştu-
ran şehirler farklı özelliklere ve farklı kültü-
rel birikimlere sahip insanların kendilerini 
ifade etmelerine imkân vermektedir.

Şehir, bir medeniyetin etkisinin en çok his-
sedildiği ve özelliklerinin yaşandığı yerdir. 
Her bir medeniyet, kurduğu şehirlerle ken-
dini ifade eder. Şehir ve medeniyet arasın-
daki ilişki, karşılıklıdır. Hem medeniyetler 
şehirleri hem de şehirler medeniyetleri et-
kiler. Şehirler, şehri meydana getiren an-
layışın sahibi olan medeniyetin bir sonucu 
olarak kurulur. Bununla birlikte şehirlerin 
doğası ve içindeki insanı şekillendirme 
özellikleri medeniyetin şekillenmesine de 
etki etmektedir.

Şehirler sadece yerleşim yeri değildir. Me-
deniyetler tarihi, bir bakıma şehirlerin tari-
hidir. Çünkü şehirler, bir toplumun mede-
niyet anlayışının şekillendiği mekânlardır.

Kurtuba

Fenikeliler tarafından bugünkü İspanya’da 
kurulmuştur. Müslümanların İspanya’ya 
gelişiyle Endülüs Emevi Devleti’nin baş-
kenti olmuştur. Bu dönemde Avrupa’nın 
en önemli eğitim, bilim, kültür ve sanat 
merkezidir. Burada açılan medreselerde 

“Medeniyet” ve “şehir”, anlam açısından 
birbirine yakın kavramlardır. “Medeniyet”; 
bir toplumun maddi ve manevi varlıkla-
rının, düşünce, sanat, bilim ve teknoloji 
ürünlerinin tamamını ifade eder. Mede-
niyet, gelişmişliği ifade eder. Medeniyet 
kelimesinin kökeni Arapçada şehir anla-
mına gelen ve kökleri İslam dininin kutsal 
şehirlerinden biri olan Medine şehrine da-
yanmaktadır. Medine, peygamberimiz Hz. 
Muhammed döneminde zamanının sosyal 
ve kültürel bakımdan en ileri şehirlerin-
den biri kabul ediliyordu.

Şimdi dünyada medeniyetlere yön 
veren ve medeniyetleri temsil eden

şehirlere göz atalım...
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dünyanın farklı bölgelerinden, farklı inanç-
lara mensup dünyaca ünlü bilim insanları 
yetişmiştir. Kurtuba, döneminin en iyi eği-
tim veren okullarına ev sahipliği yapmıştır. 
Ayrıca ilk ışıklandırılan şehir olan Kurtuba, 
Avrupa’da ilk üniversitesi olan şehirdir. Bu-
rada yapılan bilimsel çalışmalar Avrupa’da 
Rönesans’ın ortaya çıkmasına katkıda bu-
lunmuştur. Endülüs Emevi Devleti Döne-
mi’nde yapılan Kurtuba Ulu Camii bu şe-
hirde bulunmaktadır.

Medine

“Medine”, kültür tarihinde şehrin, şehirli-
liğin, kültür ve medeniyetin çıkış yeri an-
lamlarına gelmektedir. Eski adı “Yesrib” 
olan Medine, günümüzde Suudi Arabis-

tan’ın önemli şehirlerinden biridir. Pey-
gamberimiz Hz. Muhammed ve Mekkeli 
Müslümanlar, 622 yılında Medine’ye hicret 
etmişlerdir. Hicret, İslam tarihi için olduğu 
kadar Medine şehri için de dönüm noktası 
olmuştur. Mekke’den gelen “muhacirler”, 
Medineli Müslümanlardan oluşan “ensar-
lar” ve Yahudiler hicretle beraber Medi-
ne’de bir arada yaşamaya başlamışlardır. 
Medine’de farklı inançlara sahip insanların 
bir arada rahat yaşaması diğer İslam şe-
hirlerine örnek olmuştur. Medine, hicretten 

sonra şehir hâlini almıştır. Mescid-i Nebe-
vi’nin şehrin merkezine yapılması, yolları-
nın buraya kolay ulaşılabilir şekilde tasar-
lanması, merkezinde caminin bulunduğu 
şehirlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. 
Hicretten sonra yeni bir siyasi ve hukuki 
yapı oluşturulmuştur. Sosyal, askerî ve 
ekonomik yapılanma gerçekleştirilmiş 
ve Medine yeni kurulan İslam Devleti’nin 
başkenti olmuştur. Şehir; açılan eğitim 
merkezleri, camileri ve sosyal yaşamı ile 
sonraki İslam şehirlerine model olmuştur. 
Peygamberimizin kabrinin burada olma-
sı nedeniyle Medine, her yıl milyonlarca 
Müslüman tarafından ziyaret edilmektedir.

Paris

MÖ 3. yüzyılda Seine (Sen) Nehri etra-
fına kurulmuş olan Paris, Notre Dame 
(Notır Dam) Katedrali’nin yapılmasıyla 
Fransa’nın merkezi hâline gelmiştir. Sana-
yi Devrimi sonrası hızla göç alan şehirde 
Sorbonne (Sorbon) Üniversitesi’nin kuru-
luşu Paris şehrini bir bilim merkezi hâline 
getirmiştir. Paris, bütün Avrupa’ya hatta 
dünyaya yeni siyasi fikirlerin yayılmasın-
da öncülük etmiştir. 1789 Fransız İhtilali, 
1830 ve 1848 işçi devrimlerinin yaşandı-
ğı devrimler şehridir. Bilim, kültür, sanat 

ÜNİTE 1: ŞEHİRLERİN HİKÂYESİ
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ETKİNLİK 1.1

alanlarında dünyanın önde gelen merkez-
lerinden biridir. Modanın da başkenti ola-
rak anılan Paris, turistlerin en çok ziyaret 
ettiği şehirlerdendir.

İstanbul

İstanbul’da MÖ 5000’li yıllarda ilk yerle-
şimlerin kurulduğu tahmin edilmektedir. 
İstanbul; Roma, Bizans ve Osmanlı dev-
letlerine başkentlik yapmıştır. Avrupa ile 
Asya kıtalarının kesiştiği bir noktada yer 
alır. Yüzyıllar boyu çeşitli din, dil ve ırktan 
insanların bir arada yaşadığı bir şehir olan 
İstanbul, tarihi boyunca farklı kültürlere ev 
sahipliği yapmıştır. Osmanlı Devleti’nin bi-
lim, sanat ve kültür alanlarında gelişmesi 
ile beraber İstanbul bir çekim merkezi ol-
muştur. Eğitim almak için çevre şehir ve 
ülkelerden insanlar buraya gelmiş, Ali Kuş-
çu gibi bilim insanları medreselerde ders-
ler vermiştir. Padişahların tanıdığı haklar 
sayesinde farklı medeniyetlerden insanlar 

burada yaşamışlardır. Cami, sinagog, ki-
lise gibi farklı inançlara yönelik ibadetha-
neler İstanbul’da yan yana bulunmaktadır.

“İstanbul; Roma, Bizans 
ve Osmanlı devletlerine 

başkentlik yapmıştır.” 

Medeniyete yön vermiş 
Roma, Konya, Eskişehir, 
Bağdat, Londra, 
Viyana, Şanghay, 
Dakar gibi şehirlerin 
kültürel özelliklerini 
yansıtan görseller 
bulunuz. Bu görselleri 
sınıfta arkadaşlarınızla 
paylaşınız.

ŞEHİR VE MEDENİYET

İstanbul Dolma Bahçe Cami
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Şehirle insan arasında karşılıklı bir iliş-
ki söz konusudur. Önce insanlar kendi 
duygu ve düşüncelerine uygun şehirler 
kurarlar. Sonra şehirler, kurulmalarında 
etkili olan duygu ve düşünceleri gelecek 
nesillere aktararak insanları etkiler. Belki 
de  bu nedenle insanları tanımak istediği-
mizde ilk sorduğumuz sorulardan biri “Ne-
relisin?”dir. Sanki aynı şehirde yaşayanlar 
bir uzlaşma içindedir. Alışkanlıkları, davra-
nışları ve yaşam biçimleri benzerdir. Çün-
kü insanlar yaşadıkları şehirlerin kültürel 
dokusundan etkilendikleri gibi ekonomik, 
sosyal yapısından ve ikliminden de etki-
lenmektedir. Bulundukları ortamın imkân-
larından yararlanarak hayatlarını sürdüren 
insanlar, o çevrenin hayat standardıyla ye-
tişir.

İnsanın şehirle ilişkisinin başladığı ve bitti-
ği yer, evdir. Evinden dışarıya adım attığın-
da şehirle ilişki kurmaya başlayan insan, 
evine döndüğünde o ilişkiye bir süreliğine 
ara vermiş olur. 

Şehirle kurulan ilişkiler çok farklıdır. İnsan, 
şehrin mimarî yapısıyla olduğu kadar iş-
levleriyle de ilişki içindedir. Şehrin mekân-
ları olan sokaklar, meydanlar, parklar, alış 
veriş mekânları, kamusal alanlar ve ibadet 
mekânları farklı anlam ve boyutlarıyla şe-

hirde yaşayanları etkiler. Eğitim, ticaret, 
ibadet, sosyalleşme, rekreasyon, sağlık, 
çalışma, spor ve daha birçok farklı faaliyet 
şehirle şehirli arasındaki ilişkilerin önemli 
bir kısmını oluşturmaktadır.

Evimizden çıktığımızda şehirle ilk iletişimi-
miz sokak ile başlar. Sokaklar her şehirde 
farklı karaktere sahiptir. Dar, geniş, kıv-
rımlı, dik yokuşlu, taşlı ya da denize açılan 
sokaklar… Sokakların yapısını şehrin yer 
şekilleri ve iklimi kadar insanların yaşam 
tarzı da belirler. Sokaklar bizi şehre ulaştı-
rır. Bu görevinin yanı sıra sokaklar mahal-

ŞEHİRLE İLİŞKİMİZ

ÜNİTE 1: ŞEHİRLERİN HİKÂYESİ
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lenin ortak kullanım alanlarıdır. Komşuluk 
ilişkileri burada gerçekleşir. ‘’Bizim sokak’’ 
ifadesiyle şehir ilk kez burada sahiplenilir. 
Önce sokakla sonra da sokaktakilerle ile-
tişim kurulur. 

Evden veya apartmandan çıkıldığında so-
kakta karşılaşılan insanlarla selamlaşmak, 
onlara hatırlarını sormak iletişimi başlatır. 
Pencere önünde oturan ve dışarıyı izleyen 
birini tanımıyor olsak da selamlaşmak, 
hem onu hem bizi mutlu edecek hem de 
sokağı sahiplenmemizi sağlayacaktır. 
Böylece sokak bizim için güvenli bir alan 

hâline gelecektir.
Sokağı geçip şehrin merkezine doğru iler-
lediğimizde bizi genellikle bir çarşı karşı-
lar. Çarşı, Osmanlı şehrinde toplumsal ha-
yatın merkezidir. Günümüzde şehirlerde 
yaygınlaşan alışveriş merkezleri çarşılara 
ilgiyi azaltsa da bu çarşılar önemini hâlâ 
sürdürmektedir. Hemen her türlü ürünün 
satıldığı bu çarşılara herkesin yolu düşer. 
Şehirde üretilenler, insanların ihtiyaç ve 
alışkanlıkları buradaki ticarete yön verir. 
Bazı şehirlerde bakırcıların, demircilerin
ya da dokumacıların çok olması tesadüf 
değildir.

Şehirde yaşayan insan aynı zamanda ya-
şadığı mekânların yapısını da belirler. Düz 
damlı kerpiç evler, cumbalı ahşap evler, 

ŞEHİRLE İLİŞKİMİZ

tek katlı evler, çok katlı evler, kapıları so-
kağa  açılan ya da yüksek duvarlarla çev-
rili bahçelere açılan evler o şehrin doğal 
koşulları kadar insanların yaşam biçimini 
de yansıtır.

İnsanın şehirle ve şehrin mekânlarıyla kur-
duğu ilişkinin boyutu kendisinin de şehirli-
lik düzeyini belirlemektedir. Çünkü şehirli 
olmak sadece şehirde yaşamaktan ibaret 
değildir. Büyük İslâm düşünürü ve ilk sos-
yolog İbn Haldun’a göre şehirli “Şehirde 
geniş ve mükemmel bir surette medeni 
yaşayan kimse”dir. Geniş ve mükemmel 
surette yaşamak ise şehirde yaşamanın 
gereklerini yerine getirmekle sağlanabil-
mektedir.

Yaşadıkları çevreden etkilenen insanların 
içinde bulundukları çevreye, şehre ve in-
sanlara karşı sorumlulukları ve görevle-
ri bulunmaktadır. Bu sorumlulukların en 
önemlisi; atalarından miras olarak aldık-
ları, binlerce yıllık geçmişi olan şehri ge-
lecek nesillere yaşanabilir bir şehir olarak 
bırakma bilincidir. Çevreyi kirletmeden ve 
tahrip etmeden, tarihî ve kültürel doku-
ya zarar vermeden yaşanmalıdır. Birlikte 
yaşamak; anlayış ve saygı çerçevesinde 
komşuluktan alışverişe, trafikten gürül-
tü yapmamaya kadar tüm insani ilişkileri, 
sevgiyi, yardımlaşmayı, dayanışmayı sağ-
lamakla mümkün olur.





ŞEHİRDE
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ÜNİTE 2 ŞEHİRDE YAŞAM

ŞEHİR VE SOSYAL YAŞAM 

“Yaşam mekânı olarak şehirler sosyal 
hayatın çok hareketli olduğu yerlerdir.”

Şehirler, sosyal hayatın çok hareketli oldu-
ğu yerlerdir. Şehirlerde insanların gündelik 
yaşamlarını sürdürmelerini kolaylaştıran 
çok çeşitli yaşam alanları ve kurumsal 
yapılar bulunmaktadır. Sinema, tiyatro, lo-
kanta, pastane, müze, galeri, kütüphane, 
ibadethane, otel, kahvehane, park gibi yer-
ler sosyal yaşamın canlı olduğu mekânlar-
dır. Bu mekânlarda insanlar yeme, içme, 
ibadet etme, eğlenme gibi ihtiyaçlarını 
yerine getirirler. Bu yaşam alanları ve ku-
rumlar bir şehrin siyasi, ekonomik, dinî, 
kültürel yaşamını ve kimliğini de yansıtır. 
Örneğin bir şehirdeki ibadethanelerin ya-
pısı, kütüphanelerin çokluğu ve çeşitli kül-
tür mekânlarının varlığı o şehri bir başka 
şehirden ayırt etmemizi sağlar. 

Şehirler, kırsal alanları da içine alarak bü-
yür. Günümüzde şehirler, önemli değişim-
ler yaşamaktadır. Bu değişimin başında 
köyden kente nüfus hareketleri gelmek-
tedir. Türkiye’de 2018 yılı verilerine göre 
nüfusun %93,76’sı il ve ilçe merkezlerinde 
yaşarken belde ve köylerde yaşayanların 
oranı %6,24’tür. Dolayısıyla şehirler, nü-
fusun çoğunluğunun yaşadığı temel yer-
leşim yeri hâline gelmiştir. İnsanların göç 
etmelerinin çeşitli nedenleri vardır. Günü-
müzde ekonomik, toplumsal, kültürel, eği-
tim, eğlence ve güvenlik gibi nedenlerden 
dolayı şehirlere göç edilmektedir. Nüfusta-
ki değişime bağlı olarak da şehirlerde çok 
hareketli bir yaşam vardır.

Şehirlerde nüfusun fazla olması; çevre kir-
liliği, trafik, yoksulluk, işsizlik, gecekondu-
laşma, altyapı yetersizliği, kültürel yaban-
cılaşma gibi birçok soruna yol açmaktadır. 
Bireylerin birbirlerine karşı ilgisizliği, 

Şehrin sosyal yaşamının özellikleri 
şunlardır:

1. Şehirlerde farklı sosyal gruplar 
vardır.

2. Şehirlerde insanlar birbirinden 
farklı işlerde çalışırlar.

3. Şehir yaşamını düzenleyen yazılı 
ve yazısız kurallar vardır.

4. Şehirlerde çok çeşitli kültürel 
faaliyetler yapılmaktadır.

5. Şehir yaşamında eğitim kurumları 
yaygın ve çeşitlidir.

6. Şehir yaşamının temelinde 
ekonomik etkinlikler önemli bir yere 
sahiptir.
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ŞEHİR VE SOSYAL YAŞAM 

dayanışma ve yardımlaşmanın azalması, 
sosyal ilişkilerin zayıflaması da başka bir 
önemli sorun olarak ortaya çıkmıştır. 

“Dayanışma”; bir toplumu oluşturan birey-
lerin duygu, düşünce ve ortak çıkar birliği 
ile birbirlerine bağlanmaları ve her konuda 
birbirlerine destek olmalarıdır. “Yardımlaş-
ma” ise bireylerin yalnız başına üstesin-
den gelemeyecekleri durumlar karşısında 
başkalarından aldığı destek ve katkıdır. 
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma bir mil-
leti, toplumu, şehri ayakta tutan önemli un-
surlardandır. 

İnsanlar genellikle sadece ihtiyaçlarını 
karşılamak için birbirleri ile iletişim kur-
maktadır. Bundan dolayı insanlar arasın-
daki dayanışma ve yardımlaşma duygusu 
azalmaktadır.

Bu ihtiyacı karşılamak üzere günümüzde 
şehirlerde profesyonel biçimde çalışan 
hayır kurumları, dernekler, vakıflar ortaya 
çıkmıştır. Bireyler dinî, ahlaki, insani ilke-
lere dikkat ederek dayanışma ve yardım-
laşma duygusunu şehir yaşamında tekrar 
canlandırabilirler. İslam dini yardımlaşma-
ya, dayanışmaya ve komşuluk ilişkilerinin 
gelişmesine büyük önem vermiştir. Pey-
gamberimiz Hz. Muhammed’in “Komşusu 
açken tok yatan bizden değildir.” hadisi 
komşuluk ilişkilerinin, dayanışma ve yar-
dımlaşmanın önemini vurgulamaktadır.

“Sosyal yardımlaşma ve dayanışma 
bir milleti, toplumu, şehri ayakta tutan 
önemli unsurlardandır.”

Bir toplumun huzuru, mutluluğu, gelece-
ği bireyler arasındaki sosyal dayanışma 
ve yardımlaşma ruhuna bağlıdır. Bazen 
insanlar sosyal hayatta kendi gayretleriy-
le üstesinden gelemeyecekleri sorunlarla 
karşı karşıya kalabilirler. Böyle durumlar-
da toplumsal dayanışma ve yardımlaşma 
içerisinde hareket edebilmek, “millet” ol-
manın bir gereğidir. Bu dayanışma, yar-
dımlaşma ve birliktelik duygusunu birçok 
örnek olayda görmek mümkündür. Örne-
ğin deprem ve sel gibi doğal afetlerde in-
sanların birbirlerine yardım etmesi bunun 
bir göstergesidir. Türk milleti 1999’da Mar-
mara’da, 2011’de Van’da meydana gelen 
depremlerde büyük bir yardımlaşma ve 
dayanışma örneği göstermiştir. Türk milleti 
sadece doğal afetler karşısında değil top-
lumsal olaylar karşısında da bu dayanış-
ma ve yardımlaşmanın en güzel örneğini 
vermiştir. Örneğin 15 Temmuz 2016’da 
hain darbe girişimine karşı milletimizin 
kahramanca mücadele etmesi bunun bir 
kanıtıdır.
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MEDENİ YAŞANTININ GEREKLERİ

“Medeni insan, medeni yaşam” gibi ifa-
deleri mutlaka duymuşsunuzdur. Bu ifa-
delerde geçen medeni kelimesinin ne 
anlama geldiğini hiç düşündünüz mü? 
Medeni kelimesi sözlükte “şehirleşmiş, 
uygar” anlamlarına gelmektedir. Şehirler 
çok sayıda insanın bir arada yaşadığı yer-
lerdir. Şehirde belirli bir düzen içerisinde, 
karşılıklı saygı çerçevesinde bir yaşam 
sürdürülmesi gerekmektedir. Medeni bir 
yaşantı sürdürebilmek şehirde yaşamanın 
gereklerindendir. Şehirde yaşayan insan-
lar, şehir hayatını düzenleyen görgü ve 

İlk Çağ düşünürlerinden Aristoteles (Aris-
to) “Bir şehir, farklı insanların yaşadığı 
mekânlardan oluşur. Benzer insanlar bir 
şehir meydana getiremezler.” demiştir. 
Yani şehirlerde farklı özelliklere sahip bir-
çok insan yaşamaktadır. Bu farklılıklara 
saygı göstermeli, bu farklılığın şehrimizi 
zenginleştirdiğini unutmamalıyız.

ÜNİTE 2: ŞEHİRDE YAŞAM

nezaket kurallarına uymak durumundadır. 
Bu kurallar, insanların bir arada bulunduk-
ları her ortamda davranışlarını düzenler. 
Apartman, park, alışveriş merkezi, ibadet-
hane ve toplu taşıma araçları insanların 
toplu olarak bulundukları yerlerdendir. Bu 
mekânlarda belirli kurallara uygun davran-
mak gerekir. Çünkü şehirde yaşayan in-
san, şehri paylaştığı diğer insanlara karşı 
sorumludur. Bu sorumluluk görgü ve ne-
zaket kurallarına uymayı gerektirir. Bakın 
bir arkadaşımız bu kuralları yaşamında 
nasıl uyguluyor:

Ben Melike, ailemle 
birlikte 4 katlı bir apartmanda yaşıyoruz. 

Evimize girerken ayakkabılarımı kapı önünde 
bırakmamaya dikkat ederim. Televizyonun sesini 

komşularımızı rahatsız edecek şekilde açmam. Ayrıca 
çöplerimizi kapı önüne koyarken apartman yönetimince 

belirlenen saatlere uymaya özen gösteririm. Toplu 
taşıma araçlarını kullanırken diğer yolcuları rahatsız 

etmemek için yüksek sesle konuşmam. Bu 
araçlarda engelli, yaşlı, hamile veya çocuklu 

yolculara yer veririm. 

ETKİNLİK 2.1

Sizler de günlük hayatınızda 
uyduğunuz kuralları düşünerek 
Melike’nin söylediklerine neler 
ekleyebilirsiniz?
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MEDENİ YAŞANTININ GEREKLERİ

İbadethaneler, insanların dini inançları-
nın gerektirdiği şekilde ibadet ettikleri yer-
lerdir. İbadethanelere giderken temiz ve 
uygun kıyafetler giymeliyiz. İbadethane-
lerde yüksek sesle konuşmamalı, ibadet 
edenlerin dikkatini dağıtacak davranışlar-

da bulunmamalıyız.

Piknik alanları ve parklarda ağaçla-
ra ve diğer bitkilere zarar vermemeliyiz. 
Diğer insanların rahatsız olacağı şekilde 
müzik dinlemek, gürültü yapmak gibi dav-
ranışlardan kaçınmalıyız. Çöplerimizi çöp 

kutularına atmalıyız.

Katılacağımız törenlerin türüne uygun 
şekilde giyinmeli, sessizce töreni izlemeli, 
gerekiyorsa beğenimizi alkış gibi davra-
nışlarla ifade etmeliyiz. Törene vaktinde 
gitmeliyiz. Tören akışını bozacak söz ve 

davranışlardan kaçınmalıyız.

Sinema ve tiyatro gibi kültür-sanat 
faaliyetlerinin gerçekleştiği mekânlara 
zamanında gitmeli, cep telefonumuzu ka-
patmalıyız. Gösteri sırasında diğer insan-
ları rahatsız edici her tür davranışlardan 

kaçınmalıyız.

Alışverişte, alacağımız ürünü seçer-
ken rafları ve tezgâhı dağıtmamalı, görev-
lilere karşı nazik olmalıyız. Alışverişimiz 
bittikten sonra kasada sıraya girmeliyiz. 
Yaşlı, engelli, hamile ya da çocuklu kim-

selere öncelik vermeliyiz.

Şimdi şehir yaşamında uymamız gereken kuralları inceleyelim.
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Şehirde Sıradan Bir Gün

ŞEHRİN FIRSATLARI VE RİSKLERİ

ÜNİTE 2: ŞEHİRDE YAŞAM

Sabahın erken saatleri… 
Şehir sakinlerinin 

çoğu uyurken bazıları 
çalışmaya başlamış bile. 
Temizlik işçileri caddeleri 

süpürüyor, ardından 
araçla caddeler yıkanıyor. 

Fırıncılar çoktan ekmek 
pişirmeye başlamışlar. 

Bazıları ise daha 
evlerine gitmemiş bile. 

Hastanedeki nöbetinden 
dönen doktor, güvenlik 

görevlileri ve daha birkaç 
kişi hâlâ dışarıda.

06.00

10.30

08.00

11.30

Sabahın ilerleyen 
saatlerinde caddeler iyice 
kalabalıklaşıyor. Herkes 
bir yerlere koşuşturuyor. 
Yetişkinler işe gitmek 
için yola çıkmış, çocuklar 
ise okullarına gidiyor. 
Şehirde pek çok okul 
var, tabii pek çok da 
öğrenci. Caddeler otobüs 
ve arabalarla doldu. 
Neyse ki bir yere ulaşmak 
için kullanabileceğimiz 
pek çok ulaşım aracı 
var: otobüs, metro, 
tren... İki araba köşede 
çarpışmış ve iki caddeyi 
de tıkamış. Araç kuyruğu 
uzayıp giderken insanlar 
işlerine vaktinde 
ulaşamayacakları için 
kaygılı.

Pazarcılar tezgâhlarını 
kuruyor. Dükkânlar birer 

birer açılıp müşteriler için 
hazırlanıyor. Şehirde ne 
çok dükkân var. Şehrin 

hemen çıkışında yer alan 
fabrikaların bacalarından 

dumanlar tütmeye başladı 
bile. Bu dumana araçların 

yaydığı egzoz gazları da 
eklenince bazen gökyüzü 
gri bir bulutla kaplanıyor. 
Müze ziyaretçilere açıldı. 

Öğretmenleriyle birlikte 
bir grup öğrenci, müzenin 

önünde içeri girmek için 
bekliyor.

Yol çalışması yapan 
işçiler kazı yaparken bir 
su borusunu patlatmışlar. 
Etrafa yayılan su, bir 
aracın kayarak kaldırıma 
çıkmasına neden oluyor. 
Kaldırımda yürüyen bir 
genç yaralanıyor.
Hemen bir ambulans 
çağrılıyor. Neyse ki 
şehirde pek çok hastane 
var. Ambulans yaralıyı 
alarak en yakın hastaneye 
götürüyor.
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ŞEHRİN FIRSATLARI VE RİSKLERİ

Öğlen oldu. Herkes 
yemek yemek için 

hazırlanıyor. Öğrenciler 
öğlen tatilinde okul 

bahçesini dolduruyor. 
Ofis çalışanları 

caddedeki lokantalarda 
karınlarını doyuracakları 

bir yer arayışında. Ancak 
hava bozuyor. İlk yağmur 

damlaları düşerken 
insanlar şemsiyelerini 

açıyor ya da kapalı 
alanlara kaçıyor. Aniden 

bir kapkaççı pazarda 
gezen birinin çantasını 

çalıyor. Etraftakiler 
onu kovalarken ortalık 

karışıyor. Polis çağrılıyor.

Öğleden sonra yağmur 
şiddetini artırdı. Şiddetli 

rüzgâr, şemsiyenin 
altındaki insanların bile 

ıslanmasına neden 
oluyor. Okuldaki son 
ders bitti. Okul çıkışı 

parktaki spor sahasında 
maç yapmak için 

sözleşen öğrenciler 
koşarak evlerine gidiyor. 

Pazarcılar tezgâhlarını 
toplamak zorunda 
kaldı. Akşamüzeri 

yağmur şiddetini iyice 
artırdı. Sokaklar su 

altında kaldı. İnsanlar 
su birikintisi içinde 

karşıdan karşıya 
geçmekte zorlanıyor, 

çöplerle tıkanan 
mazgalları belediye 

işçileri açmaya çalışıyor.

Bir müddet sonra so-
kaklardan sanki dereler 
akıyor, önüne gelen 
her şeyi sürüklüyor. Bir 
mağazaya sığınan yaşlı 
kadın ‘’Her yer betonla 
kaplandı. Suyu emecek 
toprak kalmazsa böyle 
olur.’’ diye söyleniyor. 
Yağmur durdu ve şehre 
karanlık çöktü. Dükkân-
lar birer birer kapanıyor, 
çalışanlar toplu taşıma 
araçlarına binmek için 
duraklara doğru ilerliyor. 
Tiyatroya giden seyir-
ciler yerlerine oturmuş, 
oyunun başlamasını 
bekliyorlar. Sanat ga-
lerisindeki resim kursu 
başlamış bile.

Karanlıkta evlerine 
dönmeye çalışan 
insanlar, çevreden 
gelebilecek tehlikelere 
karşı dikkatli olmaya 
çalışıyor. Tenha 
sokaklardan geçerken 
her gün gazetelerde 
okudukları tehlikelere 
karşı uyanık olmaları 
gerektiğini hatırlıyorlar.

12.30

14.00

20.00

17.30
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ÜNİTE 2: ŞEHİRDE YAŞAM

Günümüzde dünya nüfusunun %54’ü şe-
hirlerde yaşamaktadır. Büyük şehirlerdeki 
iş imkânlarının fazlalığı, kırsal bölgelere 
oranla yaşam kalitesinin yüksek oluşu 
insanları şehirde yaşamaya yönlendiren 
unsurlardan bazılarıdır. Bunun yanında 
sağlık hizmetlerinden faydalanabilme, 
devletin ve belediyelerin sağladığı hizmet-
lere erişimin kolay oluşu, çocuklara daha 
iyi eğitim sunma gibi nedenler sebebiyle 
insanların birçoğu şehirlerde yaşamayı 
tercih etmektedir. Bütün bunlar, insanların 
gözünde şehirleri daha önemli hâle getir-
mektedir.

ETKİNLİK 2.2

Okuduğunuz metinde şehrin hangi fırsat ve risklerinden söz edilmiştir? 
Bunlara başka neler ekleyebilirsiniz?

Şehirler, insanlara birçok imkân sunmak-
tadır. Bu da şehirlere olan ilgiyi artırmak-
tadır. Fakat çok sayıda insanın bir arada 
yaşaması ve plansız şehirleşme, birçok 
sorunu da ortaya çıkarmaktadır. Bu sorun-
lardan bazıları; doğal afetlerle başa çıka-
mama, çevre kirliliği, trafik sorunu, şehre 
uyum problemleri ve çeşitli suçlarla karşı-
laşmadır. Bunlarla baş edebilmemizin en 
güzel yolu şehirde yaşarken karşılaşabile-
ceğimiz sorunların farkında olmaktır. Aynı 
zamanda bu sorunlara kişisel ve toplum-
sal olarak nasıl çözümler üretebileceğimiz
üzerine düşünmektir.

Kanada 
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ŞEHRİN FIRSATLARI VE RİSKLERİ

Sanat, Spor Fırsatları ve Sosyokültürel 
Fırsatlar

• Sinema, tiyatro ve sergi salonları şehir 
merkezlerindedir.

• Şehir merkezlerinde her branştan spor 
kulüplerine katılabilme imkânı vardır.

• Spor müsabakalarını izleyebilme imkânı 
vardır.

• Sivil toplum kuruluşları şehir 
merkezlerinde bulunmaktadır.

• Sanatla ilgili eğitim veren kurumlar daha 
çok şehir merkezlerindedir

Eğitim Fırsatları: 

• Şehirler, okul öncesi eğitimden 
yükseköğretime kadar insanların 
isteklerine ve yeteneklerine göre birçok 
farklı eğitim kurumuna erişme imkânı 
sunar (meslek liseleri, güzel sanatlar 
lisesi, sınavla öğrenci alan liseler, özel 
okullar, üniversiteler).

• Derslik sayısı, spor salonu, yurt, 
kütüphane, atölye, laboratuvar gibi 
imkânlar kırsal bölgelerdeki eğitim 
kurumlarına göre daha fazladır.

• Öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre 
çeşitli kurs, sosyal ve sportif faaliyetlere 
katılma imkânı vardır.

• Eğitimle alakalı konferans, seminer, 
sempozyum gibi etkinlikler de şehir 
merkezlerinde gerçekleştirilmektedir.

ŞEHRİN FIRSATLARI:
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İş Fırsatları

• Fabrikalar, imalathaneler, atölyeler şehir 
merkezlerine daha yakındır.

• Otel, lokanta gibi hizmet sektörleri 
genellikle şehir merkezlerindedir.

• Ticari faaliyetler daha çok şehir 
merkezlerinde yürütülmektedir.

• Birçok meslek alanı, şehir merkezinde 
faaliyet göstermekte ve insanlar 
yeteneklerine göre daha kolay iş 
bulabilmektedir.

Ulaşım Fırsatları

• Toplu taşıma araçları şehirlerde daha 
yaygın kullanılmaktadır.

• Şehir merkezi ve çevresinde kara yolları 
oldukça gelişmiştir.

• Şehir merkezlerinin ulusal ve 
uluslararası ulaşımı kolaydır.

ÜNİTE 2: ŞEHİRDE YAŞAM

Sağlık Fırsatları:

• Şehir hastaneleri, araştırma hastaneleri, 
tıp fakülteleri şehir merkezlerindedir.

• Şehir merkezlerinde uzman doktor ve 
sağlık personeli sayısı kırsala göre çok 
daha fazladır.

• Evde bakım hizmetlerine şehir 
merkezlerinde daha kolay ulaşılabilir.

• Şehir merkezlerindeki hastaneler, kırsal 
bölgelerdekilere göre daha donanımlıdır.
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Şehir, fırsatlar sunduğu kadar bazı riskler 
de içerir. Doğal afetler, şiddet, madde
bağımlılığı, trafik kazaları, cinsel istismar 
şehirde de karşılaşılabilecek risklerden  
bazılarıdır. 

Deprem, sel, heyelan gibi doğal afetler 
insanların kontrolü dışında gerçekleşir. 
Afetler gerekli önlemler alınmadığı takdir-
de can ve mal kayıplarına yol açar. Şehir-
lerde nüfus fazla olduğundan daha fazla 
zarara neden olan afetler, çoğunlukla kısa 
sürelerde gerçekleşir. Doğal afetleri önle-
mek insanoğlunun elinde olan bir durum 
değildir. Fakat insanlar doğal afetlere karşı 
bazı önlemler alarak can ve mal kayıpları-
nı önleyebilir veya azaltabilir.

DEPREM:

Ülkemizin yüz ölçümünün %42’si birinci 
derece deprem kuşağı üzerindedir. Bazı 
büyük şehirlerimizin birinci derece dep-
rem bölgeleri üzerinde kurulduğu, nüfu-
sumuzun yarıdan fazlasının buralarda 
yaşadığı bir gerçektir. Depremlerin oluş-
turacağı hasarları azaltmanın en etkin iki 
yolu depreme dayanıklı yapılar inşa etmek 
ve toplum olarak depreme karşı
alınacak önlemler konusunda bilinçlen-
mektir.
Deprem Öncesinde, Sırasında ve Sonra-
sında Yapılması Gerekenler:
• Binanızın depreme dayanıklılığının kont-
rol edilip edilmediğini öğreniniz.
• Aile bireyleri ile deprem sırasında nasıl 
davranacağınızı konuşunuz.
• Kitaplık, yüksek mobilya gibi kolay dev-
rilebilir eşyalar ile ağır eşyaların duvarlara 
veya döşemeye sıkıca sabitlenip sabitlen-
mediğini kontrol ediniz. Eşyalarınızı üzeri-
nize düşmeyecek şekilde yerleştiriniz.
• Deprem çantasını ailenizle birlikte hazır-
layınız.

ŞEHİRDE KARŞILAŞILABİLECEK RİSKLER:

ŞEHRİN FIRSATLARI VE RİSKLERİ

• Bina içinde iseniz deprem sırasında sa-
kin olup cesaretinizi toplayınız ve koşuş-
mayınız.
• Sağlam bir masa, sıra, mobilya yanına 
çömelerek başınızı koruyunuz. Pozisyo-
nunuzu sallantı duruncaya kadar değiştir-
meyiniz.
• Bina içinde kalınız. Tiyatro, okul gibi ka-
labalık yerlerde iseniz kesinlikle merdiven-
lere, asansörlere panikle koşmayınız.
• Bina dışında iseniz binalardan döküle-
cek yıkıntı ve camlardan, elektrik direk ve 
tellerinden uzakta, güvenli bir yerde dep-
remin durmasını bekleyiniz.
• Köprü, üst geçit ve tünellerden uzak 
durunuz. Eğer mümkünse ağaç, direk ve 
enerji nakil hatlarından uzakta kalınız.
• Büyük bir depremden sonra artçı dep-
remler mutlaka devam edecektir. Bu dep-
remlere karşı hazırlıklı olunuz.
• Özellikle ilk üç gün içerisinde yetkililer 
izin vermedikçe sağlam evlerinize dahi 
girmeyiniz. Aile bireylerinizi bir arada tutu-
nuz ve açık bir yerde bekleyiniz.
• Varsa yaralılara ilk yardım yapınız.
• Evinizi veya binanızı terk ederken kalın 
tabanlı ayakkabılarınızı giyiniz. Yanınıza 
kıymetli eşyalarınızı, kalın giyecek, batta-
niye, biraz içme suyu ve yiyecek alınız.
• Enkaz ve yıkıntılar arasında, cadde ve 
sokaklarda gelişigüzel dolaşmayınız.
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TRAFİK

Ülkemizde meydana gelen trafik 
kazaları sonucu her yıl binlerce 
vatandaşımız hayatını kaybetmekte, 
on binlercesi de yaralanmaktadır. 
Türkiye’de ve dünyada meydana 
gelen trafik kazalarında en büyük 
kusur insana aittir. İnsanlar trafikte 
sürücü, yaya, yolcu kimlikleri ile 
farklı roller üstlenmektedir. Bu 
yüzden özellikle kalabalık şehirlerde 
yaşıyorsak hepimiz trafik güvenliği 
bilincine sahip, çevresine karşı 
sorumluluklarını bilen bireyler 
olmalıyız.

Trafikte yaya olarak uymamız 
gereken kurallar:

• Cadde ve sokaklarda kaldırımdan 
yürümeliyiz.
• Yaya kaldırımı olmayan yerlerde 
yolun solundan yürümeliyiz.
• Karşıdan karşıya geçerken 
önce sola, sonra sağa, daha 
sonra yine sola bakıp öyle 
geçmeliyiz. Kesinlikle yaya geçidini 
kullanmalıyız.
• Duran bir taşıtın önünden ve 
arkasından geçmemeliyiz.
• Trafik polisinin işaretlerine 
uymalıyız.
• Trafik polisinin olmadığı yerlerde 
trafik işaretlerine dikkat etmeliyiz.
• Trafik lambası kırmızı yanarken 
kesinlikle karşıdan karşıya 
geçmemeliyiz.
• Taşıtlara hiçbir nedenle 
asılmamalıyız.
• Taşıtlardan inerken taşıtın tam 
olarak durmasını beklemeliyiz.
• Karanlıkta açık renkli kıyafetler 
giyerek yola çıkmalı ve yolun 
solundan yürümeliyiz.

ÜNİTE 2: ŞEHİRDE YAŞAM
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SEL

Seller doğal afetlerin en yaygınlarından 
biridir. Bazı sel olayları birkaç gün içinde 
meydana gelirken ani sel baskınları 
birkaç dakika içinde yaşadığımız çevrenin 
sular altında kalmasına sebep olabilir. 
Sel felaketleri maddi zarara yol açmakta 
hatta bu felaketler sonucu can kayıpları 
da yaşanmaktadır. Çarpık şehirleşme 
sonucu dere yataklarının doldurulup imara 
açılması, nehir yataklarının değiştirilmesi 
ve altyapı yetersizlikleri sel felaketlerinin 
yaşanmasının başlıca sebepleridir. Eğer 
sel tehlikesi olan bir çevrede yaşıyorsak 
bulunduğumuz çevrede selin ortalama 
yüksekliğinin ne olabileceğini öğrenmeye 
çalışmalıyız. Acil durum eylem planları 
hakkında önceden bilgi edinmeliyiz. 
Ayrıca sel anında tahliye yollarını, 
sığınabileceğimiz yerleri öğrenip tahliye 
için hazırlıklı olmalıyız.

ŞİDDET

Hepimiz günlük hayatımızda çevremizdeki 
insanlarla ilişkiler kurarız. Bu ilişkilerin 
sağlıklı olarak yürütülebilmesi her şeyden 
önce karşılıklı saygı ile mümkündür. 
Evimizde, okulumuzda ve sosyal 
hayatımızda karşılaşacağımız sorunların 
en iyi çözüm yolu konuşarak meseleyi 
hâlletmektir. Aldığımız bütün bu önlemlere 
rağmen fiziksel ve ruhsal olarak bir 
şiddet durumu ile karşılaşabiliriz. Böyle 
durumları ailemizle, okul yönetimiyle, 
öğretmenlerimizle veya rehberlik servisiyle 
mutlaka paylaşmalı, onlardan yardım 
istemeliyiz.

Gerçek duygu ve düşüncelerin yansıtıldığı 
açık bir iletişim, karşı tarafın ihtiyacına 
saygılı ve güvene dayalı ilişkilerle 
gerçekleşir. Sorunu net bir şekilde 
tanımlamak şiddete gerek kalmadan 
çatışmanın olumlu sonuçlanmasını, her iki 
tarafın da kazanmasını sağlayacaktır.

ŞEHRİN FIRSATLARI VE RİSKLERİ
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ENGELSİZ YAŞAM

Ülkemizde engelli yurttaşlarımız toplumun 
önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. En-
gelli bireyler özel mekânlarını belli bir oran-
da kendi ihtiyaçları doğrultusunda düzen-
lemektedir. Ancak yaşadıkları mekândan 
dışarıya adım attıklarında, kentsel/kamu-
sal mekânlara ulaşabilme ve bu mekânla-
rı rahat bir şekilde kullanabilmede birçok 
sorunla karşılaşmaktadır.

Onların kentsel yaşama katılım alanında-
ki ihtiyaçları, engelli olmayan yurttaşları-
mızla aynıdır. Bu nedenle tüm yurttaşların 
kent mekânlarına ulaşmasını sağlamak 
çok önemlidir. Engelli bireyler de bir baş-
kasının yardımına ihtiyaç duymadan işe, 
okula, alışverişe, spor alanlarına, parklara, 
ibadethanelere kolaylıkla gidebilmelidir. 
Bunun için öncelikle ulaşım olmak üzere 
şehirlerin altyapılarının düzenlenmesi ge-
rekir. Bunu sağlamak en başta belediyele-
rin görevidir.

Şehirlerin mimari planlanmasının temel 
amacı, kullanıcıların ihtiyaçlarını tam 
anlamıyla karşılamaktır. Kısaca tasarı-
mın merkezinde kullanıcı vardır. Fiziksel 
mekânlar söz konusu olduğunda kullanıcı 
profili çok çeşitli ve değişkendir. Yaşlılar, 
kalıcı ve geçici engelliler, hamileler de bu 
kullanıcı kitlesi dâhilindedir. Toplumdaki 
tüm bireyler için fiziksel yeterlilik geçici bir 
durumdur. Engelsiz yaşam alanına yalnız-
ca engelli bireyler ihtiyaç duymaz. Herkes 
yaşamının bir bölümünde bazı kısıtlılıklar-
la yaşamak durumunda kalabilir. Bir çocu-
ğun, bir hamilenin ya da kol veya bacağı 
kırılmış bir kişinin, çocuk arabasıyla ço-
cuğunu gezdiren bir ebeveynin, yaşlı bir 
kişinin hareket kabiliyetleri bu kısıtlılıklara 
örnek gösterilebilir.

Engelli bireylere engelsiz bir şehir haya-
tı sunmak onların kendilerini gerçekleş-
tirmelerine imkân tanıyarak daha kaliteli 
bir yaşam sürdürmelerini sağlayacaktır. 
İstediği zaman, istediği saatte, dışarıda 
kimseye muhtaç olmadan dolaşabilmek, 
alışverişini yapıp bir çay bahçesinde çay 
yudumlayabilmek, yeni çıkan bir filmi ak-
ranlarıyla birlikte sinemada izleyebilmek,
ibadetlerini yerine getirmek vb. hiçbir za-
man sorun olmamalıdır. Engelli birey bü-
tün bunları özgürce yapabilmelidir. Bunun 
için öncelikle ulaşım olmak üzere şehirle-
rin altyapılarının düzenlenmesi gerekir. 

ÜNİTE 2: ŞEHİRDE YAŞAM

“Benim 
adım Mert. Yürüme 

engelliyim. Sadece bacaklarımı 
kullanamıyorum, o kadar. Bu yüzden bir 

tekerlekli sandalyem var. Ülkemizde yürüyemeyen, 
konuşamayan, işitemeyen, göremeyen ya da zihinsel 

engeli olan milyonlarca insanın olduğunu biliyor musunuz? 
Siz de şaşırdınız değil mi? Çünkü etrafta çok fazla 

engelli görmüyorsunuz. Peki, neden?”

Mert’in sorusuna ne cevap 
verirsiniz? 
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ENGELSİZ YAŞAM

Şimdi engelsiz yaşam alanlarını doğru uygulayan şehirlerden birkaç örnek 
inceleyelim:

Engellilerin spor ve eğlence amaçlı 
faaliyetlerde bulunmaları için plaj, spor 
salonu, sinema, tiyatro gibi yerlerde gerekli 
düzenlemeler yapılmalıdır.

Kaldırımlar yüksek olmamalı, genişlikleri 
bir tekerlekli sandalye veya bebek arabası 
gibi araçların sığacağı boyutta olmalıdır. 
Kaldırımdaki rampalar bu araçların iniş 
çıkışlarını kolaylaştıracak genişlikte ve eğimde 
olmalıdır. Yaya kaldırımında güzergâhın 
görme engelliler tarafından baston ile 
kolaylıkla algılanmasını sağlayıcı, hissedilebilir 

yüzeylerden oluşan kılavuz izler olmalıdır.

Engelli vatandaşların güvenli bir şekilde 
kullanabileceği görsel ve sesli uyarı 
sistemleri olmalıdır. 

Toplu taşıma araçlarındaki rampa sistemi 
sayesinde bebek arabasıyla ya da 
engelli aracıyla ulaşım araçlarına rahatça 
binilebilmelidir.

Üst geçitlerde bedensel engellilerin 
kullanabilmesi için asansörler bulunmalıdır.

Ankara

Kocaeli

Sivas

Karabük

Antalya
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ŞEHİRDEKİ DİĞER CANLILAR

Şehir sadece insanlardan, 
binalardan, yollardan ve 
araçlardan oluşmaz. Ağaç-
ları, çiçekleri, insanları ve 
hayvanlarıyla bir bütündür. 
Şehirde insanlar kadar di-
ğer canlıların da yaşama 
hakkı vardır. Bu yüzden 
insan, diğer canlıların da 
haklarını gözetmeli; onlara 
karşı merhametli ve duyar-
lı olmalıdır. Diğer canlılara 
karşı duyarlı olmak, ya-
şadığımız çevrenin doğal 
koşullarının ve çeşitliliğinin 
korunmasıyla mümkün-

dür. Bilim insanları, insan hayatının deva-
mı için doğadaki çeşitliliğin sürdürülmesi 
gerektiğini vurgulamaktadır. Bu nedenle, 
şehrimizde yaşayan diğer canlıları da dü-
şünerek hareket etmeliyiz.

Hem tarihte hem de günümüzde insanla-
rın doğaya ve diğer canlılara karşı duyar-
lılıklarının birçok örneği vardır. Sakarya 
Büyükşehir Belediyesi, Arifiye ilçesinde 
gerçekleştirdiği yol yapımı sırasında 270 
yaşındaki çınar ağacına zarar vermemek 
için yol projesini değiştirmiştir. İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi de aralarında yüz yıl-
lık çınarların bulunduğu 50 ağacı koruma
altına alarak bu ağaçların bakımını yap-
mıştır. Ülkemizin birçok şehrinde hayvan 
barınakları kurulmuştur. Bu sayede sokak 
hayvanlarının bakım, barınma ve sağlık 
hizmetleri karşılanmaktadır. 
Atalarımız sıcak günlerde kuşların su iç-
mesi, kanadı kırık leyleklerin tedavisi, dağ-
da aç kalan kurtlara et verilmesi, sokak 
köpeklerine yiyecek temini, yaralı atların 
iyileştirilmesi için vakıflar kurmuşlardır. 
Ayrıca cami, medrese, saray gibi binaların 

güneş alan ve rüzgâr vurmayan cephele-
rinde, insanların ulaşamayacağı yüksek-
likte kuş evleri yapmışlardır.

1930 yılında Ulu Önder Atatürk Yalova’da 
köşkün çatısına zarar verdiği için çınar 
ağacının dallarının kesilmesine razı ol-
mamıştır. Ağacın dallarının kesilmesinin 
yerine binanın tramvay rayları üzerinde bi-
raz ileriye alınmasını emretmiştir. Bu olay-
dan dolayı günümüzde bu köşk ‘’Yürüyen 
Köşk’’ olarak anılmaktadır.

Şehir; tabiattan, yeşilden, maviden, şefkat 
ve duyarlılıklardan yoksunluk demek de-
ğildir. Aksine şehir; güzelliğin, şefkatin ve 
duyarlılığın sembolüdür. Atalarımızın yüz-
yıllarca sergilediği duyarlılığı ve şefkati biz 
de şehrimizdeki diğer canlılara karşı gös-
termeliyiz. Aşağıda bu konuda neler yapa-
bileceğimiz ile ilgili birkaç örnek uygulama 
okuyacaksınız.

ÜNİTE 2: ŞEHİRDE YAŞAM
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Kamuya açık parklar, bahçeler ve ağaçlıklı 
yollar bizim için sadece bir hava değişikliği 
anlamına gelmez, bunlar şehrin ve şehir 
sakinlerinin ciğerleridir adeta. Buradaki 
bitki ve hayvanları korumalı, onlara zarar 
vermemeliyiz.

Kuşların ulaşabileceği yerlere yiyecek ve 
su bırakabiliriz. Kuşlar bunları fark edip yi-
yecek ve o yere tekrar gelecektir.

Ülkemizde hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini; hayvanların rahat 
yaşamalarını, onların en iyi şekilde korunmalarını; her türlü mağduriyetlerinin 
önlenmesini sağlamak amacıyla 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çıkarılmıştır.
Bu kanuna aykırı davranmanın suç olduğunu ve bu suçu işleyenlerin cezalandırıldığını 
biliyor muydunuz?

ETKİNLİK 2.3
Siz de çevrenizde gördüğünüz 
veya yaptığınız uygulamaları 
söyleyiniz.

Basit malzemeler kullanarak yapacağımız 
kedi ve köpek evleri ile onların soğuktan 
korunmasına biraz olsun yardımcı olabili-
riz. Yattıkları yerin biraz daha sıcak olması 
için evde kullanmadığımız battaniyeleri içi-
ne yerleştirerek ya da dışına sararak onlar 
için daha sıcak bir yuva yapabiliriz.

Soğukta kedilerin 6, köpeklerin 17 saat aç 
kalırlarsa donarak öldüklerini biliyor muy-
dunuz? Onların vücut sistemleri yemek 
yiyerek ısı salgılayabiliyor. Boşalan yoğurt 
kapları bu iş için en ideal parçalar. Kedi 
ve köpeklerin ulaşabileceği yerlere artan 
yiyecekleri ve biraz su bırakarak birçok 
canlının hayatını kurtarabiliriz.

Yaralı ve hasta olduğunu düşündüğümüz 
bir hayvan gördüğümüzde yetkililere bil-
dirmeliyiz. Belediyeler yaralı hayvanları 
alıp tedavi etmektedir.

ŞEHİRDEKİ DİĞER CANLILAR





ŞEHRİMİ 
TANIYORUM

ÜNİTE 3

KONULAR

ŞEHRİMİZ NEREDE?

ŞEHRİMİZDE DOĞA İLE İLİŞKİMİZ

ŞEHRİMİZİN NÜFUS VE ÖZELLİKLERİ

KARABÜK’ÜN İDARİ YAPISI

ŞEHRİMİZDE YAŞANABİLECEK 
DOĞAL AFETLER

DÜNDEN BUGÜNE ŞEHRİMİZ

KOMŞULARIMIZ VE KARDEŞ 
ŞEHİRLERİMİZ
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ÜNİTE 3 ŞEHRİMİ TANIYORUM

ŞEHRİMİZİN COĞRAFYASI

KONUMUMUZ

YER ŞEKİLLERİMİZ

Karabük, Karadeniz Bölgesi’nin batı kesiminde yer almaktadır. 4145 km2 yüzölçüme sahip 
olan Karabük'ün coğrafi koordinatları 40⁰ - 41⁰ kuzey enlemleriyle 32⁰ - 33⁰ doğu boylamları 
arasıdır.  Karabük'ün beş ilçesi bulunmaktadır. Bunlar; Eflani, Eskipazar, Ovacık, Safranbolu 
ve Yenice'dir.

Karabük, etrafı yüksek dağ ve tepelerle çevrili 
bir havza karakteri gösterir. İlimiz, deniz sevi-
yesinden 250-500 metre yüksekliğe sahiptir. 
Doğuda yer alan Safranbolu çevresinde yük-
seklik 600 metreyi bulur. İlin kuzeydoğusunda 
kalan Eflani, çevresi küçük akarsularla par-
çalanmış bir plato durumundadır.  Bu ilçe, ilin 
diğer kısımlarına göre nispeten daha düz bir 
yapıdadır. Eskipazar çevresinde, yer yer düz-

lüklere rastlansa da yükselti biraz daha arta-
rak 740 metre civarına çıkmaktadır. Ortalama 
yüksekliği 1130 metre olan Ovacık, Karabük 
ilinin en yüksek ilçesi konumundadır. Batıda 
kalan Yenice ise, oldukça engebeli ve dağlık 
bir yapıya sahiptir. Ova ve düzlük alan bulun-
mayan Yenice ilçe merkezi, Karabük'ün en 
alçak kesimini oluşturur.

Plato: Yüksek 
yerlerde derin akarsu 
vadileri sebebi ile 
yarılmış düzlüklerdir.

ETKİNLİK 3.1

Kuzeyinde Güneyinde Doğusunda Batısında
Aşağıdaki tabloya Karabük’ün komşu illerini coğrafi yönlere uygun olarak yazınız.

Karabük Merkez 
Uydu Görüntüsü 

K

Şehrimiz 
Karabük Kitabı 

İçin Etkinlik 
Oyunu
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ŞEHRİMİZİN COĞRAFYASI

Dağlar

Karabük / Keltepe

Karabük / Ovacık

Ovalar
Oldukça engebeli ve eğimli yapıya sahip olan Karabük'te büyük düzlükler ve ovalar yoktur. 
Araç ve Soğanlı Çayları’nın kenarında küçük düzlükler yer almaktadır. Ovacık ilçesi de yüksek-
te kalan bir ova içine kurulmuştur. 

Kuzey Anadolu Dağları’nın bir parçasını oluş-
turan ildeki dağlar, kıvrım dağlarıdır. Bu dağ-
ların yüksekliği 2000 metreyi geçmez. Kara-
bük’ün kuzeyinde, Küre Dağları’nın uzantısı 
niteliğinde bir dağlık alan bulunmaktadır. Bu-
rada, Karabük’ün ikinci yüksek noktası olan 
Sarıçiçek Tepesi (1750 metre) bulunmaktadır. 
Karabük’ün güneybatısında yer alan Keltepe, 
1999 metre yüksekliğiyle Karabük’ün ve Batı 
Karadeniz Bölgesi’nin en yüksek noktasıdır. 
Ormanlarla kaplı olan dağın yüksek kısım-

ları, mayıs ayı sonuna kadar karla kaplıdır. 
Eskipazar çevresinde dağlar yoğunluk ka-
zanmaktadır. Bu alandaki en önemli yükselti, 
Eskipazar’ın kuzeybatısında kalan Hodulca 
Dağı (1730 metre)’dır. Ovacık çevresinde en 
yüksek dağ Çalyayla Dağı (1432 metre)’dır. 
Bolu dağlarının uzantısı niteliğinde olan Ye-
nice çevresindeki dağlar oldukça engebelidir. 
Bu alandaki en önemli yükselti ise Keçikıran 
Tepesi (1400 metre)’dir.

Nereleri Gezmeliyim?
Yöremizde doğa tutkunlarının gezip 
görebileceği pek çok nokta bulunmak-
tadır. Ovacık’ta bulunan Karagöl ve et-
rafı, Safranbolu’da Düzce, Tokatlı, Sa-
karalan ve Sırçalı kanyonları, Sarıçiçek, 
Kent Ormanı ve Gürleyik, Karabük Mer-
kez’de Aladağ Mesire Alanı, Çamlık Ta-
biat Parkı, Eğriova Göleti, Baklabostan 
Şelalesi ve Eskipazar’da Çetiören bu 
noktalardan başlıcalarıdır. Ayrıca; sakin 
bir haftasonu geçirmek için Eflani’nin 
göletleri, doğa yürüyüşü rotaları için de 
Yenice Ormanları ve Şeker Kanyonu 
sizler için biçilmiş kaftandır

Kurtuluşu değil, kuruluşu kutlanan tek şehirdir.
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Yaylalar

Çok sayıda yaylanın yer aldığı Karabük'te en 
önemli yaylalar Avdan Yaylası, Dede Yaylası, 
Sorkun Yaylası, Uluyayla, Göktepe Yaylası ve 
Sarıçiçek Yaylası'dır.

Keltepe eteklerinde yer alan Sorkun Yaylası, 
1650 metre yükseklikte yer alır. Geniş bir ala-
na sahip bu yaylada doğa yürüyüş parkurları 
bulunmaktadır. Ayrıca yaylada hayvancılık da 
yapılmaktadır.

Bahattin Gazi Türbesi’nin bulunduğu Dede 
Yaylası, yaklaşık 1670 metre yüksekliğindedir. 
Bu yaylada her yıl şenlikler düzenlenmektedir. 
Safranbolu'nun kuzeyinde yer alan Uluyayla, 
oldukça gür ormanların içinde geniş ve yem-
yeşil çayırların uzandığı bir alandır. Safranbo-
lu'ya daha yakın mesafedeki Sarıçiçek Yaylası 
da oldukça geniş bir alana sahiptir. Yenice'de 
içinde bir göletin de bulunduğu Göktepe Yay-
lası, her yıl şenliklere sahne olmaktadır.

Safranbolu / Sarıçiçek Yaylası

Akarsular

Etrafı yüksek dağ ve tepelerle çevrili Kara-
bük'te irili ufaklı birçok akarsu vardır. İlin iki 
önemli akarsuyu olan Araç ve Soğanlı Çayla-
rı, Karabük Merkez’de birleşerek Filyos Neh-
ri’ni oluşturur. Yenice Irmağı ismiyle de anılan 
Filyos, Zonguldak sınırlarına girerek Filyos 
Beldesi’nden Karadeniz'e dökülür. 

Ilgaz Dağları’ndan doğan Araç Çayı, Safran-
bolu'nun güneyinden akarak Soğanlı Çayı ile 
birleşir. Gümüş ve Akçasu Dereleri’nin birleş-
mesinden oluşan Tabakhane Deresi ile Bulak 
Deresi, Araç Çayı’nın önemli kollarını oluştu-
rur. 

Gerede ile Çerkeş Çayları’nın birleşimiyle olu-
şan Soğanlı Çayı, Ovacık'ın kuzey kesimin-
den bir müddet akarak Karabük Merkez’de 
Araç Çayı ile birleşir. 

Soğanlı Çayı

Araç Çayı

ÜNİTE 3: ŞEHRİMİ TANIYORUM
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ŞEHRİMİZİN COĞRAFYASI

Göller
Karabük'te büyük doğal bir göl yoktur. Ova-
cık'ın kuzey kesiminde Karagöl adında küçük 
bir göl bulunmaktadır.

Kastamonu yolu üzerindeki Konarı Gölü, do-
ğal oluşumlu küçük bir göldür. Derinliği tam 
olarak ölçülemeyen bu göl, halk arasında dip-
siz göl olarak da anılmaktadır.

Eflani'de sulama amaçlı üç gölet yapılmıştır. 
Bunlar Bostancılar Göleti, Kadıköy Göleti ve 
Ortakçılar Göleti'dir. Sulamada faydalanılan 
bu göletlerde, olta balıkçılığı da yapılmaktadır.

Yenice ilçesindeki Göktepe Göleti, Safranbo-
lu ilçesindeki Sarıçiçek Göleti ve Karabük’teki  
Eğriova Göleti, ilimizin diğer yapay göletleri-
dir.

Eğriova Göleti

Sarıçiçek Göleti

Göktepe Göleti
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ÜNİTE 3: ŞEHRİMİ TANIYORUM

Kanyonlar

Karabük’ün doğal güzellikleri arasında kan-
yonların ayrı bir önemi vardır. Daha çok 
Safranbolu ilçesinde, kireçtaşı tabaklarının 
derin biçimde yarılması ile kanyonlar ortaya 
çıkmıştır. Bu kanyonlar oldukca ilgi çekicidir. 
Tokatlı Kanyon’u bunların başında gelmekte-
dir. Üzerinde İncekaya Su Kemeri’nin yer al-
dığı kanyon, dik ve derin yamaçlara sahiptir. 
Uzunluğu oldukça fazla olan Sırçalı Kanyonu, 
Doğal Hayatı Koruma alanıdır. Diğer kanyon-
lar ise Düzce ve Sakaralan kanyonudur. Saf-
ranbolu’dan geçen Gümüş, Akçasu ve Bulak 
Dereleri de üç ayrı kanyon oluşturarak Araç 
Çayı’na karışmaktadır. Yenice’de yer alan Şe-
ker Çayı ise 6,5km uzunluğunda, kenarları ol-
dukça dik ve yüksek olan Şeker Kanyonu’nu 
oluşturmuştur. 

İKLİMİMİZ

Karadeniz bölgesinde yer alan Karabük ilin-
de, kısmen Karadeniz iklimi görülmektedir. 
Fakat kıyıdan daha içeride bulunduğundan 
Karadeniz kadar nemli değildir. Bu yüzden 
bu bölgede geçiş tipi 
iklim etkilidir. Ayrıca 
Yenice Nehri vadisin-
de, mikroklima iklim 
özellikleri de görül-
mektedir. 

Şehrimiz;
-Yaz aylarında Akdeniz illeri kadar sıcak de-
ğildir.
-Kış aylarında Doğu Anadolu illeri kadar so-
ğuk değildir. 
-Karadeniz kıyısındaki iller kadar çok yağış 
almamaktadır. Ancak İç Anadolu’daki iller ka-
dar kurak da değildir.

Kısacası Karabük, Türkiye’deki birçok ile göre 
daha orta derecede hava koşullarına sahiptir. 
Bu da, ilin iklim olarak insan yaşamına daha 
uygun bir yer olmasını sağla-
mıştır.

 Mikroklima: Belirli 
küçük bir alanda 
görülen iklim 
özelliklerine denir.

Karabük Merkez’de şimdiye kadar 
ölçülen en yüksek sıcaklık 11 Ağustos 
1970'de 44.10C, en düşük sıcaklık ise 
25 Ocak 1974'de -15.10C olarak ölçülmüştür.

-15,1 oC

44,1 oC

 
En Düşük 
Sıcaklık

En Yüksek 
Sıcaklık

Karabük -15,1 oC 44,1 oC
Safranbolu -17,4 oC 42 oC
Yenice -12,3 oC 42,5 oC
Eskipazar -21,8 oC 40,8 oC
Eflani -29.1 oC 38,8 oC
Ovacık -18,4 oC 33,6 oC

Aşağıdaki tabloda, Karabük ve ilçelerinde 
şimdiye kadar ölçülen en yüksek sıcaklık ve 
en düşük sıcaklıklar gösterilmektedir.

Sırçalı Kanyonu

Tokatlı Kanyonu
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ŞEHRİMİZİN COĞRAFYASI

  Ünlü Türk botanik bilgini Hikmet Birand, 
Keltepe’den gördüğü manzarayı şu şekilde aktarır: 
“Zirveye varınca artık Keltepe, çevresindeki 
ufuklara yaslanan dağlar, tepeler, ormanlar, her 
şey bizim olmuştu. Burada bizden yukarıda gök 
kubbesiyle, havada epeyce yükseklerde süzüle 
süzüle kavisler çizen bir kartaldan başka bir şey 
yoktu. Her yer ayağımızın altında idi. Dört yanımız 
gözlerimizin seçebildiği, bakışlarımızın erişebildiği, 
uzaklara, ufuklara kadar açıktı. Kuzeyde koyu 
nefti ormanların bittiği yerde, Karadeniz’i görür 
gibi oluyorduk. Doğuda Karabük’ü ve çok daha 
gerilerdeki Safranbolu bağlarını çok iyi seçiyorduk. 
Güneyde altımızda kalan soyuk ormanlarını tepenin 
üstündeki platonun kenarı kapıyor, göremiyorduk. 
Batıda batmak üzere yarısı dağların ardına 
çekilen güneş, uçsuz bucaksız orman denizine, 
üzerlerinden duman renkli buğular yükselen    
derelere, tepelere sonuncu ışıklarını fışkırtıyordu.”

BİTKİ ÖRTÜMÜZ

Dağlık bir bölge olan Karabük'te ormanlar 
geniş yer kaplar. İlin yüzölçümünün %69'u 
orman sahasıdır. Bu oran ile Türkiye’de ilk sı-
rada yer almaktadır. Yenice, Eskipazar, Saf-
ranbolu ve Merkez, ormanların gür olduğu 
alanlardır. Buradaki ormanlarda çok çeşitli 
bitki türleri bulunmaktadır. Kayın, meşe, gök-
nar, çam, gürgen, dişbudak, akçaağaç, kavak 
bölgede yaygın olan ağaç türleridir. Eflani, 
Ovacık ve Eskipazar çevresinde karasallık et-
kili olduğundan bozkırlar (ot topluluğu) yaygın 
olarak görülür.

Yağmur, en fazla Yenice ilçesine yağmakta-
dır. Bu nedenle ilin en fazla ormanlık alanı Ye-
nice'de bulunmaktadır. En fazla kar ise Ova-
cık ilçesine yağmaktadır. Bazı günler Ovacık 
yolları kardan kapanmaktadır.
 
Karabük dağlar ve tepelerle çevrili olduğu için 
rüzgârın etkisi çok fazla değildir.

Yenice Ormanları’nın Türkiye'de eşi benzeri 
yoktur. Çok sayıda ağaç türünü barındıran 
bu ormanlar, dünyada korunması gereken 
ormanlar listesinde yer almaktadır. Yenice 
Ormanlarının 'mutlak koruma' ayrıcalığına 
sahip olmasının nedeni, dünyada çok az or-
manda görülebilecek kadar çok sayıda ağaç, 
ağaççık, bitki ve yaban hayvanlarının bir ara-
da yaşamasıdır.

Baklabostan / Çiğdem Tepe’den Karabük Manzarası

Ovacık Kar Mücadelesi

Türkiye’nin en büyük blok ormanı 
olan Yenice Ormanları, 1999 yılında 

WWF (Dünya Doğa Koruma Vakfı) 
tarafından, dünyada acil korunması 
gereken 100 sıcak noktadan birisi ilan 
edilmiştir.
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Yenice Ormanları’nda yaklaşık 1000 
yıllık porsuk ağacı olduğunu biliyor 
muydunuz?

Karabük sınırları içinde, 990 bitki çeşidinin 
88'i endemik bitkidir. Yenice Ormanları ise, 
312 bitki türünü barındırmakta olup 51 tane-
si endemiktir. Istranca Meşesi ve Camiyanı 
Çamı, Yenice'deki endemik bitki türlerine ör-
nektir. 

Yenice Ormanları’nda çok çeşitli ağaç türle-
rinin yanında bazı ağaçlar olağanüstü çap ve 
boyutlara ulaşarak “Anıt Ağaç” statüsü kazan-
mıştır. Kuzdağ'da bulunan Arboretum'da (Açık 
Hava Ağaç Müzesi) 1000 yıllık porsuk ve de-
vasa yüksekliğiyle fındık ağacı anıt ağaçlara 
örnektir.

Yenice Ormanlarında Anıt Ağaçlar

Yenice Ormanlarında Anıt Ağaçlar

ÜNİTE 3: ŞEHRİMİ TANIYORUM

Endemik bitki: O bölgeye 
özgü bitki türü.

ağaççık: Küçük boylu ağaç
anıt ağaç: Yaş, çap ve boy itibarıyla kendi türü-
nün alışılmış ölçüleri üzerinde boyutlara sahip 
olan ağaçlarlardır.
arboretum: Açık hava ağaç müzesi
boylam: Dünya üzerindeki bir noktanın Başlan-
gıç meridyenine olan uzaklığının açı cinsinden 
ifade şeklidir.
bozkır: Ilıman iklimlerde görülen ot toplulukları
endemik bitki: Yalnızca bir bölgeye özgü olarak 
yetişen bitki
enlem: Dünya üzerindeki bir noktanın Ekvator’a
olan uzaklığının açı cinsinden ifade şeklidir.
havza: Dağlarla ya da tepelerle sınırlanmış, sula-
rı aynı denize, göle ya da ırmağa akan bölge
kıvrım dağları: Dağların, oluşurken kıvrılarak bir
sıra halinde yükselmesi.
kireçtaşı: Su ile tepkimeye girerek çözünebilen  

bir taş türü

COĞRAFİ SÖZLÜK
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ŞEHRİMİZ NEREDE?

Yenice / Orman Denizi



48 ŞehrimizKARABÜK

ŞEHRİMİZDE DOĞA İLE İLİŞKİMİZ

Karabük’te ve ilçelerinde doğayla insanın 
uyumlu etkileşiminin en güzel örneklerini gör-
mek mümkündür.  Safranbolu şehrinin mima-
risi ve geleneksel evleri eski geleneklerimizi, 
örf ve adetlerimizi günümüze kadar yansıtan 
insan, doğa ve iklim gibi çevresel faktörler 
altında biçimlenmiş seçkin mimarlık örnek-
lerindendir. Safranbolu’da vadi yamaçlarına 
yapılan  evler birbirlerini örtmezler. Bir yapı 
diğer bir yapının manzarasını, ışığını ve ha-
vasını engellemeyecek biçimde inşa edilmiş-
tir. Yöresel taşlarla zamanın imkanlarına göre 
yapılmış sokak dokusu, arazi eğimine paralel 
olarak yapılmıştır. Sokağın genişliği, eğimi, 
taş yapısı, insan ve hayvan kullanımına göre 
tasarlanmıştır. Evlerin, sokakların estetik ve 
düzen içinde olması, sadece şehir merkezin-
de değil aynı şekilde köylerin bazılarında da 
kendisini hissettirmektedir. Zamanında üze-
rinde tarım yapılan  bir arazi, hiçbir şekilde 
mesken yapılarak harcanmamıştır.

Şehrin ‘’Çarşı’’ olarak bilinen kesimi kışlık; bir 
diğer kesimi olan ‘’Bağlar’’ ise yazlık olarak 
kullanılmıştır. Eski Safranbolu’nun çukurda ve 
kanyon içinde olması, kış şartlarının yumu-
şamasını sağlamıştır. Meskenlerin inşasında 
ahşap, kerpiç ve taş malzeme birlikte kullanıl-
mıştır. İğne yapraklı ağaçlardan olan köknar 
ve çam kolay işlenebilirliği, düzgün yüzeyler 
vermesi, çevredeki ormanlarda fazla miktar-
da bulunmasından dolayı yapıların dış kısım-
larında çokça kullanılmıştır. Geniş yapraklı 
ağaçlardan olan ceviz ve gürgen, daha sert 
ve sağlam olduğu için tavan kaplamalarında 
ve dekoratif amaçlı yerlerde kullanılmıştır. 
Ağaç malzemenin yanı sıra kolay yapımı ve 
maliyetinin az olması sebebi ile kerpiç de bü-
yük bir kulanım alanına sahiptir.

İnsanoğlu, geçmişten günümüze 
etkileşim hâlinde yaşadığı çevreyi, 
zamanının sunduğu imkânlar 
ölçüsünde, kendisine en uygun 
şekilde kullanmaya çalışmıştır. 

Safranbolu’da vadi 
yamaçlarına yapılan  evler 
birbirlerini örtmezler.

Safranbolu / Tarihi Çarşı

ÜNİTE 3: ŞEHRİMİ TANIYORUM
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Safranbolu’da, yapıların birçoğu kanyon va-
dilerin üst kısımlarına, büyük zorluklarla ya-
pılmıştır. Lütfiye Camii’nin köprü şeklinde de-
renin üstüne, İzzet Mehmed Paşa Camii’nin 
ve Demirciler Çarşısı’nda bazı dükkanların 
kanyonun üstüne çıkma yapacak şekilde alt-
tan desteklenip yapıldığını görürüz. Kanyon 
vadiler aynı zamanda sel ve taşkınlara karşı 
doğal önlem oluşturmuştur. Çoğunlukla bir 
zorluk olarak ortaya çıkan derin kanyonlar, 
İzzet Mehmed Paşa’nın yaptırdığı İncekaya 
Su Kemeri’nde olduğu gibi   zorluk olmaktan 
çıkmış ve kaynak suyunu vadinin karşı tarafı-
na akıtılabilmiştir. Tarım arazileri yapılaşmaya 
maruz bırakılmamıştır. Ama şehrin büyüme-
siyle beraber eskinin tarım arazileri tamamen 
yapılaşmanın kurbanı olmuştur. 

Safranbolu kent mimarisin bir parçası olan 
çarşılar; çevre ve toplum yararı gözetilerek 
dıştan içe doğru dağılım göstermektedir. Ör-
neğin dericiler, şehrin en dışında yer alırken 
fırınlar, merkezde kurulmuştur.

Yine Karabük’ün cennet köşelerinden biri 
olan Yenice ilçemizde, ormanın bol olması 
sayesinde ahşapla gelen bir kültür, uzun yıl-
lar boyunca buradaki tüm yapıların ahşaptan 
yapılmasını sağlamıştır. Çantı tekniği denilen, 
birbirine geçerek yapılan geleneksel yapım 
tekniği çok uzun yıllar kullanılmıştır. Betonun 
her yöreye egemen olmasıyla bu evler de bir 
bir yok olmaya başlamıştır.

İlimizin diğer ilçeleri olan Eflani, Eskipazar ve 
Ovacık’ta da aynı şekilde doğal şartlar taşın, 
kerpiçin ve ahşabın kullanımını gerektirmiştir. 
Ancak geçen zaman içinde yapı malzemesi 
olarak beton ön plana geçmiş durumdadır.

ETKİNLİK 3-2
Safranbolu’da İzzet Mehmed Paşa’nın 
18. yüzyıl sonunda yaptırdığı su 
kemeri, zamanının zorlu doğa şart-
larına karşı yapılmış olan görkemli 
bir mimari eserdir. Peki bu su keme-
rinin fonksiyonu nedir?  Hangi amaç 
doğrultusunda yapılmıştır. Düşünüp, 
tartışalım?

Yenice / Ahşap Ev

Safranbolu / İncekaya Su Kemeri

Safranbolu / Lütfiye (Kaçak) Camii

Eflani / Taş Han
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Kültürümüzün en önemli unsurlarından 
biri de mutfağımızın zenginliğidir. Karabük 
ve çevresinin kendine has doğal koşulla-
rı, her ilçesinde yemek kültürü ile ilgili ayrı 
bir çeşitlilik sunmuştur. Yemeklerde temel 
malzemeler genelde bu civarda yetiştirilen 
tahıllar, baklagiller, sebzeler ve meyveler-
den oluşmuştur.  Bu türden tarımsal ürün-
lerin yanında hayvansal ürünler de yöre-
miz mutfağının temel ürünleri arasındadır. 
Kışın tüketilecek yiyecek ve içeceklerin 
yazdan hazırlanması da yöre insanımızın 
zorlu kış aylarını rahat geçirebilmek için 
önemsediği bir durumdur.

Ahşap Ev, Karabük'ten Sökülüp 
Taşındığı Zonguldak'ta Kuruldu. 

ZONGULDAK'ın Çaycuma Beledi-
yesi'nce geleneksel ahşap ev kültü-
rünün gelecek nesillere aktarılması 
için Karabük'ün Yenice ilçesinden 
satın alınan 75 yıllık ahşap köy evi, 
yerinden sökülüp, taşındığı ilçede 
yeniden kuruldu.

Zonguldak Pusula Gazetesi 
İnternet Haberi - 18 Aralık 2018

ÜNİTE 3: ŞEHRİMİ TANIYORUM

Yenice / Kış Hazırlığı

âdet:Bir topluluk içinde öteden beri uyulan ve 
uygulanan kural
ahşap:Ağaçtan, tahtadan yapılmış olan ürün
çantı tekniği:Evin iskelet sisteminin yontulmamış 
yada kereste haline getirilmiş ahşap ile çivi çakıl-
madan geçirme sistemi ile yapılması
iğne yapraklı ağaç:Kozalaklılar veya ibreliler de 
denilen, herzaman yeşil kalan,yapraklarını belli bir 
mevsimde dökmeyen ağaç 
iklim:Atmosfer olaylarının geniş bir alanda,uzun 
yıllar boyunca gözlemlenen ortalama durumu
kanyon:Genellikle kireçtaşı, kumtaşı gibi suyu 
kolaylıkla geçiren katmanlar içinde görülen, bir 
akarsuyun oyarak oluşturduğu, yamaçları duvar 
gibi dik, dar vadi 
kerpiç:Saman ve balçık karışımı olarak hazırlanıp 
tahta kalıplara dökülerek güneşte kurutulan, duvar 
örmekte kullanılan ilkel tuğla
kocakarı ve karasu soğukları:Mart ayında yaşanan 
soğukların halk dilindeki karşılığı
kuz:Güneş almayan ya da az güneş alan yer
mart dokuzu:Halk ifadesiyle mart ayının üçüncü 
haftasında görülen bir fırtına ve baharın başlangıcı 
meşe pelidi:Meşe ağacının tohumuna verilen isim.
örf:Yasalarla belirlenmemiş olmakla birlikte yasa 
değerinde olan, halkın kendiliğinden uyduğu, kural, 
ilke durumundaki gelenek

Yaşadığım Şehirdeki 
İnsan Ve Doğa 
Etkileşimi Sözlüğü



51ŞehrimizKARABÜK

İnsanoğlu, yaratıldığı andan itibaren yaşadığı 
dünyayı ve gerçekleşen doğa olaylarını çöze-
bilme arzusu ile her daim gözlem yapmıştır.  
Her olayı, kendi inanç ve kültürel değerleri 
kapsamında yorumlayarak isimlendirmeye 
çalışmıştır. Karşılaştığı olaylar kimi zaman 
kendisini korkutmuş ve şaşırtmış; kimi zaman 
da endişe ya da mutluluk duymasına sebep 
olmuştur. Yaşadığı olayların bir sistem içeri-
sinde döngüsel olduğunu fark etmiş, kayıt altı-
na almış, toplumsal hafızasını güçlendirmiştir. 
Böylece kendisine özgü halk takvimini oluş-
turmuştur.

Söz konusu kültürlerde ekonomik değer taşı-
yan tarım, hayvancılık gibi birçok iş koluna ait 
faaliyetler, halk takvimlerine göre düzenlen-
miştir. Halk takvimleri, toplumların özel günle-
rini de düzenleyerek birlik beraberlik duygula-
rını perçinleyen faaliyetlerin ortaya çıkmasını 
sağlamıştır.

İlimiz Karabük ve özellikle ilçeleri, tarihi geç-
mişi bakımından geniş bir kültürel yelpazeye 
sahiptir. Bölgede insanların geçim kaynakları, 
coğrafi yapının etkisiyle birbirine benzer özel-
likler göstermiştir. Bu durum ise bölgede halk 
takviminin kullanılması sonucunu doğurmuş-
tur. Halk takvimi, insanların yüzyıllara daya-
nan deneyimleri sonucunda ortaya koydukları 
ve kendilerinden sonrakilere aktardıkları gün-
delik ve sıkça kullanılan bilgilerdir.

Halk takviminin ve yerel iklim bilgisinin oluşu-
muna en çok etki eden unsur, tarımsal faali-
yetler olmuştur. Özellikle ilçelerimizde tarımın 
yaygın olması insanları ekim ve hasat zaman-
larını doğa olaylarına göre gerçekleştirmek 

ŞEHRİMİZDE DOĞA İLE İLİŞKİMİZ

zorunda bırakmıştır. Toprakta don olacağı, 
havanın sert geçeceği ya da karın eridiği za-
manlar, bölümlere ayrılarak farklı isimlerde 
anılmıştır (kocakarı ve karasu soğukları, mart 
dokuzu gibi).
 
Köylerde, ayva ağacı çok çiçek açarsa ya da 
meşe ağacının pelidi çok fazla olursa o kış 
mevsimin uzun ve sert geçeceği inancı ha-
kimdir.

Safranbolu’da gün boyu güneş görmeyen 
yada çok az güneş gören, karın uzun süre 
yerde kaldığı zehir gibi soğuk (avu) yere, kuz 
adı verilmektedir. Safranbolu - Kastamonu 
yolunun sağ kısmında kuzey cephede kalan 
ve adı “Kuzyaka” olan birçok köy yerleşmeleri 
bulunmaktadır.

Yine Safranbolu köylerinde, temmuz sonu 
ağustos başında ekin biçme zamanı, “güz 
geldi” olarak ifade edilmektedir. Ekinler biçi-
lir ve tarladan kaldırılır. Bu olaya ise “hasadı 
bitirdik, hasadı kaldırdık” anlamlarında “güzü 
koyduk” ifadesi kullanılmaktadır.
Bunun yanında bölgede her köyde pazarın 
kurulmayışı zamanın buna göre bölümlenme-
sine neden olmuştur. Pazartesi günleri Efla-
ni’de pazar kurulması, o güne bölgede “Eflani 
Günü” denmesine neden olmuştur.

Yaşadığımız Şehirde Yerel İklim Bilgisi ve Halk Takvimi:

ETKİNLİK 3-3
Sizler de büyüklerinizin bildiği, yaşadı-
ğınız yerlerdeki bu tür yerel iklim bilgisi 
ve halk takvimi örneklerini araştırarak 
sınıfınızda paylaşınız.

Safranbolu / İncekaya Su Kemeri
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ŞEHRİMİZİN NÜFUS VE ÖZELLİKLERİ

Kadın
124.167 Kişi

% 49,98 % 50,02

Erkek
124.291 Kişi

Toplam Nüfusu
248.458

Karabük'ün 2019 yılı ad-
rese dayalı nüfus kayıt 
sistemine göre toplam 
nüfusu 248.458'dir. Bu 
nüfusun, 124.291'i erkek 
ve 124.167'si kadından 
oluşmaktadır. Yüzde ola-
rak ise %50,02'si erkek, 
%49,98'i kadındır (infog-
rafik). Nüfusun 189.010'u 
şehirlerde yaşarken 
59.448'i köylerde yaşa-
maktadır. Karabük'te kilo-
metre kareye düşen insan 
sayısı 61'dir. Karabük, 
2007 yılına kadar göç 
veren bir il konumunda-
dır. Bunun sebebi gelişen 
teknolojiyle beraber demir 
çelik sektöründeki işçiye 
olan ihtiyacın azalması-
dır. 2007 yılında kurulan 
Karabük Üniversitesi ile 
birlikte ilin göç vermesi 
durmuş ve 2009 yılından 
itibaren tekrar göç alan bir 
il haline gelmiştir.

Karabük'ün, 2009 yılından itibaren nüfusu en çok artan ilçesi 
Safranbolu olmuştur. Diğer ilçelerin nüfusu artmazken aksine 
azalmıştır. Yoğun göç veren Yenice, nüfusu en çok azalan ilçe 
olmuştur. Ancak 2018 yılında, Karabük'ün bütün ilçelerinde bir 
artış gözlenmektedir.

2009 yılından itibaren Karabük Merkez ilçe ve Safranbolu’da 
sürekli bir nüfus artışı görülmektedir. Buna yol açan temel un-
sur, üniversitenin kurulan ve faaliyete geçen birimlerinin Kara-
bük Merkez ve Safranbolu'da toplanmasıdır. Böylece gelişme ve 
şehirleşme buralarda daha etkin olmuştur. Mesela yapılaşma, 
inşaat ve hizmet sektörüyle yeni iş alanlarının meydana gelme-

Karabük / Kent MeydanıSafranbolu / Meslek Yüksek Okulu

ÜNİTE 3: ŞEHRİMİ TANIYORUM
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si belirtilen ilçelerde nüfusun yoğunlaşmasını 
sağlamıştır. Böylece il içinde Karabük Merkez 
ve Safranbolu'nun nüfusu, diğer ilçelere göre 
daha çok artmıştır. Bu yerleşim yerleri, diğer 
ilçelerden de göç almaktadır. 

Demir çelik fabrikasının kurulmasıyla gelişen 
ve büyüyen Karabük'te en önemli ekonomik 
faaliyet kolunu demir çelik fabrikası ve ona 
bağlı haddehaneler oluşturmuştur. Ayrıca 
1990'lı yıllardan sonra koruma altına alınan 
Müzekent Safranbolu'da turizm, ilin bir diğer 
önemli ekonomik faaliyet kolunu oluşturmak-
tadır. Dağlık ve engebeli olan Yenice, tarım 
ve hayvancılığa çok müsait olmadığı için, 
buradaki halk geçimini ormancılıktan sağla-
maktadır. Eflani'de geniş otlakların bulunması 
buradaki halkın aynı zamanda hayvancılıkla 
uğraşmasına yol açmıştır. Eskipazar ve Ova-
cık'ta ise, belli ölçülerde ormancılık ve hay-
vancılık yapılırken aynı zamanda tarımsal fa-
aliyetler de yaygındır.

Ovacık  / Buğday Hasatı

Safranbolu / Arasta 

Karabük / Demir Çelik Fabrikası

Yenice / Orman İşçileri

Ovacık / Hayvancılık 
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ŞEHRİMİZDE YAŞANABİLECEK DOĞAL AFETLER

Karabük’te yaşanan ya da yaşanabilecek afetlerden söz etmeden önce, afet kavramını 
açıklamak yerinde olacaktır. Birleşmiş Milletler’in kabul ettiği tanıma göre afet; “İnsanlar ve 
ülkeler için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal yaşamı ve insan faaliyet-
lerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen doğal, teknolojik veya insan 
kökenli olaylardır.” 

Karabük ve çevresinde coğrafi koşullara bağlı olarak geçmişte çok sayıda doğal afet gerçek-
leşmiştir. Bu afetlerde (sel, heyelan, deprem vb.) çok sayıda kişi yaşamını yitirmiş, önemli öl-
çüde mal kaybı ve ekonomik hasar meydana gelmiştir. Halen bu afet tehlikesi ve riski ilimizde 
devam etmektedir.  Karabük'ü de içine alan Batı Karadeniz, Türkiye'nin önde gelen heyelan 
alanlarından birisidir.  Özellikle 1985 ve 1998 yıllarında meydana gelen heyelan olayları sonucu 
gerek konutlarda, gerekse alt yapıda önemli hasarlar oluşmuştur.  Ayrıca heyelan nedeniyle, 
afet bölgesindeki tarım ve orman alanı kullanılamaz hale gelmektedir. Heyelanın, bölgedeki 
erozyon üzerinde önemli bir etken olduğu da bilinmektedir.   1985 ve 1998 yıllarında meydana 
gelen bölgesel heyelanlar, genellikle aşırı yağışlar sonrası toprağın suya doyması sonrasında 
gerçekleşen hareketlerdir. Bölgede, yakın geçmişteki depremlerin bazı heyelanları harekete 
geçirdiği, yerel kaynaklardan ve çeşitli yazılı belgelerden anlaşılabilmektedir.  Jeolojik yapının 
bu tip heyelanların meydana gelmesinde önemli etkisi vardır.

Karabük ilini, şehrin kuzeydoğu tarafından gelen Araç Çayı ile güneydoğu tarafından gelen So-
ğanlı Çayı birleşerek üçe ayırır.  Burada oluşan ve güneybatıya devam eden Yenice Çayı doğ-
rultusunda uzanan yüksek tepeler, şehrin düzlükler üzerinde gelişmesini sağlamıştır. Çayların 
bir araya gelerek geniş bir alan (düzlük) oluşturması, yerleşim yerlerinin bir kısmının alüvyon 
topraklar üzerinde kalmasına neden olmuştur. Şehir merkezi ve kamu binalarının %90’ı ana 
kaya üzerinde uygun yer olmamasından dolayı çoğunlukla düzlük alanları oluşturan alüvyon 
topraklar üzerine inşa edilmiştir. Bu da geçmişte de yaşanan sel felaketi ile yaşanabilecek bir 
depremin hasarlarını ve can kayıplarını arttıracaktır.

Karabük - Ankara Yolu HeyelanKarabük - Yenice Yolu Heyelan

ÜNİTE 3: ŞEHRİMİ TANIYORUM
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ŞEHRİMİZDE YAŞANABİLECEK DOĞAL AFETLER

Karabük’ün kuzeybatı - kuzeydoğu doğrultusunda devam eden Karabük tektonik hattı ve etkin-
liğini hala sürdüren Kuzey Anadolu Fay Kuşağı, Karabük’te depreme sebep olabilecek fay hat-
larıdır. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Karabük kent merkezine 55 km uzakta Gerede’den başlayıp 
Karabük sınırındaki Eskipazar ve İsmetpaşa bölgesi ile Tosya’dan geçmektedir.

Karabük ili ve yakın çevresinde birçok  depremin olması, ilin ve yakın çevresinin geçmişte 
olduğu gibi gelecekte de birçok hasara sebep olacak depremle yüz yüze kalacağını bize gös-
termektedir. 

Karabük ve Çevresinde Meydana Gelen Büyük Depremler 

İl merkezinin dairesel olarak 60 km yarı çapındaki bir bölgeyi kapsayan alan içinde son yüzyıl-
da yaşanan ve büyüklüğü beşin üzerinde olan, Karabük ilini etkileyen hasar yapıcı depremlere 
ait bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

Karabük ili,  özellikle 1944 yılında meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki Bolu-Gerede depremin-
den etkilemiştir. Deprem, etkilediği illerde 4 000’e yakın insanın ölümüne, 50 000 adet konutun 
ise ciddi derecede hasar görmesine ve toprak kaymalarına sebep olmuştur. 

Tarih                               Yer                          Büyüklük   
09.03.1902       Çankırı                   5,5
01.02.1944 Bolu-Gerede 7,4
12.08.1951 Kurşunlu (Çankırı) 6,9
07.09.1953 Çerkeş (Çankırı) 6,4
12.10.1999 Düzce 7,2
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ETKİNLİK 3-4
Jeotermal enerji, faylar boyunca 
yer altına sızan suların magma 
ile temas ettikten sonra ısınarak 
yükselmesi ile oluşur. Türkiye, 
jeolojik bakımdan genç bir ülke 
olduğu için büyük jeotermal 
enerji potansiyeline sahiptir.  
Ancak, Karabük ilinin genelinde 
geniş termal sahalar bulunma-
makla birlikte, sadece bir ilçe-
mizde resimde görülen sıcak su 
kaynağı bulunmaktadır. Bu ilçe-
miz ve sıcak su kaynağının bu-
lunduğu yer hakkında bilgi edi-
niniz. Bu alanın gelecekte hangi 
amaçlarla kullanılabileceği ile 
ilgili projeler üretiniz.

ETKİNLİK 3-5
Aşağıdaki Karabük deprem haritasına göre yaşadığınız ilçenin risk 
durumunu tespit ediniz. 

ÜNİTE 3: ŞEHRİMİ TANIYORUM
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ŞEHRİMİZİN NÜFUS VE ÖZELLİKLERİ

O yıllarda fabrikada işçi olarak çalı-
şan Turhan Kökkaya depremin etkile-
rini şöyle anlatmıştır:
‘‘Gerede, Çerkeş ve Çankırı’da etkileri 
büyük ölçüde hissedilen deprem, fay 
hattına yakın olması dolayısıyla Kara-
bük’ü de etkiledi. Fabrika sahasında 
bulunan “Baraka Evler” yıkıldı. Bunun 
üzerine fabrika yetkilileri açıkta kalan 
işçilerini yerleştirmek için ‘Tahta Ev-
leri’ oluşturmak zorunda kaldı. Fab-
rika sahası içinde, birinci dönemde 
kırk, ikinci ve üçüncü dönemlerde de 
kırkar tane olmak üzere tam zaman 
içinde yüz yirmi tane tahta ev oluş-
turuldu. Bu evler, merkez atelyesi ve 
montajda çalışan marangozlar tara-
fından yapılmıştır. Deprem 1 Şubat’ta gerçekleşmesine karşın, Mart ayında işçile-
rin yararlanabileceği biçimde ilk kırk ev hemen oturmaya hazır bir hale getirilmiştir. 
Bu evler o günkü koşullarda ihtiyaca cevap vermeye yönelik tasarlandıkları için; 
bir oda, bir hol, bir mutfak ve tuvalet-banyo biçiminde yapılmışlardır... Tahta evler, 
1970’li yıllara kadar fabrika sahasında ihtiyaca cevap vermeye devam etmiştir… 
Kentte ise durum şöyle idi: Soğuksu, Bayırmahalle ve Cevizlidere’de kerpiç evler 
yıkılmış… Burada oturan işçiler evsiz kalmıştı. İlk tedbir olarak, 100 Evler’in alt ka-
tında çamaşırhane ve kömürlük olarak yapılmış odaların alt katına tahta çakılmak 
üzere oturulacak hale getirildi, bir müddet depremzedeler burada oturdu.’’

1944 yılındaki bu deprem yukarıdaki fotoğrafta da görüleceği üzere, Demir-Çelik 
Tesislerine etki ederken; dönemin savaş koşulları gereği askeri teçhizatla korunan 
fabrika bir dizi hasara uğramıştı. Milli Savunma Bakanlığından temin edilen aşağı-
daki belgeden anlaşılacağı üzere deprem ile beraber; 
 
‘‘10. Koruma Komutanlığından alınan 8 Şubat 1944 gün ve 5191 sayılı raporda 
Karabük ve Safranbolu’da yer depreminden mantelli batarya mevzisinin bulunduğu 
200X200 metrelik arazide heyelan olmuştur. Top mevzileri ve bir bina çökmüştür. 
Bir top ve batarya cephaneliği batarya mevziinden 30 metre genişlik ve 30 metre 
derinlik deki yarlarla ayrılmıştır. Top halen bu yarlardan birisinin içindedir. Topun ve 
cephaneliğin yanına yanaşmak mümkün değildir. Karabük’ten Soğanlı Çay’ı doğu-
sundaki bataryalara giden yolun mantelli batarya civarındaki 20 metrelik parçası 
heyelan neticesi yok olduğu bildirilmiştir.’’

ANILARDA 1944 DEPREMİ

* Mehmet KÜTÜKÇÜOĞLU’nun “İlk Ağır  Sanayi Kenti Karabük” adlı kitabından düzenlenerek alınmıştır. 
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Karabük ilinin, afet tehlikesi içeren yerleşim 
alanında bulunması, afet zararlarının azaltıl-
ması ve olası bir afete önceden hazırlık yapıl-
ması çalışmalarına gerekli önemin verilmesini 
gerektirmektedir. Nitekim 1998 yılında Kara-
bük ili ve çevresinde yaşanan sel ve devamın-
daki heyelanlar, bu durumu kanıtlar nitelikte-
dir.

Karabük’ün çok sık sel ve taşkınlara maruz 
kalmasının sebebi, jeolojik ve jeomorfolojik 
yapısından kaynaklanmaktadır. Arazinin sa-
hip olduğu yüksek eğim ve toprağın yapısı, 
yağışların yeraltına süzülmesini engellemek-
tedir. Bu yüzden yağış, hızlı bir şekilde yüzey-
sel olarak ırmak ve derelere akarak, bu dere-
lerin seviyelerinin yükselmesine ve taşkınlara 
sebep olmaktadır. Bölgedeki yapılaşmaların 
çoğunda (yerleşim alanları, köprü, karayolu 
gibi) mevcut şartlara göre planlama yapılma-
dığı için, sellerin yol açtığı zararlar da büyük 
olmuştur. Karabük tarihinde demir çelik fab-
rikalarının kurulduğu ilk yıllarda yaşanan sel 
felaketi, bunlardan sadece biridir. 1942 yılında 
Araç ve Soğanlı Çayları’nın taşması yaşanan 
afetlere bir örnektir. Bir zamanlar çok geniş 
yataklardan akan Soğanlı Çayı, ufak bir yata-
ğa çekilmiş ve bazı şiddetli kışlarda taşarak 
fabrikaları ve Karabük’ü tehdit eden sel fela-
ketlerine yol açmıştır.

Batı Karadeniz'i yağmur vurdu. Sel 
köprüleri, elektrik ve telefon direklerini 
götürdü. Heyelan oldu. Her yer deniz 
gibi. Okullar tatil. Vatandaşlar çatılarda 
kurtarılmayı bekliyor

Karabük'te sağanak yağmurdan Araç 
Nehri taştı. Birçok ev ve işyeri su altın-
da kaldı.  Ovacık, Eskipazar ve Yenice 
ilçeleriyle haberleşme sağlanamıyor. 
Tedbir olarak enerji nakil hatları dev-
redışı bırakıldı. Valiliğin bulunduğu 
hükümet konağı su altında kaldı. Vali-
likte çalışanlar binada mahsur. Birçok 
karayolu ve köprü tahrip oldu. Okullar 
2 gün tatil edildi. Zonguldak-Karabük 
Demiryolu ulaşıma kapandı. Seferler 
iptal.

Yağmurla Gelen
Felaket

GAZETE
22 Mayıs 1998 Sabah Gazetesi Haberi

Karabük-Kastamonu Yolu Sel Felaketi

ÜNİTE 3: ŞEHRİMİ TANIYORUM
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ŞEHRİMİZİN NÜFUS VE ÖZELLİKLERİ

Karabük, başta deprem ve heyelan olmak 
üzere doğal afetler açısından oldukça riskli 
bir ildir. Bu nedenle, ilin tamamını çağdaş afet 
yönetimi ilkeleri doğrultusunda yeniden yapı-
landırmakta yarar bulunmaktadır.

Doğal Afetlere Karşı Alınması Gereken 
Tedbirler:

1. İlimizdeki mevcut yapıların hem sayısal, 
hem de kalite yönünden tespitinin yapıl-
ması 

2. Konut sahiplerinin, konutlarının durumu 
hakkında bilgilendirilmelerinin sağlanma-
sı ve gerekiyorsa güçlendirme projelerinin 
uygulanması

3. Uzun vadede; “afete dirençli mekân” kav-
ramı içinde kentsel dönüşüm projelerin 
hazırlanması

4. Şehrimizin altyapısının, bir afet olayı kar-
şısındaki durumunun araştırılması ve za-
yıf noktaların belirlenerek çözüm önerile-
rinin sunulması

5. Afete duyarlı toplum yaratma konusunda 
medya olanaklarının en üst düzeyde kul-
lanılması

6. Şehrimizde yaşayanların afetlere karşı 
duyarlılığını arttıracak ve onlarda kalıcılık 
sağlayacak eğitim çalışmalarının düzen-
lenmesi (Yöneticiler, yetişkinler ve öğren-
ciler için)

7. Karabük ilinin tamamını kapsayan hatta 
komşu illerle birlikte tatbikatlar yapılması

8. Tüm kamu ve özel kuruluşların bünyesin-
de kriz merkezleri oluşturulması

9. Yaşanmış büyük afetlerin yıldönümlerin-
de etkinlikler yapılarak şehrimizin insan-
larının günlük yaşamlarında afet bilincinin 
yerleşmesinin sağlanması

AFAD Kurtarma Tatbikatı

alüvyon: Akarsular tarafından taşınan kil, 
kum ve çakıl taşlarının , suyun akış hızının 
azalması sonucu elverişli yerlere birikme-
siyle meydana gelen tortulardır.
erozyon:Toprağın akarsular, sel suları ve rüz-
garlar gibi dış kuvvetlerin etkisiyle aşındırı-
lıp taşınması ve sürüklenmesi
olayına denir
fay:Yerkabuğundaki kırık
heyelan: Bir yamacın yer çekimi, eğim, su, 
toprak ve kayaç yapısı etkisiyle aşağı doğru 
hareketidir
jeolojik:Yer bilimi ile ilgili
jeomorfolojik:Yer’in yüzey şekillerinin tanım-
lanmasını ve oluşum süreçlerinin açıklan-
masını konu edilmesi
kuzeyanadolu fay kuşağı:Dünya’nın en hare-
ketli deprem hatlarından biri olup Anado-
lu’nun kuzeyinde uzanan kırık hattı
tektonik:Dünya’nın yerkabuğunun şekillen-
me özellikleri, kabuğun oluşum olayları

Şehrimizde
Yaşanabilecek 
Doğal Afetler 
Sözlüğü
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KARABÜK’ÜN İDARİ YAPISI

ÜNİTE 3: ŞEHRİMİ TANIYORUM

Menkıbelerde Karabük’ün Kuruluşu
( Bahaddin Gazi Menkıbesi) 

Çok eski zamanlarda Karabük’ün 2-3 km uzağındaki Öğlebeli köyünde, nereden geldiği 
bilinmeyen fakir, ihtiyar bir çoban varmış. Okuması yazması olmayan bu temiz kalpli ihtiyarı 
herkes çok sever, kendisine Ermiş Çoban Dede derlermiş. Köylerinden yaylaya gitmek için 
Araç Çayı’ndan her zaman geçilemediğinden, Çoban Dede çaya bir köprü yapmayı düşün-
müş. Hayvanı ile yayladan köprü için ağaçları getirirken yalnız başına bu işi yapamayacağını 
anlamış. Allah’a yalvarmış. Allah, dedenin dileğini yerine getirmiş, dağdaki bütün geyikleri 
Çoban Dede’nin emrine vermiş. Geyikler gece ağaçları taşıyıp gündüzleri köprüyü yapmış-
lar.
 
Bir zaman sonra Çoban Dede, köye bir cami yapmayı düşünmüş. Geyiklerle bir gecede 
köyün ortasına caminin temellerini açıp, taşlarını çekemişler. Sabahleyin köylüler görünce 
dedenin bu işleri nasıl yaptığına şaşırmışlar. İhtiyar Çoban Dedeyi gözlemeye karar vermiş-
ler. Derler ki sırları ortaya çıkan ermişler yaşamazlarmış. Köylülerin gözetleme kararı Çoban 
Dede’ye malum olmuş. O da hanımına “Bu köylüler benim işlerimi bozuyor, bu köyde ev 

yirmiyi geçmesin.” diye beddua etmiş. Sonra 
da “Ben gelmezsem arkamdan kara danayı 
gönder, o beni bulur.” deyip, gitmiş. Dede eve 
dönmeyince karısı danayı arkasından gön-
dermiş. Dana sahibinin arkasından onu her 
oturup dinlendiği yerde dinlenerek yaylaya 
kadar gitmiş. Bakmışlarki ermiş burada öl-
müş. Onu, oraya defnettikten sonra da türbe 
yapmışlar ve zat o gün bu gündür Bahaddin 
Gazi diye biline gelmiş. Bu yaylaya o günden 
sonra “Dede Yaylası” ismini vermişler.

Halk nazarında Karabük’ün manevi mimarı olarak bilinen Bahattin Gazi’nin Dede 
Yaylası’ndaki türbesi

Bahattin Gazi Türbesi

* Sadi Yaver ATAMAN’ın 
“Karabük” dergisindeki 

yazısından düzenlenerek 
alınmıştır.
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KARABÜK’ÜN İDARİ YAPISI

EFLANİ
6 Mahalle
54 Köy

SAFRANBOLU
21 Mahalle
60 KöyMERKEZ

28 Mahalle
37 KöyYENİCE

1 Belde
17 Mahalle
34 Köy

ESKİPAZAR
7 Mahalle
50 Köy

OVACIK
1 Mahalle
42 Köy

Çamlık’tan Karabük Şehir Manzarası
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Şehrimiz Karabük’ün İdari Yapısı

Ülkeler, daha kolay yönetilebilmesi ve üzerinde yaşayanların ihtiyacının daha rahat karşılana-
bilmesi amacıyla bölümlere ayrılır. Bu bölümlerde de yönetim açısından ülke genelinde olduğu 
gibi görev paylaşımı vardır. Bizler bu bölümde, şehrimiz Karabük’ü bu açılardan tanıyacağız.

Güzel Karabük’ümüz, ülkemizin ilk ağır sanayi kentidir. Birçok şehrimiz düşman işgalinden 
kurtuluşunu kutlarken Karabük, kuruluşunu kutlayan bir şehirdir. Şehrimizin Cumhuriyet Kenti 
kimliği, haklı olarak ön planda tutulur. Küçük Osmanlı olarak tarif edilen ve yanı başındaki 
Karabük’le bütünleşmiş ilçesi Safranbolu ile birlikte, geçmişten günümüze kuşatıcı bir kimliğe 
sahiptir. Kendisi bir sanayi kentiyken ormanlarıyla ünlü diğer ilçesi Yenice ile birlikte, doğa ve 
endüstriyi buluşturan bir özelliğe sahiptir. Eflani ve Ovacık ilçeleri su kaynakları, göl ve yeşil 
tabiatıyla şehrimize renk katar. Hadrianoupolis gibi çok önemli antik yerleşim merkezine sahip 
Eskipazar ilçesiyle şehrimiz, tarihin derinliklerine de uzanan bir geçmişe sahiptir. 

Şehrimiz Karabük, tarihsel olarak Paflagonya adı verilen bir bölgede yer alır. Yöre, efsanelerin-
de Horasan erenlerinden olan Bahattin Gazi tarafından kurulduğuna inanılır. Eldeki belgelere 
göre Karabük, Candaroğulları döneminde Şeyh Gazi Arif Sultan’a ait olan vakıf arazisi duru-
mundadır. Osmanlı Devleti zamanında bu durum devam etmiştir. Karabük, 1530 yılında Bolu 
Sancağı’nın Taraklıborlu (Safranbolu) kazasına bağlı bir köydür. Yöre daha sonra Kastamonu 
Sancağı’na bağlanır. Cumhuriyet dönemindeyse Zonguldak’a bağlanmıştır. Cumhuriyet’in ilk 
yıllarında Karabük, henüz Safranbolu ilçesinin Öğlebeli köyüne bağlı bir mahalledir. 1930’larda 
Ankara-Zonguldak demiryolunun inşası ile bir istasyon haline gelmiştir. 

ÜNİTE 3: ŞEHRİMİ TANIYORUM

3 Nisan 1937’de Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün yönlendirmeleri ile zamanın Baş-
bakanı İsmet İnönü tarafından Karabük’te demir-çelik fabrikalarının temeli atılır. Bu tarihten 
itibaren şehrimiz ülkenin sanayileşme sürecinde yerini alır.

Karabük’te 1939 yılında belediye kurulur. 1940 
yılında “Nahiye (Bucak) olur. 3 Mart 1953 yılın-
da 6068 sayılı yasa ile Safranbolu’dan ayrılarak 
ilçe haline gelir. Cumhuriyet kenti Karabük 550 
sayılı kanun hükmünde kararname ile 6 Hazi-
ran 1995 tarihinde Zonguldak’tan ayrılarak 78. 
il olarak Türkiye idare sistemindeki yerini alır. 
İlçelerine gelince Safranbolu, Yenice, Eflani 
Zonguldak’tan; Ovacık ve Eskipazar ise Çankı-
rı’dan ayrılarak Karabük’e bağlanmıştır. Günü-
müzde Karabük, il merkezi dahil 6 ilçe, 1 belde 
(Yortan) ve 277 köyden oluşmaktadır.
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SITMADAN BAŞIMIZI KURTARAMAZDIK

Gazeteci – Kısa boylu tıknaz gün görmüş bir insan var karşımızda. Gözleri pırıl pırıl.
O günleri yaşıyormuşçasına heyecanlı.
O yıllarda (1937)Karabük mahallesinin bağlı olduğu Öğlebeli köyü muhtarı İbrahim 
Ertan ile konuşuyoruz.
1910 yılında Öğlebeli köyünde doğmuş. Babasının adı Osman.
O yıllarda Öğlebeli muhtarı olduğunuzu söylemişlerdi doğru mu?
Muhtar – Evet Öğlebeli ve Karabük Mahallesi muhtarı idim.
G – İbrahim Bey, Karabük’ün temel atılmadan önceki durumunu bize anlatır mısınız?
M – Karabük’ün temel atılmazdan evvelki durumu. Biz buralara çeltik ekerdik. Pirinç 
tarlasıydı. Sivrisinek çoktu. Hayat denen bir şey yoktu. Zorlu şekilde yaşardık. Sıtma-
dan başımızı kurtaramazdık. Kazanç çok azdı.
G – Karabük’te o zaman kaç hane vardı hatırlayabiliyor musunuz?
M – Karabük mahallesi 14-15 hane idi. İki köy 26-27 hane doldururdu.
G – Fabrikanın kurulması fikrini köylüler nasıl karşıladılar?
M – Çok memnun oldular. Gerçi arazimizi ucuz aldılar ama neticede memnundular.
G – O zaman fabrikanın ne olduğunu biliyor muydunuz?
M – Bilmiyorduk. Ticaretin ne olduğunu bilmiyorduk. Elmanın satılması işine gülerdik; 
elma da satılır mıymış diye…
G – Şimdi temel atma töreninden izlenimlerinizi söyler misiniz?
M – Kaymakamlıktan emir geldi. Karabük’te pirinç tarlasında 
fabrikanın temeli atılacak diye. Civar yerlerden; Safranbolu, 
Yazıköy, Eflâni, Kastamonu’ya kadar halk geldi. Kalabalık orayı 
doldurdu. Bir toplum oldu. Karabük Ülkü İstasyonu’na “Beyaz 
Tren “ geldi, durdu. İnönü temeli atacakmış dediler. Karabük 
muhtarı olarak beni çağırdılar. Mıntıkayı sordular. Ben de ken-
dilerine bilgi verdim. Beni İnönü’nün yanına götürdüler. O za-
man İnönü benim elimden tuttu. Dedi ki ; “evladım, fabrikanızın 
temelini atıyoruz. Altın küpünü koyduk buraya, acıkan burada 
bir kısım alır gider. Burada altın tükenmez.” dedi.
G – Bize o günleri yansıtan, Karabük’ü kuranlardan biri olan bu 
yaşlı ve saygıdeğer insana saygılar ve sevgiler.

Şimdi de şehrimizin idari kuruluşu ile ilgili yapılan bir röportajı okuyalım. Bu röportajı Ömer Faruk Mer-
can 1971 yılında gerçekleştirmiştir. 
Kaynağımız Karabük Halk Eğitim Merkezi Bülteni’nin 3 Nisan Karabük Kuruluş Günü Özel Sayısı’dır.

 O zorlu yılların ıstırabına kulak verelim. 

Neleri Okumalıyım?
Şehrimizin idari yapısı ve genel özellikleri ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler, 1999 
Karabük İl Yıllığı ile 81 İlde Kültür ve Şehir Karabük adlı kitapları okumaları tavsiye edilir.
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Yaşadığımız yerdeki yöneticiler kimlerdir? Aşağı-
da çeşitli görevler belirtilmiş olup bizler şimdi bu 
makamlarda kimler olduğunu araştıralım ve öğre-
nelim. Yanlarına adlarını yazalım ve burada belirti-
len yöneticilerimizle ilgili sınıfımızda fotoğraflı bir 
köşe oluşturalım.

Cumhurbaşkanımız:

Meclis Başkanımız:

Valimiz:

İl Belediye Başkanımız:

İl Milli Eğitim Müdürümüz:

Mahalle Muhtarımız:

Eğer ilçede, beldede veya köyde yaşıyorsak

Kaymakamımız:

İlçe Belediye Başkanımız: 

Belde Belediye Başkanımız: 

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz:

Mahalle Muhtarımız:

Köy Muhtarımız:

ÜNİTE 3: ŞEHRİMİ TANIYORUM

ETKİNLİK 3-6

Geçmişten Günümüze 
Milletvekillerimiz

Karabük’ün il olmasından sonra yapılan 
genel seçimler sonucu, milletvekili olma-
ya hak kazanarak ilimizi TBMM’de temsil 
eden vekillerimiz; 
Erol Karan, Hayrettin Dilekcan, Şinasi 
Altıner, İlhami Yılmaz, Mustafa Eren, Ali 
Öğüten, Hasan Bilir, Mehmet Ceylan, 
Cumhur Ünal, Mustafa Ünal, Mehmet Ali 
Şahin, Osman Kahveci, Burhanettin Uy-
sal, Durmuş Yalçın, Hüseyin Avni Aksoy, 
Niyazi Güneş’tir.

Geçmişten Günümüze
Yerel İdarecilerimiz

Karabük 1995 yılında il olduktan sonra 
Cemal Ayman şehrimizin ilk valisi olmuş-
tur. Sonra Nafiz Kayalı, Cemalettin Se-
vim, Can Direkçi, İzzettin Küçük, Orhan 
Alimoğlu, Mehmet Aktaş, Kemal Çeber 
valilik görevine gelmişlerdir. Şu anda 
şehrimiz Karabük’ün valisi Fuat Gürel’dir. 

Karabük’te 1939’da belediye kurulduk-
tan sonra demir çelik fabrikasında kısım 
müdürü olan Muzaffer Tayşi görevlendiri-
lerek kurucu belediye başkanı olmuştur. 
Seçimle gelen ilk belediye başkanı ise 
Sadi Yaver Ataman olmuştur. Rüştü Tom-
buloğlu, Tarık As, Mustafa Seyhan, Fevzi 
Fırat, Muzaffer Vural, Kemal Güneş, Dr. 
A. Necmetin Şeyhoğlu, Yüksel Erhal, Se-
bahattin Oral, Vildan Saltık, İhsan Gür, 
Dursun Altıparmak, Enver Tümen, Hü-
seyin Erer belediye başkanlığı görevinde 
bulunmuş isimlerdir. Şu anda şehrimiz 
Karabük’ün belediye başkanı Rafet Ver-
gili’dir.
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başbakan: Hükümet başkanı.
belde: Belediyesi bulunan yerleşim yeri.
belediye: Büyükçe yerleşim merkezlerinde çe-
şitli kamu hizmetlerine bakan ve tüzel kişiliği 
olan yerel örgüt.
belediye başkanı: Belediye yönetiminin başın-
da bulunan ve belediyeyi yöneten kimse.
bucak: Birbiriyle birçok yönden ilgisi olan 
kasaba ve köylerden meydana gelen, ilçeden 
küçük idari birim.
cumhurbaşkanı: Yönetim biçimi cumhuriyet 
olan ülkelerde devlet başkanı.
cumhuriyet: Halkın kendi yöneticilerini belirle-
diği yönetim biçimi.
devlet: Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siya-
sal örgütlü bir ulusun ya da uluslar topluluğu-
nun oluşturduğu tüzel varlık.
halk: Aynı ülkede yaşayan ve o ülkenin yurttaşı 
olan insan topluluğu.
hükümet: Bir ülkede devletin görevlerini yerine 
getirmesini sağlayan yetkili organ, yürütme 
organı, bakanlar kurulu.
idari: Yönetimle ilgili olan.
il: Merkezi yönetimin, coğrafya durumuna, eko-
nomik koşullara, kamu hizmetlerinin gerekle-
rine göre bölümlenmiş, ülke üzerinde yayılmış 
en önemli bölümü.
ilçe: Yurt bölümlenmesinde, ilden sonra gelen 
yönetim merkezi. 
kamu: Bir ülke halkının tümü.
kararname: Bakanlar kurulunca ya da başba-
kanla ve ilgili bakanlarca alınan ve cumhurbaş-
kanınca onaylanan karar.
kaymakam: İlçede işleri hükümet adına yürü-
ten en yetkili yönetici.
kaza: Osmanlı yönetim teşkilatında ilçenin 
karşılığı.
kent: Nüfus ölçütüne göre yapılan yerleşim 
yeri tanım.
köy: Nüfusu 2.000'den aşağı olan ve insanları-
nın tarım ve hayvancılıkla uğraştığı kır yerleş-
meleridir.
mahalle: Bir kentin, bir kasabanın, büyükçe bir 
köyün yönetim bakımından bölündüğü parça-
lardan her biri.

menkibe: Çoğu tanınmış veya tarihe geçmiş 
kimselerin ahvâline (durumuna) ait fıkralar, 
hikâyeler, kıssalar.
mevki: Yer.
mıntıka: Bölge.
millet: Aynı topraklar üzerinde yaşayan, arala-
rında dil, tarih, ülkü, duygu, gelenek ve görenek 
birliği olan insanların oluşturduğu topluluk, 
ulus.
milletvekili: Halk tarafından genel oyla yasama 
meclisine seçilen temsilci
muhtar: Köy veya mahalle gibi yönetim merkez-
lerinin başındaki yönetici kimse.
nahiye: Eskiden bucak anlamında kullanılan 
kelime.
nüfus: Bir yerde yaşayan kişi sayısı.
Sancak: Osmanlı yönetim teşkilatında illerle 
ilçeler arasında yer alan yönetim bölümü. Bunun 
dışında bayrak anlamı da vardır.
şehir: Nüfusunun çoğu ticaret, sanayi veya 
yönetimle ilgili işlerle uğraşan, tarımsal etkinlik-
lerin fazla olmadığı yerleşim yeridir.
tüzel: Hukukla ilgili olan.
ulus: Millet.
ülke: Daha çok coğrafi açıdan kullanılan ülke, 
bir devletin egemenliği altında bulunan kara, 
deniz ve havanın oluşturduğu bütün. 
vali: İlde işleri hükümet adına yöneten en yetkili 
yönetici.
vatan: Bir kimsenin doğup büyüdüğü; bir mil-
letin hakim olarak üzerinde yaşadığı, gerekirse 
uğrunda canını vereceği toprak.
vilayet: Eskiden il anlamında kullanılan kelime.
yöre: Bir bölgenin belli bir yerini, belli bir çevre-
sini içine alan sınırlı bölümü.
yurt: Kişinin doğup büyüdüğü, yaşadığı ve 
barındığı yer.

İdari Yapımız Sözlüğü
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İl ve ilçelerimizdeki köy adlarının da 
kaynağı, kurucu boyların, kurulduğu 
yerlerin özellikleri gibi konulardır.

ETKİNLİK 3-7

Peki bizim yaşadığımız mahalle 
veya köyün adı nereden gelmekte-
dir?

Karabük 

Ülkemizin ilk ağır sanayi kenti Karabük, Cum-
huriyet ile birlikte doğmuş, büyümüş genç bir 
şehirdir. Karabük adı “kara” ve “bük” kelime-
lerinin birleşmesiyle meydana gelmiştir. Kara 
kelimesi, siyah anlamı dışında yön olarak da 
kuzey demektir. Bük kelimesinin üzümlük, 
böğürtlen çeltik tarlası gibi anlamları olsa da 
Karabük adındaki “bük”ün kay-
nağı kuvvetle muhtemeldir ki 
akarsuların dönüm noktası ve 
dönemeçler ile oralarda oluşan 
çalı tipi ağaçcıklardır.

Safranbolu 

Tarihi bir kent olan Safranbolu, 1196 yılın-
dan itibaren Türk kültürüyle tanışmıştır. 
Selçuklu, Candaroğulları, Osmanlı hakimi-
yetlerinin ardından Cumhuriyet döneminde 
de önemini korumuştur. UNESCO Dünya 
Miras Listesi’nde yer almış adeta bir açık 
hava müzesi olan Safranbolu, tarih boyun-
ca farklı isimlerle anılmıştır. En eski isimleri 
olarak Teodorapolis, Germia, Theodorios, 
Flaviapolis ve Dadybra söylenir. Yörenin 
Türk hâkimiyetine girmesinin ardından, 
Selçuklular buraya “Zalifre” demişlerdir. 13. 
yüzyılda Safranbolu, “Borglu” ya da “Borlu” 
olarak ifade edilir. Osmanlı döneminde “Ta-
raklıborlu” denilir. 
Son olarak, şehir yörede bol miktarda tarımı 
yapılan “zağfiran” (safran) kelimesinin kul-
lanılmasıyla bugünkü haline gelmeye baş-
lar. 18. yüzyılda bir dönem Zağfiran-ı Ben-
derli adı kullanılan şehirde yine bu dönem 
resmen “Zağfiran Borlu” adı 
da kullanılmıştır. Zamanla da 
“Zağfiranbolu”, “Zafranbolu” ve 
sonunda şimdiki adı olan “Saf-
ranbolu” şekline dönüşmüştür.

ÜNİTE 3: ŞEHRİMİ TANIYORUM

Yöremizin tarihini tanımadan önce şehri-
miz Karabük ve ilçelerinin adlarının nere-
den geldiğini öğrenelim.

Karabük Merkez Eski 100 Evler’den Bir Görünüş
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Eskipazar

Eskipazar’ın antik dönemdeki adı, Roma im-
paratoru Hadrian adına kurulduğu için Hadri-
an’ın şehri anlamına gelen Hadrianoupolis’tir. 
Hükümdar şehri olduğu için Caesaria olarak 
da adlandırılmıştır. Osmanlı dönemindeki adı, 
şehrin yakınlarında bulunan antik kent kalın-
tılarından dolayı Viranşehir olarak kaydedilir. 
Abdülmecit zamanında Mecidiye adı kulla-
nılmıştır. 1908 yılından itibaren 
bölgenin adı, çok eski zaman-
lardan beri bölgede kurulan 
“Pazar” yerinden dolayı Eskipa-
zar olarak anılır.

Eflani 

Eflani ilçemizin, yaklaşık 3500 yıllık bir geç-
mişi olduğu tahmin edilir. Türk hakimiyeti 
öncesi bir dönem Paflagonya’ya, Türklerden 
sonra bir dönem de Candaroğulları’na mer-
kez olacak kadar önemli bir kenttir.  Osmanlı 
egemenliği altına geçtikten sonra da önemini 
korumuştur. Eflani adının Hulana kelimesin-
den, Paflagonya ülkesinden, Bitinya Hüküm-
darı Nikomedes’in oğlu Pylomenes’ten, Eflan 
Baba adlı erenden, Eflugan ya da İfelfan adlı 
Bey’den geldiği şeklinde görüş-
ler vardır. Bunlar içinde en güçlü 
görüş Paflagonya kelimesinden 
geldiği yönündedir. 

Yenice

Yenice’nin Türkler Anadolu’ya gelmeden 
önce, Hıristiyanlarca önem verilen bir yer ol-
duğu bazı kalıntılardan anlaşılmaktadır. Ye-
nice, alındıktan sonra söylentiye göre Fatih 
Sultan Mehmet, kumandanlarına “Nice oldu? 
şeklinde sorar. Komutanların cevabı “Yenice 
alındı” olmuştur. Bu söylenti zayıf bir görüş-
tür. Çünkü, Yenice’nin Fatih’ten önce Osmanlı 
hakimiyeti altına girdiği bilinmektedir. Bu du-
rum, 1. Murat Dönemi (1362-1389) kayıtla-
rında "Yenice-i İflagan" isminin 
geçmesinden anlaşılmaktadır. 
Yenice adının nereden geldiği 
kelimenin kendi anlamında yat-
maktadır.

Ovacık 

Şirin ve sevimli ilçemiz Ovacık, şehrimiz Ka-
rabük’ün diğer ilçeleri gibi oldukça köklü bir 
geçmişe sahiptir. Burada bulunan birbirinden 
değerli tarihi yer ve eserler bunu doğrular. 
Ovacık’ta Hitit, Lidya, Paflagonyalılar, Galat-
lar, Roma, sonraki dönemlerde Bizans, Sel-
çuklu ve Osmanlı dönemlerinin etkileri görü-
lür. Osmanlı Devleti zamanında 
Avlak, Ulak ya da Şihabeddün 
şeklinde anılan yörenin adı, 
daha sonra coğrafi özelliğinden 
dolayı bu şekilde söylenmiştir.

Yenice

Eskipazar

Eflani Ovacık
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Eski Çağlar 

Genç şehir Karabük’ümüzü, çevre tarihiyle 
ele aldığımızda, merak uyandıran bir geçmişi 
vardır. Gelin hep beraber yöremizin hikayesini 
öğrenelim.

Yöremizin çok eskilere dayanan bir geçmişi 
vardır. Yapılan araştırmalara göre Karabük ve 
çevresinin en eski yerleşim yeri, Eskipazar İl-
çesindeki “Yazıboy” köyüdür. M.Ö. 2500’e ta-
rihlenen buradaki yerleşik hayat, erken bronz 
(Tunç) devrinde başlamaktadır.

Karabük ve çevresi, tarihsel olarak Paflagon-
ya adı verilen bir bölgededir. Coğrafi olarak 
batıda Filyos, doğuda Kızılırmak, kuzeyde 
Karadeniz, güneyde Işık ve Aydos dağ sıra-
ları arasındaki bölgedir. Burası, günümüzde 
Kastamonu, Sinop, Çankırı, Bartın ve Kara-
bük’ün tamamı ile Çorum, Bolu, Zonguldak ve 
Samsun illerinin bir kısmını içerir.  Kaşkalar, 
Hititler, Frigler, Kimmerler, Lidyalılar, Helenler, 
Persler, Pontuslar, Bitinyalılar, Romalılar ve 
Bizanslılar, Türk hakimiyetinden önce bu böl-
gede hüküm sürmüşlerdir.

Karabük’te Yenişehir yerleşimi oluşturulurken 
burada Hıristiyanlık dönemi kalıntılarına rast-
lanılması, çok eski tarihlerde Karabük’te de 
yerleşim olduğunu göstermektedir.

Paflagonya Haritası

Eskipazar / Hadrianoupolis

Eskipazar / Hadrianoupolis

Karabük 

Safranbolu / Hacılarobası Köyü

ÜNİTE 3: ŞEHRİMİ TANIYORUM
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Paflagonya adından ilk bahseden 
kişi İlyada-Odesa Destanları’nın 

ozanı Homeros olmuştur. 
Paflagonyalıların Truva savaşına 
katılıp Truvalılara destek olduğunu 
belirtmiştir.

DÜNDEN BUGÜNE ŞEHRİMİZ

Hititler’in Eflani’de, Frigler’in Ovacık Kışla 
Köy’de (Hesem Değirmeni'nin kapısındaki 
yapıtaşı) yerleştiği bilinmektedir. Roma Dö-
nemi’nde, Eskipazar ilçesinde mozaikleriyle 
ünlü Hadrianoupolis ve Kimistene antik kent-
leri, önemli birer yerleşim merkezi olmuştur. 
 
Karabük yöresinde, Türk hakimiyeti öncesi 
topluluk ve devletlere ait tümülüsler, höyükler, 
kaya mezarları, kabartmalar, şarap işlikleri ve 
tapınaklar gibi bir çok kalıntılar vardır. Bun-
ların en dikkat çekenleri arasında Karabük 
Bulak ve Çavuşlar Köyü tümülüsleri, Safran-
bolu’da Büyük ve Küçük Göztepe tümülüsleri, 
Hacılarobası, Üçbölük tümülüsleri, Ovacık ve 
Eflani’deki kaya mezarları ile Sipahiler Köyü 
Küre havuzu sayılabilir.

Üçbölük Köyü Kaya Mezarı

Üçbölük Köyü Kaya Mezarı

Ovacık / Kaya Mezarı Eskipazar / Hamamlı

Hacılarobası Nekropol
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Türk Hakimiyeti

Son yapılan araştırmalara göre Türkler, Ma-
lazgirt Savaşı öncesinde de Anadolu'ya gel-
mişler ve yerleşmişlerdir. Bunlar içinde, Paf-
lagonya yöresine yerleştiği bilinen Oğuz, 
Kıpçak, Peçenek gibi Türk toplulukları vardır.
 
1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’yu 
fethetmekle görevlendirilen Süleyman Şah’ın 
komutanlarından Emir Karatekin, Çankırı’yı 
fethetmiştir. Ardından 1084 yılında Ovacık, 
Eskipazar, Eflani ve Safranbolu’yu ele geçire-
rek yörenin ilk fatihi olmuştur. Ancak bir süre 
sonra Bizanslılar, Karatekin’i aldatıp bölgeyi 
ele geçirmişlerdir. Bu tarihten sonra yöre, Bi-
zans, Anadolu Selçukluları ve Danişmentliler 
arasında el değiştirmiştir.

Karabük ve çevresinde Türk hakimiyeti, kesin 
olarak 12. yüzyılın sonlarında başlamıştır. Mu-
hiddin Mesud Şah 1196 yılında, o zamanki adı 
Dadybra (Safranbolu) olan kaleyi fethederek 
yörenin ikinci fatihi olmuştur. Kuzeybatı Ana-
dolu, o dönem Anadolu Selçukluları ve Bizans 
arasında sınır bölgesi olduğundan, sık sık el 
değiştirmiştir. 1213 yılından itibaren Karabük 
ve çevresinde Çobanoğulları hüküm sürmeye 
başlamıştır. 

Beylik, 1280 yılında bölgede etkinliğini kay-
betmiştir. Bundan sonra bölgenin hâkimiye-
tinin Candaroğulları’na geçtiği bilinmektedir. 
Eflani, bir dönem Candaroğulları Beyliği’ne 
merkez olmuştur. Bölge, Candaroğulları ile 
Osmanlılar arasında mücadele alanı haline 
gelmiştir. Aynı dönem içinde yörede Umuro-
ğulları da etkili olmuştur.

 Büyük gezgin İbn-i 
Battuta, 1332’de 

yöremizin gözbebeği olan 
Safranbolu’yu ziyaret 
etmiştir. Seyahatnamesi’nde 
o zamanki adı Borlu olan 
Safranbolu için “Burası 
bir tepe üzerinde küçük bir şehirdir. Altında bir 
hendek ve yüksek bir kalesi vardır.” ifadelerini 
kullanmıştır.

Evliya Çelebi:
17. yüzyılda Evliya Çelebi, 

günümüzde Eskipazar’ın 
köyü olan Bayındır ve 

civarını dolaşarak buralara 
Seyahatnamesi’nde yer vermiştir.

Safranbolu 

Eflani / Küre-i Hadid Camii

ÜNİTE 3: ŞEHRİMİ TANIYORUM

Karabük'ün Kandilleri 
Anadolu’nun Türkler tarafından fethi sıra-
sında maddi fetihten önce manevi bir fetih 
gerçekleşmiştir. Yani Anadolu toprakları 
alınmadan önce Türkistan’dan Anadolu’ya 
gelen dervişler, burada yaşayan insanların 
kalbini ve gönlünü çoktan fethetmişlerdi. İşte 
şehrimiz Karabük, her ilçesinde bulunan 
Horasan ereni olarak tarif edilen Karabük’ün 
Kandilleri diyebileceğimiz manevi büyüklere 
sahip güzide bir coğrafyada bulunmaktadır.
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Osmanlılar Dönemi

Karabük ve çevresinin Osmanlılar tarafından 
ilk ele geçirilişi, tam olarak bilinmemektedir. 
Yöre, 1420’lere kadar Osmanlı Devleti ile Can-
daroğulları arasında el değiştirmiştir. 1420’ler-
den sonra II. Murat döneminde kesin olarak 
Osmanlı egemenliği altına girmiştir. O dönem 
Karabük ve çevresi, Safranbolu’ya, Safranbo-
lu da kaza olarak Bolu Sancağı’na bağlıdır.

Safranbolu, 16. yüzyılda oldukça bayındır 
sayılırdı. Bu sebeple kaynaklarda Safranbo-
lu'dan bahsedilirken şehir tâbiri kullanılmıştır. 
Safranbolu, 17. yüzyılda kültürel ve ekonomik 
olarak en yüksek düzeye ulaşmıştır. Aynı de-
virde Cinci Hoca, Köprülü Mehmet Paşa gibi 
Osmanlı saray ve devlet adamları yöreye 
önemli eserler katmıştır. Özellikle 18. yüzyıl 
sonunda sadrazamlık (başbakanlık) yapan İz-
zet Mehmed Paşa da şehre su kemerinden 
saat kulesine, cami ve kütüphaneye bir çok 
eser kazandırarak yöre tarihinde unutulmaz 
bir yer edinmiştir. 

Karabük şehri kuruluncaya değin Safranbolu, 
yöre merkezi olma özelliğini koruyacaktır.

DÜNDEN BUGÜNE ŞEHRİMİZ

Günümüzde Kent Tarihi Mü-
zesi olan binanın bulunduğu 
yer tarihte Safranbolu Kale-
si’nin yeridir.

Safranbolu / Saat Kulesi

Safranbolu / Cinci Hamamı

Safranbolu / İzzet Mehmed Paşa Camii

Safranbolu  / Tarihi Hükümet Konağı 

“...
Asırlarca öncesi üç vadiye kurulmuş 
Candaroğulları’ndan Osmanlılara kalmış.
...”                            Asım Yazar
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Birinci Dünya Savaşı’nda yöre askerlerinin 
katıldığı tek cephe, elbette Çanakkale Muha-
rebeleri değildi. Kafkas Cephesi’nden Galiç-
ya Cephesi’ne, Medine Müdafaası’ndan, Kut 
Zaferi’ne ve Suriye Filistin Cepheleri’ne kadar 
savaşın pek çok cephe ve muharebelerine de 

katılmışlar ve şehitler vermişlerdir.
Mondros Mütarekesi sonrasında İtilaf Dev-
letleri’nin Anadolu topraklarını işgal etmeleri, 
tüm yurtta olduğu gibi Safranbolu’da da üzün-
tüyle karşılanmıştı. Nitekim, Safranbolu’nun 
önde gelen eşrafından birçok kişi, Mustafa 
Kemal henüz Havza’dayken gönderdikleri 
telgrafla, kanlarının son damlasına kadar mü-
cadele isteklerini belirtmişlerdir. Safranbolu 
Rumları da 30 Nisan 1921 tarihinde Anadolu 
Ajansı’na gönderdikleri telgrafla Milli Müca-
dele’yi desteklediklerini belirtmişlerdir.

“Bir kahraman takım ve de Yahya Çavuş’tular
Tam üç alayla burada gönülden vuruştular                                   
Düşman tümen sanırdı bu şahane erleri                                        
Allah'ı arzu ettiler, akşama kavuştular”

Safranbolu Akverenli Bürokrat Şairimiz Nail 
Memik ‘in Çanakkale’de Yahya Çavuş ve 
arkadaşları için yapılan şehitlikteki abidede 
yazılı dörtlüğü.

Safranbolu, sahip olduğu ekonomik gücü ve 
insan kaynaklarını Milli Mücadele sırasında 
büyük özveriyle kullanmıştır. Bu savaşta ordu-
nun ayakkabı ihtiyacı, büyük ölçüde Safran-
bolu’dan karşılanmıştır. Yemeniciler Arastası 
(çarşı) üretimiyle orduya nefes aldırmıştır. Or-
duya çok sayıda asker de gönderen Safranbo-
lu en çok şehit veren kentler arasındadır. Milli 
Mücadele döneminde Dr. Ali Yaver (Ataman) 
Bey ile Eczacı Hidayet (Derman) Bey öncülü-
ğünde kurulan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve 
bölgedeki Kuva-yı Milliye faaliyetleri, yöremiz 
için büyük önem taşımaktadır. 

ÜNİTE 3: ŞEHRİMİ TANIYORUM

Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele 
Yılları

Birinci Dünya Savaşı’na Osmanlı Devleti de 
katılınca, ülkenin her köşesinden askeri birlik-
ler oluşturularak çeşitli cephelere asker sevki-
yatı yapılmıştır. Karabük, Safranbolu, Ulus ve 
Eflani yöresi askerlerinden de 42. Alay tertip 
edilmiştir. 

42. Alay,  Birinci Dünya Savaşı’nın Türk ve 
dünya tarihi açısından en önemli cephesi 
olan Çanakkale Cephesi’ne gönderilmiştir. 
Askerler, 1914 yılının Ağustos ayında, Safran-
bolu’nun Harmanlar mev-
kiinde yöre halkının da 
katıldığı büyük bir törenle 
uğurlanmıştır. Bu alaydan 
geri dönebilenlerin sayı-
sı 7-8 kişidir. Safranbolu 
askerlik şubesi kayıtların-
dan anlaşıldığına göre I. 
Dünya Savaşı sırasında 
yöreden 1.686 kişi şehit 
olmuştur. 
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DÜNDEN BUGÜNE ŞEHRİMİZ

ETKİNLİK 3-8
Bizler de büyüklerimizden duyduğumuz o yıllara ait onların duyduklarını ve 
bildiklerini derleyip bir duvar gazetesi hazırlayalım.

Mehmet Akif’in “oğlum gibi sevdiğim” diye hitap ettiği Safranbolulu Tahir Karauğuz 
Kastamonu’da Hüsnü Bey ile birlikte İstiklal Marşı’nı Açıksöz gazetesinde yayınla-
yarak Anadolu’ya duyurmuşlardır.

Cumhuriyetin 
ilanı sürecinde 
de aslen 
Safranbolulu bir 
büyüğümüzün 
sürece katkı 
sağladığı 
görülmüştür. Atatürk’ün Nutuk’unda 
da bahsettiği Osmanlı Devleti’nin 
son vakanüvisi (resmi tarihçi) ve 
o dönem mebus (milletvekili) olan 
Abdurrahman Şeref Bey, tartışmalar 
sürerken Cumhuriyet için “Doğan 
çocuğun adıdır” diyerek tartışmalara 
son noktayı koymuştu.

Hilal Ahmer (Kızılay) ve Türk Tayyare 
Cemiyeti, Kurtuluş Savaşı sonrasında 
ülke genelinde yardım faaliyetleri 
başlatmıştı. Bunun sonucunda 250 
civarında tayyare (uçak) üretilmiş veya 
satın alınmıştır. Bu kapsamda 1928-1930 
yılları arasında Safranbolu halkından 
toplanan yardımlarla Breguet XIX - 
A-2 keşif uçağı alınmıştır. Bu uçağın 
Safranbolu'da iniş ve kalkış yapabileceği 
uygun bir alan yoktu. Bundan dolayı 30 
Ağustos 1931 tarihinde Kastamonu'da 
yapılan bir törenle uçağa ZAFRANBOLU 
adı verildi. Bu uçak hava kuvvetlerimize 
armağan edilmiştir. Bu uçağın temsili, 
Safranbolu’da sergilenmektedir.

Cumhuriyet Döneminde Karabük Yöresi
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1925 yılından itibaren, ülkemizde demir çelik 
sanayinin kurulması için araştırmalar başla-
mıştı. Bu kapsamda yurt dışından uzmanlar 
getirilmişti. Yoğun araştırmalar sonucunda te-
sislerin kurulacağı yer olarak Karabük seçildi. 
Bugün fabrikanın olduğu yer, o dönem çeltik 
tarlası olarak kullanılmaktaydı. Çeltikten çeli-
ğe giden süreç 3 Nisan 1937’de Karabük De-
mir-Çelik Fabrikaları’nın temelinin atılmasıyla 
başladı. Karabük şehri, varlığını demir ve çe-
lik fabrikasına borçlu olacak ve o sayede ya-
şayacaktı. 10 Eylül 1939’da ilk Türk demirinin 
dökümü de Türk ekonomik bağımsızlığı için 
oldukça değerliydi. 

 Karabük Demir Çelik Fabrikaları ku-
rulduğu yıllarda burada çalıştırılmak 
üzere, cezaevlerinden mahkum işçi-
ler de getirilmişti. 

 Türkiye’nin ilk özel girişimcisi 
ve havacılık tarihimizin efsane 
ismi Nuri Demirağ, Karabük De-
mir Çelik Fabrikaları’nda müte-
ahhit olarak katkı sağlamıştı.

Cumhuriyet’in ilk kadın milletvekillerinden 
ve ilk kadın hekimlerinden Dr. Fatma 
Şakir Memik yöremizden yetişmiştir.

ÜNİTE 3: ŞEHRİMİ TANIYORUM

Demir Çelik Fabrikası Temel Atma Töreni

Kara Tren Karabük’te

Demir Çelik Fabrikası

antik çağ: Tarih öncesi çağ
bayındır: Mamur, kalkındırılmış,yol, 
köprü, han, hamam ve çeşme gibi 
eserlerle donatılmış
Hilali Ahmer: Kızılay
Kuvayı Milliye: Milli güçler, Kurtuluş
Savaşı’ndaki milli direniş örgütleri
Müdafai Hukuk Cemiyeti: Milli 
Mücadele yıllarında Türk milletinin 
ve vatanının haklarını savunmak 
amacıyla kurulan sivil kuruluş
seyahatname: Gezi kitabı
tayyare: Uçak
tümülüs: Eski çağlarda toprak 
yığıntısı ve tepecik şeklindeki 
mezarlar
vakanüvis: Resmi devlet tarihçisi

Yerel Tarih
Sözlüğü
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Fabrika için yabancı mühendisler istihdam 
ediliyor ve yurt dışına öğrenciler gönderiliyor-
du. Karabük’ün şehir planını üstlenen mimar 
Prost’un en başarılı işlerinden biri de Yeni-
şehir’di. Karabük bir Cumhuriyet projesiydi. 
Cumhurbaşkanlarımızdan İsmet İnönü ve 
Celal Bayar defalarca şehri ziyaret etmişler-
di. Şehrimiz Karabük, ülkemizin bir zamanlar 
dışarıya açılan penceresiydi. Yabancı devlet 

DÜNDEN BUGÜNE ŞEHRİMİZ

Neleri Okumalıyım?

Karabük ve çevresinin tarihine ilgi duyanlara 
tavsiye edilecek belli başlı kitaplar şunlardır:
 
1.Merhum avukat ve araştırmacı Hulusi Yazı-
cıoğlu ve Mustafa Al’ın beraberce yazdıkları 
“Safranbolu- Karabük-Ulus-Eflani Tarihçe-Kay-
naklar” kitabı,

2.Hulusi Yazıcıoğlu’nun “Küçük Osmanlı’nın 
Öyküsü Safranbolu Tarihi” kitabı,

3.Avukat, bürokrat ve yazar Kızıltan Ulukavak’ın 
“Bir Safranbolulunun Penceresinden Safran-
bolu, Gözlemler- Derlemeler-Denemeler”kitabı,

4.Araştırmacı yazar Ünsal Tunçözgür’ün “Dün-
den Bugüne Safranbolu”kitabı, 

5. Eğitimci-tarihçi Hür Kalyoncu’nun “Zaman, 
Mekan ve Anılarla Karabük”kitabı, “Cumhuri-
yet Kenti Karabük”, “Tarih İçinde Safranbolu” 
kitapları.

6. Araştırmacı din adamı Hüseyin Lütfi, Ersoy’un 
“Karabük’ün Köyden Kente Dönüş Öyküsü Karabük 
Tarihi”, “Karabük’e Dikilen Demirden Fidan: Belge-
lerle Demir Çelik Fabrikası’nın Kurulma Süreci Ve 
Karabük” kitapları,

7. Gazeteci ve araştırmacı yazar Aytekin Kuş’un 
“Belediye Başkanı Gadartalıoğlu Osman Akın’ın 
Özel Arşivinden Bir Zamanlar Safranbolu (1931-
1946)” kitabı,

8. Araştırmacı yazar Mehmet Kütükçüoğlu’nun 
“Safranbolu Gezi Rehberi” ile “Türkiye’nin İlk Ağır 
Sanayi Kenti Karabük” kitapları.

Nereleri Gezmeliyim?

Karabük ve çevresinin tarihine ilgi duyanlar Ka-
rabük’ün tren istasyonunu ve Yenişehir semtini, 
Eskipazar’da Hadrianapolis ve Kimistene’yi, Saf-
ranbolu’da Çarşı kısmını ve müzelerini, Üçbölük ve 
Hacılarobası köylerini, Eflani ve Ovacık’ı gezerek 
daha fazla bilgi sahibi olabilirler.

adamları Türkiye’ye geldikleri zaman ilk ziya-
ret ettikleri şehirlerden birisi de Karabük ol-
muştur. Bunlar arasında Irak Kralı II. Faysal 
(1955), İran Şahı Rıza Pehlevi ve eşi Prenses 
Süreyya (1956), Afgan Kralı Zahir Han (1956) 
ve Habeşistan Kralı Haile Selasiye (1957) sa-
yılabilir. 
Şehrimizin heyecan verici hikayesi, daha nice 
birbirinden ilginç ayrıntılarla doludur.

İran Şahı Rıza Pehlevi ve Eşi Prenses Süreyya 
Karabük’e Ziyaretleri

Japonya Büyükelçisi’nin Karabük’e Ziyaretleri



76 ŞehrimizKARABÜK

KOMŞULARIMIZ VE KARDEŞ ŞEHİRLERİMİZ

Evliyalar Şehri: Kastamonu

Evliyalar şehri olarak da bilinen Kastamonu, 
Anadolu'daki en eski şehirlerden biridir. Şe-
hirde, Antik Çağ ve Türk-İslâm dönemine ait 
birçok tarihi eser vardır. Paflagonya, Bizans, 
Çobanoğulları, Candaroğulları ve Osmanlı ha-
kimiyetinde kalan Kastamonu, Cumhuriyetin 
ilanıyla Türkiye'nin 37. ili olarak yerini almıştır. 
İlde iki çeşit iklim hüküm sürer. Kuzeyinde Ka-
radeniz iklimi, güneyinde ise İç Anadolu'nun 
kara iklimi görülür. Kastamonu nüfusu, 2019 
yılı nüfus sayımına  göre 379.405'tir. Safran-

Karabük ile Kastamonu'nun Benzer ve Farklı Yönlerini Yazınız
Benzer Farklı

Karabük ile Zonguldak'ın Benzer ve Farklı Yönlerini Yazınız
Benzer Farklı

Kara Elmas Kenti: Zonguldak

Karadeniz kıyısında bulunan şehir, özellik-
le limanıyla Türkiye'nin Karadeniz ülkeleriyle 
arasındaki deniz ticaretinde önemli bir yere 
sahiptir. Ayrıca Türkiye'de kara elmas da de-
nen taşkömürü madeninin en çok çıkarıldığı 
yerdir.  Bölgede sırasıyla Hititler, Bizans, Ce-
nevizliler, Candaroğulları ve Osmanlılar ha-
kimiyet kurmuştur. Zonguldak'ta her mevsim 
yağışlı Karadeniz iklimi görülmektedir. Zon-
guldak nüfusu 2019 yılı nüfus sayımına göre 
596.053'tür. Ereğli ilçesinde demir çelik fabri-
kası yer almaktadır. 

bolu evleriyle benzer mimari özellikte evlere 
sahiptir. Etli ekmek ve banduma, Kastamo-
nu'nun meşhur yemekleridir. 

ÜNİTE 3: ŞEHRİMİ TANIYORUM
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KOMŞULARIMIZ VE KARDEŞ ŞEHİRLERİMİZ

Karabük ile Bolu'nun Benzer ve Farklı Yönlerini Yazınız
Benzer Farklı

Karabük ile Bartın'ın Benzer ve Farklı Yönlerini Yazınız
Benzer Farklı

Yeşilin ve Mavinin Sentezi: Bartın

Bartın, Batı Karadeniz bölümünde bulunan 
bir ilimizdir.  1991 yılında, Zonguldak ilinden 
ayrılarak Türkiye'nin 74. ili olmuştur. Bölgede 
sırasıyla Hititler, Bizans, Cenevizliler, Canda-
roğulları ve Osmanlılar hakimiyet kurmuştur. 
Bartın'da genel olarak Karadeniz iklimi etkili 
olmaktadır. Bartın’ın nüfusu, 2019 yılı nüfus 
sayımına göre 198.249'dur. Deniz kıyısında 
şirin bir ilçesi olan Amasra, her yıl yerli ve ya-
bancı birçok turisti ağırlamaktadır. 

Köroğlu’nun Memleketi: Bolu

 Bolu İli, 8,276 km² yüzölçümü ile Karadeniz 
Bölgesi’nin Batı Karadeniz bölümünde yer 
alır. Frigler, Persler, Bizans ve Osmanlı haki-
miyetinde kalan Bolu, 10 Ekim 1923'te il vas-
fını alarak Türkiye'nin 14. ili olmuştur. Bolu, 
genellikle Karadeniz iklim tipinin içinde yer 
almaktadır. Bunun yanında güneybatı bölüm-
lerinde İç Anadolu karasal iklim tipleri de gö-
rülmektedir. Bolu nüfusu 2019 yılı nüfus sayı-
mına göre 316.126'dır. Birçok göle ev sahipliği 
yapan Bolu, doğasıyla gelen turistlerin büyük 
beğenisini kazanmaktadır. Ankara–İstanbul 
karayolu üzerinde bulunan Bolu’ya sadece 
kara yolu ile ulaşım sağlanabilmektedir.
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Seymenler Diyarı: Çankırı
Çankırı, Orta Anadolu'nun kuzeyinde, Kızılırmak 
ile Batı Karadeniz ana havzaları arasında yer 
almaktadır. Eski Çağda Paflagonya bölgesinde 
yer alan şehir, M.Ö. 25'te Roma imparatorluğu-
nun topraklarına katılmıştır. Kastamonu'ya bağlı 
olarak Selçuklular ve Osmanlıların hakimiyetin-
de kalan Çankırı, Cumhuriyet’in ilanından sonra 
18. ilimiz olarak yerini almıştır. Çankırı'da genel-
likle İç Anadolu Bölgesi’ne özgü karasal iklimin 
etkisi görülmektedir. Çankırı nüfusu, 2019 yılı 
nüfus sayımına göre 195.789'dur. Çankırı’da 
zengin kaya tuzu yatakları bulunmaktadır.

Bozkırdaki Güzellik: Çerkeş

Çankırı'nın kuzeyinde bulunan bir ilçe olan Çerkeş, 
aynı zamanda Eskipazar ile sınır komşusudur. 2019 
yılı nüfus sayımına göre ilçenin nüfusu 16.792'dir. İlçe 
merkezi denizden 1140 metre yükseklikte kurulmuştur. 
1990 yılında açılan et ve entegre tesisleri Ortadoğu ve 
Balkanların en büyük tesisi olarak hizmete girmiştir. 

Karabük’ün Kardeş Şehirleri:

Ağır Sanayi Şehri: Aliağa

İzmir'in kuzeyinde denize kıyısı olan bir ilçesidir. Alia-
ğa'nın iklimi yazları sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı 
Akdeniz iklimidir. 2019 yılı adrese dayalı nüfus sayım-
larına göre İlçenin nüfusu 96.974'tür. İlçenin ekonomi-
si, petrol rafinerisi (petrolün işlendiği tesis) ve gemi 
söküm tesislerine dayanır.   

Tataristan’da Sevimli Bir Kent: Nurlat

Nurlat, Rusya’nın Tataristan Cumhuriyetine bağlı Kon-
durça Nehri kıyısında yer alan bir şehirdir. Yüzölçümü 
23 km² olan Nurlat’ın 2015 yılı nüfusu 33.100’dür.

ÜNİTE 3: ŞEHRİMİ TANIYORUM

Karabük ile Bolu'nun Benzer ve Farklı Yönlerini Yazınız
Benzer Farklı
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KOMŞULARIMIZ VE KARDEŞ ŞEHİRLERİMİZ

Kurtuluş Savaşının Karargahı: Keçiören

Keçiören, Ankara'nın merkez ilçelerinden biridir. Nüfu-
su 939.161 olan Keçiören, Ankara'nın en kalabalık ikin-
ci ilçesidir. Keçiören'de bulunan  Atatürk'ün Kurtuluş 
Savaşı hazırlıkları sırasında karargâh olarak kullandığı 
Ziraat Mektebi binası, Meteoroloji İşleri Genel Müdür-
lüğü binası olarak kullanılmaktadır. Atatürk'ün kullan-
dığı oda ise koruma altına alınmıştır. 

Eskipazar’ın Kardeş Şehirleri:

Eflani’nin Kardeş Şehri:

Türkiye’nin Son İli: Düzce

1999 yılında Bolu’dan ayrılarak Türkiye’nin 81. ili olarak 
yerini almıştır. 1999 yılında yaşanan yıkıcı deprem so-
nucunda büyük zarar görmüştür. Günümüzde sanayi 
faaliyetlerinin yanı sıra tarım hayvancılık ve ormancılık 
halkın temel geçim uğraşları arasında yer almaktadır.  

Şirin Kent: Baltac

Baltac Rusya’nın Tataristan Cumhuriyeti’nde Shosh-
ma Nehri yanında kurulmuş idari bir yerleşim yeridir. 
Baltac Şehri’nin geçmişi 17. yüzyıla kadar dayanır. 2010 
yılı nüfusu 7710’dur. Genelde ekonomisi tarımsal faali-
yetlere dayanır. 

Safranbolu’nun Kardeş Şehirleri:

Çeşm-i Cihan: Amasra 

Tarihi ve turistik özellikleriyle ön plana çıkan Amasra 
Bartın ilimizin bir ilçesidir. Şehir fethedilirken rivayete 
göre Fatih Sultan Mehmet şehre hakim bir tepeye gel-
diğinde hayranlığını belli etmek için şu sözü sarf et-
miştir; "Lala, lala!, Çeşm-i Cihan bu mu ola" ve kaleye 
haber gönderir : " Bu kadar güzel bir yere zarar vererek 
almak istemem kalenin anahtarını bana getiriniz.” de-
miş ve bu isteği yerine getirilmiştir. 
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ÜNİTE 3: ŞEHRİMİ TANIYORUM

Avrupa’da İslam’ın İlk Kabul Edildiği Yer: Bolgar

Rusya'nın Tataristan Cumhuriyet'inde yer almaktadır. 
Avrupa’da İslam’ı kabul eden ilk Türk devleti olarak bi-
linen İtil Bulgar Devleti, Bolgar kentinde kurulmuştur. 
İlk kurulduğu yıllarda, Londra ve Paris'ten daha geliş-
miş olan ticaret, bilim ve sanat merkezidir. 2014 yılın-
da, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmiştir. 

Rusya Ekonomi Başkenti: Alabuga

Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nde bulunan bir 
şehirdir. Şehir, Kama Nehri'nin sağ kıyısında başkent 
Kazan'ın 200 km doğusunda yer almaktadır. Rusya’da 
özel ekonomi bölgesi olarak kabul edilen kent, Rus 
ekonomisine en büyük katkıyı sunan yerdir.

Türkiye’nin Yönetim Merkezi: Çankaya

Çankaya, Ankara iline bağlı bir ilçedir. Ankara ilinin 
orta kesiminde bulunan ilçe, Ankara'nın başkent olma-
sı ile birlikte Türkiye'nin yönetim merkezi durumuna 
gelmiştir. Çankaya, yerleşik nüfusu 944.609'dur. Bu 
açıdan Ankara'nın en büyük ilçesi konumundadır. Tür-
kiye'nin en kalabalık ilçelerinden biri olarak pek çok il-
den nüfusu daha fazladır. Gün içinde nüfusu 2 milyona 
kadar çıkabilmektedir. 

Yunanistan’daki Safranbolu: Skydra

Skydra, Yunanistan'ın kuzeyinde bulunan 5.000 nüfus-
lu küçük bir yerleşimdir. Skydra'nın bizle olan bağı ise 
Lozan Barış Antlaşmasın’da alınan mübadele kararı 
gereği Safranbolu'da yaşayan Rumların buraya yerleş-
meleridir.
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Moğolistan’daki Kazak Şehri: Bayan Ölgii

Bayan Ölgii ili, Moğolistan'ın en batısında yer al-
maktadır. 2013 yılı itibariyle nüfusu 90.404 olan ilin 
merkezi Ölgii’dir. Etrafı yüksek dağlarla çevrili olan 
Ölgii şehri, deniz seviyesinden 1710 metre yüksek-
likte kurulmuştur. Kazak kültürünün bolca hisse-
dildiği şehirde önemli bir nüfus Kazak Türkçesi 
konuşmaktadır. 

Orta Asya’nın Pazarı: Oş

Oş, “Güneyin Başkenti” olarak adlandırılan, Kırgızis-
tan’ın en büyük ikinci şehridir. Şehrin 3000 yıllık geç-
mişi olup, genel olarak Orta Asya'nın pazar şehri görü-
nümündedir. Oş, 8. yüzyılda İpek Yolu boyunca yapılan 
ipek üreticiliğinin merkezi olarak tanınmıştır. 260 bin 
insanın yaşadığı Oş, 2019 yılı Türk Dünyası Kültür Baş-
kenti seçilmiştir. Hz. Süleyman'ın ziyaret ettiği düşünü-
len Süleyman Dağı, UNESCO tarafından Dünya Kültür 
Miras Listesi’ne alınmıştır. 

İncisiyle Meşhur Bir İnci: Ohri

Ohri şehri, Makedonya'nın güneybatısında bulunan 
incisiyle meşhur Ohri Gölü kıyısında kurulmuştur. 
1395-1912 yılları arasında Osmanlı egemenliğinde ka-
lan şehirde çok sayıda Osmanlı eserleri yer almaktadır. 
Burada, Safranbolu evlerine benzer mimari yapıda ev-
ler bulunmaktadır. Şehir ve Ohri  Gölü, UNESCO tara-
fından Dünya Mirası Listesi’ne dâhil edilmiştir.

Bulgaristan’daki Amasra: Nesabar

Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısında Burgaz'a bağlı bir 
kasabadır. Yarımada üzerine, yaklaşık 3000 yıl önce 
kurulmuş olan Nesabar, Avrupa’nın en eski yerleşim 
yerlerinden birisidir. 1985 yılında UNESCO’nun Dün-
ya Kültür Mirası Listesi’ne girmiştir. Roma ve Bizans 
döneminden kalma tarihi eserleri ve Arnavut kaldırımlı 
şirin sokaklarıyla ünlü bir tatil kasabasıdır.

KOMŞULARIMIZ VE KARDEŞ ŞEHİRLERİMİZ



Tırnak İle - Toynak İle

Ne taşıt
Ne iş makinası,
Kamyon dozer, ne gezer…
Katır
Güven ve sabrın simgesi
Bir numaralı yardımcı
Tek ondan hayır var…
Dehleye-ehleye
Durmaksızın gündüz gece
İki yılda tüttü bacalar
Geçildi üretime…
Böyle fokurdadı ilk demir
Şekillendi böylecene…
Şimdinin
Fabrika kuran fabrikasının
İşte, kısa öyküsü, anısı bu.
Katırla çıkılan yolun 
Hayırlı sonu…
Ve işte
Türk sanayii böyle doğdu.

Tahsin Şentürk

Fotoğraf: Ara GÜLER
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2. İlimizin doğu yönündeki komşusu
5. Karabük ve çevresinin eski çağlardaki ismi
6. Safranboluyu Dünya miras listesine alan kuruluş
8. Karabük'ün en yüksek noktası
9. Karabük'ün il olmadan önce bağlı olduğu il.
11. Eflani'nin simgesi olan hayvan
12. Karabükün nüfusu en az olan ilçesi

1. Hadrianoupolis antik kentinin yer aldığı ilçemiz
3. Yöremizde Osmanlı Devletinden önce egemen 
olan devlet.
4. Yenice ilçemizdeki ağaç müzesine verilen isim
7. Karabük'ün ormanları ile meşhur ilçesi
10. Makedonya'da yer alan Safranbolu'nun kardeş 
şehri

Soldan Sağa Yukarıdan Aşağıya

B U L M A C A



Özelleştirmenin hâlâ tartışıldığı şu günlerde, ülke-
nin en büyük ağır sanayi tesisine, çalışanı ve yöre 

halkıyla birlikte sahip çıkıp Kardemir adıyla kâra geçi-
ren insanların şehridir Karabük.



ŞEHRİM
ÇALIŞIYOR 

ÜNİTE 4

KONULAR

ŞEHRİMİZDE ULAŞIM

ŞEHRİMİZİN EKONOMİSİ

ŞEHRİMİZDEKİ ZANAATLAR

ŞEHRİMİZDE TURİZM
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ÜNİTE 4 ŞEHRİM ÇALIŞIYOR

ŞEHRİMİZİN EKONOMİSİ

SANAYİ

Ekonomisi endüstri ve ticarete dayalı bir il 
olan Karabük, Türkiye’de ağır sanayinin ku-
rulduğu ilk yerdir. Bu özelliğiyle Türk sanayisi-
nin kurulmasına öncülük etmiştir. Ağır sanayi 
deyince  akla ilk gelen kuruluş, temeli 3 Ni-
san 1937’de atılmış olan demir çelik İşletme-
leridir. Fabrikanın varlığına bağlı ortaya çıkan 
haddehaneler de ilimizin ekonomisine önemli 
katkılar sağlamaktadır. Karabük Demir Çelik 
İşletmeleri, çağın koşullarına uygun olarak bir 
takım değişimler yaşamıştır. 1995 tarihinde 
ise, özelleştirme kapsamında adı Kardemir’e 
dönüşmüştür. Yeni yapılanmanın gerçekleş-
mesiyle birlikte Kardemir, ülkemizin sayılı şir-
ketleri arasına girmeyi başarmıştır.

İlimiz ekonomisi, imalat sanayine bağlı olarak 
gelişmiştir. Özellikle demir-çelik ürünleri üre-
ten tesisler ve çimento fabrikası, merkez ilçe-
de faaliyette bulunmaktadır. Gıda üretimine 
yönelik tesisler ise Safranbolu ilçemizde yo-
ğunlaşmıştır. Doğal mineralli içme suyu ve do-
ğal maden suyu şişeleme tesisleri ise Eskipa-
zar’da faaliyet göstermektedir. Planlı kalkınma 
dönemine girildikten sonra, sanayi yatırımları-
nı bölgeye çekmek, istihdam yaratmak ve art-
tırmak, ülke ekonomisine katkıda bulunmak 
üzere küçük sanayi siteleri ve organize sanayi 
bölgeleri uygulamalarına başlanmıştır. Küçük 
sanayi siteleri küçük ölçekli (konfeksiyon, ima-

lat atölyeleri, metal eşya ve makine imalatha-
neleri, orman ürünleri imalathaneleri, otomobil
bakım servisleri), organize sanayi bölgesi ise 
orta ölçekli işletmeleri (tekstil, cam, gıda, de-
mir ve  çelik, orman ürünleri sanayi) bir araya 
getirmesi bakımından önemlidir. Sanayileş-
menin getirdiği iş imkanları, Karabük ilimizin 
merkezini ve Safranbolu ilçemizi diğer ilçelere 
göre nüfus bakımından öne geçirmiştir.

ETKİNLİK 4.1
Cumhuriyetin ilanından sonra, Atatürk’ün 
sanayileşme yolunda aldığı karar üzerine 
Türkiye’nin ilk büyük ölçekli entegre de-
mir çelik tesislerinin kurulması çalışmala-
rına 1932 yılında başlanmıştır. Ağır demir 
sanayinin kuruluş yerinin tespiti için Sü-
merbank ve Erkân-ı Harbiye incelemeler-
de bulunmuştur. İnceleme sonucunda, bu 
kuruluşun yeri için Karabük seçilmiştir. Bu 
yatırım için Karabük’ün taşıdığı uygun ko-
şullar nelerdir? Aşağıya sıralayınız.

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

Kardemir A.Ş.
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ŞEHRİMİZİN EKONOMİSİ

ULAŞIM

İlimizin çevre illerle ve bölgeyle başlıca bağ-
lantıları karayolu ve demiryolu ile sağlan-
maktadır. Karabük’te demir çelik fabrikasının 
temelleri atılmadan önce, buradan demir yolu-
nun geçmiş olması fabrikanın kuruluş yerinin 
belirlenmesinde önemli bir etken olmuştur. 
Denizyolu ulaşımına ise Zonguldak ve Bar-
tın’dan erişilebilmektedir. Havaalanı olarak ise 
en yakında Çaycuma-Saltukova ve Kastamo-
nu havaalanları bulunmaktadır.

Filyos Projesi kapsamında yer alan çok önemli projelerden 
birisi de liman ile ilgilidir. Filyos Limanı Projesi tamamlandı-
ğı takdirde, ilimizde özellikle demir çelik sektöründe faaliyet 
gösteren işletmelerin ithalat ve ihracat ile ilgili ulaşım sorun-
ları büyük ölçüde giderilmiş olacaktır. Üretilen ürünlerin dış 
ülkelere satımı yada yurt dışından getirilecek hammaddelerin 
uluslar arası piyasadan deniz yoluyla  temini konusunda Fil-
yos Limanı, hayati değer taşımaktadır. Zonguldak'ın Çaycuma 
ilçesine bağlı Filyos beldesinde yapılacak olan proje, Osmanlı 
Padişahı 2. Abdülhamit döneminde gündeme gelmiştir. Sultan 
Abdülhamit döneminde hazırlanan “Anadolu'da Genel Üretim 
Raporu”nda Filyos Nehri üzerinde açılacak kanal vasıtasıyla 
gemilerin Gökçebey ilçesine kadar girerek yükleme-boşaltma 
y a p a b i l e c e ğ i 
düşüncesi or-
taya atılmıştır. 
Uluslararası bir 
ticaret ve sanayi 
alanı oluşturul-
masına dayanan  
yatırım hayali, 
yakın bir gele-
cekte  gerçeğe 
dönüşecektir.

İlk özel sektör çelik sanayiciliğinin başladığı 
merkezdir Karabük.
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ÜNİTE 4: ŞEHRİM ÇALIŞIYOR

TİCARET

Ticaret sektörü, Karabük ekonomisinde sanayiden sonra ikinci sırada yer alan önemli bir sek-
tördür. Karabük’te ticari faaliyetler, genellikle Kardemir ve demir çelik sektöründeki diğer işlet-
meler tarafından üretilen sanayi ürünleri ile metal eşya ve makine ekipmanları, orman ürünleri, 
konfeksiyon, çimento, hayvancılık ve tarım ürünleri üzerinde yoğunlaşmış durumdadır. Sahip 
olduğu tarihi ve doğal güzelliklere bağlı olarak, son yıllarda turizmde yaşanan canlanma, Kara-
bük ticaretini olumlu yönde etkilemiştir.

Kardemir A.Ş. Tomruk Deposunun Üstten Görünümü

Seracılık Faliyeti

Tekstil Fabrikası

Fırıncılık

Hayvancılık

Cumhuriyet döneminde ilk işçi sendikasının kurulduğu kenttir Karabük.



89ŞehrimizKARABÜK

ŞEHRİMİZİN EKONOMİSİ

YER ALTI KAYNAKLARI

Türkiye’nin ilk demir-çelik entegre tesisi olan 
Kardemir’in bulunduğu şehir, bir sanayi şehri 
olarak doğmuş ve demirçelik alanında faaliyet 
gösteren çok sayıda işletmeye sahiplik etmiştir. 
Son yıllarda önemli traverten rezervleri tespit 
edilerek işletmeye açılmış, doğal taş işleme te-
sislerinin kuruluş çalışmaları hızlanmıştır.
 
İlimizde önemli endüstriyel hammadde kaynak-
ları ortaya çıkarılmıştır. Bunlar başta dolomit ve 
kuvarsit olmak üzere traverten, feldspat, mer-
mer ve bentonit olarak sıralanabilir. Endüstriyel 
hammadde içeren bu yataklar Eskipazar, Eflani 
ve Merkez ilçede yoğunlaşmıştır. 

Eskipazar ilçesi dolomit, traverten ve bentonit 
yataklarına ev sahipliği yaparken, kuvarsit ve 
mermer yataklarına Eflani ilçesinde rastlan-
maktadır. Ülkemizin dünyaca tanınmış birkaç 
mermer çeşidinden birisi olan rustik yeşil, Tür-
kiye’de sadece Karabük’te bulunmaktadır. An-
cak ilimizde özellikle Eflani ve Safranbolu’da 
bulunan yataklardan çıkarılan mermer ile Eski-
pazar’dan çıkarılan travertenler, genellikle blok 
halinde il dışındaki işleme tesislerine gönderil-
mektedir.  Merkez ilçede de feldspat ve dolomit 
yatakları yer almaktadır.

Yeraltı suları bakımından Eskipazar/Akkaya’da 
kaplıca amaçlı kullanılmaya uygun 26-33 °C 
sıcaklıkta ve 4,8 lt/sn debili kaynak bulunmak-
tadır. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istira-
hatgahı olan  Anıtkabir’deki zafer ka-
bartmaları, şeref holü dış duvarları ve 
tören meydanını çevreleyen kolonların 
yapımında, aynı zamanda şu andaki 
TBMM binasının iç kısımlarında  kulla-
nılan  taşın adını ve hangi ilçemizden  
çıkarıldığını biliyor musunuz?

Eflani ilçemizden cam hammaddesi 
olan kuvarsit(silis kumu)çıkarıldığını 
biliyor muydunuz?
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YER ÜSTÜ KAYNAKLARI

İlimiz, yer üstü kaynakları bakımından da zen-
gin bir potansiyele sahiptir. Özellikle akarsula-
rımızın enerji üretimine uygun olmasından do-
layı, son yıllarda hızla artan HES (hidroelektrik 
santral) projeleri, ülkemizin elektrik üretimine 
katkı sağlamaktadır. Turizmin gelişmesinde 
önemli katkıları olabilecek zengin ormanlar, 
akarsular, dağlar, yaylalar, göller, kanyon va-
diler ve mağaralar, doğa sporları açısından 
ilimizi cazip hale getirmektedir. Yine ilimizin 
zengin orman varlığı, orman ürünleri üretimi-
ne çok büyük katkı sağlamaktadır.

ETKİNLİK 4.2
Görseldeki tesisin ilimiz sınırları içeri-
sinde olduğunu biliyor musunuz? Peki 
bu tesisin üretim faaliyeti sizce nedir?

ÜNİTE 4: ŞEHRİM ÇALIŞIYOR

Bölükviran Köyü / Eskipazar

Hidroelektrik Santrali
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TARIM

Karabük, genel olarak dağlık bir arazi yapısı-
na sahip, büyük ova ve düzlüklerin nispeten 
az olduğu bir ildir. Tarımın Karabük’te var olan 
sektörler içindeki payı %9.7’dir. Yaklaşık 15 
bin çiftçi ailesinin bulunduğu Karabük’te, nü-
fusun %30’u kırsal kesimde yaşamaktadır. İli-
mizde toprakların %22’i tarım, %5’i tarım dışı 
arazi, %4’ü çayır ve mera, %69’u oranında da 
fundalık ve ormanlarla kaplıdır. Tarımsal işlet-
melerde arazi varlıkları çok kısıtlı olup 50 de-
kar ve üzeri tarımsal araziye sahip işletmeler 
oldukça azdır. Tarımsal faaliyetler, daha çok 
akarsu boylarındaki alüvyal alanlar ve sınırlı 
olarak bulunan düzlüklerde yapılmaktadır.

İl sınırları içinde Safranbolu ve Yenice ilçe-
leri, ılıman iklim özelliği göstermektedir. Di-
ğer ilçelerde kısmen karasal iklim özelliği 
görülmektedir. Ilıman iklim özelliği gösteren 
yörelerde meyve ve sebzeciliği artırmak, özel-
likle Araç ve Soğanlı Çayı havzalarında mey-
ve ve sebzeciliği geliştirmek amacıyla, proje-
ler yürütülmektedir.

22%

69%

4% 5%

KARABÜK İL ARAZİ VARLIĞI

Tarım Arazisi
Orman - Fundalık
Mera
Tarım Dışı Alan

KARABÜK İL ARAZİ VARLIĞI

İlin engebeli arazi şartlarına sahip olması, eki-
mi yapılabilen alanların çok az bir bölümünün 
sulanmasına imkân vermektedir. Sulanabilen 
arazilerin az olması ilde kuru tarım sistemini 
hâkim kılmıştır. İlde tahıllardan en çok buğday 
ve arpa yetiştirilmektedir. 

İlde yetiştirilen başlıca sebzeler; fasulye, do-
mates, patates ve lahanadır. Yerel pazarlar-
da en çok aranan fasülye “Naza” fasülyesidir. 
Üretimden elde edilen verime bakıldığında 
ise en verimli ürünün domates olduğu görülür. 
“Maniye” olarak adlandırılan yerli domates, ili-
mize özel tarım ürünlerindendir.

ŞEHRİMİZİN EKONOMİSİ

İlimizde yetiştirilen meyveler ise ceviz, üzüm, 
armut, kiraz, vişne ve elmadır. İlde özellik-
le çavuş üzümü olarak adlandırılan sofralık 
üzüm türü ilin özgün değerlerindendir. Saf-
ranbolu ve Karabük Merkez İlçe’nin hemen 
hemen bütün köylerinde, çavuş üzümü yetiş-
tiriciliği yüzyıllardır yapılmaktadır. Çavuş üzü-
mü, Türkiye’nin en kaliteli sofralık üzümleri 
arasında yer almaktadır. 
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ÜNİTE 4: ŞEHRİM ÇALIŞIYOR

KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde 'Ata 
Tohumu Ata Toprağında' projesi kapsa-
mında üretimi yapılan 12 çeşit ürün için 
yöreye özgü fasulye hasadı etkinliği dü-
zenlendi.

Karabük Tarım ve Orman Müdürlüğü ta-
rafından hayata geçirilen 'Ata Tohumu Ata 
Toprağında' projesi kapsamında, ilçeye 
bağlı Konarı köyünde çiftçilik yapan İsmail 
Erşahin’in bahçesinde etkinlik düzenlendi. 
Karabük Valisi Fuat Gürel ve milletvekille-
ri, ekmek yapıp fasulye pişiren kadınlarla 
bir süre sohbet etti. Vali Gürel, Türkiye’nin 
her yerinde yerli ürünlerin kaybolmaya yüz 
tuttuğuna dikkat çekerek projenin bu ma-
nada çok değerli olduğunu söyledi.

Vali Gürel, yerel ürünlerin kaybolmak üze-
re olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Son yıllarda daha fazla ürün elde et-
mek üzere hibrit ve genleriyle oynanmış 
tohumlar ülkemize sokulmakta. Üretimi 
daha fazla artırmak adına değişik yöntem-
lerle ürünler elde edilmekte. Yerel ürünler 
neredeyse kaybolmak üzere. Bu manada 
projenin çok değerli olduğunu görüyoruz 
ve önemsiyoruz. Bütün dünyada yerel to-
humların bankaları oluşturulmakta ve bun-
lara neredeyse altın gibi bakılmakta, geli-
şimi sağlanmakta."

Vali Gürel, yöreye özgü fasulyelerin tane-
lerini ayıkladı. Daha sonra Gürel ve bera-
berindekiler, 12 dekar alanda üzüm yetiş-
tiriciliği yapan çiftçi Hasan Yakupoğlu'nun 
bağını gezerek üzüm topladı.

GAZETE HABERİ
Karabük'te 'Ata Tohumu Ata Toprağında' projesi

01.10.2019 

Haber, cnnturk.com haber sitesinden alınmıştır.
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Çavuş üzümü, ince kabuklu ve az çekirdekli-
dir. Kendine has aroması ve görünümü pazar 
değerini artırmaktadır. Üzümlerin büyük ço-
ğunluğu sofralık olarak pazarlanmakta, satı-
lamayan ürünler yine yörede aranan ürünler 
arasına giren sirke ve pekmez olarak değer-
lendirilmektedir.

İl genelinde sulanabilir arazilerin az oluşu se-
bebiyle mevcut sulu arazilerin en verimli şe-
kilde kullanılması gerekmektedir. Bu amaçla 
örtü altı yetiştiriciliğine büyük önem verilmiş, 
ekim alanları arttırılmıştır. Örtü altı üretimde 
en çok üretilen ürünler marul, domates, sala-
talık, ıspanak üretilmekte olup en fazla verim 
sağlanan ürünse domatestir. Seracılıkla uğ-
raşan çiftçiler, yılda iki kez ürün yetiştirmek-
tedirler. Dolayısıyla seracılığın yaygın şekilde 
yapıldığı sulanabilen toprakların olduğu kırsal 
yerleşmeler nüfus bakımından daha kalabalık 
hale gelmiştir.
İlimiz zengin bir bitki örtüsüne sahip olmasına 
rağmen toplam bal üretimimiz Türkiye ortala-
masının altındadır. 
“Safranbolu Safranı’’ olarak coğrafi işaret 
alınan safran bitkisi, ekonomik değeri çok 
yüksek bir bitki olarak ön plana çıkmaktadır. 
Özellikle ilaç ve gıda endüstrisinde çok geniş 
kullanım alanı bulunmaktadır. 

ETKİNLİK 4.3

Safranbolu ilçemizde bir inşaatın temel kazısı es-
nasında bulunan mezar alınlığı, ön yüzünde kazı-
ma tekniği ile yapılmış bağ bıçağı, balta, kazma, 
saban, bir sepetin her iki tarafında betimlenmiş 
iki kuş, meyve sepeti, asma yaprakları, üzüm 
salkımları ve salkımlardan üzüm yiyen küçük bir 
kuştan oluşan kompozisyon görülmektedir. 
Bu betimlemelere dayanarak yöremizde bağcı-
lığın geçmişi hakkında sizce neler söylenebilir?

18. Yüzyıl büyük coğrafyacısı Uluslu İbrahim 
Hamdi “Cihannüma’ya Zeyl “ adlı kitabında Ça-
vuş üzümü için şu ifadeleri kullanır.
“Zağfranbolu’nun üzümüne nazir ve taklit kabul 
etmez bir salkımın eline alub yerken parmakların 
birbirine yapışur ve lez ve leziz ve terkabuk ga-
yet ala olup ki Rumeli’nde öyle üzüm görmedik.”
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Safranbolu’ya adını veren “Safran” çok eski 
çağlardan beri çiçek tepecikleri, baharat ve 
gıda boyası olarak kullanılan soğanlı bir bit-
kidir. Çiğdemle yakın akraba olan bu bitkinin 
(Crocus Sativus) anayurdunun Anadolu ve 
Doğu Akdeniz çevresi olduğu sanılmaktadır. 
Başka bir görüşe göre ise safranın Anado-
lu’ya Orta Asya’dan göç eden Türkler tarafın-
dan getirildiği belirtilmektedir.Ortalama 20-25 
cm.ye kadar boylanabilen safran bitkisi Ağus-
tos Eylül  aylarında soğan  şeklinde ekildikten 
sonra Ekim ayında huni biçiminde mor çiçek-
ler açar. Çiçeklerin tam ortasında üç parçalı, 
kırmızımsı turuncu tepecikler  yer  alır.
Sabah güneş doğmadan toplanıp kurutulan 
ve baharat olarak kullanılan bu organlar bile-
şimindeki koyu sarı renkli boyama maddesin-
den ötürü içine katıldığı yiyeceği sarıya boyar. 
Çiçekler açtıktan sonra tepecikler tek tek elle 

ÜNİTE 4: ŞEHRİM ÇALIŞIYOR

ETKİNLİK 4.4
Safran bitkisi hakkında gerekli araştırmaları 
yaparak ister sınıfımızda ister evimizde saf-
ran bitkisini yetiştirelim.

    İlimiz doğal ortamında 
tarımı yapılmayıp kendili-
ğinden yetişen, ekonomik 
değeri olan ve halkımız 
tarafından toplanarak de-
ğerlendirilen bitkilerden 
hangilerini biliyoruz?

toplanıp kurutulur. Yaklaşık 10 gram safran 
elde etmek için 1430 tepecik gereklidir. Bu ne-
denle pahalı ve değerli bir ürün olan safranın 
yerini günümüzde başka gıda boyalar almış 
olmasına rağmen Akdeniz ülkeleri İle İran ve 
Keşmir’de hala yaygın olarak kullanılmaktadır. 
En çok balık ve pirinç yemeklerine, bazı Akde-
niz ülkelerinde ise ekmek ve pastacılık ürünle-
rine katılır. Kentimizde ise safrandan zerde adı 
verilen pirinçli bir tatlı ve safranlı lokum üreti-
mi yapılmaktadır. Çok eski çağlardan beri İran 
ve Keşmir’de tarımı yapılan safran yalnızca 
baharat olarak değil, çeşitli dönemlerde has-
talıkları iyileştirici koruyucu bir madde olarak 
da değer görmüş, hatta renginden ötürü kut-
sal sayılmıştır. Safranın tanınması ve çeşitli 
amaçlar için kullanılması 5000 yıl öncesine da-
yanmaktadır.
Günümüzde en çok safran üretilen yerlerin ba-
şında İspanya, Fransa, Sicilya, İtalya, İran ve 
Keşmir gelir. 19.yy  ortalarında Osmanlı dev-
letinden Yurt dışına satılan safranın önemli bir 
bölümü Safranbolu’da üretilmiştir. Sarı boya 
hammaddesinin elde edildiği safran, sentetik 
boyalar üretilinceye kadar eczacılık ve boya 
sanayiinde kullanılıyordu. Safran kendi ağırlı-
ğının 100.000 katı suyu sarıya boyayabilecek 
kadar kuvvetli bir boyama özelliğine sahiptir. 
Halen Safranbolu’nun  Davutobası köyü başta 
olmak üzere çeşitli köylerinde üretilmektedir.
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ORMANCILIK

İlimizin yaklaşık % 69’u ormanlarla kaplıdır. 
Buna rağmen orman ürünlerine dayalı imalat 
sanayisi yeterince gelişmemiştir. Orman ürün-
leri sanayisinde faaliyet gösteren işletmelerin 
çoğu mobilya ve doğrama tesislerinden oluş-
maktadır. İlimizde ayrıca parke imalatı ve tom-
ruk biçme tesisleri de faaliyet göstermektedir. 
Bu tesisler genelde Yenice ve Eskipazar ilçele-
rimizde yoğunlaşmıştır.

HAYVANCILIK

İl sınırları içinde özellikle çoğunluğu 
yerli ırk olan hayvancılık, Eflani, Es-
kipazar ve Yenice ilçelerinde yoğun-
luk kazanmaktadır. Mevcut ahırların 
%75’ i, ev altları gibi uygun olmayan 
koşullardadır. Hayvan ıslahı ve ve-
rimlilik konusu, il genelinde yavaş 
yavaş gelişmektedir. Küçükbaş ve 
kümes hayvancılığı, ilimizde des-
teklenerek yaygınlaştırılmaya çalışıl-
maktadır. 
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İlimizin ekonomik kalkınma ve gelişimine 
katkı sağlayacak bazı özellikleri aşağıda 
sıralanmıştır:

1. Mevcut yer altı kaynaklarının işlenebilmesi,
2. Orman alanlarının fazla olması nedeniyle orman 

sanayisine elverişliliği,
3. Tarım ve hayvancılık faaliyetleri için uygun olması 

(dar alanda verimi yüksek organik tarım potansiyeli, 
seracılık),

4. Giderek artan araştırma ve araştırmacı potansiyeli,
5. Hayvancılık alanında uygun iklim ve arazi şartlarına 

sahip olması,
6. Tarım ve hayvancılık kültürüne sahip bir nüfusa sa-

hip olması,
7. Her türlü desteği verebilecek Karabük Üniversite-

si’nin varlığı,
8. Yörede genç ve nitelikli insan potansiyelinin faz-

la olması,
9. Metal, orman endüstrisi, hazır giyim sanayileri-

nin ihtiyaç duyduğu, yetişmiş işgücüne sahip 
olması,

10. Nüfus artışına paralel olarak gıda tüketim ta-
lebinde artış olması,

11. Yöreye yönelik turistik ziyaretçi sayısının 
artış eğiliminde olması,

12. İlimizin mevcut potansiyelinin ambalaj üre-
timinde değerlendirilmesi (ahşap, metal),

13. Yapı endüstrisine yönelik yatırımların ola-
bilirliği,

14. Kardemir ve haddehanelerin katma değeri 
yüksek ürün üretebilme kabiliyetleri,

15. Kardemir ve diğer şirketlerin ürettiği ürün-
lerin çelik yapı sektöründe kullanılabilir ol-
ması (Ülkemizin deprem riski ve toplumsal 
duyarlılık).
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Coğrafi işaret, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu bir yöre, 
alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir.

ETKİNLİK 4.5
Karabük İlinin coğrafi işaret almış ürünlerini 
ilgili görsellerin altına yöresi ile birlikte yazınız.

bentonit:Doğada bulunan bir çeşit kil minerali
çeltik:Kabuğu ayıklanmamış pirinç, pirincin bitkisi
dekar:1000 metre kare değerinde yüzey ölçü birimi
dolomit:Yapısı karbonat bileşiminde olan bir kayaç
entegre tesis:Bir ürünün,hammaddeden işlenmiş  
ürün haline dönüştürülebildiği tesis
Erkanı Harbiye:Cumhuriyet Dönemi öncesinde Os-
manlı Devleti ordusunun başına verilen isimdir. Bu 
günkü “Genelkurmay” olarak tabir edilen kurum
feldspat: Yerkabuğunun %60-65’ini oluşturan bir 
mineral grubunun genel adı
haddehane:Yarı işlenmiş demir-çeliği merdaneler 
arasından geçirip, ürün haline getiren tesis.
hes:Hidroelektrik santral.Akarsulardan elektrik 
üretme biçimi
kuvarsit:Kuvars kumu tanelerinden oluşmuş di-
renci yüksek bir kayaç
mermer:Yerin derinliklerinde kalkerin sıcaklık ve 
basınç altında değişime uğramış hali
organik tarım:Üretimde kimyasal maddeler kul-
lanmadan,üretimden tüketime kadar her aşaması 
kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimi
örtü altı yetiştiriciliği: iklim ve diğer dış etkilerin 
olumsuzluklarını en aza indirmek için cam, naylon 
gibi malzeme kullanılarak oluşturulan örtüler altın-
da ileri tarım teknikleri kullanılarak yapılan tarım
rezerv: Yatağında bulunduğu hesaplanan, henüz 
işletilmemiş maden miktarı
rustik yeşil:Karabük’ün Eflani ilçesinde çıkarılan 
yeşil tonda bir mermer çeşiti
Sümerbank:1933 yılında ticari nitelikte mal üret-
mek  amacıyla kurulmuş ve adını Atatürk’ün ver-
diği kuruluş.
traverten: Kaynak sularının içindeki kirecin çökel-
mesiyle oluşan tortul bir taş türü

Şehrimizin Ekonomik 
Yapısı Sözlüğü

             NELER OKUYABİLİRİZ
     Prof.Dr.İbrahim Gümüşsuyu
              Dünyanın En Pahalı Baharatı Safran
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ŞEHRİMİZDEKİ ZANAATLAR

Karabük’te Zanaatlar

Zanaatlarımız, Türk insanının ince sanat zevkinin, estetiğinin, duygusallık ve hoşgörüsünün 
günlük hayatta kullandığı eşyalara ve etrafında kalıcılığı olan pek çok ürüne yansıyan halidir. 
Geleneksel Türk yerleşimlerinin tipik örneklerinin görüldüğü Karabük ve çevresi de bu an-
lamda geniş bir koleksiyona sahiptir. Geçmişte Karabük’ü içine alan yörenin kalkınmasında, 
dericilik ve kerestecilik iki ana ekonomik unsur olmuştur. Yöredeki zanaatların belirlenmesinde 
ve gelişmesinde bunlar etkili olmuştur. Teknolojik gelişmeyle birlikte üretim tarzlarının da de-
ğişmesi, el sanatları ürünlerine karşı talebin gittikçe azalması, yetiştirecek çırak bulunamaması 
gibi sebeplerle bunların bir kısmı yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Üretim artık geniş çaplı 
tüketime yönelik değil daha çok hediyelik eşya olarak yapılmaktadır. Her şeye rağmen bu za-
naatların devam ettirilmesi için çaba sarf edilmektedir.

Safranbolu / Demirciler Çarşısı

“...
İki ırmak arası firuze geçmiş
Zamanın besteleri 
İçe dönük kasabada loncalar 
Bir çırak usta olacak arife gününde
...”
Merhum Şairimiz
Hüseyin Avni Cinozoğlu’nun dizeleri

Hiç düşündük mü; sanat ile zanaat arasında 
ne fark vardır?

Sanat ile zanaat arasındaki temel fark, sana-
tın özünde yaratıcılık; zanaatın özündeyse 
ustalık olmasıdır. Sanat eseri biricik; zana-
at eseri birçok benzere sahiptir. Zanaatkar, 
ürününü defalarca tekrarlar ama sanatkarın 
ürünü özgündür. Zanaatkar ortaya koyduğu 
ürününden maddi bir beklenti içindeyken; 
sanatkar ise eserinden herhangi bir maddi 
beklenti içinde değildir.
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Karabük çevresinde zanaatlarımızın en yo-
ğun biçimde görüldüğü ve geliştiği yer Safran-
bolu’dur. Geleneksel olarak bölgenin merkezi 
konumundaki Safranbolu, bölge ekonomisinin 
yüzyıllar boyunca kalbinin attığı yerdir. Bazı-
ları artık devam etmeyen bazılarıysa oldukça 
az sayıda usta tarafından devam ettirilen ge-
leneksel zanaatlarımızdan en önde gelenleri 
şunlardır: Demircilik, kalaycılık, tabaklık, sa-
yacılık, kunduracılık, yemenicilik, mestçilik, 
saraçlık, semercilik, nalbantlık, sobacılık, do-
kumacılık, tentenecilik, kara fırın ekmekçiliği, 
lokumculuk ve helvacılık.

17. yüzyılda Cinci Hanı’nın etrafında kurul-
maya başlanan “çarşı” el zanaatlarının yö-
redeki merkezi olmuştur. 18. ve 19. yüzyılın 
kapalı ekonomik yapısı, Safranbolu’da el 
sanatlarının gelişmesini sağlamıştır. Safran-
bolu’da geçmişte el sanatları ve zanaatlar, 
Ahilik mensupları tarafından “Lonca” sistemi 
(Yemeniciler Loncası, Tabaklar Loncası, De-
mirciler Loncası vb.) ile yürütülmüştür. Bugün 
Safranbolu’nun Çarşı kesiminde az da olsa 
bazı loncalar geleneğini sürdürmekle birlik-
te süreç içerisinde diğer loncalar çağa yenik 
düşmüştür. 

Safranbolu / Cinci Han

Demircilik: 
Demirciler Çarşısı’nda sıralanmış dükkan-
larda demirci, bakırcı, kalaycı ustaları eski-
si kadar yoğun olmamakla birlikte bugün de 
üretimlerini sürdürmektedir. Safranbolu’da, 
Demirciler Çarşısı’nda bu zanaatı sürdüren 
dört ustamız vardır. Başta kapı tokmakları 
ve kilitler olmak üzere, Safranbolu evlerinde 
kullanılan demir üretilir ve tamir edilir. Bugün 
hediyelik olarak da birbirinden güzel ve özel 
ürünler üretilmektedir.

UNESCO Çilingircisi - Demirci Ustamız 
Hüseyin Şahin Özdemir

Modernleşme sürecinde ortaya çıkan geliş-
meler, Safranbolu’nun iktisadi yapısını ve bu 
yapı içerisinde önemli bir hacmi olan el sa-
natlarını derinden etkilemiştir. Geleneksel ik-
tisadi yapı çökmüş, yerine yeni bir yapı inşa 
edilmiştir. Açılan yeni yollar Safranbolu’nun 
pazara ulaşma şansını azaltmış, sanayileş-
me ve fabrikalaşma sonucu seri üretime ge-
çilmiştir. Bunun sonucunda üretilen ürünler, el 
emeğine dayalı üretimin yerini almaya baş-
lamıştır. Bu durum Safranbolu ekonomisini 
derinden etkilemiş, geleneksel el sanatları 
ve üretim atölyeleri iş yapamaz hale gelmiş-
tir. Bunun sonucunda keçecilik, çekmecilik ve 
mutaflık gibi meslekler tarihe karışırken de-
mircilik, kalaycılık, yemenicilik, kunduracılık 
gibi sanat dalları ile uğraşanlar ise kendilerini 
turizme adapte edip bu yolda ayakta kalmaya 
çalışmaktadır.
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Demirci Ustası 

Bakırcılık ve Kalaycılık: Bakır mutfak eş-
yalarının kullanımı artık iyice azaldığından 
bu zanaat dallarından Eski Çarşı’da artık 
sembolik birkaç dükkan kalmıştır. Kalaycı-
lık zanaatımızın da çok az temsilcisi faali-
yet göstermektedir. Bu dükkanlarda, çoğu 
dekoratif amaçlı hediyelik bakır eşyalar sa-
tılmaktadır. 

Kalaycı Ustası

Dokumacılık: Genellikle köylerde, kadın-
ların uğraştığı bir el sanatıdır. Tezgahlarda 
dokunan, çoğunluğu pamuklu bezlerden 
çarşaf, göynek (iç gömleği) ve giyim eş-
yaları yapılır. Safranbolu Çarşısı’nda, düz 
veya desenli dokuma bezleri ile bunlardan 
yapılmış birbirinden güzel ürünleri bulmak 
mümkündür.

Safranbolu / Arasta Çarşısı

Debbağlık (Tabaklık): Dericilik dediğimiz 
bu zanaat, Safranbolu’da Tabakhane deni-
len bölgede yapılırdı. Osmanlı döneminde, 
yörenin ekonomik olarak büyümesinde, 
dericiliğin apayrı bir yeri vardır. Zamana 
yenilen bu zanaatımızın sönmesinde zor 
şartlar altında gerçekleştirilmesi ve Kara-
bük’te demir çelik endüstrisinin gelişmesi 
gibi bir çok sebep bulunabilir. Günümüzde, 
turizm açısından yavaş yavaş Tabakhane 
(Tabahna) bölgesi canlanmaya başlamıştır. 
Tabakhane gezi evi ve müzesinin hayata 
geçmesi ve tabakhane kahvesinin varlığı 

bölgeyi hareketlendirmiştir. “Kabak bostan-
dan dışarı, tabak esnaftan dışarı.” sözü kü-
çümsemek amaçlı değil kokuya bağlı ola-
rak mesleğin zorluğunu dile getirmek için 
söylenmiştir.

Eski Tabakhane Fabrikası

“Komşu komşunun külüne muh-
taçtır.” sözü Demirciler ve Bakırcı-
lar Çarşısı’ndan çıkma bir sözdür. 
Aynı çarşıda ürettikleri bakırları 
parlatmak gayesiyle demircilerin 
külüne ihtiyaç duyan bakır ustaları 
için söylenmiştir. “Demürse ağa-
racak, bakırsa gızaracak.” sözü 
de yine aynı çarşıda kullanılmıştır. 
“Demir tava geldi kömür bitti, akıl 
başa geldi ömür bitti.” sözü yine 
bu meslekten doğmuş bir ifadedir.
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Kunduracılık: Kaba işlenmiş, bağsız, 
konçsuz ayakkabı olan kunduranın üre-
tilmesi ve onarılması işi olan kunduracılık 
zanaatı, yitip gitmek üzere olan değerleri-
mizdendir. Safranbolu’da tek temsilcisi kal-
mıştır.

Son
Kunduracı
Ustamız
Nami Gültekin

Yemenicilik: Deriden yapılan bir çeşit 
ayakkabı olan yemeniler, Safranbolu’da 
Arasta’da imal edilir ve satılır. Safranbo-
lu’da yemenicilik, günümüzde tek temsilcisi 
kalmış bir zanaattır.

Son Yemeni 
Ustamız Erhan Başkaya

Sayacılık: Ayakkabı, yemeni ya da mes-
tin yüzünü oluşturan deri kısmını birbirine 
dikme işi olan sayacılık, unutulmak üzere 
olan zanaatlardandır. Bu zanaatın Safran-
bolu’da günümüzde tek temsilcisi kalmıştır.

Son Saya Ustamız
İsmail Ulukaya

Tentenecilik: Kadın el zanaatlarındandır. 
İğne, tığ ve mekikle örülen ya da makine-
de dokunan ve yatak takımı, perde, masa 
örtüsü ve benzeri dokumaların kenar süs-
lemelerinde kullanılan zarif süsleme mal-
zemesidir. Eski Çarşı’da birbirinden güzel 
örneklerini bulmak ve satın almak müm-
kündür.

Tentene Örneği

ETKİNLİK 4.6

Eğer bir zanaatkar olmak isteseydiniz, hangi zanaat kolunu tercih ederdiniz, neden?

....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.......
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Lokumculuk ve Şekercilik: Safranbo-
lu’da hala üretimi devam eden lokumculuk, 
yöre ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. 
Kıvamı ve lezzetiyle diğerlerinden ayrılan 
Safranbolu lokumları, yörenin en önemli 
markalarındandır. 

Şekercilik ve Lokum Müzesi

Cam Üflemeciliği: Safranbolu’da son yıl-
larda başlayan bu naif zanaatımızın da tek 
temsilcisi bulunmaktadır.

Cam Üfleme Sanatı 

Safranbolu’da bunlar dışında SAKEM (Saf-
ranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi) bünye-
sinde canlandırılmaya çalışılan zanaat ve 
el sanatlarımız da vardır.

Mestçilik: Mest, ayak topuklarını kapsa-
yacak biçimde giyilen, deri ve benzeri şey-
lerden yapılmış olan bir çeşit ayakkabıdır. 
Abdest ayakkabısı olarak da bilinir. Safran-
bolu’da unutulmak üzere olan bu zanaatı-
mızın çok az temsilcisi kalmıştır.

Sobacılık: Saf-
ranbolu’da, demir-
cilikle uğraşan us-
talar, kışları odun 
sobası dediğimiz 
ısınma aracını da 
imal ederler.

Mest Üretimi

Ahşap İşleri: Safranbolu’da, turizmin ge-
lişmesiyle birlikte evlerin ahşap işlemele-
rinde kullanılan ahşap-oymacılık zanaatı 
şekil değiştirmiş, hediyelik eşya ürünlerine 
yönelmiştir. Geleneksel Safranbolu evle-
rinin güzelliğini yansıtan maket evler, bu 
şehirden size kalacak en anlamlı hediyelik 
eşyalardan biri olacaktır. Bu ürünleri, Eski 
Çarşı içinde bulmak ve satın almak müm-
kündür.
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UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçe-
sinde, "Ahilik Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte kaybolmaya yüz 
tutan meslekler icra edildi.
Ahmet Özler - 17.09.2019

UNESCO Dünya Miras Listesi'n-
de yer alan, tarihi evleriyle ünlü 
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 
düzenlenen "Ahilik Haftası" etkin-
likleri kapsamında, zanaatkarlar 
kaybolmaya yüz tutan meslekleri 
icra etti. Tarihi Çarşı bölgesinde 
gerçekleştirilen etkinlikte konuşan 
Karabük Valisi Fuat Gürel, Ahilik 
kültürünün Türk-Müslüman coğ-
rafyasında filizlendiğini ve dünya-
daki en eski sivil toplum örgütlen-
mesi olduğunu hatırlattı.
Bugün bu geleneği, esnaf konfe-
derasyonları ve odalarının devam 
ettirdiğini aktaran Gürel, "Özellik-
le hem meslek edinmek, zanaat 
edinmek adına bir araya gelen 
kişilerin kurduğu bu örgütlenme, 

BASINDAN

Türk ve İslam kültürüyle de yoğ-
rulunca çok farklı, herkesin sahip 
çıkarak günümüze kadar taşınma-
sını sağladığı kültür ortaya çıkmış-
tır. İnşallah günümüzde de esnaf 
kardeşlerimiz bu kültürü, bu ahla-
kı, gençlerimizle devam ettirecek-
lerdir. Safranbolu, bu manada çok 
önemli bir merkez. Arastaların, çar-
şıların olduğu, belki de Türkiye'de 
en önemli merkezlerden biri." diye 
konuştu. Etkinlikte, Ahilik kültürüne 
göre çıraklıktan ustalığa geçenlerin 
"şed" (kuşak) kuşatılarak ustalığa 
terfi ettiği duyuruldu. Daha sonra, 
Vali Gürel, Safranbolu Kaymakamı 
Fatih Ürkmezer, Belediye Başkanı 
Elif Köse, Karabük Emniyet Müdü-
rü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı 
Albay Ali Sefa Yılmaz ve diğer pro-
tokol üyeleri, esnafa plaket takdim 
etti. Programda, kalaycı, demirci, 
semerci, yemenici, sayacı, saraç, 
ahşap işçiliği ve bakırcı gibi mes-
leklerin son temsilcilerinden zana-
atkarlar mesleklerini icra etti.

“Kaybolmaya yüz 
tutan meslekler 
Safranbolu'da 
canlandırıldı”
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Eskipazar’da 
Sepetçilik ve Diğer Zanaatlar

Eskipazar, Antik Çağlar’dan itibaren kav-
şak yolları üzerinde bulunmaktadır. %70'i 
ormanlarla kaplı olması sebebiyle geçimini 
çoğunlukla tarım, hayvancılık ve ormanlar-
dan elde ettiği ürünlerden sağlamıştır. Bazı 
bölgelerde madenlerin çıkartılması ve iş-
lenmesine bağlı olarak yerleşim yerlerine 
“Demirciler” ve “Bakırlı Dere” gibi isimler 
verilmiştir. Eskipazar’da tahıl üretimine da-
yalı tarım yapılmakta olup buna bağlı ola-
rak hayvancılık da gelişmiştir. Hayvancılığa 
paralel olarak kilim ve çuval dokuma yay-
gın olarak yapılmaktadır. Bu durum “Mu-
taflar” gibi yerleşim yeri isimlerinin ortaya 
çıkmasına sebep olmuştur.

Başpınar köyünde devam ettirilen sepetçi-
lik, yabani fındık ağacının dallarıyla sepet 
ve çit örülmesi işidir. Sebze, meyve, saman 
veya ot taşımak için kullanılan sepetlerden 
Eskipazar’da ve Safranbolu’da bulmak 
mümkündür.

Eskipazar’da demircilik, bakırcılık, kalaycı-
lık, semercilik ve mutaflık gibi zanaatlar da 
mevcuttur.

Eflani’de 
Cember Bezi ve Dokumacılık

Eflani’de zanaatlar üç unsur etrafında şe-
killenmiştir:
Birinci unsur olan cember, geleneksel ola-
rak başörtüsü şeklinde kullanılan ince, pa-
muklu dokumadır. Eflani köylerinde, kadın-
ların tezgahlarda dokudukları rengarenk 
cember bezleri, bugün mendillerden masa 
örtülerine, dekoratif örtülerden kıyafetlere 
kadar birçok ürünün ana malzemesi olarak 
kullanılmaktadır. Renkli ve işlemeli bu bez-
lerden üretilen ürünleri, Eflani’de ve Saf-
ranbolu çarşısında bulmak mümkündür.
İkinci unsur, özel olarak örülen çoraplardır. 
Üçüncü unsur, kadınların entari yerine giy-
dikleri “Dokurcun” adı verilen, giysidir.

Eflani Cember Bezi

Sepet Üretimi

Nereleri Gezelim?

Karabük yöresindeki zanaatlara ve el sa-
natlarına karşı ilgisi  olanlar, Safranbolu’da 
Çarşı içinde bulunan zanaatkar dükkanla-
rını ve Kent Müzesi’ni gezerek daha fazla 
bilgi sahibi olabilirler.

Eflani Cember Bezi Tezgahı

19. yüzyıldan itibaren yöremizden İstanbul’a 
yapılan göçlerle fırıncılık alanında 
Safranbolulular; kayıkçılık alanında Eflanililer 
şehirde başı çekmiştir.
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Yenice’de 
Bastonculuk, Kaşıkçılık ve
Dokumacılık

Sert ve dayanıklı ağaçlardan yapılan bas-
ton ve kaşık gibi ürünler, tam da orman 
kenti Yenice’ye yakışmaktadır. Bugün bun-
ları yapan ustaların sayısı azalsa da özel-
likle üretilen bastonlar yurt içi ve dışından 
alıcı bulmaktadır. İnce işlemelerle süslen-
miş ve değişik şekillerde yapılan bastonlar, 
Yenice’den satın alınabilecek en güzel he-
diyeliktir. Genellikle şimşir ağacından yapı-
lan kaşıklar ise hem kullanım amaçlı hem 
de hediyelik olarak üretilir.
Bundan 30-40 yıl öncesinde Yenice köyle-
rinde “Düzen” adı verilen dokuma tezgah-
larında keten ipliğinden dokunan göynekler 
(Keten Gömleği) yine kadınların giydikleri, 
sırma işlemeli ve belden kuşakla bağlanan 
“Kutnu Entariler” yörenin simgesel kıyafet-
leri arasında yer almaktadır.

Ovacık’ta 
İp Bükmeciliği, Dokumacılık, 
Ahşap ve Taş İşlemeciliği

Ovacık’ta unutulan ya da unutulmak üze-
re olan el sanatlarının başında “İp Bükme” 
ve bununla ilgili işler yer almaktadır. İp bü-
kümünde “çıkrık” denilen bir alet kullanılır-
dı. Koyun yünü ve keçi tiftikleri “mengere” 
denilen bir aletle ip haline getirilmekteydi. 
Elde edilen bu iplerin bir bölümü ile çorap 
örülmekteydi.

Yörede el sanatları ile ilgili ikinci unsur ise 
kilim tezgahlarında çul kilim ve çuval doku-
maktır. Bu el sanatları, az da olsa Ovacık 
ve köylerinde yaşatılmaktadır. Ovacık’ta 
orman ve ormana dayalı zanaatlar konu-
sunda ve taş işlemeciliğinde dikkate değer 
ürünler görülmektedir. Bunlar; övendire, 
döven, tırmık, yaba, diren, anadut, masa, 
sandalye, sepet gibi ağaç işleri malzeme-
leri ile mezar taşı, el değirmeni taşı, kösü-
re gibi taş ham maddeli el işleri ürünleridir. 
Ancak taş işlemeciliği zanaatı, önemini ta-
mamen kaybetmiş durumdadır.

Yenice Şimşir Kaşıkları

Kösüre Taşı

Neleri Okumalıyım?

Karabük yöresindeki zanaatlara ve el sa-
natlarına meraklı olanlara, eğitimci ve tarih-
çi Mustafa Acar’ın kaleme aldığı “Geçmiş-
ten Günümüze Ekonomik ve Ticari Hayata 
Bakış Safranbolu El Sanatları” ile “Karabük 
Safranbolu El Sanatları” adlı kitapları oku-
maları tavsiye edilir.
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ETKİNLİK 4.7

Aşağıda yer alan meslek dallarını içinde barındıran bir hikaye yazınız.
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ahilik: Zanaatını dürüstlük, yiğitlik ve dayanış-
mayla sağlayan esnafların, Ahi Evran öncülü-
ğünde oluşturduğu inanç temelli yapı
bakırcılık: Bakırı işleme ve bakırdan ürünler 
elde etme zanaatı
cember: Eflani’deki mahalli baş örtüsü 
çekmecilik (hırhırcılık): El tezgahlarında pen-
cere ve merdiven tokmakları, topaç, ağızlık, 
heybe ağacı gibi şeyler çekme işi
çıkrık: Doğal ya da yapay liflerden iplik eğir-
mek için kullanılan araç
demircilik: Demiri işleme ve demirden eşyalar 
üretme zanaatı
diren (dirgen): Harman yaparken ekin saplarını 
yaymaya, toplamaya veya samanlıkta ot atma-
ya ve savurmaya yarayan uzun, ağaçtan veya 
metalden yapılmış, çatal biçiminde tarım aracı
dokurcun: Eflani’de kadınların entari yerine 
giydikleri yerel giysi
döven: Harmanda ekinlerin sap ve tanelerini 
ayırmak için kullanılan, at ya da öküz tarafın-
dan çekilen, altına keskin çakmak taşları çakılı 
kızak biçiminde araç
düzen: Yenice’de eskiden dokuma tezgahları-
na verilen ad
kalaycılık: Bakır eşyaların kalaylanması işidir. 
Bakır mutfak ürünleri zamanla zehirlenmeye 
yol açacak duruma gelir. Bunun önüne geç-
mek için bakır ürünler temizlenip yumuşak 
metallerle kaplanır. Buna kalaylama denir
keçecilik: Keçe; koyun ve keçi kılının yalnızca 
dövülmesiyle elde edilen dokusuz tekstil türü-
dür
konç: Ayağa giyilen şeylerin ayak bileğinden 
baldıra doğru olan bölümü
kösüre: Kesici araçları bilemeye yarayan bir 
çeşit taş 
kunduracılık: Kaba işlenmiş, bağsız, konçsuz 
ayakkabı olan kunduranın üretilmesi ve onarıl-
ması işi

konca: Aynı bölgede yaşayan esnaf ve zanaat-
karların örgütlenerek kurduğu meslek örgütü
kutnu: Bir çeşit kumaş
mestçilik: Ayak topuklarını kapsayacak biçim-
de giyilen deri ve benzeri şeylerden yapılmış 
olan bir çeşit ayakkabı olan mestin imalatı
mengere: İp eğirmek için kullanılan tahta araç.
mutaflık: Keçi kılından yapılan dokuma işi
nalbantlık: At, öküz gibi hayvanların tırnakları-
nın zorlu arazi koşullarında yıpranmaması için 
tırnaklarına nal çakma, eskiyen nalı değiştir-
me gibi işleri yapan usta kişi
övendire: Çifte sürülen öküzleri dürterek yü-
rümelerini sağlamada kullanılan ucuna sivri 
demir çakılmış uzun değnek veya sopa
saraçlık: Araba koşumları, binek veya çeki at 
takımları, eyer, semer gibi bütün takımların 
deri ve meşinden olan kısımlarını yapma ve 
tâmir etme işi
sayacılık: Ayakkabı, yemeni, ya da mestin yü-
zünü oluşturan deri kısmını birbirine dikme işi
semercilik: Beygir, katır, eşek gibi hayvanların 
sırtına yük bağlamak bazen de binmek için 
kullanılan, ağaç bir iskeletin sazla doldurul-
muş “yatak”tan oluşan üstlüğü olan semerin 
yapım işi
tabaklık (debbağlık): Dericilik
tentenecilik: İğne, tığ ve mekikle örülen ya da 
makinede dokunan ve yatak takımı, perde, 
masa örtüsü ve benzeri dokumaların kenar 
süslemelerinde kullanılan zarif süsleme mal-
zemesi işi olan kadın zanaatı
tırmık: Sürülmüş toprağın iri taşlarını, çöpü-
nü ve otlarını ayıklamak için kullanılan seyrek 
demir dişleri olan tarak biçiminde saplı tarım 
aracı
yaba: Yaba; birkaç dişli, büyükçe bir çatal şek-
lindeki tahtadan yapılmış ziraat aleti
yemenicilik: Deriden yapılan bir ayakkabı ima-
latçılığı

Zanaatlarımız  Sözlüğü

ŞEHRİMİZDEKİ ZANAATLAR
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ŞEHRİMİZDE TURİZM

Karabük'ümüz, doğal güzellikleri, kültürel varlıkları, yaylaları ve kanyonlarıyla tam bir turizm 
cennetidir.  İçinde olmamıza rağmen bizim bile farkına varamadığımız birçok güzel mekânı 
görmek için ülkemizden ve dünyanın dört bir yanından turist, Karabük'ümüze gelmektedir. Saf-
ranbolu, Osmanlı'dan kalan tarihi evleriyle; Yenice, ormanları ve eşsiz doğasıyla; Eskipazar, 
tarihe ışık tutan antik kentiyle; Eflani, göletleri ve doğasıyla; Ovacık, tarihi kalıntılarıyla turistleri 
kendine çekmektedir. 

Baklabostan Şelalesi
Şelale, Karabük'e 17 km mesafede bulunan 
"Baklabostan Tabiat Parkı" içinde yer almak-
tadır. Şu an planlaması yapılan Tabiat Parkı, 
bittiğinde içinde manzara seyir terası, doğa 
eğitim merkezi, orman kütüphanesi, piknik 
alanı, bungalov evleri ve çadır kamp alanı 
olan bir merkeze dönüşecektir. 

Keltepe Kayak Merkezi
Karabük'ün en yüksek noktası olan Keltepe'de yapımı 
yeni bitirilen Kayak merkezinin il içi ve il dışından birçok 
kayak severi kendine çekmesi beklenmektedir. Eğitim 
pistiyle beraber, farklı zorluk derecelerine sahip dört pisti 
bulunmaktadır. 

Karabük İl Eğitim Tarihi Müzesi
Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında 
yer alan müze, Milli Eğitim Bakanlığının her il 
için bir eğitim tarihi müzesi kurulması kararı 
doğrultusunda oluşturulmuştur. Müze içerisin-
de geçmişten günümüze eğitim ile ilgili birçok 
materyale yer verilmiştir. 

Karabük Demir-Çelik Müzesi
1984 yılında, Demir-Çelik Sanayi müzesi 
adıyla kurulan müze, Karabük’ün ilk müze-
sidir. Daha sonra bu müze kapanmıştır. Son 
yıllarda yapılan girişimlerle bu müzenin daha 
da geliştirilerek açılması planlanmaktadır. 

KARABÜK MERKEZ

Cumhuriyetle birlikte kurulup gelişen Karabük il merkezinde önceki dönemlere ait pek fazla 
esere rastlanılmamaktadır. Ancak çevresinde birçok doğal güzelliği barındırmaktadır. 

Denize kıyısı olmayan Karabük, turizmin bilinmediği 
yıllarda Amasra’ da deniz turizmini başlatan şehirdir.
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Safranbolu Evleri

Safranbolu, ilk ününü geleneksel 
Safranbolu evleri ile kazanmıştır. Bu 
evler, 18. ve 19. yüzyıl Türk toplum 
yaşantısını günümüze aktaran mü-
kemmel mimarlık örneklerindendir. 
Safranbolu evleri 2-3 katlı, 6-8 odalı, 
cumbalı, her odasında pek çok pen-
ceresi olan ve odalarının her ayrıntısı 
büyük bir ustalıkla meydana getiril-
miş yapılardır. Evlerin zemin katı taş-
tan, üst katları ise ahşap ve kerpiç-
ten yapılmıştır. Zemin kat, ahır olarak 
kullanılmıştır. Orta kat kışlık olarak 
kullanır ve tavanı alçaktır. Yazın kul-
lanılan en üst katın ise tavanı yüksek 
olup, eşsiz ahşap işçiliği ile süslüdür. 
Oda içinde günlük eşyaların konu-
labileceği kapalı dolaplar, yatakların 
kaldırılacağı yüklükler ve ailenin yı-
kanabileceği duvar içine gizlenmiş 
bir banyo bulunur. Vadi içinde inşa 
edilen Safranbolu evlerinin hiçbiri 
komşu evin güneşini engellememek-
tedir. Safranbolu; bu evlerin yanı sıra 
camileri, çeşmeleri, hanları, hamam-
ları ve birçok doğal güzelliğiyle yerli 
ve yabancı yüz binlerce turisti kendi-
ne çekmektedir.

SAFRANBOLU

Anadolu insanının inceliğini yansıtan konakları, mahalleleri birbirine bağlayan taş döşeli so-
kakları, kentin kalbi olan çarşıları, camileri, hanları, hamamları ile Safranbolu, Anadolu’nun 
masalsı kentlerinden birisidir. 1975’ten bu yana koruma altında olan ilçe, 1990’lardan itibaren 
turizmin, önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir. 1994’te UNESCO tarafından Dünya Miras 
Listesi’ne alınan Safranbolu, adı dünyaca bilinen bir kent olmuştur.

Nereleri Gezmeliyim?

Safranbolu’nun gezilecek en önemli turizm mekânları Eski Çarşı bölümünde toplanmıştır. 
Eski Çarşı’da bulunan Kaymakamlar Müze evi, Eski Hükümet Konağı (Kent Tarihi Müze-
si), Köprülü Mehmet Paşa Camii, İzzet Mehmed Paşa Camii, Kazdağlıoğlu Camii, Lütfiye 
(Kaçak) Camii, Ulu Camii (Aya Stefanos Kilisesi), Saat Kulesi, Cinci Hanı ve Cinci Hama-
mı gelen turistlerin en çok uğradıkları noktalardır. Ayrıca Bağlar bölümündeki eski konak-
lar, İncekaya Su Kemeri, Bulak Mağarası ve Yörük Köyü, şehrin diğer gezi noktalarından 
birkaçına örnektir. 

“Safranbolu’yu görmeyen de 
Anadolu coğrafyasını tanıdığını 
söylemesin.” 
                               İlber Ortaylı
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Kristal Cam Teras

Tokatlı Kanyonu’nun üzerine kurulan cam 
terasın yüksekliği 80 metre, genişliği ise 11 
metredir. Yaklaşık 75 ton ağırlık taşıyabilen 
teras, sunmuş olduğu manzarayla ziyaretçile-
rine unutulmaz bir deneyim yaşatmaktadır. Bu 
teras dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise ilk cam 
terasıdır. Tek seferde 400 kişiyi birden taşıma 
kapasitesine sahip olmasına rağmen, gezi sı-
rasında maksimum 30 kişinin terasın üzerinde 
bulunmasına izin verilmektedir. 

Hıdırlık Tepesi                                                                                                                               
Türklerin Safranbolu'ya geldikleri zaman ilk 
konakladıkları yerdir ve açık namazgâh şek-
lindedir. Eskiden yağmur duası ve hıdırellez 
kutlamaları burada yapılırdı. Tepe üzerinde 
Hasan Paşa Türbesi ile iki mezar bulunur. 
Safranbolu manzarasının en güzel izlendiği 
noktalardan biridir. 

Yemeniciler Arastası

Köprülü Mehmet Paşa camisine bitişik 48 
ahşap dükkândan oluşan ve "yemeni" deni-
len ayakkabının yapıldığı eski lonca çarşısı-
dır. Günümüzde çarşıda bir yemeni dükkânı 
kalmıştır. Diğer dükkânlar ise hediyelik eşya 
dükkânı olarak işletilmektedir.

Demirciler Çarşısı

İzzet Mehmed Paşa Camisi altından geçen 
Akçasu deresinin iki yakasına kurulmuştur. 
Sıcak ve soğuk demircilik el sanatlarının üre-
tildiği, günümüze dek kalabilmiş tek lonca 
çarşısıdır. Bakırcı ve kalaycı esnafları da bu 
çarşı içinde çalışmaktadır. 

ÜNİTE 4: ŞEHRİM ÇALIŞIYOR
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Bulak (Mencilis) Mağarası

Dünya mağaracılık literatürüne giren mağara-
lardandır. Safranbolu merkezine yaklaşık 8 km 
mesafede, Bulak köyü sınırları içinde yer alır. 
Türkiye'nin dördüncü büyük mağarasıdır. 6.5 km 
uzunluğunda olan mağaranın 380 metresi gezi-
lebilmektedir. Mağaranın içine girdiğinizde su-
yun ustalıkla aşındırdığı ve biriktirdiği sarkıt, dikit 
ve sütunlarla bezeli galerilerle karşılaşırsınız. 
Mağaranın iç sıcaklığı yaz kış ortalama 14 oC'dir. 

Tokatlı Kanyonu

İncekaya Su Kemeri’nden başlayarak Eski 
Çarşı’ya kadar uzanan derelerin oluşturduğu 
Tokatlı Kanyonu, kente yakın olması ve doğal 
güzellikleriyle dikkat çekmektedir. Kanyonun 
2200 metrelik bölümü, her yaştan doğaseve-
rin rahatlıkla katılabileceği yürüyüş parkuru 
olarak düzenlenmiştir.

Sırçalı Kanyonu

Safranbolu'ya 19 km mesafede bulunan Sırçalı 
köyünden başlayıp, Düzce Kanyonu ile birleşe-
rek Konarı köyüne kadar uzanmaktadır. Sırça-
lı Kanyonu, 2001 yılında Yaban Hayatı Koruma 
Sahası ilan edilmiştir. Kanyon içerisinde; karaca, 
tilki, yaban domuzu ve tavşan bolca bulunmak-
tadır. Kanyonun dik kayalıkları üzerinde bulunan 
Taş Teras, tehlikeli olmasına karşın birçok ziya-
retçiyi kendisine çekmektedir. 

İncekaya Su Kemeri

Sadrazam İzzet Mehmed Paşa tarafından 
Tokatlı Kanyonu üzerine yaptırılan bu eser, 
ilçe merkezine 7.5 km uzaklıktadır. 116 metre 
uzunluğunda, 6 kemerli ve 110-220 cm geniş-
liklerinde görkemli bir yapıdır. Su kaynağın-
dan ilçeye su getirmek için yaptırılmıştır. 

ŞEHRİMİZDE TURİZM
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Hacılarobası Köyü Ören Yeri

Hacılarobası Köyü, tümülüs gibi çeşitli tarihi 
kalıntılarıyla bölge turizmi açısından alternatif 
bir gezi güzergahı özelliği taşımaktadır. Eski-
den köyün giriş ve çıkışında bulunan kapılar 
yatsı namazıyla kapatılır, sabah namazıyla 
açılırdı. Günümüzde bunların kalıntıları hala 
ayaktadır.

Müzeler

Kent Tarihi Müzesi

Kent Tarihi Müzesi, Safranbolu'nun sosyal, kültü-
rel, tarihsel birikimini tanıtmak ve ziyaretçilere su-
nabilmek amacıyla kurulmuştur. Müze zemin kat, 
birinci ve ikinci kattan oluşmaktadır. Zemin kat, el 
sanatları müzesi olarak tasarlanmıştır. Bu kısım-
da Şifa Eczanesi, Lokumcu, Yemenici, Kunduracı, 
Sayacı, Semerci, Saraç, Ahşap İşçiliği, Demirci, 
Bakırcı, Kalaycı ve Esnaf Kahvesi gibi Safranbo-
lu'daki önemli esnafların çalışma ortamları, özgün 
canlandırma tekniği ile ziyaretçilere sunulmuştur. 
Minyatür saat kuleleri ile Türkiye’nin ve İslam coğ-
rafyasının ilk saat kulesi de Kent Tarihi Müzesi 
alanı içerinde gezilebilmektedir.

Yörük Köyü

Safranbolu'ya 11 km mesafede bulunan Yö-
rük Köyü, tam bir "Müze Köy" unvanına sa-
hiptir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, 
1997 yılında evlerin tamamının koruma altına 
alınması sonrası gerekli restorasyon işlem-
leri tamamlanmıştır. Yörük Köyü, 14. ve 15. 
yüzyıllarda yörede göçebe kültürünü devam 
ettiren Türkmen boylarının yerleşik hayata 
geçmesiyle kurulmuştur. Evler, Safranbolu 
evleriyle büyük benzerlik gösterir. En eski ev 
460, en yeni ev ise 100 yaşındadır. 93 adet 
tescilli eser barındıran Yörük Köyü; camileri, 
çamaşırhanesi ve görkemli tarihi konakları ile 
ilçe turizmine önemli katkı sağlamaktadır. Si-
pahioğlu Konağı ve Çamaşırhane binası ge-
ziye açıktır.

ÜNİTE 4: ŞEHRİM ÇALIŞIYOR
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Cezaevi Müzesi

Eski Hükümet binası Kent Tarihi Müzesi ha-
line getirildikten sonra cezaevi binasında da 
çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Günümüzde 
cezaevi binası birden fazla müzeye ev sahip-
liği yapmaktadır. Binanın kendisi bir cezaevi 
müzesi özelliği taşımaktadır. Bununla birlikte 
içerisinde, merhum gazeteci Tayfun Talipoğ-
lu’na ait Bam Teli Müzesi ve Safranbolu’da 
Zaman adlı unutulmaz belgeselin yönetmeni 
merhum Süha Arın hatırasına onun adını ta-
şıyan bir müze bulunmaktadır. 

Kahve Müzesi

Türklerin dünyaya armağanı olan Türk Kah-
vesi'nin 500 yıllık öyküsünün anlatıldığı Türk 
Kahve Müzesi, Türkiye'de ilk defa Safranbo-
lu'da açılmıştır. İçinde Atatürk'ün ve II. Ab-
dülhamid’in kahve içtiği fincanlar ve asırlık 
değirmenler gibi Türk kahvesine özgü birçok 
eserin sergilendiği müze, ziyaretçilerini bek-
lemektedir.

Çikolata Müzesi

Safranbolu'nun tarihi yapılarının, sadece kalıp 
çikolata kullanılarak devasa boyutta yapıldığı 
çikolata müzesi, içine girdiğinizde kokusuyla 
da sizleri büyülemektedir. Çikolatadan yapı-
lan bir şehir özelliğiyle, dünyada ilktir.

Tabakhane Müzesi

Safranbolu'nun Osmanlı zamanında önem-
li gelir kaynaklarından birisini oluşturan deri 
işlemeciliği, tabakhane dediğimiz tesislerde 
yapılırdı. Günümüzdeki modern deri işleme-
ciliğinin aksine o dönemde yapılan dericilikte 
kullanılan malzemelerin yer aldığı ve bunların 
kullanımının anlatıldığı Tabakhane Müzesi, 
eski tabakhane işletmelerinin bulunduğu so-
kakta yer almaktadır.  

ŞEHRİMİZDE TURİZM
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YENİCE

Şehir kalabalığında kaybolmak yerine kendini yeşilin içinde bulmak isteyenlerin tercih ettiği 
Yenice, doğası ve ormanlarıyla bizleri karşılamaktadır. Şeker Kanyonu ve ormanları, mutlaka 
görülmesi gereken yerler arasındadır. Göktepe Yaylası, her yıl temmuz ayında düzenlenen 
şenlikleriyle ilçe içinden ve dışından birçok insanı ağırlamaktadır. Gelen turistlerin şehri pano-
ramik izleyebildikleri seyir terası, hem dinlenme ve restoran hem de bungalov tarzı evleriyle 
konaklama hizmeti sunmaktadır.

Yenice Ormanları

Yenice, tropik bölgeler dışında dünyanın en-
der yerlerinde rastlanan anıtsal ağaçları, de-
rin vadileri, kanyonları, akarsuları, şelaleleri, 
yaban hayatı ve değişik bitki çeşitliliğiyle dik-
kat çeker. Bilindiği üzere Doğal Hayatı Koru-
ma Vakfı (WWF), 1999 yılında Yenice orman-
larını acil olarak korunması gereken ormanlar 
listesine dâhil etmiştir. Bunun nedeni ise bu 
ormanlarda çok sayıda ağaç, ağaççık, bitki ve 
yaban hayvanlarının bir arada yaşıyor olması-
dır. Kuşkusuz Yenice ormanlarının en önemli 
bölümü, anıt ağaçların bulunduğu "Tabiat Ko-
ruma Alanları" ve Arboretum (Açık Hava Ağaç 
Müzesi) sahasıdır. Yenice ormanlarının biyo-
lojik zenginliği ekoturizm açısından da önem-
li bir potansiyel oluşturmaktadır. Doğa yürü-
yüşü, çadır kampı, bisiklet safari, foto safari, 
kanyon geçişi ve kaya tırmanışı Yenice'de ya-
pılabilecek turizm faaliyetlerinin sadece birka-
çına örnektir. Her yıl şenliklerin yapıldığı Gök-
tepe Yaylası ve içindeki gölet özellikle Yenice 
halkı için önemli bir mesire alanıdır.

Şeker Kanyonu 

6,5 km uzunluğu ve 100-200 metreyi bulan dik 
yamaçlarıyla Şeker Kanyonu, Karabük’ümüzün 
önemli doğa turizm alanlarından birisidir. Dik ya-
maçlar içinde şelaleler oluşturarak akan Şeker 
Çayı’nın sesine kuş sesleri eklenerek yapaca-
ğınız bir yürüyüş, sizlere hayranlık uyandıracak 
manzaralar sunar. Kanyon girişinde bulunan 
kent ormanı, önemli bir mesire alanı olup birçok 
turisti kendine çekmektedir. 

ÜNİTE 4: ŞEHRİM ÇALIŞIYOR
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Kaşıkçı Mağarası

Şeker Kanyonu güzergâhındaki mağara, he-
nüz turizm amaçlı olarak hizmete açılmamış-
tır. Oldukça zorlu çıkışı olan mağaraya uzman 
rehber ve gerekli donanım ile çıkılabilir.  

Doğa ve Yaban Hayatı Müzesi

Yenice Ihlamur Teras içinde yer alan 
Doğa ve Yaban Hayatı Müzesi’nde, Ye-
nice ilçesinde yaşayan yaban hayvan-
larının doldurulmuş örnekleri sergilen-
mektedir. Ayrıca bazı bitki türlerinden 
de örnekler yer almaktadır. 

ESKİPAZAR

Doğanın ve tarihin iç içe geçtiği Eskipazar, gelen misafirlerine birçok farklı güzellikler sunmak-
tadır. Yenice ormanlarının devamı niteliğindeki alanda, birçok yürüyüş parkuru oluşturulmuştur. 
Çetiören ise şehirden uzak, sessiz bir mesire yeridir. Hadrianoupolis ve Kimistene, tarihe ışık 
tutan bölgede görülmesi gereken önemli antik kentlerdir. Akkaya termal kaynağı, küçük bir 
traverten oluşturarak güzel bir görüntü sunmaktadır. Sadeyaka Köyü Şıhlar Mahallesi sınırları 
içerisinde bulunan Sığırcık Suyu, Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri’nin çıkardığına ve kutsal ol-
duğuna inanılan bir sudur. 

Hadrianoupolis

Hadrianoupolis, Eskipazar ilçe mer-
kezinin üç km batısında "Viranşehir" 
olarak adlandırılan mevkii ve çevre-
sindeki dağlık arazi üzerinde, dağınık 
bir şekilde kurulmuştur. Roma döne-
minden kalan bu antik kent, önemli 
ticaret yolları üzerinde olduğu için 
canlılığını hep korumuştur. Yaklaşık 
50 bin nüfusa sahip olduğu düşünü-
len kentte üç adet kilise vardır. Kili-
selerdeki mozaik sanatı, antik kentin 
ilgi çekiciliğini daha da artırmaktadır. 

ŞEHRİMİZDE TURİZM
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29 Eylül 2003 tarihinde, Budaklar Köyü Hacı Ahmetler Mahallesi’nde Hadrianoupolis 
Antik Yerleşim yerinde kurtarma kazısı başlatılmıştır. Yapılan kazı sonucu bu bölge-
de, Anadolu tarihinde ilk defa olmak üzere; antik çağdaki Hıristiyanlık inancına göre 
kutsal olan ve cennette olduğuna inanılan dört kutsal nehrin mozaik yazı ile isimlerine 
rastlanmıştır. Bu nehirler: “Geon”, “Phison”, “Tigris” ve “Euphrates”dir. Ayrıca  kurtar-
ma kazısında, tamamı mozaik olarak kaplanan kilise zemininde kadın ve erkek insan 
figürleri ile kuş ve hayvan figürlerine rastlanmıştır. Uzmanlar tarafından Hadrianoupo-
lis, Efes antik kentinden üstün tutulmuş, mozaikleriyle Karadeniz’in Zeugması olarak 
anılmaya başlanmıştır. Hadrianoupolis’te ömrünü bir sütun üzerinde geçirdiği rivayet 
edilen önemli Hıristiyan azizlerinden Alpius’un ölümünden sonra şehir, Hıristiyanlar 
açısından dini bir uğrak yeri olmuştur.

EFLANİ

Eflani, henüz tam olarak turizme kazandı-
rılmamış olsa da göletleri, tarihi kalıntıları 
ve doğasıyla ziyaretçilerini beklemektedir. 
Olta balıkçılığı için il içi ve il dışından bir-
çok balıkçı buradaki göletlere gelmekte-
dir. Yapay olmasına rağmen, zamanla do-
ğal bir görünüm kazanan Eflani göletleri, 
mesire yeri olarak da kullanılan alanlardır. 
Özellikle Roma dönemi ve Osmanlı dö-
neminden kalan birçok tarihi eseri bünye-
sinde barındıran Eflani, turizme açılmayı 
bekleyen bir hazine niteliğindedir. Bunlar 
arasında Ceneviz Mağarası, Taşhan ve 
Küre-i Hadid Camii gibi noktalar görülme-
ye değer turistik mekanlardır.
 
İlçe merkezine 20 km mesafede yer alan 
Uluyayla, özellikle mayıs ile ağustos ayla-
rı arasında birbirinden güzel görüntülerle 
ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Burada her 
yıl 8 Ağustos’ta düzenlenen yayla şen-
likleri, yeşilin her tonunu ziyaretçilerine 
sunmaktadır. Merkeze 10 km mesafedeki 
Bedil Yaylası ise sunduğu manzaralar ile 
görenleri büyülemektedir. 

Demirli Köyü’nde bulunan Saklı Şelale, 
hemen yanında bulunan Saklı Mağara ve 
çevresinde bulunan tarihi kalıntılarla keş-
fedilmeyi beklemektedir.

ÜNİTE 4: ŞEHRİM ÇALIŞIYOR
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OVACIK

Karabük’ümüzün doğa harikası ilçelerinden biri de Ovacık'tır. Bölgenin göz alıcı orman varlığı 
yüksek yaylaların yeşiliyle bölünür. Turizm açısından henüz çok değerlendirilmeyen yaylalar, 
ilerisi için önemli bir yayla turizmi potansiyeli taşımaktadır. Boduroğlu Yaylası, özellikle çadırlı 
kampçılık ve doğa yürüyüşleri için tercih edilmektedir. Her yıl temmuz ayının ikinci haftası ya-
pılan yayla şenlikleri, kalabalık ve renkli geçer.

Ovacık, bölgenin diğer yerleşim yerleri gibi oldukça eski bir tarihe sahiptir. İlçe merkezi ve civar 
köylerde görülen birçok antik kalıntı, kaya mezarı, mağara ve höyük bu köklü tarihin mirasıdır. 
Pürçükören Köyü Karakoyunlu Mahallesinde bulunan Karain Kaya Mezarı ve Kurutma Kayası 
gezilebilecek yerler arasındadır.

Karabük'ün iki doğal gölünden biri olan Karagöl, etrafı mesire yeri olarak düzenlenmiş, günü-
birlik ve kampçı ziyaretçilerini beklemektedir. 

Turistik birçok zenginliğe sahip olan Karabük’ümüz her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti 
kendine çekmektedir. Safranbolu’ya 2018 yılında 1.268.000 turist gelirken bu sayının 2019 yılı 
için 1.5 milyon olması beklenmektedir. İlimizin Dünya çapında tanınmasına büyük katkı sağ-
layan Safranbolu, diğer ilçelerimizin turizmine de olumlu katkı sağlamaktadır. Safranbolu’ya 
gelen turistlerin bir kısmı günübirlik de olsa diğer ilçelerimizi de ziyaret etmektedir. Ancak bu 
sayı beklenen seviyede değildir.

ETKİNLİK 4.8
Sizce Safranbolu’ya gelen turistlerin diğer 
ilçelerimizi de ziyaret etmesini nasıl sağlayabiliriz?

ŞEHRİMİZDE TURİZM

 Neleri Okumalıyım?
Yöremizin turizmiyle ilgilenenlere “Karabük Safranbolu Gezi Rehberi”, 
“Eskipazar Doğadan Tarihe Yürüyüş Parkurları”, “Yenice Gezi Rehberi”, 
Hüseyin Lütfi Ersoy’un “Eflani Tarihi ve Köyleri “ ile Aytekin Kuş ve Muam-
mer Aksoy’un “Müzekent Safranbolu” kitaplarını okumaları tavsiye edilir.
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KARAYOLU ULAŞIMI

İlimizin çevre ve bölgeyle başlıca bağlantıları karayolu ve demiryolu ile sağlanmaktadır. Deniz 
ulaşımına ise Zonguldak ve Bartın illerinden ulaşılmaktadır. Karabük ilinin komşu illerle bağ-
lantısı, güney yönünden Karadeniz ana yoluna, Gerede’den TEM otoyoluna ve D-100 karayo-
luna bağlıdır.

KARABÜK İLİNİN ÖNEMLİ İL MERKEZLERİNE 
VE KOMŞU İLLERE OLAN KARAYOLU

UZAKLIKLARI
YERLEŞİM MERKEZİ UZAKLIK(km)
Karabük-Ankara               216
Karabük-İstanbul               396
Karabük-Kastamonu               113
Karabük-Zonguldak               101
Karabük-Bolu               134
Karabük-Çankırı               161
Karabük-Bartın               86

KARABÜK İL MERKEZİNİN İLÇE MERKEZLERİNE 
OLAN KARAYOLU 

UZAKLIKLARI
İLÇE ADI UZAKLIK(km)
Eflani 51
Eskipazar 39
Ovacık 48
Safranbolu 8
Yenice 34

Karabük kuzeydoğusundan Bartın iline, gü-
neydoğusundan Kastamonu iline, batı yönün-
den Yenice vadisi üzerinden Zonguldak iline 
bağlanır. İlimizden Türkiye’nin  bütün illerine 
her mevsim ulaşım sağlanabilmektedir.

Karabük Karayolları Haritası
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ŞEHRİMİZDE ULAŞIM

DEMİRYOLU ULAŞIMI

1934 yılında, Devlet Demiryolları tarafından 
Karabük’te demir yolu hattının açılmasıyla 
Devlet Demir Yolları haritasında Karabük adı 
ilk kez resmen yer almış, çeltik tarlasından 
sanayi kentine doğru geçiş süreci başlamıştır. 
Karabük ilinin demiryolu ile Zonguldak’a ve 
Çankırı üzerinden Ankara’ya bağlantısı mev-
cuttur. Mevcut demiryolu hattından Kardemir 
Demir-Çelik İşletmelerinin hammadde(Demir 
cevheri ve taşkömürü) ihtiyacı karşılanmak-
ta ve ürün naklinde kullanılmaktadır. Yine bu 
hattın Karabük - Zonguldak kesiminde her 
gün düzenli olarak karşılıklı yolcu taşımacılığı 
da yapılmaktadır.

KARABÜK İLİNİN ÇEVRE İL VE İLÇELERE OLAN 
DEMİRYOLU UZAKLIKLARI

YERLEŞİM MERKEZİ UZAKLIK(km)
KARABÜK-ÇANKIRI 192
KARABÜK-KURŞUNLU 124
KARABÜK-ATKARACALAR 105
KARABÜK-ÇERKEŞ 88
KARABÜK-ESKİPAZAR 40
KARABÜK-ZONGULDAK 120
KARABÜK-ÇAYCUMA 75
KARABÜK-GÖKÇEBEY 59
KARABÜK-YEŞİLYENİCE 32
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HAVAYOLU ULAŞIMI

İlimizde havayolu ulaşımı bulunmamaktadır. En yakın hava alanları Zonguldak ili Çaycuma 
ilçesi ve Kastamonu ilindeki havaalanlarıdır.

       ŞEHRİMİZDE ACİL DURUMLARDA ULAŞILMASI GEREKEN  NUMARALAR

ÜNİTE 4: ŞEHRİM ÇALIŞIYOR

ETKİNLİK 4.9
Bir kayalık tepe içinde bulunan iki adet karayolu  tünelinin  en alt kısmından bir akarsu akmaktadır.
Akarsuyun üzerinden demiryolu, demiryolu üzerinden de karayolu geçmektedir. Ülkemizde akarsu, 
karayolu ve demiryolunun  bu şekilde aynı noktada kesiştiği tek yer olarak bilinen  yer  ilimizde  
neresidir?
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1. Bulak köyündeki ülkemizin 4. büyük mağarası
2. İlimizde yarı işlenmiş demir-çeliği işleyip ürüne 
dönüştüren tesis
3. Eskiden Safranbolu'da dericilik yapılan bölge
5. Eskipazar'dan çıkarılan ve yapı sektöründe kulla-
nılan taş
7. Alo 177 acil durum numarasının aranma gerekçesi
11. Coğrafi işaret almış tarım ürünümüz

Soldan Sağa Yukarıdan Aşağıya
4. İlimizde yetiştirilen meşhur bir üzüm türü
6. Eflani'de dokunan bir tür bez
8. Yenice'nin kent ormanının içinde olduğu doğa turizm 
alanı
9. Safranbolu saat kulesini yaptıran Osmanlı Sadrazamı
10. İlimizde şelaleye sahip tabiat parkı
12. Safranbolu'da ''müze köy'' ünvanına sahip köyümüz

B U L M A C A





ŞEHRİMDE
BEN 

ÜNİTE 5

KONULAR

KARABÜK’TE KÜLTÜR VE SANAT

KARABÜK’ÜN TARİHİ VE KÜLTÜREL 
MEKÂNLARI

ŞEHRİMİZİN ÜNLÜLERİ

KARABÜK’TE YEREL SÖYLEYİŞ 

KARABÜK’ÜN KÜLTÜREL DEĞERLERİ

KARABÜK’TE YEREL BASIN

ŞEHRİMİZİN MÜZİK KÜLTÜRÜ

ŞEHRİMİZİN ÖNEMLİ GÜNLERİ

ŞEHRİMİN BANA SAĞLADIKLARI

KARABÜK’TE SPOR 
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ÜNİTE 5 ŞEHRİMDE BEN

KARABÜK’TE KÜLTÜR VE SANAT

vasıtasıyla insanlara sunan kurumlardır. İste-
diğimiz her bilgiye, kütüphanelerde bulunan 
bu kaynaklar aracılığıyla doğrudan ulaşabili-
riz. Yani kütüphaneler, bilgi yuvalarıdır.

Kütüphaneler, insanların sosyalleştiği mekân-
lardır. İstediğimiz kitapların dışında dergi ve 
günlük gazeteleri de kütüphanelerde bulabi-
liriz. Bununla birlikte kütüphanelerin kendine 
has bazı kuralları vardır. Kütüphane içerisinde 
sessiz olmak, aldığımız kitapları tekrar yerine 
koymak, ödünç aldığımız kitapları süresi içeri-
sinde ve onlara zarar vermeden teslim etmek 
bunların başlıcalarıdır. ük / Keltepe

ŞEHRİMİZDE KÜTÜPHANE

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, ihtiyaç duy-
duğumuz bilgilere çok kolay şekilde ulaşabil-
mekteyiz. İnternete bağlı bir bilgisayar, tablet 
ya da telefon vasıtasıyla istediğimiz her bilgi 
her an parmaklarımızın ucunda. Ancak inter-
nette bulduğumuz bu bilgiler yeterince güven-
li mi, hiç düşündünüz mü? Ayrıca teknoloji bu 
kadar gelişmeden önce, insanlar aradıkları 
bilgilere nereden ve nasıl ulaşıyordu? Mese-
la anne-babalarımız öğretmenlerinin verdiği 
ödevlere dair bilgileri nereden öğreniyordu? 
Kütüphaneler… 

Kütüphane, toplumdaki her kesimin ihtiyaç 
duyduğu bilgileri, burada bulunan çeşitli     
ansiklopedi, kitap ya da dergi gibi kaynaklar 

Kamil Güleç Kütüphanesi

Her şehrin kendine özgü bir kimliği vardır. Bu kimliğin oluşmasında, o şehrin tarih için-
deki serüveni oldukça etkilidir.  İlimiz Karabük gibi yeni kurulan şehirlerin kimliğinin 
oluşmasında ise insanların kültürel etkinlikleri oldukça önemlidir. Sanatsal faaliyetler, 
boş vakitlerimizi değerlendirebileceğimiz sinema, tiyatro ya da konser gibi etkinlikler 
ile düzenlenen festival ve şenlikler, şehirlerin kimliğini oluşturan ögelerdir. Bu anlamda 
şehrimizin gerek kültürel ve gerekse sanatsal anlamda oldukça önemli zenginliğe sahip 
olduğunu ifade edebiliriz.
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KARABÜK’TE KÜLTÜR VE SANAT

İLİMİZDEKİ KÜTÜPHANELER

Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi

Karabük’te kütüphaneciliğin tarihi, 1950’li yıl-
lara dayanmaktadır. Karabük Belediyesi Ev-
lendirme Memurluğu bünyesinde bir kitaplık 
olarak faaliyetlerine başlayan ilk kütüphane, 
daha sonra 1980 yılında Karabük Belediyesi 
tarafından Çocuk Kütüphanesi’ne dönüştürül-
müştür. Bu kütüphane, Atatürk’ün doğumu-
nun 100. yılı nedeniyle, 1981 yılında Zübey-
de Hanım Çocuk Kütüphanesi ismini almıştır. 
Ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na dev-
redilerek, PTT arkasında, Yenişehir merdi-
venlerinin başladığı yerde, Karabük Zübey-
de Hanım İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü 
olarak hizmete devam etmiştir. 1995 yılında 
Karabük’ün il olması ile İl Halk Kütüphane-
si’ne dönüştürülmüştür. Aynı kütüphane 2014 
yılında, şu anki modern binasına taşınmıştır. 
Kütüphanede 66.307 kitap ve 1.500’e yakın 
süreli yayın bulunmaktadır. 11.300 aktif kul-
lanıcısının olduğu kütüphaneden aynı anda 
beş yüze yakın kişi faydalanabilmektedir. Son 
yıllarda 100.000’den fazla kullanıcının yarar-
landığı kütüphanemizden 2019 yılının ilk altı 

ayında ise 101.000 kişi faydalanmıştır. Kütüp-
hane içerisinde ayrıca bir konferans salonu 
bulunmaktadır. Kütüphane Ömer Lütfi Özay-
taç Caddesi üzerindedir.  Bu kütüphane içeri-
sinde aynı zamanda bir “Bebek Kütüphanesi” 
bulunmaktadır.

Bebek Kütüphanesi, 0-3 yaş için alan oluştu-
rulması gerekliliği düşünülerek Karabük Üni-
versitesi Çocuk Gelişimi bölümü ile birlikte, 
bebek ve annelere yönelik bir dizi eğitim veril-
mesi amacıyla oluşturulmuştur. Türkiye’de bu 
alanda ilk kütüphanelerden birisi olma özel-
liğine sahip kütüphane, mevcut binanın son 
katında bulunmaktadır. 

Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi

Bebek Kütüphanesi
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ÜNİTE 5: ŞEHRİMDE BEN 

KBÜ Kamil Güleç Kütüphanesi
 
Karabük Üniversitesi Merkez Kampüsü içerisinde yer alan Kamil Güleç Kütüphanesi, rafa dizil-
miş kitap tasarımıyla sadece ilimizde değil, tüm ülkede büyük beğeni kazanmıştır. Karabük'ün 
80. kuruluş yıl dönümü, Karabük Üniversitesi’nin ise 10. kuruluş yıl dönümü olan 3 Nisan 2017 
tarihinde hizmete açılan kütüphane binası, eğitime %100 destek kapsamında yaptırılmıştır. 
Kütüphaneden aynı anda beş yüzden fazla kişi faydalanabilmektedir. 60.000’den fazla basılı 
kitaba ev sahipliği yapan kütüphanede 31.073 e-dergi, 20.000 e-kitap ve 2,5 milyon e-tez bu-
lunmaktadır. İçerisinde ayrıca bir sanat galerisi bulunan kütüphane, öğrencilerin bilgiye hızlı ve 
pratik şekilde ulaşabilmeleri açısından son derece teknolojik cihazlarla donatılmıştır. Öğrenci-
lerin sağlığının da düşünüldüğü kütüphanede, tüm bakterileri kitaptan arındıran sterilizasyon 
cihazı da bulunmaktadır. 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kütüphanesi
100. Yıl Mahallemizdeki İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binası içerisinde hizmet veren kütüp-
hanenin 466 aktif üyesi bulunmaktadır.  İçerisinde 10.016 kitabın bulunduğu kütüphane, aynı 
zamanda 13 süreli yayına abonedir. Kütüphane, hafta içi hizmet vermektedir.

Kitap Kafe
100.Yıl Mahallesi Yaşam Kompleksi içerisinde yer alan “Kitap Kafe”, üniversiteli gençlerin ve 
öğrencilerin kitap okuyabilmeleri ve ücretsiz şekilde internet hizmetinden faydalanabilmeleri 
için hizmete açılmıştır. 

Kitap Kafe
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İLÇELERİMİZDEKİ 
KÜTÜPHANELER

Safranbolu İlçe Halk
Kütüphanesi

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
doğumunun 100. yılı nedeniyle ilçe-
de kurulan 100. Yıl Vakfı tarafından 
1981 yılında yaptırılan Safranbolu 
İlçe Halk Kütüphanesi, 23 Nisan 
1982 tarihinde hizmete açılmıştır. 
İçerisinde 30.581 kitabın bulundu-
ğu kütüphanenin ayrıca 24 dergiye 
de aboneliği vardır. Kütüphaneden 
2019 yılının ilk altı ayında 20.426 
kişi faydalanmıştır. Yine 2019 yılının 
ilk 6 ayı baz alındığında üye sayısı 
5.906’dır. Kütüphane içerisinde Bil-
giye Erişim Merkezi, Periyodik Yayın 
Salonu ve Çocuk Okuyucu Salonu, 
Yetişkin Okuyucu Salonu ve Konfe-
rans Salonu bulunmaktadır.

KARABÜK’TE KÜLTÜR VE SANAT

ETKİNLİK 5-1

Son okuduğunuz kitabın adını yazınız. 

..................................................................

..................................................................

En sevdiğiniz kitabın adını ve yazarını 
yazınız. 



128 ŞehrimizKARABÜK

ÜNİTE 5: ŞEHRİMDE BEN 

Eskipazar İlçe
Halk Kütüphanesi

İçerisinde 11.000 kitabın 
bulunduğu kütüphane, 60. 

Yıl Vali Nafiz Kayalı İlkoku-
lu binası içerisinde bulun-

maktadır.  Pazartesi günle-
ri hariç hizmet vermektedir.

Ovacık İlçe Halk 
Kütüphanesi

Ovacık İlçe Halk Kütüp-
hanesi, içerisindeki 8.898 

kitap ve 39 süreli yayın ile 
aynı anda 25 kişiye hizmet 

verebilmektedir. Geçtiğimiz 
yıl 225 kişiye hizmet veren 

kütüphane, 77 metrekarelik 
bir alana sahiptir.

Eflani İlçe Halk 
Kütüphanesi

Eflani İlçe Halk Kütüphane-
si, içerisindeki 5.936 kitap 

ve 16 süreli yayın ile hizmet 
vermektedir. 375 kayıtlı kul-

lanıcı tarafından kullanılan 
kütüphane, her yaştan oku-

yucuya hitap etmektedir.

Yenice İlçe Halk Kütüphanesi

Hükümet Konağı içerisinde hizmet ve-
ren Yenice İlçe Halk Kütüphanesi, 489 
üyeye sahiptir.  İçerisinde 9.110 kitap 
bulunan kütüphanede ayrıca 33 süreli 
yayın bulunmaktadır. 
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KARABÜK’TE KÜLTÜR VE SANAT

Baklabostan / Çiğdem Tepe’den Karabük Manzarası

TARİHİ VE TURİSTİK MEKÂNLAR

Geçmişten günümüze insanların yaşan-
tısını gözler önüne seren, önceki dönem-
lerde yaşayan insanlardan kalmış olan 
yapı ve alanlara, tarihi mekân adı verilir. 
Bir mekânın tarihi değer taşıyabilmesi 
için eski olması ve sanatsal özellik taşı-
ması gerekmektedir. Turistik mekân ise, 
insanlarda gezip görme isteği uyandıran, 
insanların ilgilerini çeken alanlardır.
Şehrimiz Karabük, tarihi ve turistik yerler 
bakımından ülkemizin en seçkin noktala-
rından birisidir. Doğa ve kültür turizmini 
aynı anda yaşayabileceğiniz bir şehirdir. 
İlçelerimiz birbirinden değerli özelliklere 
sahiptir. Karabük il merkezi, ülkemizin 
sanayisinin ilk adımlarından olması ve 
Yenişehir gibi planlı bir yerleşmeye sahip 
olmasıyla dikkat çeker.
Safranbolu, özgünlüğünü koruyan mima-
risiyle adeta bir açık hava müzesini an-
dırmaktadır. Yenice ilçesi, doğa turizmi 
açısından çok ilgi gören bir ilçemizdir.
Eflani, şehrimizin en güzel mesirelik 
alanlarına sahiptir. Eskipazar ilçesi sınır-
ları içerisinde bulunan Hadrianoupolis ve 
Kimistene gibi antik kentler, içerdiği bazı 
özelliklerle tüm dünya kamuoyunda ilgi 
uyandıracak konumdadır. Ovacık ilçemiz 
de küçük ama adeta gizli bir tarih hazi-
nesidir.
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ÜNİTE 5: ŞEHRİMDE BEN 

BİLİM, EĞİTİM VE SANAT MERKEZLERİ

Dünyanın her yerinde özel yetenekli çocuk-
lara yönelik olarak farklı eğitim programları 
uygulanmaktadır. BİLSEM, Bilim ve Sanat 
Eğitim Merkezleri'nin kısaltılmış ismidir. 
İlkokullarda sınavla tespit edilen özel ye-
tenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumla-
rındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde 
bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını 
sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini 
geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağ-
lamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış 
olan özel eğitim kurumlarıdır. Zorunlu eği-
tim dışında çeşitli programlarla öğrencilerin 
özel yeteneklerini geliştiren BİLSEM’lerde 
özel yetenekli, özellikle zeka, yaratıcılık ve 
liderlik alanlarında yüksek kapasitesi olan 
ve bunun yanında özel akademik alanlar-
da yaşıtlarına göre yüksek seviyede per-
formans gösteren öğrencileri tespit etmek 
amaçlanmaktadır. Ayrıca bu öğrencilerimi-
ze eğitim hayatları boyunca ekstra eğitim 
programlarıyla yardımcı olmak, onların ken-
dilerini tanımalarını sağlamak, aynı zaman-
da gelecekte ülkemize katkı sağlayacak ne-
siller yetiştirmek hedeflenmektedir.

ETKİNLİK 5-2

Sizler de sanat, spor, müzik vb. alanlarda 
yetenekli olduğunuz kısımları anlatan bir yazı 
yazınız.

Karabük BİLSEM
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Sanat; bir duygunun, tasarımın hayal gücüyle birleşerek estetik bir güzellik içinde ortaya konul-
masıdır.  Bir ressamın yapmış olduğu resim, heykeltıraşın yapmış olduğu heykel, büyük zah-
metlerle çekilmiş olan çeşitli fotoğraflar ile birlikte Türk-İslam Sanatı olan ebru, hüsn-i hat gibi 
ürünlerin her biri birer sanat eseridir.  Bu sanat eserleri ise “Sanat Galerileri” vasıtasıyla insanlara 
ulaştırılır. Şehrimizde bulunan sanat galerileri ise şunlardır:

SANAT GALERİLERİ

Cıngıllıoğlu Sergi Salonu
Safranbolu’da Cinci Hanı’nın karşısında yer alan mekân, 
Cıngıllıoğlu ailesi tarafından Safranbolu Belediyesi’ne 
kültürel ve sanatsal etkinliklerde kullanılmak üzere tahsis 
edilmiştir. 

Leyla Dizdar Kültür Merkezi
Safranbolu’da Aslanlar mevkiinde hayırsever iş adamı 
Şefik Dizdar’ın merhum eşi adına yaptırdığı bina; sergi, 
konferans salonu ve atölyelerden oluşan bir kültür sa-
nat merkezi olarak hizmet vermektedir.

Sezer Güleç Sanat Galerisi
Karabük Üniversitesi Kütüphanesi’nin alt katında bu-
lunan galeri, çeşitli sanatsal etkinliklere ev sahipliği 
yapmaktadır.

Ömer Erdem Resim Galerisi
Safranbolu’nun sanat alanında en önde gelen isimle-
rinden ressam Ömer Erdem’in eserlerini barındıran 
yer, Arasta’da bulunur. Ressamın hem atölye hem de 
galeri olarak kullandığı bir mekândır.

Belgesel ve Film Müzesi (Muallimler Birliği)
Safranbolu’da,  Eski Camii altında yer alan Muallimler 
Birliği Binası, sanatsal ve kültürel faaliyetler için kulla-
nılmak üzere Safranbolu Belediyesi tarafından restore 
ettirilmiştir. Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsa-
mında, galeri ve müze olarak hizmet vermektedir. 

Recai Demirsöz Sanat Galerisi
Bu galeri, çok yönlü bir sanat adamı olan Recai Demir-
söz’ün Üçbölük köyünde bulunan ilkokul binasının Ka-
rabük Valiliği tarafından kendisine sanatsal ve kültürel 
faaliyetler için tahsis edilmesiyle oluşturulmuştur.

KARABÜK’TE KÜLTÜR VE SANAT
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ÜNİTE 5: ŞEHRİMDE BEN 

Karabük, ülkemizde modern anlamda sinema 
salonuna sahip ilk şehirlerden birisidir. Bu ilk si-
nema, 18 Ağustos 1958 tarihinde açılmış olup 
Yenişehir Sineması ismiyle anılmıştır. Şu an her 
ne kadar kullanılmıyor da olsa, sinema binası 
uzun yıllar Türk sinemasına hizmet etmiş olup 
birçok önemli filmin galası (ilk gösterimi) burada 
yapılmıştır. Ayrıca çeşitli tiyatro, konferans ve mü-
zik topluluklarının konserleri için de ev sahipliği 
yapmıştır. Sinema salonu 750 kişilik olup balkonu 
da bulunmaktadır. Karabük’te Yenişehir Sinema-
sı dışında şu an aktif olarak kullanılan üç sinema 
salonu daha vardır. 

Çekimleri tamamlanmış bir film, ilk olarak sinemalarda gösterilir. Çok sevdiğimiz bir aktör ya da 
aktristin filmini ilk izleyenlerden olmak ya da animasyon adı verilen filmleri büyük ekranda izle-
menin keyfine varmak için sinema salonlarına gideriz. Ses efektinin yoğun olması ve ekranının 
büyüklüğü, sinema salonlarının cazibesini artırmaktadır. 

SİNEMALAR

Kares AVM Sinemaları
2016 yılından beri hizmet veren sinema, toplamda 
altı salondan oluşmaktadır. En büyüğü 72, en kü-
çüğü 40 kişilik olan salonların toplam kapasitesi ise 
339 kişidir. 

Onel AVM Sinemaları
2006 yılında hizmet vermeye başlayan 
sinema binasındaki dört salondan üçü ak-
tiftir. En büyük salon 200 kişi kapasiteye 
sahiptir. 

Safranbolu Ata Merkez 
AVM Sinemaları
2003 yılında hizmet vermeye başlayan sinema salo-
nu,  üç salondan oluşmaktadır. En büyük salonu 249 
kişi kapasitelidir. Toplamda ise, 436 kişiye hizmet ve-
rebilmektedir.

Yenişehir Kültür Merkezi



133ŞehrimizKARABÜK

KARABÜK’TE KÜLTÜR VE SANAT

Maalesef ilimizde müstakil bir tiyatro binası bulunmamaktadır. Ancak ilimize gelen tiyatro grup-
ları, Yenişehir mahallesinde bulunan Vali Nafiz Kayalı Kültür Merkezi’nde, 100.Yıl Mahallesi’nde 
bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesindeki Kültür Merkezi salonunda sahne almak-
tadır. Karabük Üniversitesi Öğrenci Kulüp ve Toplulukları bünyesinde yer alan Tiyatro Kulübü 
ise, üniversite içerisinde yer alan 15 Temmuz Şehitler Konferans salonunda oyunlarını sergile-
mektedir. Bunun dışında, bazı eğitim kurumlarının salonları da tiyatro gösterilerine ev sahipliği 
yapabilmektedir.

Geleneksel Türk tiyatrosu dediğimiz Karagöz, Orta Oyunu, Köy Seyirlik Oyunları ve Meddahlık 
ile başlayan tiyatro serüvenimiz, Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı ile daha modern 
bir çizgide devam etmiştir. Hâlâ bazı köylerimizde, Geleneksel Türk Tiyatrosu içerisinde 
değerlendirilebilecek şekilde, birtakım eğlenceler düzenlenmektedir.

Tiyatrolar, insanların acılarını, sevinçlerini, üzüntülerini kısaca hayat tarzını yansıtması 
bakımından önemlidir. Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin göstergelerinden birisi de tiyatro 
oyunlarıdır.  

TİYATRO 
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Festival ve şenlikler, şehirlerin sevinç ve neşeyi coşkulu bir şekilde yaşadığı, adeta nefes alıp 
rahatladığı, halkın birleşip kenetlendiği müstesna zamanlardır. Karabük ve ilçelerinde de bir-
çok festival ve şenlik düzenlenmektedir. Şimdi de bunlara bir tablodan bakalım:

Adı Tarihi Düzenleyeni 
3 Nisan Karabük’ün Kuruluş 
Yıldönümü 

3 Nisan Karabük Valiliği 
Kardemir A.Ş. 

Yenice Şeker Kanyonu Dağ Bisikleti 
Festivali  

Mayıs’ın 1. Haftası Karabük Valiliği 
Yenice Kaymakamlığı 
Yenice Belediyesi 
Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
BAKKA 

Aladağ Şenlikleri 3 Haziran Kar-Der (Karabüklüler Derneği) 
Sanayi ve Ticaret Fuarı 04-08 Haziran Karabük Belediye Başkanlığı 
Eflani Doğa ve Kültür Şenliği Haziran’ın Son Haftası 

Temmuz’un 1. Haftası 
Eflani Belediye Başkanlığı 
Eflani Yöre Dernekleri 

Eskipazar Yayla Şenlikleri Temmuz’un 
1. Haftası

Eskipazar İlçesi Hamzalar ve Kabaarmut 
Köyleri Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği 

Geleneksel Yürecik Köyü Kültür ve 
Yayla Şenliği 

Temmuz’un 
2. Haftası

Karabük Belediye Başkanlığı 

Boduroğlu Yayla Şenlikleri Temmuz’un 
1. ve 4. Haftası

Ovacık Belediyesi Başkanlığı 
Ovacık Kalkındırma ve Dayanışma Derneği 

Bahattin Gaziyi Anma Günü (Dede 
Yaylası Şenlikleri) 

Temmuz’un 
4. Haftası

Bahattin Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı 

Zümrüt Yenice Göktepe Şenlikleri Ağustos’un 1. Haftası Yenice Kaymakamlığı       
Yenice Belediye Başkanlığı 

Müzik ve Yağlı Güreş Festivali Ağustos’un 2. Haftası Eskipazar Kaymakamlığı       
Eskipazar Belediye Başkanlığı 

Çıraklar Köyü Kalkınma ve Dayanışma 
Şenlikleri 

Ağustos’un 2. Haftası Çıraklar Köyü Kalkınma ve Dayanışma Derneği 

Uluyayla Şenlikleri Ağustos’un 2. Haftası Safranbolu – Eflani İlçeleri Ulu Yayla Orman 
Köylerini Kalkındırma ve Koruma Derneği 

Eskipazar Tarih, Kültür, 
Hadrianoupolis, Spor ve 
Sanat Festivali 

9 Eylül Eskipazar Kaymakamlığı       
Eskipazar Belediye Başkanlığı 

Yörük Köy Günü Eylül’ün 1. Haftası Yörük Köyü Kültür Mirasını Koruma Tanıtma 
ve Dayanışma Vakfı 

Safranbolu Bağbozumu Şenlikleri Eylül Ayı İçerisinde Safranbolu Kaymakamlığı 
Altın Safran Belgesel Film Festivali Eylül’ün Son Haftası Safranbolu Belediye Başkanlığı 

Safran Hasat Şenliği Ekim Ayı Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı 
Yortan Kültür Şenlikleri 20 – 21 Ekim Yortan Belediye Başkanlığı 
Hindi Festivali Aralık’ın 2. Haftası Eflani Kaymakamlığı        

Eflani Belediye Başkanlığı 

ŞEHRİMİZDE DÜZENLENEN FESTİVAL VE ŞENLİKLER 
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Yerel Etkinlikler

Karabük’te, ilçeler ve köylerimizde bunların 
dışında Nevruz, Hıdırellez, Bayram Arifeleri 
ve dini bayramların belli günlerinde çok çeşitli 
etkinlikler de düzenlenmektedir.

ETKİNLİK 5-3

İlimizde düzenlenen festival ya da şenliklerden 
hangilerine katıldınız? Arkadaşlarınızla 
paylaşınız.

3 Nisan Kutlamaları

Altın Safran Belgesel Film Festivali

Altın Safran Belgesel Film Festivali

Bahaddin Gazi’yi Anma Günü
(Dede Yaylası Şenlikleri)
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KARABÜK’ÜN TARİHİ VE KÜLTÜREL MEKÂNLARI

Her şehirde o şehrin sembolü olmuş, derin yaşanmışlıkları içerisinde barındıran mekânlar bu-
lunur. Bu mekânlar, o şehirde şehir ve şehirlilik kimliğinin oluşması açısından büyük önem taşır. 
Bu bölümde şehrimiz Karabük’ü tarihi ve kültürel mekânlarıyla tanıyacağız. 

KARABÜK MERKEZ

Emeğin başkenti Karabük, cumhuriyet ile do-
ğan bir şehir olmasına karşın sınırları içerisin-
de çok köklü bir geçmişin izlerini belirgin bir 
şekilde taşır. Karabük merkez ilçe ve buraya 
bağlı köylerdeki çeşitli mekânlar şunlardır:

Ören Yerleri

Karabük ili sınırları içerisinde araştırılmayı bekleyen tümülüslerden kaya mezarlarına, sütun 
ve sunaklardan kitâbelere çok fazla tarihi eser mevcuttur. Helenistik, Roma ve Bizans dönem-
lerine ait kaya ve tümülüs tipi mezarların yerel yöneticilere ait olduğu tahmin edilmektedir. Bu 
mezarlar ile ilgili araştırmaların yetersiz olması tarihlendirmeyi tam olarak yapabilmeyi güçleş-
tirmektedir.

Yörede kalıntıların olduğu belli başlı yerler arasında Bulak Köyü (tümülüs ve kaya mezarı), 
Ödemiş Köyü (tümülüs ve kalıntılar) Kadıköy (yazıtlı kaide ve sunak taşı), Akören ve Zobran Kö-
yü(çeşitli kalıntılar); Mehterler Köyü (sütunlar), Üçbaş Köyü (yazıtlı sütun, kırık sunak), Davutlar 
Köyü (yazılı sütun), Kamışlı Köyü Aşağı Yaka Mahallesi (desenli taş ve mezar sunak), Çukurca 
Köyü, Kahyalar Köyü, Burunsuz Köyü ( çeşitli kalıntılar), Bürnük (kaya mezarları) ve Sipahiler 
Küre Havuzu sayılabilir.

Karabük / Cuma Pazarı

Karabük / Kayabaşı Köprüsü
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Küre Havuzu: Romalıların, yöremizde bu-
lunan demir madeninden yararlanmak için 
kurdukları Karabük’ün Sipahiler Köyü’ndeki 
Küre Havuzu, Anadolu’daki maden işletme 
atölyelerinin en önemlilerinden biridir.

Baki Bey Konağı: Karabük merkez ilçeye 
bağlı Güneşli Köyü’ndeki yaklaşık dört yüz 
yıllık Baki Bey Konağı, tescilli bir tarihi binadır.

Bulak Ayan Konağı: Çok köklü bir geçmi-
şe sahip Bulak Köyü, birbirinden güzel ve 
önemli yapılara sahiptir. Bulaklılar arasında 
“Saray” olarak adlandırılan Bulak Ayan Ko-
nağı, yörenin en eski ve görkemli yapıları 
arasında yer alır.

Bulak Ayan Hamamı: Yapı üslubundan 
XVIII. yüzyılın son çeyreğinde yapıldığı sa-
nılan ve hâlâ işletilen tarihi kıymeti büyük bir 
hamamdır.

Yenişehir Cami: Yenişehir Semti’nde yer 
alan yapıların mimari özellikleri incelendi-
ğinde genellikle buraya özgü oldukları gö-
rülmektedir. Bunlardan biri de “Yenişehir 
Camisi”dir. Cami, 1945 yılında işçilerin ay-
lıklarından kesilen birer lira ile tamamlan-
mıştır. Cami, kentin her yerinden görülebi-
lecek bir noktada inşa edilmiştir. 

KARABÜK’ÜN TARİHİ VE KÜLTÜREL MEKÂNLARI
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Karabük İstasyon Binası: 1932 yılında 
Zonguldak-Ankara demiryolu hattı üzerinde 
Safranbolu ve çevre köyler için yolcu ve hiz-
met binası olarak yapılmıştır. 1900’lü yıllarda, 
Almanların Anadolu’da kullandıkları plana 
göre inşa edilmiştir. Bina, Cumhuriyet dönemi 
mimari özelliği taşıması bakımından Karabük 
için önemli bir yapıdır. Karabük şehrinin geliş-
me noktası, istasyon çevresidir. İstasyonlar da 
bir dönem insanlar için ayrılıkların ve buluşma-
ların yaşandığı önemli merkezlerdir. Bu bina 
korunması gereken yapı olarak tescillenmiştir. 

Demir Çelik Lisesi: 1942 yılında yapılan 
bina, Karabük Demir Çelik Fabrikaları’na 
bağlı olarak 1953 yılında öğretime başla-
mıştır. Kurulduğunda bölgenin tek lisesi 
olması nedeniyle sadece fabrika perso-
neline değil geniş bir çevreye hizmet ver-
miştir. Bu nedenle zamanında Karabük’ün 
eğitimli kesimi bu okuldan mezun olmuştur. 

Yenişehir Sineması: Sinema, Yenişehir top-
lumunun sosyal hayatının şekillendiği bir böl-
gede yer almaktadır. Projenin mimarı Münci 
Tangör'dür. Yenişehir Sineması'nın inşasına 
1954 tarihinde başlanır ancak yaşanan bir ta-
kım ekonomik zorluklar nedeniyle sinemanın 
inşası 1958 yılına kadar devam ettirilir. Her ne 
kadar bina Yenişehir Sineması olarak adlandı-
rılsa da kullanımı itibariyle tiyatro ve opera da-
hil olmak üzere birçok sahne sanatlarına ev sa-
hipliği yapan Karabük Yenişehir Sineması, çok 
yönlü yapısal bir kimliğe ve kullanıma sahiptir.

Yenişehir Mühendis, Memur ve 
İşçi Kulüpleri: Yenişehir Mahallesi'nde bu-
lunan kulüpler, fabrika çalışanlarının sosyal 
paylaşım ve eğlence alanlarıdır. Yenişehir Ma-
hallesi’nde üç farklı personel türü için kulüpler 
bulunmaktadır. Bunlar “Memurlar Kulübü”, 
“Mühendisler Kulübü” ve “İşçi Kulübü” olarak 
isimlendirilmişlerdir. Memurlar Kulübü ilk inşa 
edilen kulüptür. Memurlar, boş zamanlarında 
burada sohbet ederek sosyalleşmişlerdir. Bu-
rası, üyelik sistemi ile girilen Yenişehir mekân-
larından biridir.
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Deniz (Tangör) Kayalı’nın 
Anılarından Bir Kesit

“Yenişehir sineması rahmetli babam mimar 
Münci Tangör’ün en önemli eserlerinden bi-
ridir. Babam için en önemli olanı sinemanın 
akustiği idi. Aylarca projeler çizdi. İstediği 
akustiği sağlamak için. Sabahleyin biz kalk-
tığımız zaman onu masada çalışırken bulur-
duk. O zaman demir çelikte çalışmıyordu. İs-

tanbul’dan Genel Müdür Ali Çimen’in daveti üzerine gelmiştik. İstasyonda ev tutmuştuk. Babam 
sinemanın hem mimarı hem de müteahhidiydi. Çamlıca Kız Lisesinden, Demir Çelik Ortaoku-
lu’na geldim. Ailece her gün babamın yanında, inşaattaydık. Sinema inşaatında kalasın üzerin-
deki çok büyük bir çivi ayağıma battı. Günlerce hastanede yattım. Sinema inşaatı 1958 yılında 
bittiğinde başta babam olmak üzere hepimiz çok mutlu olmuştuk.

Rahmetli Muhsin Ertuğrul, Türkiye’de bu kadar güzel akustiği olan hiçbir tiyatro ve sinema ol-
madığını belirtip babama çok iltifat etmişti. Rahmetli Cumhurbaşkanı Celal Bayar da babamı 
tebrik etmişti.

Lale Oraloğlu tiyatrosu, Genco Erkal, Muammer Karaca tiyatrosu, Kenterler tiyatrosu geldi.
Gişede biletleri Müşfik Kenter verirdi. Daha sonra İstanbul’a dönmek istedik. Fakat kalmamız 
için çok manevi baskı yapıldı. Babam genel müdürü ve arkadaşlarını kıramadı. Demir-çelikte 
inşaat müdürü olarak göreve başladı…” 

KARABÜK’ÜN TARİHİ VE KÜLTÜREL MEKÂNLARI
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Havuzlu Bahçe: Havuzlu Bahçe, Yenişehir 
Mahallesi’nde 1948 yılında oluşturulmuştur. 
Bahçe içinde lokanta, oturma yerleri, yüzme 
havuzu ve kabinler bulunmaktaydı. Bahçe, 
uzun yıllar Yenişehir Semti’nin kalbi olmayı 
sürdürmüştür. Önemli kutlamalar ile üst düzey 
personelin düğün ve eğlenceleri burada ger-
çekleştirilmiştir. Bugün tüm bölgenin ıssızlaş-
masına bağlı olarak canlılığını yitirmiştir.

Vatan Hastanesi : Karabük Demir 
Çelik Fabrikaları’nın çalışanlarına 
sunduğu sosyal hizmetlerden biri 
de sağlıktır. Yenişehir Mahallesi’nin 
güneyinde temeli 1939 yılında atı-
lan ve 1940 yılında ilk etabı bitirilen 
Vatan Hastanesi, Karabük’ün ilk 
sağlık tesisidir. Zaman içerisinde 
tesise ve doktor kadrosuna ilaveler 
yapılarak tam teşekküllü hale geti-
rilmiştir. Fabrika personeli ve aile-
lerinin tedavileri ile gerekli ilaçları 
hastanede ücretsiz olarak karşılan-
mıştır. Hastane, uzun yıllar bölge 
halkına da sağlık hizmeti vermiştir.
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Karabük Saat Kulesi: Kentin yüksek kesi-
minde yer alan bu yapı, Kardemir’in kuruluşu-
nun 50. yılı anısına 3 Nisan 1987’de hizmete 
açılmıştır.

Yenişehir 
Stadyumu: Ülkemizin 
ilk modern stadyum 
binalarından olan 
Yenişehir Stadyumu, 
çeşitli tadilatlar geçire-
rek günümüze ulaşmış 
ve Necmettin Şey-
hoğlu Stadyumu adını 
almıştır.

Karabük Eczanesi: Ülkemizin ilk modern 
eczanelerinden biri olan  Karabük Eczanesi, 
rahmetli hayırsever eczacı Hikmet Şeyhoğlu 
tarafından işletilmiştir. Eczanenin bulunduğu 
apartman da mimarisi ile dikkat çeker. Günü-
müzde kapalı olan eczanenin malzemelerinin 
bir kısmı İstanbul Yeditepe Üniversitesi’nde 
Karabük Eczanesi Müzesi adı altında sergile-
nirken bir kısmı da Safranbolu’da Kent Müze-
si’nde sergilenmektedir.

KARABÜK’ÜN TARİHİ VE KÜLTÜREL MEKÂNLARI

İngiliz İşçi Mezarları: Demir çelik işletme-
lerinde çalışırken ölen iki İngiliz işçi William 
Bennett ve  Samuel Inston’un mezarı, Çamlık 
Su Deposu civarındadır. Bennett iş kazası ile 
Inston ise hastalanarak ölmüştür. Inston, öl-
meden evvel hastane personelinden, ölümü 
halinde cenazesinin Türkler gibi kaldırılması-
nı istemiş ve Türkler gibi defnedilmiştir.
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SAFRANBOLU

Şehrimiz Karabük’ün güzide ilçesi Safranbolu, tam bir açık hava müzesi olup tarihi ve kültürel 
mekânlar açısından oldukça zengin bir yerdir. “Korumanın başkenti” ve “Osmanlı’nın parmak 
izi” olarak da ifade edilir. Bir Osmanlı şehri olarak asıl ekonomik gelişmesini 17. yüzyıldan iti-
baren yapmıştır. Günümüzdeki birçok ev ve konak 17. ve 19. yüzyıllar arası şehrin ekonomik 
gelişmişliğin göstergesi olan yapılardır.

Safranbolu’nun “Şehir” olarak tanımlanan kışlık kesimi; Gümüş ve Akçasu de-
relerinin oluşturduğu vadi içinde olağanüstü silueti ile göz kamaştırır. Hıdırlık 
Tepesi’nden, Mezarlık Başı’ndan, Hasan Dede Kayası’ndan, Gümüş Tepesi’nden, 
Hastanealtı’ndan, Küpçü Tepesi’nden farklı güzellikler saatlerce izlenebilir.

Ören Yerleri
Safranbolu ve çevresinde henüz detaylı çalışması tamamlanmamış eski çağlara ait çok fazla 
kalıntı mevcuttur. Safranbolu Merkez’de Gümüş-Göztepe (tümülüsler), Kızlar Kümbeti, Hacıla-
robası Köyü (Çatalin Kaya Mezarı, Delikli Taş, kalıntılar), Üçbölük, Gündoğan, Çavuşlar (tümü-
lüsler, kaya mezarları), Konarı (Kocatepe Tümülüsü), Yukarı Çiftlik ( Keten Tümülüsü), Yolbaşı 
(Özenler ve Değirmenciler Tümülüsleri), Akören (Ambar Kaya ve Horozini Kaya Mezarları) 
bunlardandır.
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Eski Hükümet Konağı (Kent Tarihi Müzesi): Bulunduğu yer Safranbolu’da “Kale” olarak 
bilinmektedir. Uzaktan bakıldığında şehrin başının tacı bir yapı olduğu görülecektir.1906 yılında 
Kastamonu Valisi Enis Paşa öncülüğünde Safranbolu halkının imkânlarıyla  yaptırılmış, iki katlı 
görkemli bir taş yapıdır.  Ne yazık ki bu bina 1976 yılında yanmıştır. Kültür Bakanlığı’nca Kent 
Tarihi Müzesi olarak kullanılmak üzere 2000 li yıllarda restorasyonu yapılan bina ve etrafı bir 
müzeler kompleksi olarak geziye açıktır.

Çarşılar
Yemeniciler ve Kunduracılar Arastası, De-
mirciler, Bakırcılar, Kalaycılar ve Semerciler 
Çarşısı gibi kısımlar 17. yüzyıldan bu yana 
Safranbolu için sosyo-ekonomik anlamda ol-
dukça önemlidir.

Kaymakamlar Müze Evi: 19. ve 20. yüzyıl 
Türk toplumunun geçmişini, kültürünü ve ya-
şama biçimini yansıtması açısından Kayma-
kamlar Müze Evi, Safranbolu evleri arasında 
önemli bir yere sahiptir. 19. yüzyılın başla-
rında yapıldığı sanılmaktadır. Sahibi Hacı 
Mehmet Efendi'ye yarbay rütbesinin Osmanlı 
Türkçesi karşılığı olan "Kaim-i Makam" de-
nilmesi nedeniyle ev, halk arasında bu isimle 
anılmaktadır. Kentsel dokusunu ve tüm mi-
mari özelliklerini günümüze dek koruyabilmiş, 
günümüzde müze olarak kullanılan özgün bir 
Türk evi niteliğindedir.
Ayrıca Mümtazlar Konağı, Karaüzümler Evi, 
Kileciler Konağı, Kavsalar Evi ve Emir Hoca-
zade Ahmet Beyler Evi gibi evler dikkat çekici 
yapılardır.

Havuzlu Asmazlar Konağı: Safranbolu’nun 
ilk restore edilen konaklarından biri olma özel-
liği taşıyan Havuzlu Asmazlar Konağı, Tarihi 
Çarşı’da Beybağı mevkiindedir. 19. yüzyılda 
yapılan konağın içerisine yangına karşı önlem 
almak ve serinlik verme amacıyla büyük bir 
havuz yaptırılmıştır.

KARABÜK’ÜN TARİHİ VE KÜLTÜREL MEKÂNLARI

Asmazlar 
Konağını 

Sanal Tur ile 
Gezin
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Saat Kulesi: Safranbolu Eski Hükümet Ko-
nağı’nın arka tarafında ve eski zamanlarda 
kale olarak kullanılan tepe üzerinde yer alır. 
Padişah III. Selim’in sadrazamlarından Saf-
ranbolulu İzzet Mehmed Paşa, "Herkesin ce-
bine bir saat vereceğim." söyleminden sonra 
şehrin en görünen yerine bu saati yaptırmış-
tır. Saatin haftada bir kurulması gerekmekte-
dir. Sesi çok uzaklardan da duyulabilen çanı 
her saat başında saat kaçı gösteriyorsa o ka-
dar çalmaktadır.   Kule 1999 yılında restore 
edilmiş olup, saat 220 yıldan fazla zamandan 
beri kesintisiz olarak Safranbolulara zamanı 
bildirmektedir.

Eski Cezaevi: Tarihi kale üzerinde Eski Hü-
kümet Konağı arkasında bulunan cezaevi, 
Sultan II.Abdülhamit döneminde 1906’da yap-
tırılmıştır. 

Hıdırlık Tepesi: Türklerin Safranbolu’ya 
geldikleri vakit konuşlandıkları yerdir ve açık 
namazgah şeklindedir. Yağmur duası ile Hıd-
rellez kutlamaları burada yapılır. Üzerinde 
Köstendil Kaymakamı Hasan Paşa’nın Türbe-
si (1845), iki namazgâh, Hızır (Hıdır) Paşa’nın 
mezarı ile Kurtuluş Savaşı kahramanlarından 
Dr. Ali Yaver Ataman’ın (1955) anıt mezarı bu-
lunmaktadır. 

Cinci Hanı: Sultan İbrahim zamanında Ana-
dolu Kazaskeri olan Safranbolulu Cinci Hoca 
olarak anılan Hüseyin Efendi tarafından 1645 
yılında yaptırılmıştır. Cinci Hanı 2 katlı 63 oda-
lıdır. Hanın Gerede’den Sinop’a uzanan bir 
kervan yolu üzerinde ve Kastamonu’dan bir 
önceki konaklama yeri olması, Cinci Hanı’nın 
önemli bir işlev üstlenmesini sağlamıştır. Ti-
caretin gelişmesine bağlı olarak çeşitli esnaf 
teşkilatlarının oluşmasına katkıda bulunmuş-
tur. 19. yüzyıl sonrası han, ticaretin gerile-
mesine bağlı olarak bir dönem depo olarak 
faaliyet göstermiştir. Restorasyon geçirdikten 
sonra işletmeye açılmıştır.
Tuzcu Han: Sığır ve Tahıl Pazarı’nın yanında 
yer alan Tuzcu Han,  Hidayetullah Han  olarak 
da anılmaktadır.
Pamukçu Han: Köprülü Mehmet Paşa Cami 
ve Kunduracılar Arastası yanında bulunur. 
Kuşçu Han: Safranbolu’nun geleneksel pa-
zarının kurulduğu alanda yer alır. Bir süre 
belediye binası olarak da kullanılmıştır. Günü-
müzde turizm amaçlı kullanılmaktadır.

Cinci Hanı
Sanal Tur ile Gezin
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Eski Hamam: Kalealtı Sokak’ta bulunan ha-
mamın Bizans döneminden ya da Candaro-
ğulları’ndan kalmış olabileceği düşünülür.

Hamamlar
Yeni Hamam (Cinci Hamamı): Vakıflar ge-
nel müdürlüğü kayıtlarından alınan bilgiye 
göre Anadolu kazaskeri Hüseyin Efendi’nin 
annesi Hamide Hatun adına vakıf edilmiştir. 
Hamam kültürünün en güzel şekilde yaşatıl-
dığı Cinci Hamamı, erkekler ve bayanlar bölü-
mü olarak ikiye ayrılır. 

Rum Hamamı: Kıranköy’den Gümüş’e doğru 
inen dik yokuşta bulunan şu an harabe halin-
de bir hamamdır.
Gümüş Hamamı: Gümüş semtinde, çifte 
hamam düzeninde kullanılmayan tarihi bir ha-
mamdır.
Dere Hamamı: Tabakhane bölümünde yer 
alan yıkık ve kullanılmayan bir hamamdır.
Çiçekler Hamamı: Tarihi Çarşı’da Çiçekler 
Evi bahçesinde yer alan kullanılmayan bir ha-
mamdır.

Camiler
28 adet tarihi değer taşıyan camimiz vardır.
Eski Cami: Bu cami, Bizanslılar döneminde 
yapılmış ve kentin Türkler tarafından fethine 
kadar da kilise olarak kullanılmıştır. Safran-
bolu’da kiliseden camiye çevrilen iki yapıdan 
biridir.  

Taş Minare Cami: Taş Minare Cami, Hüse-
yin Çelebi Mahallesi Taş Minare Sokak’ta bu-
lunmaktadır.

KARABÜK’ÜN TARİHİ VE KÜLTÜREL MEKÂNLARI
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Köprülü Mehmet Paşa Cami: Yöre halkının 
İstanbul ve Osmanlı Sarayı ile yakın ilişkileri 
olduğundan, sadrazam olmadan önce Köp-
rülü Mehmet Paşa bir dönem Safranbolu’da 
ikamete tabi tutulmuş, sonrasında bir cami 
yaptırmış ve bu cami 1661 yılında ibadete 
açılmıştır. Avlusunda şadırvan, güneş saati ile 
kütüphane ve muvakkithane olarak müştere-
ken yapılmış binalar bulunmaktadır.

İzzet Mehmed Paşa Cami: Padişah III. Se-
lim zamanında ve 1794-1798 yılları arasında 
sadrazamlığa yükselen Safranbolulu İzzet 
Mehmed Paşa da 1796 tarihinde Çarşı içinde 
bir cami yaptırmıştır.  Tamamen kesme taştan 
yapılmış olan cami, çeşitli tarihlerde birkaç 
defa onarım görmüştür. Caminin külliyesi için-
de kütüphane, abdesthane, iki çeşme ve vakıf 
dükkânları yer alır. Cami ve avlusu, altından 
geçen Akçasu deresi üzerine yapılan kemer-
ler üzerine oturmaktadır. Altındaki galeri şek-
lindeki tüneller görülmeye değerdir.

Hidayetullah (Dişçi) Cami: İzzet Paşa Ma-
hallesi’nde bulunan bu caminin kapısı üze-
rindeki kitabeden 1719 yılında Hidayet Ağa 
tarafından yaptırıldığı ve 1874 yılında Hacı 
Süleyman Efendi tarafından tamir ettirildiği 
anlaşılmaktadır. Camiye, halk arasında Dişçi 
Cami de denilmektedir. 

İzzet Mehmed Paşa Cami

Köprülü Mehmet Paşa Cami
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Kazdağlıoğlu Cami:  Bu cami, Çarşı mey-
danında,  “Kazdağlıoğlu” olarak da bilinen za-
manın Safranbolu Ayanı Mehmet Ağa tarafın-
dan 1778 tarihinde yaptırılmıştır. 

Lutfiye/ Kaçak Cami: Akçasu deresi üzerin-
de taş kemer üzerine düz zemin oluşturularak 
yapılmıştır. Muslubeyoğlu Hacı Hüseyin Hüs-
nü Efendi, 1880 yılında hac dönüşü, haccının 
sorunsuz olarak geçmesini Allah’ın bir lütfu 
olarak kabul ettiği için yaptırmıştır. Bundan 
dolayı da adı Lutfiye olmuştur. Halk arasında 
“Kaçak” olarak adlandırılmasının sebebiyse 
altından geçen suyun yaz aylarında kuruması 
ve bu duruma su kaçtı manâsına gelen kaçak 
denmesidir. 

Hamidiye Cami: Hamidiye Camii, 1884 yılın-
da Hattat Mehmet Mahzı tarafından yaptırılan 
ve Zulmiye Mescidi olarak da bilinen yapıdır. 
Avlusundaki türbeden anlaşıldığı kadarıyla 
burası bir tekke camisidir.
Dağdelen Cami(Akçasu) Camii: Dağdelen 
Cami, Akçasu Mahallesi’ndedir. Giriş kapısı-
nın üzerindeki kitabeden 1767 yılında Hacı 
Mehmet Efendi tarafından yaptırıldığı anlaşıl-
maktadır. 

KARABÜK’ÜN TARİHİ VE KÜLTÜREL MEKÂNLARI

Ulu Cami (Aya Stefanos Kilisesi): Safran-
bolu’nun Kıranköy semtinde Rumlardan kalan 
eski kilisedir. 1872’de yapılan bu yapının et-
rafında İskalyon mektebi olarak bilinen bina 
ile eskiden kilise papazlarının kullandığı ev ile 
ilginç bir külliye oluşturur. Yapı 1956 yılında 
camiye çevrilmiş ve minare eklenerek günü-
müzde de ibadethane olarak işlevini sürdür-
mektedir. 

Kazdağlıoğlu Cami

Dağdelen Cami(Akçasu) Camii

Ulu Cami (Aya Stefanos Kilisesi)
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Dergâhlar ve Türbeler: Kalealtı, Ali Baba ve 
Haydar Ağa dergâhları ile Hasan Paşa, Şeyh 
Mustafa, Hacı Emin Efendi, Hasan Dede, Ali 
ve Hasan Baba türbeleri mimarileri ve konum-
ları itibariyle dikkate değer manevi kıymeti 
yüksek mekânlardır. Bunların dışında Safran-
bolu ve merkez köylerinde Hıdır Bey, Yıldız, 
Göğeren, Ergüllü, Taşatarlar, Sarıbeyzade, 
Pelitören, Ömer Efendi ve Sakallı türbeleri gibi 
çok sayıda türbe vardır.

Eski Belediye Binası: Safranbolu “Şehir” 
kısmının içinde bulunan bina, 14 Temmuz Ye-
timler Günü anısına 1924 yılında  Binbaşızade 
Refik (Güler) Efendi tarafından belediye hiz-
met binası olarak yaptırılmıştır.

Kalealtı İlkokulu: Sultan II. Abdülhamid ta-
rafından 1909 yılında "rüştiye" olarak yaptı-
rılan bina, uzun yıllar ilköğretim okulu olarak 
kullanılmıştır.

Eski Tabakhane: Akçasu ve Gümüş dere-
sinin birleştiği alandaki eski tabakhane, bu-
gün sadece ismiyle mevcuttur. 1924 yılında 
deri fabrikası olarak açılan bina, bir yıl üretim 
yapabilmiştir. Tabakhane mescidi ile yıkık du-
rumdaki tabakhane fabrika binası, korunmuş 
bir iki atölye, tabakhanenin son tanıklarından-
dır. Tabakhane Müzesi ve lonca kahvesi, böl-
geyi yeniden cazibe noktası haline getirmiştir. 

Eski Hastane: Kastamonu Valisi Abdurrah-
man Paşa tarafından 1890 yılında yaptırılmış 
bir taş yapıdır. Şu anda “Fuat Sezgin Bilim ve 
Sanat Akademisi” olarak hizmet vermektedir.

Medreseler: Mektepçiler Konağı aslında 
eski bir medresedir. Yine günümüzde Mu-
allimler Birliği Binası olarak bilinen yerdeki 
Gazi Süleyman Paşa medresesi de zamanı-
nın bahse değer eğitim kurumlarındandır.

Eski Ortaokul: Bağlar Köyiçi’nde bulunan 
ve  günümüzde kız meslek lisesi olarak kul-
lanılan bu bina, Sultan Reşat (V. Mehmet) ta-
rafından 1915-17 yıllarında idadi (lise) olarak 
yaptırılmıştır.

Eski Belediye Binası

Eski Hastane
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Çeşmeler
Safranbolu’da hemen hemen her sokak ya da 
köşe başında karşımıza çıkan, mimari bakım-
dan cezbedici, dini bakımdan cömertliğin ve 
rahmetin nişanı, sosyal açıdan tanınmışlığı 
ifade eden 138 adet çeşme bulunur.  Sokak-
ları ve yapıları bütünleyen çeşmelerden 93 
adeti, korunması gereken kültür varlığı olarak 
tescillenmiştir. Sadrazam İzzet Mehmed Pa-
şa’nın kente su getirmesi, çeşmelerin sayısal 
ve niteliksel konumlarına büyük katkıda bu-
lunmuştur. Safranbolu çeşmeleri kitabeli ve 
kitabesiz çeşmeler olarak iki ayrı gruptadır. 
Bu çeşmeler, yapıldıkları dönemlerin beze-
me özelliklerini yansıtmaktadır. Ancak çoğu, 
zamanla değişikliğe uğramış ve özelliklerini 
kısmen de olsa yitirmiştir. Süslemeleriyle de 
dikkat çeken kitabeli çeşmeler şunlardır:

Kuş Evleri
Safranbolu’da kuş evleri, sevgi ve merha-
metin sembolü olarak cami, mescit gibi dini 
yapılar ile kütüphane, köprü ve sivil mimari 
örneği binalarda (ev, konak, dükkan) karşımı-
za çıkmaktadır. Genellikle yapıların en fazla 
güneş alan sert ve soğuk rüzgarlardan ko-
rumalı cephelerine, insan elinin ya da diğer 
hayvanların erişemeyecekleri yüksekliğe yer-
leştirilmişlerdir.

Yabancı Seyyahların Dilinden Kuş Evleri
Edmondo De Amicis; “Türkler, kuşları himaye edip beslerler. Kuşlar da onların evlerinin 
etrafında, denizin üstünde ve mezarların arasında şenlik ederler.”
Seyyah Le Brayn; “Türklerin iyiliği insanlarla sınırlı değildir. Hayvanları ve kuşları da içine 
alır. İhtiyarlara ve çocuklara gösterdikleri büyük ilgi gibi hayvanlara iyilik etmekten de zevk 
alırlar. Leylek ve kırlangıçlar, kovulma tehlikesine maruz kalmaksızın istediği Türk evinin 
üzerinde yuvasını yapabilir.” 
A. L. Castellan ise bu güzellikleri şöyle yansıtır: “Bir Türk meskeni inşa edilirken, güvercin-
lerin ve diğer kuşların susuz kalmamaları için münasip yerlere yalaklar yapmak,Türk sivil 
mimarisinin vazgeçilmez özelliklerindendir.” demiştir.

Köprülü, Akçasu, Taş Minare, Hışır Pınarı, Paşa Pınarı, Hacı Mehmet Ağa, Antepzade Hacı 
Mehmet, Hacı Abdi Çavuş, Tuzcu Pınarı, Salih Paşa, Çatal Pınarı, Talim Meydanı, Köprü Başı, 
Alabekir, Fatma Hanım, Hacı Kamil Efendi, Sadullah, Cilbir Pınarı, Kadı Efendi, Mescit, Ekmek-
çi Numan, Serkatip, Şükrü Efendi ve Kayıkçı Çeşmeleri.

KARABÜK’ÜN TARİHİ VE KÜLTÜREL MEKÂNLARI



150 ŞehrimizKARABÜK

ÜNİTE 5: ŞEHRİMDE BEN 

Köprüler
Safranbolu’da Akçasu deresi üzerinde on, 
Gümüş deresi üzerinde on beş adet taş ke-
merli köprü vardır.
İncekaya Su Kemeri: Sadrazam İzzet Meh-
med Paşa tarafından yaptırılan eser, ilçe mer-
kezine 7,5 km uzaklıktadır. 116 metre uzun-
luğunda,  altı kemerli görkemli bir yapıdır. Su 
kaynağından ilçeye su getirilmesine yarayan 
kemer 110-220 cm genişliktedir. 

Tokatlı Köprüsü: Safranbolu'nun Aşağı To-
katlı Mahallesindedir. 18. yüzyılda yaptırıldığı 
düşünülmektedir.

Taşköprü: Safranbolu'nun doğusunda, Ko-
narı köyünün 200 metre kuzeyindedir. Eflani 
Çayı üzerindeki köprünün yapım tarihi belli 
değildir. Germeç Su Kemeri: Hacılarobası Köyü’nde 

bulunan Celle Pınarı denilen suyun köye ulaş-
tırılması için yapılan tarihi bir eserdir.
Malagöz Köprüsü: Safranbolu’dan Eflani ta-
rafına giderken eski Katır Yolu olarak bilinen 
güzergahtaki tarihi bir köprüdür.

Değirmenler
Mâzinin en sevimli hatıralarından olarak gü-
nümüze erişen değirmenlere Safranbolu’da 
Şehir’de Taş Değirmen (Dereköy Değirmeni), 
Bağlar’da Değirmenbaşı Su Değirmeni,  Ya-
zıköy Değirmeni ve Değirmencik Köyü değir-
menleri örnek verilebilir.

Yeraltı Tünelleri ve Sarnıçlar
Safranbolu’da toprağın üstündeki güzellik ka-
dar yerin altındaki gizemlilik de dikkat çeker. 
Şehir kısmında yer alan yer altı tünelleri ile 
Kıranköy’deki eski Rum evlerinin altındaki su 
yolları ve sarnıçlar, insanda merak ve hayran-
lık uyandırmaktadır.
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Yörük Köyü: Safranbolu’ya 11 km uzaklıkta-
ki bu “Müze Köy”e Safranbolu-Araç karayolu 
üzerinden gidilmektedir. Kültür Bakanlığı tara-
fından 1997 yılında gerçek bir Türk-Türkmen 
Köyü oluşu ve tarihi yapılarının görkemi ne-
deniyle koruma altına alınmıştır. Bektaşiliğin 
izlerinin görüldüğü köy, Safranbolu’nun küçük 
bir maketi görünümündedir. Köyde 93 adet 
tescilli eser bulunmaktadır. Kasım Sipahioğlu 
Konağı, Sucu Hafız Evi, Leyla Gencer Sanat 
Evi ve Çamaşırhane ile birlikte Aşağı Mahal-
le ve Merkez Camii, görülmesi gereken yerler 
arasındadır. Köyde eski okul yerine iş adamı 
Burhanettin Şenlik tarafından yaptırılan gör-
kemli köy konağı, kültürel amaçlı kullanılan bir 
yardımlaşma ve sahiplenme girişimi örneğidir. 

Yazıköy: Yazıköy'ün içerisinde Rumlardan 
kalan ve mescit olarak kullanılan kilise binası 
dikkat çekici bir yapıdır. Kilise, hamam, çama-
şırhane, papaz konağı ve itfaiye araç-gereç-
leri görülmeye değer eski zaman tanıklarıdır.

SAFRANBOLU

Neresinden başlasam her yanı güzel,
Suyu, havası, köyü Safranbolu’nun.
Gürleyik’te bir başka dinlenir insan,
Her şeyi doğaldır Safranbolu’nun.
Melik Muhiddin Mesut almış Bizans elinden,
Mesken olmuş bizlere taa ezelinden,
Kuva-yı Milliyeci Ali Yaver’inden,
Söz etmeden olur mu Safranbolu’nun.
Cinci Hoca armağan etmiş bir hamam,
Kubbesi, kurnası, her şeyi tamam,
Ne sağlammış yıpratamamış zaman,
Eserleri pek çoktur Safranbolu’nun.
Cinci Hanı görkemli koskoca bir han
Konaklamış bilmem kaç kervan
Kapısını, kilidini görenler hayran
Gözbebeği burası Safranbolu’ nun

Uzanır göklere minareleri
Azap çekmesin yapanların elleri,
Köprülü, İzzet Paşa en güzelleri,
Bir tarihtir her yanı Safranbolu’nun.
Arasta’da yemeniler dikilir,

Sağlam olsun diye kenar çekilir,
Kahvesinde şeker, şerbet içilir,
Töreleri de güzeldir Safranbolu’nun
Çıkma çıkmış yamukluğu düzeltmiş,
Odaları oymalarla bezemiş,
Cumbasıyla mahremini giz etmiş,
Usta eller, şirin evler Safranbolu’nun.
Pek lezizdir su böreği, baklavası,
Perohisi, yayımı, ıspanaklı bükmesi,
Lokumuna söz yok ya gözlemesi,
Mutfağı da zengindir Safranbolu’nun.
Çavuş üzümleri var misk gibi kokar
Güzeldir kızları gönüller yakar,
Gurbete gidenin burnunda tüter,
Nefis Bağlar Gazozu Safranbolu’nun.
Yeşil ırmak al sazını eline,
Kabem’i çal kına yaksınlar geline,
Aç Kapı’yı, Yaş Nane’yi dola diline,          
Türkülerine doyulmaz Safranbolu’nun…       

Mehmet Emin YEŞİLIRMAK
Emekli Öğretmen
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Ören Yerleri
Paflagonya’nın merkez bölgelerinden olduğu 
düşünülen Eflani’de çok sayıda tarihi kalıntı 
mevcuttur. Bunlar arasında en önemlileri Den-
dek-Kutluören (kaya mezarları, resimli mezar 
stelleri), Merkez Yalacık Mahallesi (tümülüs), 
Ovaşeyhler (mezar odası),Demirli (kaya tüne-
li, mezar odası, tapınak), Aday (sütun altlığı ve 
arslan heykeli), Çavuşlu (Grekçe mezar ya-
zıtları), Çörekli-Çamyurt (kalıntılar), Acıağaç 
(Cina Mağarası Kaya Tüneli), Göngören (ars-
lan heykeli), Esencik (alınlık), Halkevli (Haç 
motifli sütun başlığı), Gökgöz (Grekçe Meyre 
Mabedi Kitabesi) ve Bostancılar (arslan hey-
keli) Köyleri’dir.

Evler
Eflani’nin köylerinde mimari açıdan tarihi öne-
mi olan bazı konaklar mevcuttur.

Eski Cami: Ağaçkese Köyü'nde yer alan ah-
şap tarihi bir camidir.

Küre-i Hadid Camii: Küre-i Hadid Camii, 
Eflâni’nin tarihi camilerinden birisidir. 1451 yı-
lında Candaroğlu İsmail Bey tarafından yap-
tırılmıştır. Cami çatısı ahşap olup, Selçuklu 
oyma sanatı hâkimdir. Caminin yanında bir 

türbe bulunmaktadır. Tavanı ve sütunları ah-
şap olan cami birçok yenileme çalışmasıyla 
orijinalliğini biraz kaybetse de Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü tarafından restore edilerek günü-
müzdeki halini almıştır.

EFLANİ
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Taşhan: 1884 yılında Hacı Mustafa tara-
fından yaptırılan yapı, bir süre işhanı ve 
konaklama amaçlı han olarak kullanılmıştır. 
Ancak zaman içinde birçok tadilat ve tami-
rat geçirmiştir. 1990 yılında kültür varlığı 
olarak tescillenen bina 2014 yılında resto-
rasyonu tamamlanarak eski ihtişamına ka-
vuşturulmuştur. 

Tabaklar Köprüsü: Candaroğulları zama-
nında yapıldığı sanılan tarihi bir eserdir.

Çeşmeler
Mülayim Köyü ile Çukurören Köyü tarihi 
çeşmeleri Eflani’nin değerlerindendir.

Türbe
Güngören Köyü Şeyhoğlu türbesi tarihi ve 
manevi kıymeti olan bir ziyaret noktasıdır.

“Efleni Yolları”
(Sadi Yaver Ataman’ın yazısından düzenlenerek 
alınmıştır. Efleni, Eflani’nin o dönem halk arasın-
daki adıdır.)
“Çok eski adına Paflagonya denilen ve adım 
adım savaş, kahramanlık ve kültür hatıraları ta-
şıyan tarihi Efleni ovasında (Safranbolu, Daday, 
Eflani, Ulus ve bir kısım Araç) aşağı yukarı 35 
bine yakın Türk köylüsü var. Su katılmamış bir 
Türk görenek ve geleneği yaşatan Eflenililer, sa-
vaşçı, cesur ve gezginci bir ulus olan Paflagon-
yalılar huylarını koruyarak, eskiden katı yürekli, 
sert huylu, kavgacı ve asi kimseler olarak tanın-
mışlardı. Yaşadıkları muhit ve yaşattıkları tarih 
bakımlarından geçmişe ait yüklü ve geniş bir 
medeniyetine malik bulunan Eflenililerin böyle 
bir zihniyete yol açmış olmalarının kısaca sebe-
bi, verimli topraklarında kimseye muhtaç olma-
dan, minnetsiz yaşamağa alışmış bulunmaları, 
eski çağların kötü idaresi ve birçok sosyal şart-
lar vesaire yüzünden medeni temaslardan ve 
kültür hareketlerinden tamamen uzak ve mah-
rum olmalarıydı. Eski cemiyetlerinde tam ma-
nası ile bir derebeyi zihniyeti yaşatmış bulunan 
çoğu Türk köyleri gibi Efleni köyleri de Cumhu-
riyetin eline geçmeden evvel bu durumda idi… 
Efleni için başka bir yerde (Varlık dergisi) şöyle 
yazmıştım.
Efleni mili kültür ve sanat bakımından geçmişe 
ait bol kaynaklara sahip olduğu için Türk kültür 
kaynağının adeta merkezi sayılabilir. Bununla 
beraber yılların ve eski çağların tesiri ve ilgisizli-
ği ile bugün hemen hemen kaybolmağa yüz tut-
muş bu kültür ve folklor hazineleri bu bereketli 
topraklarda gömülü kalmıştır.”

KARABÜK’ÜN TARİHİ VE KÜLTÜREL MEKÂNLARI
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ESKİPAZAR

Ören Yerleri
Kıranköy, Mermer Çeçtepe, İstasyon Ma-
halleleri ile Sadeyaka, İnceboğaz, Bölü-
kören köylerindeki tümülüsler, Yazıboy, 
İnceboğaz ve Ortaköy’deki höyükler tarihi 
öneme sahiptir.
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Hadrianoupolis: Eskipazar’ın antik devir-
de adı, Hadrianoupolis olarak geçmekte-
dir. Eskipazar’a 5 km. uzaklıktaki Budaklar 
Köyü Hacıahmetler Mahallesinin bulundu-
ğu yerde, “Karadeniz’in Zeugması” olarak 
adlandırılan Hadrianoupolis Antik Kenti’nin 
kalıntıları vardır. Bölge M.S. 1. yüzyıldan 
8. yüzyıla kadar kesintisiz yerleşim alanı 
olarak kullanılmıştır. Arkeolojik yüzey araş-
tırmalarında iki hamam, iki kilise yapısı, bir 
savunma yapısı, kaya mezarları, tiyatro, bir 
kemerli ve kubbeli yapı, anıtsal kültik niş, 
sur, villa, diğer anıtsal binalar ile bazı kült 
alanları bulunmuştur. 

Asar Kale: Eskipazar ilçe merkezinin ku-
zeydoğusunda bulunan Semail köyündedir. 
Burada bulunan Strabon’un bahsettiği Ki-
mistene Antik Yerleşimi; Akropolis, Nekro-
polis ve Sarnıçlar olarak üçe ayrılır. Akropo-
lis kısmında yer alan çok tanrılı inanca ait 
tapınak kalıntıları çok önemlidir. Semboller-
den anlaşıldığına göre Zeus kültüne sahip 
olan tapınak çok geniş bir coğrafyada tek 
olma özelliğine sahiptir. Nekropol bölgesi 
mezar çeşitliliğiyle şaşırtıcıdır. 
Sandıkkaya tapınağı ya da mezar anıtı, De-
resemail vadisi içinde yer alan bir Roma ta-
pınak mezar yapısıdır.

KARABÜK’ÜN TARİHİ VE KÜLTÜREL MEKÂNLARI

Evler
Tamışlar Köyü’ndeki Ömer Bey ile Hasan 
Bey Konakları, mimari açıdan kayda değer 
evlerdir.

Camiler
Tamışlar Köyü Emiroğlu, Hamzalar Köyü ve Ka-
pucular Köyü Camileri, Osmanlılardan günümü-
ze ulaşan tarihi değeri olan ibadet mekânlarıdır.

Türbeler
Kapucular Köyü Umur Fakih, Hamamlı Köyü 
Musa Efendi Türbesi, Yürecik Köyü Süleyman 
Bey Türbesi ve Sığırcık Suyu, tarihi ve manevi 
değeri büyük yerlerdir.
Hamamlar
Kapucular Köyü, Merkez Kıranköy, Merkez 
Bahçepınar Mahalleleri ile Hamamlı Köyü 
hamamları, Osmanlı’dan kalan ata yadigarı 
mekânlardır.
Okul
Hamamlı Köyü’nde yer alan Osmanlı dönemi-
ne ait okul binası, tarihi bir değerdir.

Sığırcık Suyu
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Eskipazar Sevdası

Baktım Kemikli yol ayrımından memleketime
Bir yanda Deresoplan, bir yanda Bulduk alabildiğince…
Tarih kokan Kuzören ve Bayındır,
Kulağımda çınladı Dördüncü Murat’ın sesi Hamamlı Karaboğaz’da.

Biz neydik ne olduk birliği unutup gaflete daldık
Neyse ki Sadeyaka’da Şeyh Ali Semerkandi’yi andık
Geçtik yediyüz yıllık Eyri Köprü’den hizmet pınarına
Gözümde görünmez oldu hiçbir zorluk Doğlacık Çayırı’nda.

Bölükören, Kapaklı kaybederek bulduğum benliğim,
Yeşiller, Cumaderesi benim eşsiz memleketim
Çıktım Ovacık yol ayrımından Sobuçimen, Davulcular’a
Sandım ki başım yükseldi de değdi dünyanın damına.

Çömlekçiler, Sallar, İnceboğaz memleketimin övülesi güzelliği
Çandırlar, gururlu insanımın güzel memleketi.
Tamışlar, Boncuklar – Garkın ecdadın ilk ayak bastığı topraklar
Allah’ım söyleyecek sözüm yok benim canımı da bu topraklarda al.

Topçalı ve Yazıkavak unutulmuş zenginliğim.
Bir yanda Gözlü bir yanda İmanlar,
Ortaköy ve Arslanlar Eskipazar’ın giriş kapısı
Mermer’e geldiğimde başladı yüreğimdeki hasret sancısı.

Köyceğiz ve Karahasanlar yüzyıllardır bereket ambarı
Başpınar – Deresemail Asar’a bakar, içinde asırlık tarihi acı.
Hanköy; Eskipazar’ın İpek Yolu
Karaören – Doğancılar kısaca Sündek diyelim ancak çözülür sırrı.

Baktım Kulat’ın Çaldağı’ndan Eskipazar’a
Böyle bir güzellik çok az nasip olur her kula.
Babalar – Kartak’dan geçtim Çetiören denen ummana
Ova – Haslı güzel görünür Hodulca’dan has memleketimin insanına.

Kapucular’da manevi feyz aldım Umur Fakih’den
Çıktım Göl Çamlığı’ndan Belen Yaylası ve Yörükler diyarı Yürecik’e
Ne kaldı Türkmenler diyarı Sofular ve Hasanlar’a
Gördüğüm güzelliği anlatamam ne bugün ne yarın sana.

Adiller ve Şevkiller kültürümün tanımsız tarifi,
Kabaarmut – Alan Yaylası’ndan geldiğinde Hamzalar’a
İçinde manevi iklimler depreşir gördüğünde Sakalı Şerifi Çakmak Kaya’dan
Eskipazar’ım unutmuşum güzelliğini; sende daha ne gizli sırlar saklı.

Ali Suavi’yi aradım Çaylı’da, Beytarla’da Ozan’da.
Ata’nın kabrine taş yontanları gördüm sarı traverten Taş Ocağı’nda.
Bir tarafta Yazıboy – Büyükyayalar, bir tarafta tarihin beşiği
Doğduk Göksu’nun doğduğu yerden, Zincirlikuyu ve Budaklar’a.

Eskipazarım… Sen benim gönlümdeki yüce bir sevdasın.
Her taşın bir hazine, her şeyinle yüreğimdeki ummansın.
Sende doğdum, sen de doydum, sen de öleceğim.
Sen benim baş tacımsın.

Eskipazarlım! Başını önüne eğme, daima dik tut.
Sen ki birliğin ve değişimin sancısını çeken devsin.
Umutların yeşerecek boy verecek yarınlara
Her ferdinle umut yüklüsün
Tut elimden ki gücümüz yarınların aydınlığına ersin.

Ahmet Bostan
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Ören Yerleri

Kaya Mezarları: Gerdek Boğazı Kaya 
Mezarları, Soğanlı Çayı vadisinde bu-
lunan Pürçükören Köyü Karakoyunlu 
Mahallesi'ndedir. Mezarların yedinci 
yüzyıla veya daha eskilere dayandığı 
tahmin edilmektedir. Karain Kaya Me-
zarı, Pürçükören Köyü Karakoyunlu 
Mahallesi'nin güneybatısında kayalara 
oyulmuş dört odadan meydana gel-
miştir. Kayadibi Mağarası, Karakoyunlu 
Mahallesi'nin doğu kısmında kaya içine 
oyularak yapılmıştır. At nalı biçiminde 
girişi olan mezar odasında arslan baş-
ları bulunmuştur. Bunun yakınındaki 
Kurutma Kayası da efsanesi ile ünlü-
dür.

OVACIK

Ovacık / Kaya Mezarı
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Camiler
Ambarözü Köyü Hacı Hasan Camii, Başıboyunduruk Köyü Debbağoğlu Camii, Çukur Köyü ve 
Boyalı Köyü camileri, Osmanlı’dan günümüze ulaşan tarihi ibadet mekânlarıdır.

Türbeler
Ovacık merkezde yer alan Canbaba, Yerli Baba ve Başçukur türbeleri ilçenin manevi noktala-
rıdır.

“Safranbolu’dan Uluyayla’ya (Yaşayan Orman)’dan”
(Sadi Yaver Ataman’ın kitabından Ovacık dolayları ile ilgili bahsin geçtiği kısımdan 
alınmıştır.)
Şakir Dayı, kendi bölgesine geldiğimiz için daha da canlanıvermişti. Atının üstünde 25 
yaşındaki delikanlı gibi dikelmişti.
-Şu çayın uslu uslu akışına bakıp da aldanma Bey, dedi, baharın, karlar erimeye yüz 
tuttu mu görmelidir onu:
-Ah seni gidi beni bilmez, şincik uyur gibi akasın, zamanı gelince hep kana bulanırsın, 
hele güzün rahmetler başladı mı afet olur çıkarsın.
Şakir Dayı eliyle karşımıza gelen selviliği gösterdi: 
-Bak! Bey, dedi, şu alnımıza gelen selviliğin alt yanındaki yeşillik içinde bir köy görü-
nüyor, adına “Garagoyunlu” derler. Bu köyün mezarlığında yatan yiğitlerin kerameti 
olmasa, sen bu tarlaları, bu köyün çayın afetinden zor kurtarırsın. Bu çay, en coşkun 
zamanında bile bu mezarlığı ileri geçemez.
Kanlı çayın ışıklı ve renkli sularında tarihleşen efsaneler, hayalimde bin akın yaratmış-
tı. Karakoyunlu yollarında doludizgin savaşa giden Türk atlılarının nal sesleri, yalçın 
kayalarda yankılanıyor gibiydi. Kanlı çayın kıyısını döğe döğe çağıldayan sular sanki 
tarihten ses veriyordu.
Kanlı çayın yanı sıra uzanan “açma yol” boyunca, kenar tarlalarda çalışan al keten 
şalvarlı köylü kadınlar, atlı kalabalığı gördükleri halde işleriyle meşgul görünüyorlardı..

KARABÜK’ÜN TARİHİ VE KÜLTÜREL MEKÂNLARI

Ovacık / Kurutma Kayası
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YENİCE

Ören Yerleri
Doğa harikası Yenice’nin araştırılıp ortaya çı-
karılması gereken bir geçmişi vardır. Çok sa-
yıdaki tarihi kalıntılardan bazıları şunlardır: 
Yamaç Köyü Abaylar Mevkiii (mezar taşları, 
sütun başlıkları), Yenice Yortan Güneşli Köyü 
(mezar kitabesi ve yazıtlı kaide),  Yenice Yor-
tan Çengeller Köyü ( Bizans dönemi kilise 
ve kilise kalıntıları), Gökbel Köyü Hamazkı-
ranı Mevkii ( mezar odası kalıntıları), Yazı-
köy (Antik Yapı Kalıntıları), Tır Köyü Üçevler 
Mevkii (Roma dönemi yapı kalıntıları), Yeşil-
köy (Roma dönemi mezar odası), Hisar Köy 
(Boukranian figürlü taşlar) ve Kayadibi Köyü 
(Grek yazıtlı mezar taşları ve kalıntıları).

Evler
Yenice köylerinde yöreye özgü mimari özellik-
leri bulunan ahşap evler vardır.

Yirmibeşoğlu Cuma Camii: Yenice ilçesi-
ne bağlı Yirmibeşoğlu köyünde bulunan Yir-
mibeşoğlu Cuma Camii 100-150 yıllık olup 
koruma altına alınmıştır. 
Camide, birkaç köy yerleşiminin orta nokta-
sında olup günümüzde ibadet yapılmamakta-
dır. 
Daha önceleri cuma, bayram ve teravih na-
mazları eda edilen cami, bugün yıkılmakla 
karşı karşıyadır. Tamamen ahşaptan inşa 
edilen camide meşe ağacı kullanılmıştır. Ya-
pımında ustaların balta, horhor (bir çeşit bü-
yük el testeresi) ve keser kullandıkları cami, 
tamamen el işçiliğine dayanmaktadır. Cami 
ağaçları geçme tekniği ile çivi kullanılmadan 
inşa edilmiştir. 

Yenice / Ihlamur Teras



* Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi. (Bu yazı, Mayıs 1988’de bir arkadaş grubuyla Yenice’ye düzen-
lenen iki günlük geziden sonra yazılmıştır.)

161ŞehrimizKARABÜK

Yenice Güzellemesi
 
Bitmez tükenmez kıvrımları size, yeşilin her tonunu tattırırken uzaktan uzağa gelen bir su sesi 
içinizde, dibine ulaşılmaz bir derinlik hissi uyandırır. Daha sonra, “O ses, hemen yolun kena-
rında akan ırmaktan geliyor.” dediklerinde ürpereceksiniz. “Demek ki biz, bir tarafı uçurum, bir 
tarafı dik yamaç olan bir yoldan, sanki Sırat’tan geçmişiz.” diyeceksiniz. Peki, su görülmez mi? 
Hayır efendim, görülmez; sadece duyulur. Ya yamaçlar?.. Ona da sadece bakarsınız, fakat 
göremezsiniz. Gördüğünüz yalnız yemyeşil bir deryadır. Şairin, “Ol mâhiler ki derya içredir, 
deryayı bilmezler” şeklinde anlattığı balıklara dönmemek için, yeşilin her tonunu fark etmek, 
hepsinden bir tat almak istersiniz; fakat nafile! Biraz o balıklar gibi olmak zorunda kalırsınız. 
Fark etmek, tat almak... Bunlar kısacık bir ziyaretle değil; günler, haftalar, aylar hatta yıllar sü-
recek bir ziyaretle mümkündür.
İşte, bütün bu duyguları içinizde duya duya ve kıvrıla kıvrıla ulaştığınız Yenice’de, yamaçlardan 
çağlayarak inen Yenice Irmağı’nın biraz olsun sakinleşmesi gibi, siz de az çok kendinize gele-
bilirsiniz.
Hava güneşli, fakat yağmur sanki gökyüzüne pamuk ipliğiyle bağlanmış. Her an düşmeye ha-
zır. Bunu hissediyorsunuz. Yağmur, yağmak için, baktı hiç fırsat yok; o zaman âdeta güneş 
ışınlarıyla geliyor; yüzünüze o tatlı serinliği, burnunuza o tarif edilmez kokusunu bırakıp gidiyor.
Yenice Irmağı dağlarda çağlar, ama Yenice’den geçerken biraz olsun sakinleşmek zorundadır. 
Hiç, Yenicelileri selamlamadan geçmek olur mu? Katar katar trenler de sırf bu insanları selam-
layabilmek için, nice zahmetlere katlanıp oralara kadar gelmiyor mu? Sakinleşmek zorundadır, 
dedik amma; eh, bir deli tay ne kadar sakinleşirse, o kadar. Yine deli dolu, yine bulanık akıyor. 
Başı dumanlı yerlerden geldiği belli. Her geçtiği yerden bir hatıra, bir yadigâr almasa olmaz 
sanki. O zaman ne kadar parlak, ne kadar berrak olurdu, değil mi? Belki o zaman, Karacaka-
ya’dan bir hatıra olarak Yenice Irmağı’na karışan genç kızlarımız, güzelliklerini su yüzünde fark 
eder de bu dünyanın her şeye rağmen yaşanmaya değdiğini anlarlardı. Ama ne yazık ki, Yenice 
Irmağı bunu istemiyormuşçasına bulanık ve deli dolu...
Dizlerinize kadar buluta gömülmek istiyorsanız Yenice Dağları’na çıkın. Alın elinize bir yelpaze, 
bulutlara yön verin ve pırıl pırıl bir gökyüzünü seyrederken yağmur, ayaklarımıza yağsın. Ala-
balık, son nefesini sizin ellerimizde versin. İşte, bir tavşan, bir geyik... Göz-gez-arpacık, fakat 
geç kaldınız. Onların, öyle her gürültüye pabuç bırakmadıkların, herhâlde en iyi Yeniceliler 
bilir. Bilirler ya, yine de bazılarının evlerinin duvarında, bilmem ne zamandan kalma boynuzlar 
görürsünüz. Hâlâ, bir gece gelip kendisini dağlara kaçıracak yavuklusunu bekler gibidir; hâlâ 
“Ah! Bana bu yapılır mı?” der gibidir. Öylesine heybetli, öylesine canlı ve alımlı. Belki de bu yağ-
murlar, onların gözyaşıdır. Yoksa bir ahunun gözünden akmadıkça bir yağmur damlası, nasıl bu 
kadar güzel ve alımlı olabilir! Yoksa bu yağmurla pişip bu yağmurla yenen kuzu, nasıl bu kadar 
lezzetli olabilir!
“Bülbül, bülbül” derler ya, aslında pek gören yoktur. Belki Yenice’de de göremezsiniz, ama 
duyabilirsiniz, dinleyebilirsiniz; “Bülbül, ağaran fecre kadar ağlarmış” diyen şaire hak verirsiniz. 
Bir şairle aynı duyguları taşımak ne demekmiş, bunu anlarsınız. Eğer şairseniz mesele yok, ya 
değilseniz? İşte o zaman, şair oldunuz gitti demektir.     

Karabük ve çevresindeki tarihi ve kültü-
rel mekânlar ile ilgili dijital ortamda bol 
fotoğraflı bir albüm çalışması yapalım.

Neler Okumalıyım?

Yöremizin tarihi ve kültürel mekanları ile il-
gili daha kapsamlı bilgileri, “Karabük 2000 İl 
Turizm Envanteri”, Reha Günay’ın “Gelenek-
sel Safranbolu Evleri ve Oluşumu”, Aytekin 
Kuş’un “Safranbolu Evleri ve Yaşam Biçimi” 
ve Mustafa Acar’ın “Safranbolu Çeşmeleri” 
adlı kitaplarından öğrenebilirsiniz.

KARABÜK’ÜN TARİHİ VE KÜLTÜREL MEKÂNLARI

Dr. İbrahim ATABEY*
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İNCİLİ ÇAVUŞ
(? – 1632)  
Eskipazar’ın Ozan-
köy doğumlu olduğu 
düşünülmektedir. 
Köy halkı arasında 
hatıralarının canlı 
bir şekilde dillerde 
dolaştığı bilinmek-
tedir. Nüktedan 
(esprili) ve heccav 
(yergici) bir kişiliğe 
sahip olan İncili Ça-
vuş, IV. Murad’ın sarayında yaşadığı komik 
olaylarla hatırlanır.

İncili’den bir latife;
Yaptığı zulümlerle tanınan bey, 
konağının bahçesini düzenletiyormuş. 
Kocaman bir incir ağacını görüntüyü 
bozuyor diye kestirmek istemiş. 
Bahçede bulunan İncili Çavuş, bunu 
duyunca beye seslenmiş:
- İncir ağacı yerinde dursun, 
kestirmeyiniz. 
- Niçin?
- Nasıl olsa bir gün birinin ocağına 
dikersiniz, cevabını vermiş.

KARABAŞZADE HÜSEYİN EFENDİ 
(? - 1648) 

Kimsenin tedavi edemediği devrin padişahı Sultan İbra-
him’in iyileşmesini sağlayan Hüseyin Efendi, daha çok 
Cinci Hoca olarak bilinir. Osmanlı tarihinde olumsuz bir 
şekilde anılır. Safranbolu’da ise yaptırdığı “Cinci” olarak 
anılan han ve hamamıyla şehrin oluşumunda önemli 
bir yere sahiptir. Hayatı film ve romanlara konu olmuş 
dikkate değer tarihi bir şahsiyettir.

İZZET MEHMED PAŞA 
(1743-1812)
 
Çeşitli devlet görevlerinde bulunduktan sonra 
1794-1798 yılları arasında Sultan III. Selim’in 
sadrazamlığını 
(başbakanlık) yaptı. 
Bu dönem içerisin-
de hem ülkesine 
hem de doğup 
büyüdüğü Safran-
bolu’ya çok ciddi 
hizmetlerde bulun-
du. Safranbolu’ya 
yaptığı hizmetler-
den bazıları şunlardır: İslam dünyasının ilk 
saat kulesi, adını yaşatacak bir cami ile su 
kemeri inşa ettirdi. Bir kütüphane kurdurup iş 
imkanı sağlamak için dükkanlar açtırdı. 

ALİ SUAVİ 
(1839 - 1878) 

Aslen Eskipazarlı olup 
önemli bir Tanzimat 
Dönemi Osmanlı 
düşünürü ve yazarıdır.

TARİHİ ŞAHSİYETLERİMİZ

ŞEHRİMİZİN ÜNLÜLERİ
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ABDURRAHMAN ŞEREF EFENDİ 
(1853 - 1925) 
 
Aslen Safranbolulu 
olup Osmanlı 
Devleti’nin son resmi 
tarihçisidir. Hem 
tarihçiliğimize hem 
de Cumhuriyet’in 
ilanına katkı 
sağlamıştır. Birçok 
önemli devlet 
görevinde bulunmuş 
önemli bir aydındır.

 Yöremizdeki tarihi şahsiyetler bu isimlerle sı-
nırlı değildir. Osmanlı Devleti’nde bürokratik 
görevlerde bulunan diğer isimler arasında sad-
razamlık yapan Abdullah (Hamdullah Paşa), 
Kaptan-ı Derya (deniz kuvvetleri komutanı) 
görevinde bulunan Musahip Mustafa Paşa, 
Salih Paşa ve Mustafa Paşa, kazasker (adalet 
bakanı) Seyyid Aziz Bey ve Necmettin Molla, 
reisülküttap (dışişleri bakanı) Hayri Mehmed 
Efendi, mirliva (tuğgeneral) Mustafa Nuri Paşa, 
ayanlardan Kazdağlıoğlu Mehmet Ağa ile Sul-
tan II. Abdülhamid’in İbrikdarı Hacı Hayri Efen-
di ve İstanbul’un ilk müftüsü Mehmet Fehmi 
Ülgener’i sayabiliriz. Milli Mücadele yıllarının 
yöremiz açısından önemli isimleri arasındaysa 
Şeyhü’l-Etibba lakaplı doktor Ali Yaver Ataman 
(1869-1955), Eczacı Mehmet Hidayet Derman 
(1885-1957) ile gazeteci Tahir Akın Karauğuz 
(1898-1982) dikkat çeker.

ABDURRAHMAN ŞEREF
EFENDİ’DEN BİR NÜKTE

Vaktiyle Maarif Nazırlığı (Eğitim Bakanlığı) 
da yapmış olan tarihçi Abdurrahman Şeref 
Bey, 
Mekteb-i Sultani’de (Galatasaray Lisesi) 
müdür iken, bir gün dönemin ünlü paşala-
rından birinin oğluna kızar. 
 Öğrencilerin arasında çocuğa;
“Adam ol” der, “baban gibi eşek olma!”
Çocuk bunu babasına anlatır.
Babası:
“Vay, demek ben bugüne bugün padişa-
hın maiyyetinde bir paşa olayım da, bana 
eşek desin. Bunu ona soracağım” der.
Ertesi gün okula gidip hocayı bularak;
“Beyefendi, sizin bana eşek demeye ne 
hakkınız var? Ben, padişahın mahiyetinde 
paşayım” deyince, Abdurrahman Şeref 
bey;
“Ne münasebet ben sizi tanımıyorum. Ne 
zaman eşek dedim”, diye sorar.
Paşa;
“Geçen gün okulda oğluma “adam ol, 
baban gibi eşek olma” diye bağırmışsınız” 
der.
Bunun üzerine Abdurrahman Bey;
“Doğru, çocuğunuzu payladım. Çalışmı-
yordu. Sizi örnek göstererek, 'Adam ol ba-
ban gibi! Eşek olma! diye söyledim.'” der.
Bu cevap üzerine paşa, hem özür diler, 
hem de teşekkür eder ve oradan ayrılır.
İmlada belki de çoğu zaman dikkate al-
madığımız “VİRGÜL” bazen cümleye öyle 
anlamlar yüklüyor ki !

Huzur Dersleri:

Osmanlı Devleti’nde 1759 yılından 1923 yılı-
na kadar Ramazan ayında pâdişâhın huzû-
runda yapılan tefsir (Kur’anı- Kerim’i okuyup 
anlayıp yorumlama) derslerine “Huzur Ders-
leri” adı verilirdi. Bu dersler, devrin en seçkin, 
en kıymetli âlimlerinin katıldığı tam bir ilim ir-
fan şöleniydi. Yöremizden yetişen âlimlerden 
de bir çoğu bu derslere katılmışlardır. Arala-
rından bir kısmı, Osmanlı sultanlarının şeh-
zadelik dönemlerinde hocalık dahi yapmıştır. 
Turşucuzade Ahmed Muhtar Efendi, Mustafa 
İsmet Efendi, Adalı Hoca Muhammed Efen-
di, Ahmed (Necati) Efendi, Ali Şevki Efendi, 
Hacı Kamil Mehmed Efendi, Hafız Ahmed 
Efendi, Halil Niyazi Efendi, Halil Rahmi Efen-
di, Hüseyin Cemali Efendi, Hüseyin (Hüsnü) 
Efendi, Mehmet Fehmi Efendi, Mehmet Rüş-
tü (Raşit) Efendi, İbrahim Efendi, Hacı Musta-
fa Hilmi Efendi, Hafız Ömer Efendi, Hüseyin 
Efendi, Abdülhalim Efendi ve Osman Nuri 
Efendi bunlardan sadece bazılarıdır.

ŞEHRİMİZİN ÜNLÜLERİ
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DEVLET İNSANLARI 

FATMA ŞAKİR MEMİK 
(1903 - 1991) 
Cumhuriyetin ilk kadın hekim 
ve milletvekillerindendir. 
Türkiye'de kadınların seçme 
ve seçilme hakkının tanınma-
sıyla V. dönemde TBMM’ye 
giren 14 kadın milletvekilinden biridir.

MUHARREM AKKAYA

Yüksek Seçim Kurulu Baş-
kanı. Yargıtay üyesi. Ülke-
mizin çeşitli şehirlerinde ha-
kimlik, Cumhuyet Savcılığı, 
Adalet Bakanlığında Daire 
Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı 
yapmıştır. 

REŞAT MORALI 
(1943-1981)
4 Mart 1981 tarihinde ASALA 
terör örgütü tarafından şehit 
edilen Paris Büyükelçiliği ça-
lışma ataşemiz Reşat Moralı, 
Karabük’te hatırası yaşayan 
milli bir değerdir.

İSMET KAYA ERDEM 

Uzun yıllar milletvekilliği 
yapmış, maliye bakanlı-
ğı ve TBMM Başkanlığı 
görevlerinde bulunmuş 
bir devlet adamıdır.

MEHMET ALİ ŞAHİN 

Çeşitli defalar milletvekilli-
ği, başbakan yardımcılığı, 
adalet bakanlığı ve TBMM 
Başkanlığı gibi önemli devlet 
görevlerinde bulunmuş ve 
halen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare 
Kurulu Üyesi olan bir devlet adamıdır.

KIZILTAN ULUKAVAK 

Safranbolu’nun koruma altı-
na alınmasında büyük emek-
leri geçmiş ve 1974 – 1980 
yılları arasında Safranbolu 
Belediye Başkanlığı yapmış 
avukat, mühendis, yazar, 
siyasetçi ve bürokrattır.

DR. NECMETTİN ŞEYHOĞLU 
(1920 - 1995)
Belediye Başkanlığı döne-
minde Beşbinevler pro-
jesiyle İngiltere’ye davet 
edilen ve hâlâ bir stadyum-
la şehirde adı yaşatılan 
hayırsever, siyasetçi ve 
kanaat önderidir.

HİKMET ŞEYHOĞLU 
(1922 - 2018)
Yardım Sevenler Derne-
ği Başkanlığı yapmış ve 
TBMM tarafından yaptığı 
hizmetler göz önünde bu-
lundurularak üstün hizmet 
ödülüne layık görülmüştür. 
Eczacılık alanında önemli bir isimdir.
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SÖZÜN USTALARI
Kuloğlu ve Kayıkçı Kul Mustafa gibi 17. yüzyıl 
Osmanlı devrinin en önemli şairleri arasında 
kabul edilen isimler bazı kaynaklara göre 
Safranboluludur. Yine Osmanlı‘nın son, 
Cumhuriyet’in ilk yıllarının önemli kalemle-
rinden kabul edilen ve bürokrat isimler, Hacı 
Reşid Paşa, Hüseyin Kazım Kadri ve Sadık 
Vicdani, Safranbolulu önemli edebiyat adam-
ları arasında yer alır. Rubâileriyle bilinen Nail 
Memik de Cumhuriyet’in şair bürokratların-
dandır.

HÜSEYİN AVNİ CİNOZOĞLU 
(1955 - 2015)

Şairliği Cemal Süreya 
ve Atilla İlhan tarafından 
övülmüş birçok kitap 
kaleme almış ve pek çok 
dergide şiir ve yazıları 
yayınlanmış şair ve ya-
zarımızdır.

İBRAHİM YILDIZ
(1928 - 1994) 

Yayınlanmış birçok şiir 
kitabı olan ve pek çok 
dergide şiir ve yazıları 
yayınlanmış şairimizdir.

AHMET TELLİ 

Yayınlanmış birçok şiir 
kitabı olan tanınmış 
özgün bir şairdir.

İlimizde yaşamış, yaşayan, kitabı yayınlanmış, gazete ve dergilerde şiirleri ve yazıları yayınlan-
mış diğer şair ve yazarlardan bazıları şunlardır: Belkıs Bor, İsmail Arslan, Erhan Acar, Nimet 
Özgün Soylu, Anıl Sakallıoğlu, Ertan Şahin, Vedat Balkaya, Rasim Özsoy, Fazıl Bayraktar, Mit-
hat Yaban, Sevim Yazar, Ayfer Nutku Lenger, Mustafa Orhan İlkkurşun, Ahmet Varan, Ferhat 
Yalçın, Atilla Ünal, Necla Ünal, Melahat Yazıcı, Remzi Tüfekçi, Ertuğrul Oğuz, Tahsin Şentürk, 
İbrahim Kaytmaz, İlhan Karaman, Betül Bozkurt Kurtay, Osman Kiremitçi, Hayri Köktürk, Hü-
seyin Özmen, Behçet Derman, Yazıköylü Aşık Mehmet Pekmez, Kemal Çivici, İsmet Turhan, 
Aşık İrfan Yılmaz, Fatma Kılıç Günay, Kamuran Gülen, Şevket Özkök, Ali Rıza Değirmencioğlu, 
Asım Yazar, Mustafa Yanık, Yavuz Özen, Gülderen Canyurt, Döndü Açıkgöz, Halil Nihat Yıldız, 
Efe Güzelgöz, Nursen Özdoğan Kurban, Nursema Aksu (Aldoğan), Bora Beniç, Enver Malkoç, 
Ramazan Özyılmaz, Ali Cengiz Topçuoğlu ve Pakize Özcan gibi isimler bulunur. 

ŞEHRİMİZİN ÜNLÜLERİ

KIBRIS ŞEHİTLERİMİZ

1974 yılında Kıbrıslı soydaşlarımızı büyük bir soykırımdan 
kurtararak adaya huzuru getiren ve yakın tarihimizin iftihar 
kaynağı Kıbrıs Barış Harekatı’nın gerçekleştirilmesinde 
yöremizden çıkan iki kahraman komutanımızın büyük kat-
kısı olmuştur. İsmail Lütfi Tansu ve Cemal Ünsal Kıbrıs’ta 
Türk Mukavemet Teşkilatı’nı kuran ekipte yer almışlar ve 

1974’deki çıkarmanın başarıya ulaşmasında çok etkili olmuşlardır. Bu isimler dışında hare-
kata katılan şehit ve gazi olan Karabüklüler de vardır. Mekânları cennet olsun.
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Şenol SUSOY

Karabük ve ilçeleriyle ilgili yayınları olan bazı 
araştırmacı yazarlarımız 

Hüseyin Lütfi
ERSOY

Hür KALYONCU

İbrahim
CANBULAT

Mustafa ACAR

SANATÇILARIMIZ

SADİ YAVER ATAMAN
(1906 - 1994)
Folklor alanındaki çalışmalarıyla tanınan 
müzikolog ve çok yönlü bir sanatçı olan 
merhum Sadi Ya-
ver Ataman, aynı 
zamanda Kara-
bük’ün seçimle 
gelen ilk bağım-
sız belediye baş-
kanıdır. Kara-
bük’ün ilk dergisi 
olan Karabük’ü 
de çıkarmış ve 
uzun yıllar kon-
servatuvar hoca-
lığı ile radyo programcılığı da yapmıştır. 
Âşık Veysel dahil birçok değerin ülkemize 
tanıtılmasını sağlamıştır. Türkiye’nin en 
zengin folklor arşivini kuran Ataman, Paris 
Müzikoloji Enstitüsü fahri üyesidir. Türkiye 
radyolarında bağlama çalarak türkü söyle-
yen ilk kişi olan Sadi Yaver Ataman, devlet 
sanatçısı unvanına layık görülmüştür. Saf-
ranbolu ve yöresi türkülerinin derlenmesi 
ve tanınmasında önemli rol oynamıştır.

ADNAN ATAMAN
(1926 - 2014)
Sadi Yaver Ataman’ın oğlu Adnan Ataman 
da müzikoloji ve folklor sahasında babasın-
dan devraldığı mirası 
başarıyla devam ettir-
miş usta bir sanatçı-
mızdı. Halk müziğinin 
sahneleme teknikleri-
nin konser salonlarına 
taşınmasına ve gelişi-
mine hizmet etmiştir. 
500'e yakın  konser 
yönetmiştir. İstanbul 
Belediye Konservatuarı'nda "Topluluk Yö-
neticiliği" yanında, "Folklor İnceleme ve 
Derleme Kurulu Üyesi", TRT İstanbul Rad-
yosu'nda: "saz sanatçısı" ve "Yurttan Ses-
ler Topluluğu Yöneticisi" olarak çalışmıştır.

Ünsal
TUNÇÖZGÜR

Merhum
Hulusi YAZICIOĞLU

Aytekin KUŞ

Mehmet
KÜTÜKÇÜOĞLU
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AHMET NİYAZİ ŞENGÜL
(1926 - 2011)
Bestekâr Niyazi Şen-
gül’ün, 5 tanesi saz 
eseri olmak üzere, 
TRT denetiminden 
geçmiş 70’in üzerinde 
eseri bulunmaktadır. 
Hayatı belgeselleştirilmiştir.

Hakan PEKER

Nur YOLDAŞ

Zeki ÇETİN

Nihat ALTINKAYA

Çiğdem  VİTRİNEL

Selim GÜRATA

Ünlülerin Köyü Yörük

Aslen Yörük Köylü olan dünya 
opera tarihine adını altın 
harflerle “La Diva Turca” olarak 
yazdıran Leyla Gencer (Polo-
nezköy 10 Ekim 1928- Milano 
10 Mayıs 2008) göğsümüzü kabartmış büyük bir 
sanatçımızdı. Babası İstanbul’un ilk gazoz fabrika-
larından birini kuran ve "Yağma Hasan’ın Böreği" 
deyiminin kaynağı da olan Yö-
rük Köylü Çeyrekgil ailesinden 
Hasan Çeyrekgil’dir. Merhum 
spor yazarı Ali Gümüş, spiker 
Gülgun Feyman ve modacı Ce-
mil İpekçi, Yörük Köylü ünlüler 
arasında yer alır.

Ezgi SERTEL

Esi GÜLCE KUTLUATA

Mehter marşıyla gelinip İzmir 
marşıyla gidilen “Evet-Hayır” 
yarışmasıyla akıllarda yer eden 
ve ”Ben mesleğe bir jip üzerin-
deki cızırtılı mikrofonla Karabük 
sinemalarında oynayan filmleri 
anons ederek başladım” diyen 
Erkan Yolaç;
Oynadığı reklam filmiyle gönlü-
müzde apayrı yeri olan Necdet 
Tosun;
“Bir Bahar Akşamı Rastladım 
Size” diyen eğitimci ve bestekar 
Fuat Edip Baksı; “Olmaz Böyle 
Şey” şarkısıyla unutulmaz 
Yeşim Yılmaz şehrimize değen 
yıldızlardır.

ŞEHRİMİZİN ÜNLÜLERİ
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Hemşerimiz “Bay Sinema” lakaplı, Türker İna-
noğlu, senarist, yönetmen ve yapımcı olarak 
“Yeşilçam” adı verilen Türk Sineması’na çok bü-
yük hizmetler vermiş bir sanatçıdır. Yeşilçam’da 
yapımcı olarak en çok filmde imzası bulunan 
İnanoğlu, aynı zamanda ülkemizde bir dönem 
etkili olmuş video sektörünü de başlatmıştır. 
Kardeşi merhum Berker İnanoğlu da yapımcı 
olarak sinemamıza emeği geçmiş bir isimdir. 
Türker Bey’in oğlu İlker İnanoğlu ve yeğeni Sezer İnanoğlu da aynı aileden sine-
mamıza katkılar sunmuş hemşerilerimizdir. Yine Recai Akçaoğlu ve İrfan Ünal da 
yapımcı olarak Yeşilçam’a adlarını yazdırmış hemşerilerimiz arasında yer alır.

Neleri Okumalıyım?
Karabük ve çevresine ait ünlüler hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler “Ka-
rabük’ün Yüzleri”, Muzaffer Demir’in yazdığı “Karabük Şehitleri” ve Prof. Dr. Abdül-
kerim Abdülkadiroğlu ile Ülkü (Ayan) Özsoy’un birlikte kaleme aldıkları “Safranbolu 
Meşhurları”, İsmail Arslan ile Nursen Özdoğan Kurban’ın birlikte hazırladıkları 
“Karabük Şairleri” ve Şenol Susoy’un yazdığı “Zaferanborlu’nun Manevi Mimarları” 
adlı kitapları okuyabilirler.
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BİLİM İNSANLARIMIZ

Prof. Dr. İbrahim 
SARAÇOĞLU
Bitkisel tedavi 
ve alternatif tıp 
uzmanı, kimya 

mühendisi Prof. Dr. Mustafa 
AYKAÇ

Kırklareli 
Üniversitesi Kurucu 

Rektörü 

Prof. Dr. 
Kemalettin 
UÇANOK

Kalp ve damar 
cerrahisi uzmanı 

bilim insanıProf. Dr. Zeki 
BÜYÜKYILDIZ

Folklor ve Musıki 
Uzmanı, Tıp 

Doktoru ve Bilim 
İnsanı

Prof. Dr. Fethi 
TOKER

Bilim İnsanı 
ve ÖSYM Eski 

Başkanı

Prof. Dr. İbrahim 
GÜMÜŞSUYU
Safranla ilgili 
çalışmalarıyla 

bilinen merhum 
bilim insanı Prof. Dr. Mustafa 

KARATAŞ
İlahiyatçı 

Akademisyen

Prof. Dr. Elif ÇEPNİ
Dünya Sanat Bilim 
Akademisi İletişim 

Komisyonu 
Başkanı

Prof. Dr. İsa 
KOCAKAPLAN

Edebiyat alanında 
dikkat çeken 

yayınların sahibi, 
akademisyen

Prof. Dr. Sabri 
ÜLGENER

Sosyolog, iktisat-
çı merhum fikir 
adamı ve bilim 

insanı

Prof. Dr. Mükerrem 
ANABOLU

Arkeoloji alanında 
tanınmış bilim 

insanı

Prof. Dr.  Sedat 
KİRAZ

Tıp bilimine yön 
veren 100 Türk 

arasında yer alan 
bilim insanı

ŞEHRİMİZİN ÜNLÜLERİ



1978 TED Karabük Kolejinde liseyi bitirip 
1983'te Marmara Üniversitesi’nden mezun ol-
dum. Halen şirketlerimin yönetim kurulu baş-
kan vekilliği görevini yürütmekteyim. Kara-
bükspor 'a yönetim danışmanlığı yaptım. 2019 
yılı itibariyle BJK’ye başkanlık görevine seçil-
dim. Bilin bakalım, ben kimim? 

..............................................................................

Folklor alanında yaptığım çalışmalarla ta-
nındım. Türk kültürü ve müziği konusunda 
çok araştırmalarda bulundum.  Karabük’te 
belediye başkanlığına seçilen ilk kişi de 
bendim.  Karabük’ün ilk dergisi olan Kara-
bük’ü ben yayınladım. Uzun yıllar konser-
vatuvar hocalığı ile radyo programcılığı da 
yaptım. Ülkemizin en zengin folklor arşivini 
de ben kurdum. Türkiye radyolarında bağ-
lama çalarak türkü söyleyen ilk kişi de yine 
bendim. Devlet sanatçısı unvanına layık 
görüldüm. Safranbolu’daki türküleri derle-
yip tanıttım. Bilin bakalım, ben kimim?

..........................................................................

Osmanlı Devleti’nde 1794-1798 yılları arasında Sultan III. Selim’in sadrazam-
lığını yaptım. Dönemimde hem ülkeme hem de doğup büyüdüğüm Safranbo-
lu’ya çok ciddi hizmetler de bulundum. Herkesin eline cebine bir saat diyerek 
İslam dünyasının ilk saat kulesini inşa ettirdim. Adımın yaşaması için bir cami 
yaptırdım. Safranbolu’ya bir su kemeri yaptırdım. Önceki kemeri tamir ettir-
dim. Acaba ben kimim?

..............................................................................

20. yüzyılın en ünlü opera sanatçılarından-
dım. Bana “La Diva Turca” diyorlardı. Gırt-
lağımı kullanma tekniği, opera literatürüne 
"gencerate" olarak geçti. “Tutkunun Roma-
nı” adlı kitapta hayatım anlatılmıştır. Hiçbir 
zaman ailemizin köyü olan Yörük Köyü’nü 
unutmadım. Sizce ben kimim?

.............................................................................. Bana “Bay Sinema” diyorlar ve bu adla beni 
tanıtan bir kitap bile var. Türk sinemasına 
yapımcı, senarist ve yönetmen olarak birçok 
alanda katkılarda bulundum. Film afişlerini 
derledim. Oğlum da film ve dizilerimde rol 
almıştır.  Kardeşim de film yapımcılığı yaptı. 
Yaşadığım topraklara bir fakülte yaptırmakta-
yım. Tanıdınız mı beni?

..............................................................................
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Kısa Adı UNESCO olan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı, 17 Ekim 2003 ta-
rihinde Paris’te düzenlenen 32. Genel Konferansı’nda “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Ko-
runması Sözleşmesi”ni kabul etmiştir. Türkiye, 27 Mart 2006 tarihinde bu sözleşmeye dahil 
olmuştur. 

Somut Olmayan Kültürel Miras Alanları;
a) Sözlü Gelenekler ve Anlatımlar ; destanlar, efsaneler, halk hikayeleri, atasözleri, masallar, 
fıkralar vb.
b) Gösteri Sanatları; karagöz, meddah, kukla, halk tiyatrosu vb.
c) Toplumsal Uygulamalar, Ritüeller ve Şölenler; nişan, düğün, doğum, nevruz, vb. 
d) Doğa ve Evrenle İlgili Bilgi ve Uygulamalar; geleneksel yemekler, halk hekimliği, halk takvi-
mi, halk meteorolojisi vb.
e) El Sanatları Geleneği; dokumacılık, nazar boncuğu, telkari, bakırcılık, halk mimarisi vb. gibi 
ürünleri ifade etmektedir.

Şehrimiz Karabük, somut olmayan kültürel miras açısından oldukça zengin bir yelpazeye sa-
hiptir. Şimdi bunları inceleyelim:

KARABÜK’ÜN KÜLTÜREL DEĞERLERİ

HALK OYUNLARI VE SEYİRLİK OYUNLAR

Her şehrin farklı adetleri, gelenek ve görenekleri vardır.  Yaşadığımız şehrin dışına çıkıp farklı 
yaşantılara tanık olduğumuzda bu farklılıkları görebiliriz. Gittiğimiz bir düğün, şenlik ya da kut-
lamada, o yörenin kültürünü yansıtan bir olayı, bir durumu dile getiren, müzikli ya da müziksiz 
bazı oyunlar oynanır. Bu oyunlara “Halk Oyunu” adı verilir. Halk oyunları bir kişi ile oynanabile-
ceği gibi gruplar halinde de oynanır. 

Halk oyunları, insanın içinde bulunduğu durumun bir yansımasıdır. Düğüne gittiğimizde içimiz 
kıpır kıpır olur ve ritim tutturarak çeşitli hareketler yaparız. Aynı şekilde eskiden savaş esnasın-
da ya da savaşa hazırlanırken yapılan eğitimler halk oyunlarımıza yansımış ve kılıç-kalkan gibi 
oyunlar ortaya çıkmıştır. Bu ve bunun gibi insanların var olduğu günden bugüne geleneklerini, 
dinini, duygularını, düşüncelerini, içinde bulunduğu günlük yaşantısını ve etkisinde kaldığı olay-
ları tasvir etmek için yaptığı birtakım ritmik hareketlerle “Halk Oyunları” ortaya çıkmıştır. 
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Seymenlik
Türklerde yere diz vurmak; çökmek, büyüğü selamlamak için yapılan bir saygı hareketidir. Bu 
hareket “Seymenlik” oyununun ana figürünü oluşturmaktadır. Bu oyun Safranbolu’da oynanan 
oyunlardandır.

Seymenlik; efelik, yiğitlik, doğruluk, mertlik, güzellik, yardımlaşma gibi ahlak ve ruh asaletini, 
yürek bütünlüğünü yaşatan bir topluluktur. Memleketin en usta ve müzik oyunlarını bir araya 
topladıkları için müzik folklorunun en güzel, en hareketli ve canlı örneklerini bu topluluklarda 
görmek mümkündür. Seymen topluluğu, davullu, zurnalı mehter derneklerinin düzenli olarak bir 
araya gelmesi ile oluşmuş topluluktur.

Seymenler, en parlak gösterilerini düğünlerde perşembe günü kız evinin önünde yaparlardı. 
Bunu “kız evini yasta koymamak” gibi bir anlayışa bağlamak mümkündür. Zira perşembe günü 
oğlan evinden gelen dünürcüler alayı, kızı alıp götürecekler, “kız evini kızsız, tuz kabını tuzsuz” 
bırakıp gideceklerdir. Eski ahengini tekrar yaşatmak mümkün olmasa da “Safranbolu Seymen 
Ekibi”nin günümüzde hâlâ faaliyetlerini sürdüyor olması sevindiricidir.

Aç Kapı Oyunu
Safranbolu yöresinin karakteristik oyunlarından birisidir. Seymen tarzı oy-
nanan bir oyundur. İki ya da dört kol halinde oynanır. Aç Kapı Oyunu, daha 
çok erkekler tarafından oynanmakla birlikte, kadın düğünlerinde oynayan 
çengilerden bir tanesi erkek kıyafeti giyerek bu oyuna katılabilir. Çünkü bu 
oyunda erkek ve kadın figürleri farklıdır. “Aç Kapıyı Ben Geldim” isimli türkü 
eşliğinde oynanır. 

Halk oyunları, mimik (yüz hareketleri) ve vücut hareketlerine dayalıdır. Halk oyunlarının yal-
nızca müzikle oynanan oyunlar olduğu düşünülmemelidir. Oyun, aynı zamanda bir mimik ve 
harekettir. Buna dayanarak köy seyirlik oyunlarını da halk oyunları arasında kabul edebiliriz.  
Bu oyunlar, ilimizin çeşitli ilçelerinde düğün, bayram ya da çeşitli eğlencelerde hâlâ oynanmak-
tadır.

İlimizde, halk oyunları konusunda en zengin birikime sahip ilçemiz Safranbolu’dur. Safranbo-
lu’nun zengin kültürel birikimi içerisinde halk oyunları, ayrı bir yer tutar. Kadınlar ve erkek tara-
fından oynanan çok çeşitli oyunlar vardır. Bununla birlikte diğer ilçelerimizde de halk arasında 
çeşitli oyunlar oynanmaktadır.

Aç Kapı Oyunu 
izlemek İçin Kare 
Kodu Okutun

KARABÜK’ÜN KÜLTÜREL DEĞERLERİ

Seymenlik 
Hakkında Bilgi 
Almak İçin Kare 
Kodu Okutun
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Yüzük Oyunu
Safranbolu’da uzun kış gecelerinde, insanlar 
vakit geçirebilmek amacıyla evlerde muhabbet 
amacıyla toplanırlardı. Bu toplantılarda, kahveler 
içildikten sonra saz çalabilen kişilerin okuduğu 
türküler söylenirdi. Türküler büyük bir saygı ve 
sessizlik içinde dinlenirdi. Bu toplantıların vazge-
çilmez oyunu “Yüzük Oyunu”ydu.

Karşılıklı iki grup tarafından oynanan bu oyunda 
on kahve fincanı ve bir yüzük gerekmektedir. İlk 
yüzük saklama sırasını, oyunu yöneten tarafsız 
bir kişinin iki fincandan birisine sakladığı yüzüğü 
bulan grup alırdı. Bu grup tepsiyi ve fincanları alır 
yüzüğü tepsi içinde ters dizili fincanlardan birinin 
altına saklar ve tepsiyi karşı tarafın önüne bıra-
kır. Karşı grubun tepside ters dizili fincanların al-
tından yüzüğü bulması gerekmektedir.

Karşı taraf oyuncuları aralarında tartışır ve yü-
züğün hangi fincanda olduğunu bulmaya çalışır. 
Fincanları kaldırma işlemi için karşı taraftan bir 
temsilci seçilir ve tahmin işlemi, temsilci tarafın-
dan yapılır.

Temsilci, oyunun başında boş fincanları bulmak 
ya da dolu fincanı bulma noktasında bir tercihte 
bulunur. “Dolu” tercihini yaptıktan sonra ilk fin-
canda yüzüğü bulursa takımına 10 puan kazan-

Sizlerde sınıfınızda bu oyunu 
oynayabilirsiniz.

EĞLENELİM

dırır ve aynı zamanda tepsiyi hazırlama 
işlemi kendi takımına geçer. Şayet ilk 
seferde “dolu” dediği halde fincan boş 
çıkarsa, karşı taraf o eli kazanmış sa-
yılır ve 10 puanı alan taraf olur.  Fakat 
“boş” tercihini yaptıktan sonra fincanları 
tek tek kaldırırken yüzüğü bulursa, boş 
kaldırdığı fincan adedi kadar sayı alır. 
Diğer tarafa da kaldırılmayan fincanların 
sayısı kadar sayı verilir. Yüzüğü sakla-
ma sırası karşı tarafa geçer.

Yüzüğü bulmaya çalışan grup, “boş” 
dedikten sonra tüm fincanları boş ola-
rak tahmin ederse 10 puan alır ve yüzük 
saklama sırasını elde etmiş olur. 
 
Oyun önceden kararlaştırılan sayı bulu-
nuncaya kadar bu şekilde devam eder.
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Sinsin Oyunu

Bu oyun, Türklerin en eski oyunlarından biri-
sidir. Eskipazar’da oynanan “Sinsin” genellik-
le cumartesi akşam vaktinden sonra damat 
evinde oynanır. Osmanlı döneminde de salı 
akşamları, oğlan kınası törenlerinde sıkça oy-
nanmıştır. 

Sinsin oyunu, genellikle köy düğünlerinde ge-
celeyin yakılan bir ateş etrafında, davul-zurna 
eşliğinde sadece erkekler tarafından oynanan 
yarışmalı bir oyundur.  Oyunun adının, sessiz-
ce hareket etmek anlamına gelen “sinmek”ten 
geldiği yönünde görüşler vardır.

Düğün gecesi, düğün evinin önünde bir ateş 
yakılır. Oyun, davul-zurna ekibinin Köroğlu 
havasını çalmasıyla başlar. Oyuncunun sol 
elini düz olarak beline koyması sağ elini de 
yukarı kaldırarak ateşin etrafında en az iki kez 
dönmesiyle oyun başlar. Oyuncunun ateşin 
etrafında dönmesi esnasında seyircilerin ara-
sından çıkan başka birisi oyuncuyu yakalar ve 
sırtına vurursa, vurulan oyuncu meydandan 
çekilir. Oyuna bu şekilde kaçıp kovalamalarla 
devam ederken kimi zaman ateş üzerinden 
de atlanır. Bu şekilde ateş sönene kadar oyun 
sürer. Oyun esnasında karşılıklı olarak eller 
sertçe vurularak oyun bitirilir. Bazen de oyun 
sonunda halay çekilir.  

Kurtçu Oyunu
Gerçek bir olaydan yola çıkılarak zaman 
içerisinde oyun haline gelmiştir. Köydeki 
insanların geçim kaynaklarının başın-
da hayvancılık gelmektedir. Kurtlar ise, 
insanların bu geçim kaynağına en çok 
zararı veren hayvandır.

Eskiden, köylerde kurt öldüren kişiler öl-
dürdüğü  kurt ile beraber köy köy dolaşır 
ve köylülerden bahşiş toplardı. Zamanla 
bu olay Karabük ve köylerinde değişik 
şekillerde uygulanır olmuştur.

Köylüler,  birisine hayvan postu giydire-
rek davulcu ve zurnacı eşliğinde maniler 
söyleyerek köyleri dolaşmaya başlamış-
lar ve topladıkları para, buğday vs. ile  
kendi köylerinin cami, çeşme ve benzeri 
ihtiyaçlarını karşılamışlardır. 

Oyun Manisi

Gurtçu  geldi kapınıza
Selam verdi topunuza

Verin bu gurdun bahşişini
Ölçekleri yağsız goyan
Bızaları  öksüz goyan
Helkeleri sütsüz goyan
Gurtçu geldi kapınıza
İncirim var çizilecek

Bekletme hanım abla
Çok köyüm var gezilecek

KARABÜK’ÜN KÜLTÜREL DEĞERLERİ
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Köy Göçtü Oyunu
Eskiden düğünlerde ve bayramlarda oynanan bir oyundur. 21 kişi tarafından oynanır. İlk 10 kişi 
diz çömelerek geniş bir daire oluşturur. Diğer 11 kişi ise bunların arkasında ayakta durarak 
ikinci bir daire oluşturur. Oyun ortada bulunan bir kişinin “Köy Göçtü” komutu ile başlar.  Bu 
komut ile arkadaki daireyi oluşturanlar yer değiştirerek yan tarafındaki kişinin arkasında durur.  
Eş bulamayan 11. kişi hafifçe yumruklanır ya da oyunu yöneten ortadaki kişinin elinde bulunan 
ve içine küçük yastık konulmuş bir çuvalla sırtına vurulur. Zaman zaman da ortadaki kişi “Alt 
Üst” diyerek çömelen ve ayakta duran kişilerin yer değiştirmesini sağlar.   Oyun herkesin yer 
değiştirmesi şeklinde devam eder. 

GELENEKSEL GİYİM - KUŞAM
Yöremizde giyim-kuşam  ve süslenme; yapılan işe,  gidile-
cek yere, bir kişinin toplumdaki yerine göre değişiklik gös-
terir. Geçmişte  elbiseler, hemen her evde bulunan dokuma 
tezgâhlarında üretilen kumaşlardan dikilirdi. Osmanlı döne-
minde kimi zaman yasalarla kimi zaman Avrupa’dan esen 
moda rüzgârlarıyla öncelikle dönemin başkenti İstanbul'da 
değişiklikler ortaya çıkmıştır. Ardından bölgeye atanan su-
bay, memur, ticaret ve seyahat amacı ile gelenlerin etkisiyle 
bu değişiklikler yöre halkına da yansımıştır.

Giyim - kuşam konusunda  şüphesiz ki en çok çeşitliliğe sa-
hip ilçemiz, zengin kültürel birikimi sayesinde Safranbolu’dur.  
Ancak Safranbolu dışındaki diğer ilçelerimizde de kadın ve 
erkekler o yöreye özgü kıyafetler giymişlerdir. 
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SAFRANBOLU

Giyim-kuşam ve süslenmede Safranbolu ve yöresi, oldukça zengin örneklere sahiptir. Erkek ve 
kadınların günlük kıyafetleri dışında düğün, bayram gibi özel günlerde giydikleri giysiler zarif, 
şık ve gösterişlidir.  Özellikle kadın giysilerinin son derece renkli görünüşleri vardır.

Eski dönemlerde Safranbolu’da kadınlara ait giyim-kuşamı bizlere Safranbolulu 
Hatice Teyze tanıtacaktır:

Biz Safranbolulu kadınlar, giyim-kuşamımıza oldukça dikkat ederiz. Küçüklükten itibaren giy-
miş olduğumuz kıyafetler maddi durumumuza göre değişse de değişmeyen tek şey temiz, 
düzgün ve gelenek-göreneklerimize uygun şekilde olmalarıdır.
 
Başımızı dikdörtgen, renkli, desenli ve iki ucu oyalı “yazma” adı verilen tül-
bentle örterdik. Bir dönem, üzerini yazma ya da tül benzeri şeylerle ört-
tüğümüz  “fes” takmış olsak da daha sonra saçlarımızı ezdiği için bu 
adetten vazgeçtik. Gündelik hayatta, üstümüze tek parçadan oluşan, 
yün ya da keten gibi kumaşlardan boydan boya dikilen “entari” giyer-
dik. Entarilerin altına ise el tezgahlarında dokunmuş dar kesim, düğ-
meleri gizlenmiş uzun kollu “göynek” adı verilen kıyafeti kullanırdık. 
Gündelik hayatta giydiğimiz kıyafetlerden birisi de “üç etek entari” 
adını verdiğimiz arkası tek parça ön tarafı iki parça olan kıyafet-
tir. Üç etek denmesinin sebebi üç parçadan oluşuyor olmasıdır. 
Bunun içine “şalvar”da giyerdik. Gündelik hayatta en çok tercih 
ettiğimiz giysilerden birisi de “mahrama” adını verdiğimiz her 
tarafımızı örten çarşaflardır. Mahramayı giydiğimizde sadece 
tek gözümüz görünürdü. Buna da aramızda “kuş gözü”der-
dik. Ayağımıza da yün çorap giyerdik. Ayakkabı olarak da 
kadınlar ve erkekler için ayrı  ayrı dikilen  rengarenk “yeme-
ni”leri kullanırdık.

Düğün ya da bayram gibi özel günlerde ise kendimize 
daha da büyük özen gösterirdik. Düğünlerde giymiş ol-
duğumuz giysiler, belimize takmış olduğumuz gümüş 
kemerler ve çeşitli desenlerdeki oyalı yazmalar, düğün 
evini adeta bir renk cümbüşüne çevirirdi. “Bindallı ”adı-
nı verdiğimiz koyu kırmızı, mavi, mor gibi değişik renk-
te kadifeden yapılmış bu kıyafet, günümüzde evlene-
cek olan kızlar tarafından  da giyilmektedir. Üstü altın 
sırma ipi ile değişik motifler halinde işlenmiş, etekleri 
yerde sürünen bol ve geniş şekilde yapılmış bir giy-
sidir. Boy entarisi şeklinde olan bu elbiseler, bin dallı 
tarzında sırma ile işlenmiştir. Bu sebeple “bindallı” 
ismiyle anılmıştır. Bu kıyafete “tefebaşı” ismi de ve-
rilmiştir. Bu kıyafetin üstüne başımıza “yazma” ör-
terdik. Köy düğünlerinde ise “üstefe” adı verilen bir 
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kıyafet tercih edilirdi. 
Bu giysi, ipek üzerine zırh işlemelidir. Ağa 
kızları ise düğünlerinde “sivâi” denilen bir kı-
yafet giymişlerdir. Bu kıyafette 500-600 gram 
gümüş sim kullanılırdı. Ayrıca manto şeklinde 
olan “feracelerin” köy düğünlerinde önemli 
bir yeri vardır.  Kız istemek için dünürşü tayin 
edilen kadınlar, bunun işareti olarak ferace 
giyerlerdi. Feraceler, rengi siyaha yakın yerli 
kumaşlardandır. Yazıköy’de ise düğünlerde 
giyilen ferace ve mahramalar beyaz renkte-
dir. Gelin, eve getirilirken “ağız peçesi” kulla-
nılırdı. Ağız peçesi siyah, gözenekli ince bir 
kumaştan yapılmıştır. İpekten üretilen, özel-
likle gelinin beline kuşatılan “bel kuşağına” 
ise “acem şalı” adı verilmiştir.  Bu şalı, gelinin 

büyük erkek kardeşi, 
gelinin başından üç defa geçirdikten sonra 

beline kuşatır.  Gelin, kendisine kuşak bağla-
nırken de  sessizce ağlar.

Ayrıca göz alıcı kıyafetlerimizin tamamlayıcısı 
olarak koltuk zinciri, beşibirlik, enteşe(bile-
zik), sorguç (alnın ortasına iliştirilen bir çeşit 
değerli taş) gibi takıları da kullanmayı ihmal 
etmezdik.
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Biz Safranbolu’da yaşayan erkekler, genellikle kumaştan yapılan 
ve mavi rengin hâkim olduğu şalvar, cepken, keten gömlek gibi 
kıyafetler giyerdik. Ayrıca yerli tezgâhlarda dokunan kuşak, yine 
yerli yünden yapılan çorap ve Safranbolu yöresine özgü yeme-
niler giyerdik.  Başımıza taktığımız  keçe külah üzerine sardığı-
mız  renkli sarık ile kıyafetlerimizi tamamlardık.

“Fes (keçe külahı)”, yerli yünden, kafaya uygun bir şekilde 
tas veya benzeri araçların içinde sıkıştırılarak yapılır, dikiş-
siz olarak üretilirdi.  Keçe külahı üzerine, renklendirilmiş 
sarıklar bağlardık.

Mavi çuha kumaştan yöreye özgü bir şekilde kesimi yapılan 
“şalvarlar” belden bağlamalı, bol kesimlidir. Düğün, bayram 
gibi özel günlerde giyilecek şalvarların üzerine, birtakım 
süsleme ve işlemeler yapardık. Şalvarın üstüne keten ku-
maştan hâkim yaka, uzun kollu, bilekten düğmeli, yöreye 
özgü kesimle yapılan gömlekler giyerdik. Renkli ipliklerle el 
tezgâhlarında dokunan “kuşaklar”, bele üçgen oluşturacak 
şekilde bağlanarak giysiye çok güzel bir görünüm kazandırır-
dı. Kuşakların uçları püsküllü ve yünlü olacak şekilde üretilirdi. 
Mavi çuha kumaştan uzun kollu, bel kemerine kadar uzanan ye-
leklerimize “cepken” adını verirdik. Üstünde yöreye özgü motifler 
bulunan cepkenler, kişilerin ekonomik durumlarına göre sim veya 
diğer renkli iplerle süslenirdi. Ayağımıza yerli yünden dokunan yün 
çoraplar giyerken bu çorapların rengi beyaz renkti. Kadınlar ise 
daha desenli çoraplar giymişlerdir.
Deriden yapılan genellikle sarı, siyah ya da kırmızı renkli ayakkabı-
larımıza ise yemeni adı verilirdi.

Kıyafetlerimizin tamamlayıcı unsurlardan biriyse köstekti. Belden 
aşağı doğru sallanan zincir biçimindeki bu aksesuar, kıyafetleri-
mizin vazgeçilmez unsurlarındandı.

Safranbolu’nun eski dönemlerindeki erkek kılık-kıyafetini ise Mustafa Amca’dan 
öğreneceğiz: 

KARABÜK’ÜN KÜLTÜREL DEĞERLERİ
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ESKİPAZAR

1945 yılından 1995 yılına kadar Çankırı iline bağlı olan Es-
kipazar kültüründe, aynı zamanda komşusu olan Çankırı ve 
Bolu ilinin kültürel özelliklerini fazlasıyla görmekteyiz. 

Bu yöremize ait kadın kıyafetlerine dair bilgileri Sultan 
Teyze’den öğreneceğiz:

Eskipazar’da bizler, çam ağacından yapılan üzerine kumaş 
geçirilen “ fesleri” takardık. Fes üzerine ise, ailenin durumu-
na göre iki sıra altın dizilirdi. Yirmilik adı verilen altınlar üste 
onluk adı verilen altınlar ise alta dizilirdi.  Fes üzerine örtülen, 
tel işlemeli, pamuklu başörtüsüne ise “poğ” adı verilirdi.  Bu 
örtülerin uçları püsküllüydü. Tel işlemeli olduğu için “telli poğ” 
da diyorduk bu örtülere. Üzerimize ise boydan boya dikilmiş, 
bol kesimli ipekli kumaştan yapılan “fistan” adı verilen kıyafeti 
giyerdik.

Bunun üzerine ise yün iplikten dokunan “bel kuşağı”nı bağlar-
dık.  Belden ve paçadan büzgülü bol kesimli bir giysi olan “şal-
var”lar ise bizim de vazgeçemediğimiz kıyafetlerimizdendi.

Eskipazar yöresinde yaşayan Salim Amca ise erkek 
kıyafetleri için bize şunları aktardı:

Yöremizin iklimi yağışlı olduğu için bu durum giydiğimiz kı-
lık-kıyafeti de etkilemiştir. Bu nedenle üzerimize paçaları dar 
ve düğmeli,  ahırda ve tarlada rahat hareket etmemizi sağ-
layan bol kesimli pantolon üzerine gömlek ve ceket giyerdik. 
Ayağımızdaysa çarık veya kundura olurdu. Zaman zaman 
çizme giydiğimiz de olmuştur.

YENİCE

16. yüzyıldan beri yerleşim yeri olarak kullanılan Yenice’nin, oldukça eski bir tarihi vardır. Yö-
rede “düzen” adı verilen dokuma tezgâhlarında, keten ipliği ile dokunan yöresel kıyafetler giyil-
miştir. 

Yıllarını Yenice’nin yemyeşil doğası içerisinde geçiren Ayşe Teyze, geçmişten günü-
müze yörenin  kadın kılık-kıyafeti hakkında hatıralarında kalanları bizlere aktaracak:

Bizim kıyafetlerimiz de Karabük’ün  diğer ilçelerinden çok  farklı değildir. Bizler de saçlarımızı 
örtmek için “yazma” adı verilen başörtülerini kullanırız. “Göynek”  adını verdiğimiz oldukça 
uzun olan kıyafetleri, elbisenin altına giyeriz. Üç düğmesi olan göyneklerin üzerine ise sırma 
işlemeli, belden kuşakla bağlanan ve boyu kaplayan “kutnu entariler” i kullanırdık. Ayakkabı 
olarak ise, hayvan derisinden üretilmiş çarık, kundura ve lastik giyerdik.
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Yenice’de erkek kıyafetini İbrahim Amca bizlere şu şekilde aktarmıştır:

Soğuktan etkilenmemek için içlik üzerine “kapele” denilen gömlek ve gömleğin üzerine yünden 
yapılmış kuşak sararak üzerine ceket giyerdik. Dağda, ormanda ve bayırda rahat hareket et-
mek içinse “şalvar”ları giyerdik. Ayağımıza çizme ya da maddi duruma göre lastik ya da naylon 
ayakkabılardan giyerdik.

EFLANİ

Dokumacılığın oldukça geliştiği Eflani’de in-
sanlar kendi kıyafetlerini, kendi dokuma tez-
gâhlarında ürettikleri kumaşlar ile yaparlardı. 
Cember adı verilen el dokuması kumaş, gü-
nümüzde hâlâ el dokuma tezgâhlarında üre-
tilmeye çalışılmaktadır.

Eflani’nin tarih içerisindeki geleneksel 
giyim-kuşamını Emine Teyze’den dinli-
yoruz:

Cember ismi verilen başörtüsünün altına “fes” 
giyerdik. Fesin üzerine yeni evli kadınlar, evli 
oldukları belli olsun diye “al” denilen “kırmızı 
kurdele” takmışlardır. Yaşlı kadınlar ise, siyah 
renkteki yazmayı feslerine kuşak gibi dola-
mışlardır. Eflani’de kadınlar tarafından en çok 
tercih edilen elbiselerden birisi de “entari” de-
diğimiz fistanlardır. Boydan dikilen fistanlar, 

bağ bahçede çalışırken engel olmaması için çok uzun dikilmezdi. Bu kıyafete aynı zamanda 
“dokurcun” adı da verilirdi.

Yine Eflani yöresinde giyilen cepkenlerin üzerleri sim veya renkli iplerle yöreye özgü motiflerle 
süslenmiştir. 

Eflani’de ayrıca kadınlar, daha önce de bahsetmiş olduğumuz şalvar, kuşak, peştamal gibi 
ürünleri kullanmışlardır. 

Eflani’de erkek kıyafetiniyse bizlere Ali Amca şu şekilde aktarmıştır :

Biz başımıza “kalpak” adı verilen koyun ve keçi yününden yapılan başlık takardık. Ayrıca fes 
ve takke de erkeklerin başlarına taktığı başlıklardandı. Grinin üzerine siyah renkte olan dikine 
çizgili, kumaştan giyilen “mintan” adı verilen giysinin üzerine, önü çapraz gelen yelek giyerdik. 
Bu yelek, çift düğmeli ve ceplidir. Aksesuar olarak kullanılan saatin kösteği, yeleğin üst bölü-
müne iğnelenir, saat ise cebe yerleştirilirdi. Altımıza ise üst kısmı bol, paçaları dar olan şalvar 
giyerdik. Gençlerin giydiği şalvar ise daha dardır. Ayağımıza, elde örülmüş yün çorap giyerken, 
ayakkabı olarak ise çarık, lastik, kundura ve potin giyerdik.

KARABÜK’ÜN KÜLTÜREL DEĞERLERİ
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OVACIK

Diğer ilçelerde olduğu gibi Ovacık ilçesinin de giyim-ku-
şam olarak kendine özgü bir çizgisi vardır. 
Ovacık, kültürel birikimi oldukça zengin olan bir ilçemizdir. 
Bu zenginliği kılık-kıyafette de görebiliriz. 

Ovacık’a dair bu zenginliği bizlere Zeynep Teyze ak-
taracaktır:

Ovacıkta bizler, başımıza  genellikle fındık ağacından ya-
pılan fes (takke) takardık. Düğünlerde takılan fesin etrafı 
pullarla süslenmiştir. Fesin üzerine ise, yazma denilen ba-
şörtüsü kullanırdık.Yazmanın fesin üzerine bağlanmasına, 
bu bölgede “çar” adı verilirdi. Yörede bu nedenle yeni ge-
linler için “Çarlı Çıktı” deyimi kullanılmıştır. Elbisenin içine 
giyilen boyu dizlere kadar olan giysilere ise “göynek” adı 
verilirdi. Yörede en çok tercih edilen kıyafetlerden olan “üç 
etek entari” ise ön tarafı kısa, arka tarafı ise daha uzun 
şekilde dikilirdi. Böylece, kullanıcıya kullanım kolaylığı 
sağlardı. Üç eteğin üstüne giyilen, ön ve arkası sim ipler-
le işlemeli cepken tipi bir giysiye ise “fermana(salta)” adı 
verilmiştir.

Kalın ve ipekli kumaştan yapılan, önlük işlevini görecek 
şekilde kıyafetin önüne bağlanan desenli kumaşlara ise 
“peştamal” adını verirdik.”Terki Bağı” ise yaklaşık beş met-
re boyunda, iki parmak genişliğinde, kuşak üzerine sarılan 
kalınca bir iptir. Bunu kuşak süslemesi olarak kullanırdık.  
Yerine göre, ormandan odun getirmek için de kullandığı-
mız olurdu. Değişik renklerden oluşan üzeri işlemeli, bele 
sarılan  kumaşlara ise “kuşak” adını verirdik. Hem erkek-
lerin hem de kadınların altlarına giydiği, bol kesimli kıyafet 
olan “şalvar” bizim yöremizde de kullanılmıştır. Ayakkabı 
olarak ise özel günlerde yemeni giyilirken, gündelik ha-
yatta çarık, kara lastik, naylon ayakkabı ve kundura da 
kullanılmıştır.

Takı olarak ise altın gerdanlık, gümüş bilezik, küpe ve yü-
zük kullanırdık .

Ovacık’ın erkek giysileri hakkında bilgiyi bizlere Os-
man Amca aktaracaktır:

Ovacık’ta biz erkekler, içimize “göynek”, göyneğin üstü-
ne “kolsuz yelek”, onun üzerine ise genelde koyu renkli 
“ceket” giyeriz. Atımıza da şalvar giyeriz. Ayağımıza ise 
çizme ya da deriden yapılmış ayakkabılar giyerdik.
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FİSTAN	 	 ŞALVAR	 SİVAİ	 	 MAHRAMA	 	 BİNDALLI	
FES	 	 	 POĞ	 	 ÇARIK		 YAZMA	 	 ENTARİ
GÖYNEK	 	 ÜÇETEK		 ŞİTARİ		 ÜSTEFE	 	 KUŞAK
CEPKEN	 	 KÖSTEK	 FERACE	 AĞIZPEÇESİ	 	 ACEMŞALI
YÜNÇORAP	 	 KAPELE	 ÇAR	 	 YEMENİ	 	 MİNTAN

Verilen sözcükleri aşağıda yer alan sözcük avı bulmacasından bulup işaretleyelim

G U B A C E M Ş A L I B E G I F E S H J
M Y K R G E R T Y U I O P A S D B Y G H
İ H U R U J M C V İ R L Ü S T E F E J H
N K Ş T M V A R V A R Ç Y K I O P M R T
T Y A U O Y Ü N Ç O R A P O N B A E D F
A O K A G Z I N Ş Ü H G H J Ü Z L N Ş E
N L Ü S T E S E A Ğ I Z P E Ç E S İ T R
R D R E M H A A I E E V B L E M J H G A
B İ N D A L L I I O P A Ş A T B N K V C
A S U J M S Ç İ Ş V G Ö Y N E K J H B E
I Z P K Ç E S İ D Y C E M Ş K L I E E G
G U B A C F İ S T A N E E T S S Ş O P P
S Y K P G E R T Y Z I M P A Ğ O D E R O
İ H U E U J M I Ç M Ş A Ü S T B N M A Ğ
V K Ş L I Ş A L V A R H G E A Ç A R I K
A Y A E N T A R İ T Y R I O E Ş A L I E
İ O P A S D M Y G H R A İ T İ T Y Ç A R
Ş L Ş İ T A R İ J H I M P E M Z Ç İ R L
B N T C E P K E N C Ö A K Ö S T E K H J

BULMACA

EĞLENELİM
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KARABÜK VE İLÇELERİNDE
YEME-İÇME KÜLTÜRÜ

Türk kültürünün dünyaca ünlü unsurlarından 
birisi de yeme-içme ve mutfak kültürüdür. 
Farklı hayat şartlarının etkileri ile çeşitlenmiş 
köklü, çok yönlü ve özgün Türk mutfağı, ürün 
çeşitliliği açısından dünyanın sayılı mutfak-
larından birisidir. Yöremizdeki yemek yeme 
ve hazırlama alışkanlıkları kırsalda ve kent-
te farklılık gösterir. İlçe merkezlerinde hazır-
laması uzun süren ve daha özenli yemekler 
tercih edilirken zamanın büyük bir bölümünün 
tarla ve bahçede geçtiği köylerde ise daha ko-
lay yemekler pişirilmiştir. Karabük mutfağında 
geleneksel olarak hamur işleri, sebze yemek-
leri ve et yemekleri önemli yer tutar.  Köklü bir 
geçmişe sahip olan ilçelerimize özgü yemek-
ler şu şekildedir:

1433’te memleketimizde bulunmuş olan 
bir Fransız gezgin, şöyle demiştir:

 “Türkler yorgunluk nedir bilmez-
ler, zahmetli ve meşakkatli bir hayata 
katlanırlar. Fakat şen ve coşkun insan-
lardır. Dillerinden şarkı ve türkü eksik ol-
maz. Bu yüzdendir ki daima güler yüzlü 
ve temiz yürekli insanlardır. 
        
 Çok defa gördüm yemek yerken 
yanlarından fakir bir kimse geçse onu 
derhal yemeğe çağırırlar. Biz ise bunu 
asla yapmayız.”

YEMEKLER
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SAFRANBOLU MUTFAĞI

UNESCO tarafından dünya kültür miras listesine alınan Safranbolu'nun, çok zengin bir mutfak 
kültürü vardır. Osmanlı mutfak kültürünü yansıtan geleneksel Safranbolu yemekleri, kuşaktan 
kuşağa aktarılarak günümüze kadar ulaşmıştır. Bunlardan en ünlüleri; uzun fasulye, dilme fa-
sulye, yaprak dolması, et yemeği, bulgur pilavı, peruhi, yayım, mayalı ekmek, zerde, höşmerim 
ve delioğlan sarığıdır.

Peruhi (Perohi)
Safranbolu'nun el emeği göz nuru yemek-
lerinden birisidir. Bazı yerlerde yoğurtlu 
mantı olarak da bilinir. Özenle açılıp ka-
relere bölünen hamurun içine süzme yo-
ğurt ya da süzme yoğurdun kurutulması 
ile elde edilen peynir ve nane karışımının 
konulup üçgen şeklinde kapatılmasıy-
la yapılır.  Kapatılan hamur, daha sonra 
kaynayan suya konulur.  Piştikten sonra 
tereyağı ile buluşan bu hamur, son dere-
ce lezzetli bir hal alır. 

Yayım
Ev makarnası olarak de bilinen bu yemek, 
Safranbolu’nun en güzel lezzetlerinden biri-
sidir. Kaynar suda haşlanan ev makarnasının 
suyu süzülür, üzerine kıyma, ceviz, yoğurt 
dökerek hazırlanır. Son olarak kızdırılmış te-
reyağı makarnanın üstüne gezdirilerek dökü-
lür. Bu makarna, üzerine konulan malzemeye 
göre isimlendirilir; cevizli yayım, kıymalı ya-
yım gibi…

KARABÜK’ÜN KÜLTÜREL DEĞERLERİ

Bütün Et Yemeği
Kemikli kırmızı etle yapılan özellikle kuzu eti 
ile yapıldığında ayrı bir lezzeti olan bu ye-
mek, Safranbolu mutfağının en güzel örnek-
lerindendir.  Tereyağında kızartılan et, tam 
olarak piştikten sonra başka bir tencereye 
alınarak isteğe göre tereyağı su ve salça ila-
ve edilerek servis edilir. 
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Höşmerim
Bir tatlı çeşidi olan höşmerim, un ve yu-
murtanın harmanlanarak ufak toplar ha-
line getirilmesi ve yağda kavrulması ile 
yapılır. Belli bir süre kavrulan bu karışımın 
üzerine şerbet dökülür ve tatlı haline ge-
tirilir.

Osmanlı saray mutfağından bize miras 
kalan, safran bitkisi kullanılarak yapılan 
yemeklerden birisidir. Tatlı rengi ile ken-
dini belli eden safran, pirinç ve şekerle 
haşlanır. İsteğe göre çeşitli malzemelerle 
zenginleştirilen bu tatlı çeşidi yöremizin en 
özel yemeklerinden birisidir.

Zerde

Safranbolu   Bükmesi
İçerisinde hem hamur hem et hem de seb-
ze barındıran bir yiyecektir. Hazırlanan 
hamurun içi kavrulmuş kıyma, ıspanak 
ve incecik doğranmış soğanla doldurulur. 
Fırın ya da sac üzerinde pişirilen hamur, 
üzerine tereyağı dökülerek servis edilir.

Baklava
Safranbolu'nun  en güzel tatlarından birisi 
de cevizli ev baklavasıdır. 44 kat ince bak-
lava  yufkasının arasına  ceviz koyularak 
yapılan baklavanın şerbeti çok şekerli  de-
ğildir.  Bol tereyağ kullanılarak yapılan bu 
baklava, bayram ve düğünlerde her konak-
ta  mutlaka olurdu.
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Bağlar Gazoz

Başlangıçta sadece Safranbolu ve Karabük'te satışı yapılan bu 
yerel içecek, günümüzde her ilçemizde bulunmaktadır. Karak-
teristik tadıyla yıllardır Karabük ve çevresindeki insanların vaz-
geçilmez içeceklerinden birisidir. Yörede 
Bağlar’ın yanında “Tarihi Safranbolu 
Simidi” vazgeçilmez bir lezzettir.

ESKİPAZAR MUTFAĞI

Yöre ürünlerinden yüzlerce yıllık tariflerle günümüze ulaşan Eskipazar yemeklerinin bazıları 
Karabük'ün diğer ilçelerinde de benzer isimlerle ve küçük farklılıklarla yapılmaktadır. Bu 
ilçenin meşhur lezzetlerinden bazıları; bükme, cizleme, kavut, höşmerim, kanlıca mantarı 
kavurması, keşkek çorbası, göce çorbası, mıhlama ve miyane helvasıdır. 

Avuz
Yöremizde, büyükbaş hayvanı olan aileler 
tarafından inek doğurduktan sonra ilk sa-
ğılan sütten yapılan ve komşulara tas tas 
dağıtılan bir yiyecektir. İneğin sütüne nazar 
değmesin diye üzerine çörek otu veya mi-
nik bir parça odun kömürü konulurdu.  

Kavut
Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde de 
yer verilen kavut, Türk Patent ve Marka 
Kurumu tarafından da tescillenmiş, yöre-
mizde de yapılmakta olan bir Türk tatlısıdır. 
Değirmende birbirine karıştırılmış tahılların 
tozu ile yapılır. İsteğe göre üzerine şeker ve 
süt katılabilir.

Miyâne Helvası (Un Helvası)
Un, yağda kızartılarak miyâne haline getirilir. 
Koyu bir renk alan un, su ve şeker ile karıştı-
rılarak iyice kavrulur. Günümüzde hâlâ bay-
ramdan önceki gün olan “ziyrat (arefe)” gü-
nünde pişirilerek misafirlere ikram edilen bu 
helva çeşidi, oldukça lezzetlidir.

Cizleme 
Günümüzdeki krep benzeri bir yiyecektir.  
Un, yumurta ve süt karıştırılarak akışkan 
bir hamur elde edilir. Daha önceden ha-
zırlanmış olan ateş üzerindeki kızgın sa-
cın üzerine bir tas yardımıyla boşaltılır. Bu 
akışkan hamur, kısa süre içerisinde pişer 
ve lezzetli bir yiyecek haline gelir.

Mıhlama
Bir tava dolusu soğanın üzerine isteğe göre 
kıyma ve domates konularak iyice kavrulur. 
Daha sonra üzerine yumurta kırılarak pişmesi 
sağlanır. 

KARABÜK’ÜN KÜLTÜREL DEĞERLERİ
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Bandırma (Banduma)
Yöremizde çok sevilen bandırma, eskiden 
hindi veya kaz etinden yapılırken günümüzde 
tavuk etinden de yapılmaktadır.  Rulo yapılıp 
üç parmak kalınlığında kesilen yufkalar hindi 
suyuna batırılıp tabağa dizilir. Üzerine eritil-
miş tereyağı veya hindi yağı gezdirilir. Ara-
larına öğütülmüş ceviz içi serpildikten sonra 
üzerine kaz, hindi ya da tavuk eti konur. Ban-
dırma, her zaman yapılan bir yemek değildir. 
Özel günlerde ya da hatırı sayılır misafirler 
geldiğinde yapılır. Adı Eflani ile özdeşleşen 
bandırma, coğrafi işaret sertifikasına sahiptir.
Eflani'de bandırma dışında unlu köfte, et ve 
çökelek gözlemesi, diğer yöresel yemekler-
dendir.

EFLANİ MUTFAĞI

Eflani’nin yemek kültürü oldukça geniştir. Bu ilçede zaman zaman yöresel yemekler festivali 
düzenlenmektedir. Eflani mutfağı denince akla gelen ilk yemek ise “Bandırma (banduma)”dır.

YENİCE MUTFAĞI

Ülkemizin en güzel orman denizlerinden birisi 
olan Yenice'nin mutfağında bu ilçeye özgü pi-
şen bazı yemekler şunlardır;

Karamancar (Karalahana)
Başta dolma olmak üzere yemeği de yapılan 
karamancar, oldukça lezzetli bir yiyecektir. 
Yenice'de hemen her evin bahçesinde yetiş-
tirilen karamancar, çok sağlıklı bir yiyecek ol-
ması nedeniyle tercih edilen bir sebzedir. 

Ceviz Helvası
Sadece Yenice'de yapılan yöresel bir helva-
dır. Bayramda yapılarak gelen misafirlere su-
nulur.

Şaptak
Ovaz meyvesi, mısır unu ve şekerden yapılır. 
Ovaz, daha çok kendiliğinden doğada yetişen 
bir meyvedir. Bu meyve önce güneşte kurutu-
lur. Mısır unuyla beraber değirmende öğütüle-
rek bir kapta beklemeye alınır, üzerine şeker 
dökülerek servis yapılır. 

Malay
Mısır ununun suyla karıştırılıp kaynatıl-
masıyla yapılır. Servis edilmeden önce 
yemeğin üzerine isteğe göre eritilmiş 
tereyağı veya pekmez, dökülür. Yapı-
mını kolay olmasından dolayı madenci 
yemeği olarak da bilinir.
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OVACIK MUTFAĞI

Eflani mutfağının vazgeçilmez yemeği bandırma, Ovacıklıların da sofralarında yer verdiği bir 
yiyecektir. Bandırma için özel olarak beslenen kaz, iyice besili hale gelince kesilir ve bandırma 
yapılırdı. Bundan başka Ovacık ve çevresinde yetişen kanlıca, koç mantarı, ebişke ve çinçile 
mantarları ile yapılan yemekler oldukça lezzetlidir. Ovacık'ta tarhana, un çorbası, göce çorbası, 
keşkek çorbası, tuzlu börek, çullu börek ve yoğurtlu yumurta, diğer belli başlı yiyeceklerdendir. 

Çullu Börek 
Açılan yufkalar pişirildikten sonra ince ince 
kesilir ve tereyağı ile iyice karıştırılır. Bakır  
tepsinin altına yufka döşenir ve kesilen yuf-
kalar tepsiye iyice yayılır. Ateşe konulan tepsi 
içerisindeki yufkalar kızarırken üzerine tere-
yağı eklenip iyice kızartılır. Genellikle düğün 
yemeği olarak kullanılır.

Görüldüğü gibi oldukça zengin bir mutfak kül-
türüne sahip olan yöremizde ayrı ayrı lezzet-
ler mevcuttur.  Yöremize özgü bu yiyecekler, 
Türkiye genelinde düzenlenen yemek festival-
lerinde ilimizi temsil ederek büyük başarılar 
elde etmektedir.

Yoğurtlu (Katıklı) Yumurta
Ovacık’a özgü yiyeceklerden birisidir . Kayna-
makta olan suya yumurta ve sarımsak bırakı-
lır.  Yumurta pişince suyu ile birlikte bir tabak 
yoğurdun üzerine dökülür.  Üzerine kızartıl-
mış yağ dökülür ve servis edilir.

KARABÜK’ÜN KÜLTÜREL DEĞERLERİ

ETKİNLİK 5-4
En sevdiğiniz yöresel yemekler hangileri,
evinizde  yöremize ait yemeklerden hangileri 
yapılmaktadır?

............................................................................
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Banduma (Bandırma) 
Tarifi İçin Malzemeler

• 35 cm çapında 4 ev yufkası
• 2 hindi göğüs eti
• 1 kâse hindi suyu
• Dövülmüş ceviz içi
Yapılışı

Hindi etini haşlayıp suyunu ayırın. Hindi etle-
rini ufak parçalara ayırın. Yufkaları sekiz par-
çaya kesin. Uzun kenarlarına hindi etinden 
yerleştirip sigara böreği gibi sarın. Malzeme 
bitinceye kadar işlemi sürdürün.

Tereyağını eritin. Hindi suyunu kaynatın. Yuf-
kaları hindi suyuna batırıp birbirinin üzerine 
gelecek şekilde servis tabaklarına dizin. Üzer-
lerine tereyağı gezdirip dövülmüş ceviz içi 
serpin. İkinci sırayı da aynı şekilde hazırlayın. 
En üste gelen yufkaları taç şeklinde yerleştirip 
haşlama suyundan 1 kepçe gezdirin. Kalan 
hindi etlerini üzerlerine yerleştirin. Ceviz içi 
serpip sıcak servis yapın. Afiyet olsun.

Peruhi (Safranbolu Yöresinden)
Tarifi İçin Malzemeler

• 4 su bardağı un
• 1 tane yumurta
• Tuz, su
İçi için;
• 1 kase süzme yoğurt
• 1 tatlı kaşığı nane
• Tuz
Üzeri için;
• 2 yemek kaşığı tereyağı
• Çok az sıvı yağ
Yapılışı

Unun içine yumurtayı kırıp ele yapışmayan bir 
hamur elde ediyoruz. Daha sonra oklava yar-
dımıyla çok ince olmayacak şekilde bir yufka 
açıyoruz. Açtığımız yufkayı kare olacak şekil-
de bıçak yardımıyla kesiyoruz. Kestiğimiz ka-
relerin içine naneyle karıştırdığımız yoğurtlu 
harçtan koyup üçgen şeklinde kapatıyoruz. 
Tüm hamur bittiğinde kaynar suda 10 ya da 
15 dakika pişiriyoruz. Piştiğinde üzerine kız-
dırdığımız tereyağını döküyoruz ve sıcak sı-
cak servis ediyoruz. Afiyet olsun.

NASIL YAPILIR?
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EL EMEĞİ GÖZ NURU

El sanatları, bir milletin milli kültürünü sim-
geleyen ve tanıtan en önemli unsurdur. El 
sanatlarını temsil eden ürünler, kültürel kim-
liğin en canlı belgeleridir. Bir ülkenin gelenek 
ve göreneklerinin, yaşam biçiminin kuşaktan 
kuşağa aktarılmasında ve geliştirilerek devam 
ettirilmesinde en büyük rolü el sanatları oynar. 
El sanatlarının kültür taşımacılığındaki rolünü 
göz önünde bulunduran bütün milletler,  gele-
neksel el sanatlarına büyük önem vermiş ve 
bunların sürdürülebilirliğine dikkat etmişlerdir. 
Bununla birlikte toplumlar, el sanatlarını çeşit 
olarak zenginleştirmeye, ürünlerini kalite ola-
rak artırmaya ve var olan el sanatlarını koru-
maya ve geliştirmeye çalışmaktadırlar. 

Türk insanı ince sanat zevkini, estetiğini, duy-
gusallığını, hoşgörüsünü ve pratikliğini üret-
miş olduğu el sanatları ürünlerine yansıtmış, 
böylece çok zengin ve değerli bir koleksiyon 
ortaya çıkmıştır. Sahip olduğu sanat koleksi-
yonunu da her geçen gün özenle geliştirerek 
zenginleştirmeye devam etmektedir.

Karabük ve ilçelerinde el sanatları faaliyetle-
rinin en geniş biçimiyle yapıldığı yer Safran-
bolu’dur. Safranbolu insanının ruh güzelliği 

KARABÜK’ÜN KÜLTÜREL DEĞERLERİ
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ve sanatsal kabiliyetinin ürünü olarak ortaya 
çıkardığı el sanatları yıllarca yöre ekonomisi-
ne yön vermiştir. Safranbolu iktisadi yapısını 
oluşturan meslekler  arasında öne çıkanları; 
demircilik, kalaycılık, tabaklık, kunduracılık, 
yemenicilik, saraçlık, sobacılık, semercilik ve 
nalbantlıktır. Safranbolu ekonomisine, kadın-
larda üretmiş oldukları tenteler, dokumalar, 
yapmış oldukları havlular ile katkıda bulun-
muşlardır.

Antik çağlardan itibaren kavşak yolları üzerin-
de bulunan Eskipazar’da sepetçiliğin yanısıra 
demircilik, bakırcılık, kalaycılık, semercilik ve 
mutaflık gibi zanaatlar yaşatılmaya çalışıl-
maktadır.

Eflani’de coğrafi işaretli cember bezi doku-
macılığı sürdürülmeye çalışılırken Yenice’de 
bastonculuk, kaşıkçılık ve dokumacılık da 
çağımızda var olma mücadelesi vermektedir. 
Ovacık’taki ip bükmeciliği, dokumacılık ve taş 
işlemeciliği için de aynı durumlar geçerlidir. 
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KARABÜK YÖRESİNDE HALK EDEBİYATI

Halkın dünya görüşünü, acılarını, sevinçlerini, özlemlerini, korkularını ve beklentilerini yansı-
tan, kendine özgü bir üslubu olan edebiyat koluna halk edebiyatı denir. Halk edebiyatı, onu 
oluşturan bireyin veya bu bireyin mensubu olduğu toplumun bir yansımasıdır.

Karabük yakın zamanda kurulmuş bir şehir olmasına rağmen köklü ve eski bir yerleşime sahip 
olan ilçeleri ile halk edebiyatı yönünden zengin bir malzemeye sahiptir.  Masalları, efsaneleri, 
menkıbeleri, türküleri, manileri, bilmeceleri, tekerlemeleri, atasözleri ve deyimleri ile yöremiz 
önemli derecede halk edebiyatı malzemesini bünyesinde barındırmaktadır.

KARABÜK’ÜN KÜLTÜREL DEĞERLERİ
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Bir Keloğlan Masalı "Hiç"
Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde bir Keloğlan 
varımış. Günün birinde
evlerinde tuz bitmiş. Annesi de Keloğlan’ı tuz almaya 
göndermiş. O devirde tuzun adı
“hiç”miş. Unutmaması için durmadan hiç sözünü tekrar 
etmesini istemiş. Keloğlan hiç hiç
deye deye gidiyomuş. Giderken, o şehrin ileri gelenlerin-
den biri vefat etmiş, onun
cenazesine rast gelmiş. Keloğlan hiç hiç diyerek cenaze-
ye bakıyomuş. Ordan biri gelmiş
kulağını çekip bir tokat atmış.
“Oğlum utanmıyor musun sen, cenazeye hiç denilir mi?” 
Keloğlan:
“Ya ne demeli?”
“Oğlum, Allah rahmet eylesin denilir.”
Keloğlan bu sefer de
“Allah rahmet eylesin.” diyerek yoluna devam etmiş. Yol 
kenarında bir köpek
ölüsüne rasgelmiş. Başına dikilmiş:
“Allah rahmet eylesin ”
Yoldan geçen biri Keloğlan’ın kulağından tutmuş:
“Oğlum köpeğe Allah rahmet eylesin denir mi?” Keloğlan:
“Ya ne demeli? ”
“Of, ne kötü ne fena diyecen. ’’Keloğlan:
“Of ne kötü ne fena”’ diyerek yoluna devam ederken Safranbolu hanımları giyinmiş,
kuşanmış güne gidiyolarmış. Keloğlan kadınlara bakarak:
“Of, ne kötü ne fena."demiş. Böyle söyleyince kadınlardan biri onu azarlamış:
“Seni terbiyesiz, hiç öyle denir mi?” Keloğlan kadına sormuş:
“Ya ne demeli? ” Kadın da Keloğlan’a
“Oh ne güzel ne âlâ diyeceksin.” Keloğlan bu sefer de bu sözü tekrarlayarak
gidiyomuş. Sokağın başında iki kabadayı döğüş ediyomuş. Keloğlan da karşılarına geçip:
“ Oh ne güzel ne âlâ.” demiş. Böyle deyince kabadayılar bunu bir güzel dövmüş:
“Ulan hiç öyle denü mü? ” Keloğlan:
“Ya ne demeli?”
“Ayıptır mollalar, günahtır softalar, diyeceksin.” Keloğlan bunu tekrarlayarak
yoluna devam etmiş. Önüne dalaşan köpekler gelmiş. Onların başına dikilmiş:
“Ayıptır mollalar, günahtır softalar.” Yoldan geçen bir adam:
“Köpeklere öyle denir mi?” Keloğlan:
“Ya ne demeli? ” 
Adam “Hiç, hiç bi şey demeyeceksin.” deyince anasının hiç istediği aklına gelmiş. Koşa-
rak hiç alıp eve gitmiş.

Masallar

İçerisinde çoğu zaman olağanüstü özellikler barındıran, çocukları iyiye ve doğruya yönelt-
mek amacı taşıyan, onlara  öğüt veren halk edebiyatı türüne masal denir. İlimizde, özellikle 
Safranbolu’da annelerimizin, nenelerimizin, dedelerimizin anlatmasıyla günümüze ulaşan 
çeşitli masallar vardır. Buna Satiye Dağı'nın “Safranbolu Masalları” isimli tezinden bir örnek 
verelim:
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Destan

Savaşlar, doğal afetler,  göçler gibi olaylar toplumun büyük bir bölümünü derinden etkiler. Belli 
bir zaman geçtikten sonra bu olaylardan bazıları içerisine olağanüstülükler katılarak bir halk 
ozanı ya da toplum içerisindeki herhangi birisi tarafından gelecek kuşaklara aktarılır.  Böylece 
destanlar ortaya çıkar.  1908 yılında Safranbolu ve çevresine yağan kar, toplumu derinden etki-
lemiştir.  Yöreye iki metreden fazla kar yağdığı ifade edilmektedir. Bu kar, halk arasında “ derin 
kar”  veya “ koca kar”  olarak adlandırılmıştır. Bu kardan dolayı insanlar dışarı çıkamamışlar, 
pencerelerden inmek zorunda kalmışlardır. Dağlara odun kesmeye gittiklerinde ağaçları iki 
metre yukarıdan kestiklerini karlar eriyince görmüşlerdir. Hatta köpekler pencerelerden, baca-
lardan evlere girmek zorunda kalmıştır.  Bu derin kar yılı, halk arasında o kadar çok ünlenmiştir 
ki tarihi bir olay haline gelmiştir.  Hatta doğum tarihlerini tespitte bile etkili olmuştur. Mesela 
halktan bazıları “Ben derin kar senesinde doğmuşum “ veya “Derin kar senesinde falanca öldü,  
filancanın düğünü oldu” diyerek olayı bir milat haline getirmişlerdir.

Müftüzade Ziya Efendi de bu tarihi olayı kaleme almış ve destanında ölümsüzleştirmiştir. 26 
dörtlükten oluşan bu destanın bir bölümü şu şekildedir.

Kar Destanı

Kar ile doldu cihan
El aman ve’l- aman
Fukara hali yaman

El-medet Ya Rab eman

Bütün yollar kapandı
Geçilmez oldu heman

Yıkıldı hayli evler
Ne dam kaldı ne tavan

 İki metre kar oldu
 Kasabamıza yağan

 Köylerden haber yoktur
 Telef olmuş mudur can

 Şüphesiz yıkılmıştır
 Yüzlerce han ile hamam
 Katık bulmakta müşkil
 Yenir ekmekler yavan

 Bulak Bostanbükü hep
 Mücavir köylü ihvan
 Şehre gelinmez hâlâ
 Dayanır mı buna can

Hükümet tatil oldu
Hem de mekteb-i sıbyan

Açılmıyor dükkânlar
Pahalı acı soğan

...

KARABÜK’ÜN KÜLTÜREL DEĞERLERİ

Safranbolu	/	Kent	Tarihi	Müzesi
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Efsaneler

Uzun zamanlar boyunca, halk arasında yaşanıldığına inanılarak anlatılan, hayal gücüne dayalı, 
içerisinde olağanüstülükler barındıran hikayelere “efsane” denir. Her toplumda bu özelikleri 
barındıran birçok öykü mevcuttur. Bu anlatılanların ortak özellikleri ise, gerçek olma ihtimalin-
den uzak olması ve çok eski zamanlardan beri kimin anlattığı belli olmadan günümüze kadar 
ulaşmış olmasıdır. 

Tarihi çok eskilere dayanan Karabük ilimizin pek çok noktasında, kulaktan kulağa anlatılarak 
günümüze kadar ulaşmayı başarmış pek çok efsane vardır. Bunlardan birisi de “Kurutma Ka-
yası” dır. Ovacık sınırları içerisinde yer alan bu kaya, oldukça yüksek ve çevresinden bağımsız 
şekilde yer almaktadır. Yazın güneş ışığında kavrulan bu kayalar o kadar sıcak olurmuş ki, suç 
işleyen kişilerin cezalandırılması için kayanın üstüne çıkartılıp orada tek başına tutsak edildiği 
anlatılır. “Adam Kurutma Kayası”nın hikayesi şu şekildedir:

“Zamanın birinde bu yörede inanılmayacak kadar acımasız bir bey yaşarmış. Aklına esti mi 
insanları köpeklerine parçalatıp, diri diri gömen bu beyin, en büyük eğlencelerinden biri de 
yakaladığı kişileri kızgın sac üzerinde namaza durdurup, ayakları yandıkça zıplamalarını izle-
mekmiş. Günlerden bir gün bu bey, amansız bir hastalığa yakalanmış. Beyin hastalığına çare 
bulmaları için, ülkesinin tüm hekimleri, hocaları çağrılmış ama beyin derdine derman buluna-
mamış. Bey, büyük acılar içinde kıvranırken, bir gece rüyasında Hızır Aleyhisselam’ı görmüş. 
Hızır "Senin derdinin dermanı Adam Kurutma Kayası’ndadır. Kayalara varıp çoraplarını çıkar, 
iki rekât namaz kılıp Allah’a yakar.” demiş. Ertesi gün hemen kayalara giden bey, çoraplarını 
çıkarıp, kayaların üstüne çıkmış. Namaza durmaya çalışmış ama kaya güneşten o denli kız-
mıştır ki ayakları yanmaya başlamış. Hoplaya, zıplaya güçlükle namazı bitirmiş. Ellerini dua için 
açtığında kulağına Hızır'ın sesi gelmiş: "Ey acımasızların acımasızı. Sen ki zavallı insanlara 
layık gördüğün cehennem azabını kendinde denedin, artık tövbe et, kötülüklerden arınmak 
için halkına yardımcı ol ki şifa bulasın. Bey yaptıklarından pişman olarak tövbe edip bir daha 
kötülük yapmayacağına and içmiş. Bir süre sonra da iyileşmiş.  Bu yörede bu kayaların kimi 
hastalıkları iyileştirdiği inancı günümüzde de devam etmektedir.

Ovacık	/	Kurutma	Kayası
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Konarı Gölü

Safranbolu ilçesinde bulunan, Çevrikköprü mevkiini geçtikten sonra, yolun sağ tarafındaki Ko-
narı Gölü (Dipsiz Göl) efsanesi ile ilgili halk arasında çeşitli rivayetler mevcuttur. Bu efsaneler-
den birisi ise, dinleyenlerin yüreğinde burukluğa sebep olur. Ali Püsküllüoğlu, “Efsanelerimiz” 
isimli kitabında bu efsaneyi şu şekilde aktarmıştır:

Emzikli Kaya

Çok eski zamanlarda eşkıyaların kovaladığı bir kadın, bebeği ile emzikli kayanın bulunduğu 
yere sığınmış. Korkudan sütü kesilen kadın, bebeğini bir mağarada bulunan iki sarkıttan dam-
layan su ile beslemiş. Rivayete göre Emzikli Kaya'nın yer aldığı mağaranın ortasında bulunan 
iki sarkıttan, yalnızca Hıdırellez’de su damlarmış.

KARABÜK’ÜN KÜLTÜREL DEĞERLERİ

“Çok eskiden, bu gölün bulunduğu yerde bir hamam varmış. Bir kış günü, gelin hamamı 
yapılırken, hamam çökmüş, sular ortalığı kaplamış, her şeyi almış götürmüş. Gelini de. Bir 
zaman sonra, orada bir göl olmuş. Ve de bu gölde, ördekler yüzmeye başlamış. Bir zaman 
daha geçmiş bir de bakmışlar ki, yeşilbaşlı dişi bir ördek de, öteki ördeklerden ayrı, tek 
başına, salına salına yüzmekte. Hiçbir ördeği yanına yaklaştırmıyormuş. “İşte”, derler, “O 
tek başına yaşayan ördek, muradına ermeden sulara gömülen gelindir.” O ördeği şimdi 
bile görenler varmış. “Kış günlerinde göle ördek avına gidenler, o yeşil ördeği görür ama 
vurmaz onu” derler.

Safranbolu	/	Konarı	Gölü
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YÖRESEL TÜRKÜLERİMİZ
“Ah bu türküler,

Köy türküleri
Ne düzeni belli, ne yazanı…

Altlarında imza yok ama içlerinde yürek var.”
Bedri Rahmi Eyüboğlu

Türküler, insanların yaşadıkları olayları, bu olayların toplumdaki yansımalarını konu alır.  Hal-
kımız aşk, gurbet, özlem gibi duyguları, kahramanlık konularını ve tarihi olayları, türkülerle dile 
getirmiştir. İçerikleri ile türküler, önemli bir kültür hazinesidir.  Her türkünün, başlangıçta bir söy-
leyeni var iken, türküler sözlü geleneğe ait olmalarından dolayı zamanla söyleyeni unutulmuş 
ve anonim hale gelmişlerdir.

Karabük yöresinden özellikle Safranbolu ve Yenice, türkülerinin zenginliği ile dikkat çeker. Dü-
ğünlerde mutluluğunu bu türkülerle dile getiren insanlar savaşta da oğlunu, eşini, sevdiğini 
kaybettiğinde yine duygularını türkülerle dile getirmeyi seçmişlerdir. Bu türkülerden birçoğu 
TRT repertuarına girmeyi başarmıştır. Safranbolu yöresine ait bu türkülerden bazılarına ait 
sözler şu şekildedir:

Getirin Gına Yakalım (nenni)

Getirin gına yakalım (nenni) 
Yetmezse azca katalım (nenni) 

Gelinin halin soralım (nenni) 

Nenni paşam benim paşam nenni 
Yatırayım ak pamuğum nenni 

A gelin kınan kutlu olsun nenni 
Evde dirliğin datlı olsun nenni 

Evlerinin önü mektep 
Mektepte okurlar tebbet 
Güveyinin adı Mehmet 

Nenni paşam benim paşam nenni 
Yatırayım ak pamuğum nenni 

A gelin kınan kutlu olsun nenni 
Evde dirliğin datlı olsun nenni

İlik Düştü Yakamdan

İlik düştü yakamdan 
(Aman) giz geliver arkamdan 

Böyle sevdamı olur 
(Aman) iste beni babamdan 

Odalara hanım odalara vay 
Şimdi de rağbet modalara vay 

Ellere hanım ellere vay 
Şimdi de rağbet güzellere vay 

Güvercin uçuverdi 
(Aman) uçdu da açıverdi 

Elin oğlu değil mi 
(Aman) öptü de kaçıverdi
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Yöremize Özgü Mâniler 

Türk Halk Edebiyatımızda sözün 
sanata dönüştüğü alanlardan birisi 
de mânilerdir. Karabük-Safranbo-
lu folklorunu yakından inceleyen 
Mustafa Acar; “Maniler kalpte do-
ğup, dille şekillenen ve ruhta anlam 
bulan kelime dizilişleridir” der. 

Mâniler tek dörtlükten oluşur ve 
yedi hecelidir. Halk edebiyatının 
diğer ürünlerinde olduğu gibi, ma-
nilerde de insanımızın düşünce 
yapısını, beğenilerini, dertlerini, 
sevinçlerini, özlemlerini ve acıları-
nı görürüz.  Yöremiz, mâni açısın-
dan oldukça zengindir.  Yöremizde, 
hemen her ilçemize ait bir mâniye 
rastlamak mümkündür.

Eflani Yöresi 
Mâni Örnekleri          

1
Köprünün kapakları
Şimşirin yaprakları
Gurbetteki yârimin
Çınlasın kulakları

2
 Çuha yelek geymesi

 Sol yanından düğmesi
 Gine gözüm seyriyor
 Yakın yârin gelmesi

3
 Kayadan atma beni
 Çamura katma beni

 Uzun boylu gardaşım
 Çirkine satma beni

Eskipazar Yöresi 
Mâni Örnekleri

1
Altunum var ulanmaz
Suya atsam bulanmaz
Eloğlu da değil mi?
Yemin etsem inanmaz
2
Atı bağladım çukura
Acıktı dura dura
Kız ben seni alırım
Davula vura vura
3
Tepelerde gezersin
Biliyorum güzelsin
Kız ben sana ne dedim
Niye küskün gezersin

Ovacık Yöresi 
Mâni Örnekleri

1
Aksuya helke taktım

Yedi yıl yoluna baktım
Baktığıma gam yimen
 Kendimi ateşte yaktım

2
 Bağda üzüm olmuş mu?
 Sepetlere dolmuş mu?

 Gitti yârim gelmedi
 Acep gören olmuş mu?

3
Biz elmayı atarız
Atsak bile kaparız

Sevdiğimizin gönlünü
Bozsak bile yaparız

Safranbolu Yöresi 
Mâni Örnekleri

1
Allah geçmez kulundan
Öksüzünden  dulundan

Dünya malı bir para
Ayrılmam hak yolundan

2
 Bağa indim bayırsız
 Kenarları çayırsız
 Herkesin yâri geldi

 Nerde benim hayırsız
3

Karyolanın yayları
Sayıyorum ayları

Gel beraber içelim
Demlediğim çayları

Yenice Yöresi 
Mâni Örnekleri

1
 Bahçenizde gül var mı?
 Gül altından yol var mı?

 Gel gidelim sevgilim
 Annenden izin var mı?

2
 Bostanlarda aşlama

 Aşlamayı taşlama
 Ben askere giderken

 Ağlamaya başlama
3 

Tren gelir yarmadan
 Düdüğünü çalmadan

 Ben yarimden ayrıldım
 Gözüm yaşım durmadan

KARABÜK’ÜN KÜLTÜREL DEĞERLERİ
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ÜNİTE 5: ŞEHRİMDE BEN 

ATASÖZLERİ VE DEYİMLERİMİZ

… ve düşen damlalar gibi akıp geçen zaman, alıp götürdü birçok şeyi Safranbolu’dan. Zaman 
içinde yaratılmış, zaman içinde gurur duyarak üretilmiş, zaman içinde yaşanmış birçok şeyi…
(Safranbolu’da Zaman belgeselinden)  

Atasözleri
Atalarımızın yüzyıllar boyunca elde etmiş oldukları tecrübe ve gözlemlerine dayanır. Atasözleri, 
atalarımızın düşüncelerini öğüt vererek aktaran, anonim nitelikli kalıplaşmış kısa ve özlü söz-
lerdir. Atasözlerinde milletimizin değer yargılarını buluruz.  Yüzyılların hayat tecrübesini içeren 
bu sözler, o milletin düşüncelerini ve gözlemlerini dile getirir. 

Alacaknan	Borç	Ödenmez:	Bir yerden ala-
cağımız parayla başka bir yere olan borcumu-
zu kapatamayız.

Asma	 Dibinde	 İzin	 Olsun,	 Üzüm	 Yimeye	
Yüzün	Olsun: Bir işin sonuçlarından fayda-
lanmak istiyorsak bu işe emek vermeliyiz.

Baştan	Bazallık	Sondankeri	Gavgadan	İyi-
dir: Bir konuda bütün şartları baştan açık açık 
konuşmak gerekir.

Davarı	Güden	Gurdu	Görer: Bir işle uğra-
şan, o işin başında duran kimse, bazı olum-
suzluklarla da karşılaşabilir. 

Dökülen	Çanak	Dolmaz:	Bir şey zarar gör-
düğünde, tam olarak eski haline dönmez.

Otuz	İki	Dişten	Çıkan	Otuz	İki	Orduya	Ya-
yılmış:	Söylenilen sözlerin sır olarak kalma-
yacağını ifade eder.

Rüzgâr	Esmeyince	Çalı	Gımıldamaz:	 Ateş 
olmayan yerden duman çıkmaz atasözü ile 
aynı anlamda kullanılmaktadır.  Bir takım be-
lirtiler, bazı sebeplerin işaretçisidir anlamına 
gelmektedir.

Sirkeyi	Samırsağı	Hesap	Eden	Paçayı	Yi-
yemez: Olumsuzluklardan korkan, ufak tefek 
hesaplar yapan kimseler bir olayın sonuçla-
rından faydalanamazlar. 

Toğuğun	 Bastığı	 Civci	 Ölmez:	 Annelerin 
söylediği kırıcı sözler ya da yaptığı olumsuz 
hareketler çocuklarını üzmez.

Düğünsüz	 Köy	 Şakırdaksuz	 Değirmene	
Benzer: Köy düğünleri çok şaşalı ve gösteriş-
li olur. Bir köyde düğün yapılmıyorsa o köyde 
bir şeyler eksik kalır. O köyde evlenecek genç 
bulunmadığına işaret eder. 

Sizler de aşağıda yer alan atasözlerinin anlamlarını araştırınız:
Doğurdum	oğlum	oldu	büyüttüm	komşum	oldu:
Galdınsa	evlat	eline,	çokça	yalvar	geline:
Anan	güzelidi	hani	yeri,	buban	zenginidi	hani	evi:

ETKİNLİK 5-5

SEÇME YEREL ATASÖZLERİMİZ SÖZLÜĞÜ
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Laf	Gavutlamak: Gerçeği gizlemeye yönelik sözler söylemek
Altın	Kesmek: Çok fazla miktarda para kazanmak 
Beş	Guruşa	Beş	Bağ	Atmak: Eli sıkı olmak, cimri olmak
Dek	Durmak: Yaramazlık yapmadan olması gerektiği gibi davranmak
Gevir	Gevir	Etmek: Net bir şey söylememek, ağzında gevelemek
Gıygaşuk	Gomak: Aralık  bırakmak, çok az açık duruma getirmek
Gavzası		Daralmak: Bunalmak, ruhu daralmak 
Gücünü	Üzmek:	Üzüntü vermek, moralini bozmak
Hora	Geçmek: Beğenilmek, hoşa gitmek
Höve	Hövesine: Kendi bildiği gibi davranmak
Kelebesi	Dolaşmak: Eli ayağı dolaşmak
Ogadadan	Bugadaya:	 Böylesi de olmaz
Para	Pitrik	Olmaması:	Parasızlık, züğürtlük
Dırca	gelmek: Karşı gelmek, karşı koymak
Irasatı	Yetmemek: Olgunlaşmamak
Hüşgesi	Çıkmak:	Çok yorulmak

Bilmeceler:
Bilmeceler, çağlar boyunca halk kültürünün deneyimlerinden 
süzülerek şekillenmiş, belli kuralları olan, kuşaktan kuşağa 
aktarılarak gelen kalıplaşmış sözlerdir. Güzel vakit geçirme 
amaçlı söylenen zekâ ve söz oyunlarına dayalı bilmecelere, 
yöremizde de rastlanmaktadır. Aşağıda yer alan yöresel bil-
mecelerin cevaplarını görsellerle eşleştiriniz.

ETKİNLİK 5-6

Sizlerde aşağıda yer alan 
deyimlerin anlamlarını 
araştırınız:

Diyran Kesilmek:
Tosul Tosul Etmek:
Yağlayıp Çullamak: 

1- Uzak uzak yollarda 
    Bir acayip kuş gelir
    Burma badem dilleri
    Konuştukça hoş gelir.     

2- Gider gider izi yoktur
    Gelir gelir tozu yoktur
    Dünya dolusu mal yüklenir
    Zerre kadar canı yoktur.

3- Bir kilimim var, her yeri 
    kaplar çayı kaplamaz. 

KARABÜK’ÜN KÜLTÜREL DEĞERLERİ

SEÇME YEREL DEYİMLERİMİZ SÖZLÜĞÜ

Deyimler

Karabük'ün ve ilçelerinin derin tarihsel kimliği söz varlığına da yansımıştır.  Yöremizde gerek 
milli çerçevede, gerekse mahalli anlamda kullanılan birçok deyime rastlanmaktadır.

ETKİNLİK 5-7

4- Dağdan gelir, taştan gelir
    Eğerlenmiş bir aslan gelir.

5- Yer altında yağlı kayış.
 
6- Çıtırdım dırnaklı,      
    ebürşüm gömlekli.

7- Bir derede tay oturu,
    biri kalkar biri oturu.  

8- İki kaşık, duvara yapışık.
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Sizler de aile büyüklerinizden öğrendiğiniz bir 
ninniyi sınıfınızda söyleyiniz.

ÇOCUK OYUNLARI

Günlük hayatımızda eğlenmek, vakit geçirmek ya da sağlıklı kalmak, yetenek, kabiliyet ve ya-
ratıcılığımızı geliştirmek için oyunlar oynarız. Bu oyunlar, şehirde parklarda ve evimizin önünde 
oynanırken köylerde ise boş bir alanda, hayvan otlatırken ya da evde oynanır.

Oyuna başlamadan önce varsa oyun için gerekli araç ve gereçleri temin ederiz. Oyunlar grup-
lar halinde oynanacaksa grupları belirleriz. Grupları belirlemek için de ya adım atmaca ya da 
oyun öncesi tekerlemeleri gibi yöntemleri kullanırız. Oyunda ebe belirlenirken ya da gruplara 
ayrılırken kullanmış olduğumuz tekerlemelerden bazıları aşağıdaki gibidir:

Dandini dandini danalı bebek
Elleri kolları kınalı bebek
Benim yavrum bir melek

Benim yavrum büyüyecek

Dandini dandini dan ister
Babasından mal ister
Patiskayı beğenmez
Mavi atlastan ister

 Ninnilerle beledim
 Al bağırdak doladım
 Seni haktan diledim

 Hu hu hu kuşu
 Derelerin baykuşu
 Örenlerde yuvası 

 Geliyor yavrumun babası

Dandini dandini danadan
Bi ay doğmuş anadan

Bağışlasın yavrumu yaradan 
Aaa nenni, hu hu hu nenni

Ninnilerimiz

Çocuğu uyuturken ya da severken söylenen birtakım 
duygu, düşünce ve hayalleri içeren sözlere ninni de-
nir. Ninniler genellikle dört mısradan oluşur, sonun-
da birtakım klişe ifadeler bulunur ve özel bir ezgiyle 
söylenir. Şimdi hatırlamasak da hepimizin ya anne-
lerimiz ya da aile büyüklerimizin söylediği ninnilerle 
büyüdüğü bir gerçektir. Yöremizde ninniler hâlâ varlı-
ğını korumakta ve gelecek kuşaklara aktarılmaktadır. 

* İğne battı canımı yaktı, tombul kuş arabaya 
koş. Arabanın tekeri İstanbul'un şekeri poop 
hoop altın top. Bundan başka oyun yok.

* Çık çıkalım çardağa, yem verelim ördeğe, 
ördek yemini yemeden ciyak miyak deme-
den hakkıdı mıkkıdı çıktım çıkardım. Hakkıdı 
mıkkıdı çıktım çıkardım. Hakkıdı mıkkıdı çık-
tım çıııkaaardııım.

* Eveleme, develeme, devekuşu kovalama, 
çengi çember miskin amber toza tuza bere-
ketli boza, salkım sepelek çikkola mekelek.

ETKİNLİK 5-8
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Cilbetin (Carcar) Oyunu

Bu oyun, ince kızılcık veya yaş söğütten 
kesilmiş sopalarla oynanır.  Sopaların ucu 
biraz eğimli olur. Bu eğim sopanın sıçra-
masını sağlar. Bu sopaları yere değdirip 
dik tutunca ve kuvvetlice bastırıp bıra-
kınca, sopalar belirli bir mesafeye kadar 
sıçrar.  Bu sıçramada en az mesafe alan 
veya en arkada kalan sopa ve sopanın 
sahibi “güdek” olur.  Bu aşama oyundaki 
güdek seçimidir.

Güdek olan kişi, sopasını yere paralel 
olarak koyar.  Bu sopaya “cilbetin” denir.  
Diğer oyuncular da belli bir mesafede, so-
paya uzak olacak şekilde sıraya dizilerek 
otururlar. Sıradaki oyuncular sopalarını 
zıplatarak ileri, güdeğin sopasına değdirir 
ve oyuncunun sopası güdeğin sopasına 
değerek onu geçer.  Güdek olan kişi en 
uzağa giden sopanın olduğu yere sopa-
sını götürür. Böylece her atmada aradaki 
mesafe büyür.  Oyunda güdek olan kişi, 
her defasında oyuncuların sopalarını el-
lerine vermelidir. Atması kabul olmaz. 
Sopasını cilbetine üç defa değdiremeyen 
kişi, yeni güdek olur. Eski güdek, oyunda 
dizilen kişiler arasına katılır. Yeni oyunda 
cilbetin, oyunun başındaki yere konur.

Cız Oyunu

Ebe olan kişi, sağ elini sol kulağına avuç 
içi dışa gelecek şekilde koyar. Sol elini de 
sağ koltuk altına yerleştirir.  Avuç içi dışa 
bakar.  Ebenin sırtı oyunculara dönüktür. 
Oyunculardan herhangi biri, ebenin sol 
eline dokunur. Sonra oyuncu diğer oyun-
cular arasındaki yerini alır ve diğer oyun-
cularla beraber “cız” diye bir ses çıkartır. 
Ebe kendine dokunan kişinin kim olduğunu 
bulmaya çalışır. Ebe olan kişi oyuncuların 
mimiklerinden ve duruş şekillerinden ya-
rarlanarak kendine dokunan kişiyi tahmin 
eder. Ebe olan kişi, bu ebelikten bir an 
önce kurtulmak ister.

Yerden Yüksek

Tekerleme söylenerek ya da sayılarak bir kişi 
ebe olur. Oyun alanı belirlenir. Ebe dışında-
ki kişiler oyun alanı içerisinde yerden yüksek 
olan taş, duvar, ağaç ve benzeri şeylerin üze-
rine çıkar. Oyuncular oyun alanındaki yerden 
yüksek olan şeyler üzerinde durmaya çalışır 
ve kendi aralarında yer değiştirirler. Ebe olan 
kişi de bu yer değiştirmeler esnasında diğer 
oyuncuları ebelemeye çalışır. 

KARABÜK’ÜN KÜLTÜREL DEĞERLERİ

Çocukların hem zihinsel hem de fiziksel olarak gelişimlerine önemli derecede katkısı olan yö-
remizde oynanan bazı oyunlar şu şekildedir:
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Yağ Satarım Bal Satarım

Ebeli ve şarkılı oyunlardan birisidir.  Ne kadar 
çok oyuncu olursa o kadar zevkli olan bir oyun-
dur. Mendil dışında malzemeye ihtiyaç yoktur. 
Bir ebe vardır ve diğerleri çember oluşturup 
yere çökerler. Ebe elinde bir mendille, “yağ 
satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben sata-
rım. Zambak, zumbak, dön arkana iyice bak.” 
diyerek çemberin dışında, saat yönünde dön-
meye başlar. Ebe, şarkı söylenirken bir yan-
dan belli etmeden elindeki mendili bir oyun-
cunun arkasına bırakır ve dönmeyi sürdürür. 
Eğer arkasına mendil bırakılan çocuk bunun 
ayrımına varırsa mendili alıp ebenin peşinden 
koşar ve mendille onun sırtına vurur. Tur ta-

Beştaş

Birden fazla kişiyle oynanır. Beş  tane yuvar-
lak taşla oynanır. Oyunun aşamaları şöyledir. 
Birler: Taşlar serbest yere bırakılır. Ebe yer-
deki taşlardan uygun olanını seçer. Seçtiği 
taşı havaya atar. Her attığında yerden bir taş 
alıp havaya attığı taşı yakalar. Yerdeki taş bi-
tinceye kadar işlem devam eder. Eğer havaya 
attığı taşı kapamaz veya yerden almak istedi-
ği taştan başka taşa dokunursa oynama hak-
kını arkadaşı kazanır.
İkiler: Taşlar yere bırakılır. Taşların içinden 
uygun olanı ele alınır. Yerdeki taşlar ikişerli 
olarak alınmaya çalışılır.
Üçler: Taşlar yere atılır taşın biri tekli olarak 
ele alınır. Diğer üçü tek seferde alınmaya ça-
lışılır.
Dörtler: Taşlardan uygun olan bir tanesi ha-
vaya atılır. Yerde kalan dört taş bir seferde 
alınmaya çalışılır.
Dedeler: Taşlar yere atılır. Başparmak ve şa-
hadet parmağının arası açılarak bir kale gö-
rüntüsü verilmeye çalışılır. Oyuncu yerden bir 
tane uygun taşı eline alır. Rakip oyuncu en 
son parmağın arasından geçecek taşı seçer. 
Bu taş diğer taşların parmaklar arasından ge-

mamlanınca ebe onun yerine oturur; mendil 
konulan oyunu sürdürür. Mendil konulan far-
kına varmazsa, ebe mendili onun arkasından 
alır ve sırtına vurmaya başlar, bir tur atıldıktan 
sonra aynı ebe oyunu sürdürür.

çirilmesine engel olacak taştır. Oyuncu eline 
aldığı taşı havaya atar. Havaya attığı esnada 
yerdeki taşı kaleden geçirmeye çalışır. Bunun 
için iki hakkı vardır. Birinci seferde taşı düzel-
tir. İkinci seferde taşı parmakları arasından 
geçirir. Eğer bu esnada taşı başka bir taşa 
çarptırır veya havaya attığı taşı kapamazsa 
hakkını rakip oyuncuya verir. Tüm bunlardan 
sonra oyunun final bölümüne geçilir. Taşların 
tamamı avucunun içinde hafifçe yukarı doğ-
ru atılır ve avucun tersiyle taşlar tutulmaya 
çalışılır. Avucunun tersinde en çok taş kalan 
oyuncu oyunu kazanır.
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 Neler Okumalıyım?

Karabük yöresi somut olmayan mirasına dair daha çok bilgi edinmek isteyenler merhum sanat-
çımız Süleyman Şenel’in yayına hazırladığı Sadi Yaver Ataman’ın “Eski Safranbolu Hayatı” ve 
“Safranbolu’dan Uluyayla’ya”, akademisyen Eyüp Akman’ın “Safranbolu Folklorundan Örnekler”, 
tıp tarihçisi sosyolog Uğurol Barlas’ın “Safranbolu Halk Bilgisi”, eğitimci-tarihçi Mustafa Acar’ın 
“Safranbolu Folkloru I-II”  ile “Karabük Safranbolu Folkloru”, mimar araştırmacı İbrahim Canbu-
lat’ın "Safranbolu Yemekleri" ve İsmail Arslan’ın “Çocuk Oyunları” adlı kitaplarını okuyabilirler.

KARABÜK’ÜN KÜLTÜREL DEĞERLERİ

Kırk Taş Oyunu

Oyun iki kişi ve kırk tane taş ile oynanır. 
Oyunda 8 hane, 2 kale bulunmaktadır. 
Oyun ismini toplam oynanan taş olan 40 
taştan alır. Ayrıca hanelerin çukur şeklin-
de olmasından dolayı “kuyu” veya "kuytak” 
olarak da isimlendirilmektedir.
Oyun ilk başta karmaşık olarak görünmesi-
ne rağmen basittir. Taktik ağırlıklı bir strate-
ji oyunudur. Amaç rakip oyuncunun hane-
lerini kapatmaya yöneliktir. Oyunda her oyuncunun dört hane ve bir kalesi vardır. 
Hanelerde beşer taş bulunur.
Oyuna havaya atılan beş taşı elini ters çevirip en fazla taş tutan kişi başlar.
• Beş tane taş havaya atılır, elinin üstünde en fazla taşı durduran oyuncu, oyuna 
başlar.
• Oyuncular kendi hanelerine beşer taş koyar.
• Oyuna başlayan oyuncu istediği haneden taşları alarak istediği yönde taşları 
dağıtır.
• Her haneye bir taş atılır.
• Her oyuncu kendi kalesine de bir taş bırakır.
• Rakip kaleye taş bırakılmaz.
• Taş alınan haneye değil sonraki haneden dağıtılmaya başlanır.
• Oynama hakkı dağıtılan son taşın kendi kalenize veya boş haneye gelmesiyle 
rakibe geçer.
• Dağıtılan son taş boş haneye gelmişse karsısındaki hanedeki taşların hepsi 
oyuncunun kendi kalesine taşınır (karşılık alma).
• Oyuncu, oyunda ne kadar fazla taş döndürürse kalesinde o kadar taş biriktirmiş 
olur.
• Taş dağıtım işi, iki oyuncudan birinin hanelerinde oynayacak taşı kalmayıncaya 
kadar devam eder, iki oyuncudan birinin hanelerinde taş kalmadığında o el biter.  
• Oyunun sonunda kalede toplanan taşlar dağıtılır, hanede 5’ten az taş kalmışsa 
o hane/ haneler kapalı sayılır. Oynanan bölümde o hanelere taş atılmaz.
• Bu şekilde rakibin tüm haneleri kapatılarak oyun kazanılmaya çalışılır. Dört ha-
nesi kapanan oyunu kaybetmiş olur.
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Ülkemiz sınırları içerisinde yazı dili olarak “İstanbul Ağzı” kullanılıyor olsa da konuş-
ma dilinde yöreden yöreye, bölgeden bölgeye farklılıklar görülmektedir. Yöremizde de 
her ilçemizin kendine özgü bir konuşma dili olduğunu söylememiz mümkündür. Özel-
likle kırsal kesimlerde bu yerel söyleyiş özellikleri dikkat çekicidir. İlk duyduğumuzda 
anlamlandırmakta bile zorluk çektiğimiz kelimelerin ortaya çıkışı birtakım etmenlere 
bağlıdır. Bu farklılığı oluşturan etmenler coğrafi özellikler, geçim kaynakları, yörenin 
komşusu olduğu il ve ilçeler olarak sayılabilir. 

SEÇME	YEREL	SÖYLEYİŞ	SÖZLÜĞÜ
   
KARABÜK	AĞZI	 İSTANBUL	AĞZI	 	 KARABÜK	AĞZI	 İSTANBUL	AĞZI

akcacuk  bembeyaz,tertemiz  gıcı   kozalak
anda bunda  şöyle böyle   goldırak  erkek hindi
arey   hayret verici,şaşkınlık gök   mavi
bıldır   geçen yıl   gülük   dişi hindi
bi hoş   tuhaf    heleba  şuna bak
bihamla  hemen, çabucak  hıra   küçük
bisleğeç  ekmek pişirme aracı husa çekmek  meraklanmak
buğez   bu sefer   kapela   gömlek
cıdağı   huysuz, geçimsiz kimse kuskuç  saç tokası
cice   abla    kümpür  patates
cövüz   ceviz    küpür   ev süprüntüsü
çökelez  sincap    meymenetsüz işe yaramaz
çukuruk  ahşap bahçe kapısı  mocuk   ayı
çörek   ekmek çeşidi   nanca   ne kadar
dağnamak  ayıplamak   naştapa  maşrapa
delimselek  deli gibi hareket etmek nemben  ne bileyim
dilliksüz  geçimsiz   oklağaç  oklava
eccük   az    sıntı   makas
ellehem  heralde,galiba  tamatis  domates
emsüz   işe yaramaz   eydışmak  ağız dalaşı
terelelli  delice hareket etme  tevatür  iyi,güzel
eysıran  hamur kazıma aracı  usturuplu  uygun
filke    musluk   uşak devşek  çoluk çocuk
....................  ...............................  ....................  ...................
....................  ...............................  ....................  ................... 
....................  ...............................  ....................  ...................
....................  ...............................  ....................  ...................

KARABÜK’TE YEREL SÖYLEYİŞ

Ağız : Bir ülke sınırları içerisinde bölgeden bölgeye, yöreden yöreye değişiklik gösteren söy-
leyiş farklılıklarına ağız denir. Ağız kavramı çoğu zaman şive kavramı ile karıştırılmaktadır. 
Ancak bu yanlış bir kullanımdır. Doğru olanı Karadeniz Ağzı, Ege Ağzı, Trakya Ağzı vb. gibi 
kullanımlardır.
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Bölgemizde, özellikle kırsal kesimde günlük konuşma dilinde rastladığımız bazı cümle ör-
nekleri şu şekildedir:
1-Pörüşke çok datlıydı tevatür hora geçdi abıcasının  
2-Ayy abıca deyon saga emme bazarda da galmamış
3- Gıcıları öteki eve elet
4- Malla darabaları gırıp bostana girmişle
5-Zabaleyin çıkdıla, yatsı ezeninde eve giriyalla
6-Ayabasının, sen kimledenidiğ gı bilemeyvedim ben seni 
7-Havallahi anadudu atacın şindi ötiye git ecük
8- Hevle ediviin mi size, yoksa malaka mı yirsiniz
9- Aaa gızım gış günü, günne gısaldı nolcak hemen  aşam oluveriya

Perşembe günneri bizim ullarda bazar gurulu. Köydeki herkeş, alışverişini yap-
mak, işi olan işini halletmek içün perşembe günü Esgibazara gider. Ben de Esgi-
bazara gitmek içün erkenden gakıp yol arabasının önüne gittim. Ecük bekledikten 
sona araba geldi. Geldi emme içi tımtıkış. Neriye binecin ben aay oğlum, niye 
perşembe günneri iki araba çıkarmıyonuz, dedim şoföre. Ellehem beni duymadı 
ilkin. Sona bi ta diyince:
- Abıca iki araba çıkarsak bu ez de az kişi geliya zarar ediyoz, dedi. 
- Nöyle az kişi geliya, ben ne zaman gitsem hep ayakda galıyon, dedim. Bi 
hora geçimiyonuz gidinciye gada yoruluyon, dedim. 
- Sen bilisün abıca, diyince benim gafamın tası attı. İndim arabadan. Bazara 
da gitmedim. Gitmedim emme bi hafta ne yiyip ne içecin urasını da bilmiyon…

YÖRESEL AĞIZ

İSTANBUL AĞZI

Aşağıda günlük konuşma dilinde yazılmış okuma parçası ve cümle örnekleri verilmiş-
tir. Bunların İstanbul ağzındaki karşılıklarını yazınız.

YÖRESEL AĞIZ

KARABÜK’TE YEREL SÖYLEYİŞ

ETKİNLİK 5-9
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Aşağıda Safranbolu ilçemize ait yerel sözcüklerle yazılmış bir masal örneği verilmiştir. 

ÖDEK OĞLAN
Bir varmış bir yoğumuş.  Zamanın birinde bir ananın,  bubanın  bir Ödek Oğlanı varımış. Ödek Oğlan  
hayatta dışarı çıkmazmış.  
Anasıgil:
 “Nedelim nedelim?  Biz bunu everelim, deyala.
O memlekatda  altı aylık yiyeceğini verülerimiş gelinlerin  arkasından.  Everiyala. Altı aylık yiyeceğini 
alıyala gelinin. Yiyip içiyala. Yiyecek bitince:
 “Biz bunu nedelim?  deyala.
Gine çıkmaya dışarı Ödek Oğlan. Gelin dayanamaya:
“Sen beni alıyonda beslemeyon,  şindi nedecen, guru  evde nedecüz” deyi 
başlaya gavgaya.
Nice giderse gelin tığ alıya, iğne alıya, pençe alıya, eski ayakkabı buluya, bir 
poğ azık bağlaya veriya  Ödek Oğlan’a. 
“Bunu yamaca, bizi böyle besleyce_” deya.
Gidiya Ödek Oğlan,  bir çay kenarına varıya. Orada karnı acıkmış, yemek 
yiyeceğimiş.  Öteden bir dev geliya:
“İnsan eti kokuya insan eti kokuya”  deyi bağırıya.  Usul usul Ödek Oğlan’ın  
yanına varıya:
“Nolacak şindi” deya  Ödek Oğlan. 
Garnım aç seni yiycin” deya dev. Ödek Oğlan
“Öyle iş yok.  İkimiz güleşecüz , kim kimi yenerse o onu yiyecek” deya Ödek 
Oğlan.
“ Eee  benim şimdi garnım  aç nasıl güleşecüz” deya dev .
  Ödek  Oğlan da:
“ Sen git şo garşuda bi adam çift sürüya. Öküzün birini çal buraya gel” deya.
“Tamam, emme sahibi var ben nasıl çalıyın” deya dev.
Sen garışma yolsarı git, deya Ödek  Oğlan.
Ödek  Oğlan çıkıya bi gayanın depesine:
-Şaşdım Allah Şaşdım,  deyi bağırıya.
O çift süren dayıcuğaz da:
“ Allah Allah şu adam neye şaşmış varıp bakıyın şu öküzlere oha deyipte”,deya.
Öküzlere oha deya. Kesmen yoldan arı   Ödek  Oğlanın yanına neye şaşmış deyi 
bakmaya geliya. Dev de düz yoldan doğru gidiya, öküzün birini çalıya. Yola düşüya 
geliya. Öküzün sahibi Ödek  Oğlan’ın yanına gelmiş:
“Neye şaştın?” deyi soruya.
O da:
Neye şaşacın, şorda tek öküzünen bi adam çift sürüya oğa şaştım, deya.
Öküzün sahibi bakıya:
“Tarla benim öküz de benim ben de şaştım. Varıyın bakıyın öküz cızık falan mı tuttu” 
deya. Adam öküzün yanına varana kadar dev, öküzü çayın kenarına götürüya. Orda 
öküzü kesiyala, kızardıyala yiyala. Ödek Oğlan bi lokma şey yiya. Dev, öküzün hepsini 
yiya, bütürüya. Şindi Ödek Oğlan deya ki:

“ Öküzün derisinden tulum çıkaracuz, içine su doldurup şu depeye çıkaracuz. Orda bi 
damla su dökmeden içecüz, deya. Tulumu çıkarıyala. Suyu dolduruyala. Dev tulumu 
sırıtına alıp depeye çıkarıya. Dev bi damla su dökmeden suyu içiya.
“Hedi sıra sende, sen doldurda gel” deya dev Ödek Oğlan’a. Dev, depede oturuya. Ödek Oğlan gidiya 
çayın kenarına, tulumu tutaya emme suyu doldurmaya. Üfleye üfleye soluğuynan şişürüya. Yavaçcacuk 
tulumu sırtına atıveriya. Tulumunan türkü çağıra çağıra depeye çıkıya. Dev:
“ Ah deya bu benden çok kuvvetli. Hiç zorlanmadan türkü çağıra çağıra geliya. Ben bunnan güleş 
etmeyin” deya. Bubalarından dört küp galmış. Üçünü paylaşmışla, biteki duruyormuş.
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Ben  buna bu küpü veriyin de gerisin geriye gitsin” deya kendi kendine. Ödek Oğlan çıkıya depeye. Dev:
-İç bakalım, deya. Ödek Oğlan yavaş yavaş tulumu ağzına alıp soluğu goyveriya.

“Hedi  güleşecüz” deya Ödek Oğlan. Dev de:
“Ben sennen güleşmeycin” deya.
“Nedecüz ya” deya Ödek Oğlan.

“ Böyle böyle, bizim bubamızdan dört küp altunumuz galdı, üçünü paylaştuk biri duruya. Onu sana 
verecin. Ölünceye kadar yeter sana” deya.

“Ben yörüye yörüye gidemem , çaydan geçemen” deya Ödek Oğlan.

“Ben seni sırtımınan geçürün” deya dev de. Devin sırtına biniya Ödek Oğlan. Tam 
çayın ortasına gelince karısının vedüğü tığı deve dürtüya.

“Nediyon? deya dev.
“Nediyin, sendiredinde şöyle tutarken tırnağım takıldı” deya.
Dev gendü gendüne:

“İyiki ben bunnan güleş etmemişşim dırnağı ne kadar çok battı” deya. Gidince 
gardaşlarına olanları anladıya. Üçü de avdan gelmişle, başlarına gelenleri 
birbirlerine anladıyalarımış.
“Yok , deya gardaşları. Vemeyüz altunları, öldürüz onu bu aşam deyala. Üç 
yerinden ok deliği delerüz yattuğu yere, vuraruz, böylece öldürürüz, deyala. 
Onu da Ödek Oğlan duyuya mı… Yattuğu yerde bi cöğüz kütüğü varımış, 
onu yuvalaya yuvalaya yaturuya. Fesini de kütüğe geydürüya. Gendi dolaba 
giriveya. Bunna şindi ordan ordan dölüklerden pat küt ok atıyala. Onu ölmüş 
mü deyi bakmaya geliyala başına. Onna gelmeden Ödek Oğlan dolaptan 
çıkmış yerine yatmış. Geliyala diyneyala, bu soluk alıya.

“Öğğ nediyon filan” deyi sesleniyala.

“Aman” deya “nediyin” gaşınmaya başlaya.

“Bu akşam beni pireli bi yatağa guydunuz her tarafımı pirele ısırdı” deya.

“Tamam tamam” deyip bunna gidiyala.
Gardaşlarına:
“İyiki güleşmemişsin bizim okları pire ısırmuğu sandı” deya.  Sabahleyin 
kalkıyala. Ödek Oğlan:

“ Ben yürüyerek gidemem” deya. Bi eşek çekiyala altına. Heybeyi asıyala, 
altunları da veriyala. Ortasına da gendünü bindürüp yollayala. Doğru 
memleketine gidiya. O altunlarınan tüm akrabalarını besleya.
 Anonim

  
 Neler Okumalıyım?
 Yöremize ait dil özellikleri ile ilgili daha fazla bilgiyi Mehmet Dursun Erdem ile 
Güner Dağdelen’in hazırladıkları “Karabük ve Yöresi Ağızlar”, M. Emin Eren’in yazdığı 
“Zonguldak, Bartın, Karabük İlleri Ağızları” ve Aytekin Kuş’un derlediği “Safranbolu. 
Yöreye Özgü Sözcük ve Deyimler, Aile Lakapları, Kişilere Takma Adlar” adlı kitaplardan 
öğrenebilirsiniz.

KARABÜK’TE YEREL SÖYLEYİŞ
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KARABÜK’TE	YEREL	BASIN

Yerel yayıncılık, günümüzde ulusal basınla yarışacak derecede önem kazanmış bir konum-
dadır. Şehrimizde de köklü bir yerel yayıncılık geçmişi vardır. Demir ve çelik fabrikalarının ku-
rulması ile Karabük'te, basın hayatında büyük bir hareketlilik başlamıştır. O zamanlar bucak 
olan Karabük'ün bağlı olduğu Zonguldak ilinde üç gazete yayınlanırken, Karabük'te günlük üç, 
haftalık iki, on beş günlük de bir gazete yayınlanıyordu. Günümüzde de şehrimizde birçok yerel 
gazete yayın hayatını başarılı bir şekilde sürdürmektedir. 

Yerel Basın Yayınımızın İlkleri ve Enleri

İlk Gazete “Seyyah”: 1932-1941/ Safranbolu’da Hayrettin ve İhsan Beyler.
İlk Dergi “Karabük”: 1 Temmuz 1944-1 Ocak 1946/Sadi Yaver Ataman.
İlk Büyük Yerel Gazete “Karabük-Safranbolu”: 07 Temmuz 1951-10 Nisan1953/Tahir 
Karauğuz.
İlk Mesleki Dergi “Demir ve Çelik”: 1951 Karabük Ağır Sanayi Mühendisleri Derneği.
İlk Sürekli Gazete “Yeni Karabük”:  28 Aralık 1951-1995/Kemal Çivici ve İhsan Ersözlü.
İlk Mesleki ve Sendikal Gazete “İş Yolu”: 1952-1955/ Demir-Çelik İşçileri Sendikası.
İlk Mizah Dergisi  “Kabak”: 1 Haziran 1956 tarihinden itibaren dört sayı- İsmail Ömer Girgin.
İlk Basımevi “Çalışkan”: 17 Eylül 1951 - İhsan Ersözlü - Ömer Özer Dönemin diğer 
matbaaları, Yeni Matbaa, Özer Matbaası (halen faal), Yeni Karabük Matbaası ve Fırat 
Matbaası’dır.
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İlk Okul Gazetesi  “Okul Sesi”: (Demir-Çelik Lisesi) İkinci okul dergisi “Genç Kalemler” 1958 
Demir-Çelik Lisesi.
En Uzun Süreli Yerel Gazete “Karabük Postası” : 12 Ekim 1956-…./İhsan Ersözlü, Tuncer 
Ersözlü, Kasım Şenol.
Ülkemizin İlk Yardım Gazetesi “Baklava”: 11 Nisan 1960-1972/ Türkiye Yardım Sevenler 
Derneği Karabük Şubesi.
Ülkemizin İlk Bucak Gazetesi: Türkiye’de ilk bucak gazetesi 1951 yılında Karabük’te 
yayınlanırken daha sonra da Yenice, Karabük’ün bucağı iken Yenice’de gazete yayınlanmıştır.
İlk Yıllık “1971 Karabük Yıllığı”: İlçeyken ilk yıllık yayınlanan yer Karabük’tür.
En Uzun Süreli Yerel Edebi Dergi “Tay”: 2000-2015 -Karabük Kültür ve Sanat Derneği. 

ETKİNLİK 5-10

1. Sizler de Karabüklü genç bir gazeteci adayı olarak bir gazete sayfası tasarlayabilir 
misiniz?
2. Günümüzde şehrimizde yayınlanan gazeteleri araştırınız.

Tahir (Akın) Karauğuz ve Batı Karadeniz’de Basın

Safranbolu’nun yetiştirdiği çok büyük bir isim olan Tahir (Akın) Karauğuz, Milli Mücadele yılla-
rında Batı Karadeniz’in önemli bir Kuvayı Milliyecisi’ydi. Önceleri şair kimliğiyle ön planda olan 
Karauğuz, asıl etkisini basın yayında gösterecekti. Kurtuluş Savaşı’nın en önemli yayın organ-
larından olan Kastamonu’nun çok önemli bir gazetesi olan Hüsnü Açıksözcü’nün “Açıksöz” 
gazetesinde yazmış ve gazetenin çıkarılmasında çok emeği geçmişti.  Batı Karadeniz’in hâlâ 
yayınlanan en eski gazetesi olan Bartın gazetesinde de yazıları çıkmıştı. Zonguldak’ta basın 
yayın hayatını, basımevi kurarak Zonguldak gazetesi ile başlatan da yine İstiklal Madalyalı 
Tahir Bey’den başkası değildi. Zonguldak’ta Karaelmas ve Doğu dergilerini de çıkaran Tahir 
Bey, Karabük ve Safranbolu’nun ilk büyük gazetesi olan “Karabük Safranbolu”yu da çıkararak 
şehrimizin yerel basın tarihini de (Seyyah gazetesi ve Karabük dergisinden sonra) başlatan 
isim olmuştu.

KARABÜK’TE YEREL BASIN
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Yerel Radyolar
İlimizin ilk radyo istasyonu, Demir Çelik Lisesi öğrencilerinin kurduğu okul radyosu-
dur.  İkinci radyo istasyonu, Atilla Karaarslan’ın kurduğu Karabük FM’dir. 13 Kasım 
1992’de yayın hayatı başlayan Magic FM Radyosu ise daha geniş ve hâlâ yayın ya-
pan büyük ölçekli bir radyo istasyonu konumundadır. Bütün Karadeniz Bölgesi’nde 
yayın yapan ilk yerel radyo istasyonudur. Artık yayında olmayan Radyo Activ (1993) 
ile Radyo Tek (1993) daha sonra kurulan radyo istasyonlarıdır. Seza FM (1996), 
Mehmet Çetinkaya’nın Bizim Radyo (1996), Volkan Yanardağ’ın Star Artı FM yöre-
mizin önemli radyo istasyonlarıdır.

                         
   Yerel TV Kanalları 

İlimizde ilk TV kanalı, ülkemizin de ilk yerel TV kanalı olan 
Kanal 89’dur. Karabük’ün ikinci TV kanalı şehrimizin il 
olma özlemini yansıtan 1991’de yayın hayatına başlayan 
Hasret TV’dir. Üçüncüsü 1993’te yayına geçen Gençlik TV 
ve dördüncüsüyse yayın hayatı 1996’da başlayan Bizim 
TV’dir. Bunların dışında üniversitemiz kanalı olan 3 Nisan 
TV, Atilla Karaarslan’ın Batı TV’si ve Yunus Çelik idare-
sindeki Kanal 78 kanalları da bulunmaktadır. Halen yayın 
hayatı devam eden ve Karabük’ümüzün sesini bütün dün-
yaya duyuran Mehmet-Osman Çetinkaya kardeşlerin ida-
resindeki BRTV, şehrimizin uydu üzerinden yayın yapan 
tek kanalı olma özelliği taşımaktadır.
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ŞEHRİMİZİN	MÜZİK	KÜLTÜRÜ

Karabük’ün, müzik kültürü açısından en zengin kaynak ve dokümanlara sahip ilçesi Safran-
bolu’dur. Halk oyunları ve türküler, çoğunlukla Safranbolu kaynaklıdır. Halk kültürünün merkez 
şehirlerinden olan Safranbolu bu özelliğiyle birçok ilçeyi etkilemiş, 1927’ye kadar Kastamo-
nu’ya bağlı olduğu için de Kastamonu kültüründen etkilenmiştir.

Yöremize ait, 100’ü aşkın türkü olduğu tahmin edilmektedir. TRT repertuvarında ise, 
Karabük yöresine ait yirmi türkü bulunmaktadır. Hepsi de Safranbolu kökenlidir. Bun-
ların on tanesini Sadi Yaver Ataman, üç tanesini oğlu Adnan Ataman derlemiştir.

Repertuvar 
No

Ezgi Adı Kaynak Kişisi Derleyen

510 Aç Kapıyı Ben 
Geldim

Mistan Kürkçü Muzaffer 
Sarısözen

479 Geyme Dedim 
Geydin Sen Bu 
Alleri

Mistan Kürkçü-
Salih Bozkurt

Muzaffer 
Sarısözen

1055 Bir Giderim Beş 
Ardıma Bakarım

Sadi Yaver 
Ataman

Sadi Yaver 
Ataman

1276 Daş Harmanın 
Mazısı

Yöre Ekibi Sadi Yaver 
Ataman

1630 Güveyi Dama 
Çıkamaz

Sadi Yaver 
Ataman

Sadi Yaver 
Ataman

1682 Ben Yarime 
Gal’Altında 
Gavuştum

Sadi Yaver 
Ataman 

Sadi Yaver 
Ataman

1957 Yüce Dağ 
Başında Gara 
Gış Olur

Yöre Ekibi Adnan Ataman

1963  İlik Düştü 
Yakamdan

 İstanbul 
Belediye 
Konservatuvarı

Adnan Ataman

2268 Türkmen Gızı Sadi Yaver 
Ataman

Sadi Yaver 
Ataman

Repertuvar 
No

Ezgi Adı Kaynak Kişisi Derleyen

2293 Kabenin Yolları 
Bölük Bölüktür

Sadi Yaver 
Ataman

Sadi Yaver 
Ataman

2295 Getirin Gına 
Yakalım

Yöre Ekibi Sadi Yaver 
Ataman

2335 Sahur Vakti 
Çıktık Yola

Sadi Yaver 
Ataman

Sadi Yaver 
Ataman

2361 Yeşil İpek 
Bükene

Sadi Yaver 
Ataman

Sadi Yaver 
Ataman

2592 Gayadan İner 
Akrap

Sadi Yaver 
Ataman

 Adnan Ataman

3047 Eğremde 
Büğrem Şu 
Sarayın Yolları

Şinasi Ünyeli Ankara Devlet 
Konservetuvarı

3049 Güvercin 
Uçuverdi

Mistan Kürkçü Ankara Devlet 
Konservetuvarı

3054 Küp İçinde İreçel Mistan Kürkçü Ankara Devlet 
Konservetuvarı

3447 Tepecikten 
Bir Su İçdim 
Kanmadım

Ali Bişici Ankara Devlet 
Konservetuvarı

3873 Selamda Söylen 
Bubama

Sadi Yaver 
Ataman

Sadi Yaver 
Ataman

Sadi Yaver Ataman, Safranbolu'nun musiki 
folkloru bakımından durumunu şu şekilde 
sıralar:
 *Muhabbet Havaları
 *Düğün Havaları
 *Seymen Havaları
 *Oturak Havaları
 *Oyun Havaları
 *Esnaf Havaları (Türküleri)
 *Uzun Havalar (Bozlak-Maniler)

ŞEHRİMİZİN MÜZİK KÜLTÜRÜ

TRT Repertuvarında Yer Alan Yöre Türkülerimiz  
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Eski Safranbolu hayatında sıra geceleri ve fasıllar, özellikle uzun kış gecelerinin vaz-
geçilmez eğlenceleri arasındadır. Balaban Mehmet Ağa’nın işlettiği Yüksek Kahve’de, 
bir de Semerciler Kahvesi’nde sık sık saz fasılları yapılırdı. Ataman, bu fasıllardan 
hafızasında yer etmiş saz ustalarından Balaban Mehmet Ağa, Karagöz’ün Mehmet 
Ağa, Eğrioğlu Cemal, Çakıroğlu İsmail ve yaşadığı sürece efe kılığını üstünden çıkar-
mamış Yorgansuzun Hakkı Çavuş’a eserinde yer vermiştir.

Sadi Yaver Ataman’a göre “Safranbolu Düğünleri, Oyunlar-Türküler” adlı kitabın ha-
zırlanmasına katkıda bulunan büyük ninesi/ folklor anası “Cılızların Hatca Ana”; Ka-
yabaşı manileriyle ünlü “Yazıköylü Pekmez Mehmet”; halk dehası ve gövdesi dilimli 
ilk sazı yapan “Sılış Hüsnü”; müziği bütün efektleriyle dile getiren usta “Bostanbükülü 
Kemaneci Ahmet”; Düğün Çalgıcısı, “Eğriboyun Kemaneci Ahmet Ağa”; düğünlerde 
“Baş Seğmen “ rolü yapan bağlamacı “Balaban Mehmet Ağa”; altı telli tanbura üslu-
bundaki sazı ile “Karagöz Mehmet”  ve iki omzuna birer davul asarak çalan, oynayan, 
köçek yetiştiren “Kadı Kıranın Mehmet Ali” Safranbolu folklorunun unutulmaması ge-
reken değerleridir. 

Ramazan'da teravih namazından sonra evlerde veya kahvelerde saz fasılları (ilahiler) 
yapılırmış. Sadi Yaver Ataman’ın “Yazıköylü Aşık Pekmez” den derlediği, Aşık Hüse-
yin’ e ait bir yemek destanının ilk dört mısrası şöyledir:

Ramazan'da çok taamdan(yemekten) hazetmem 
Hemen kırk elli çeşit sahan olsun 
Nefsimi ziyade zevkle doylamam 
Dilerse bunda şah-ı cihan olsun

Yurt çapında ilk oyun ve müzik 
festivali, 1865 yılında Safranbolu’da 
yapılmıştır.

Muzaffer Sarısözen ve 
Dönemin Safranbolu Saz Ekibi
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“Yenice” ilçesinin “Hoymola” geleneği 
ise yöremizin ilginç geleneklerinden bi-
risidir. Dört genç, altta halka şeklinde 
omuz omuza tutunurlar, diğer dört genç 
onların omuzlarının üzerinde ayakta 
yine halka şeklinde birbirlerinin omuz-
larından tutarlar. Bayramlaşacakları 
eve geldiklerinde üstteki grup pencere-
den, alttakiler merdivenlerden eve gi-
rerler. Bu sırada söyledikleri türkünün 
sözleri şöyledir; 

Tasa koydum ayranı 
Geldi kurban bayramı 
Ben askere gidiyom 
Gızlar yapsın bayramı 
Dolma ise öte gitsin 
Börek ise beri gelsin 
Ağlama yavrum ağlama 
Üç gün kaldı bayrama
Ben gidiyom askere 
Düşmanlara bel bağlama 
Dolma ise öte gitsin 
Börek ise beri gelsin 

Safranbolu düğün gecelerinde “düz 
oyun” denilen tarzda oynanan bir kadın 
oyun havası vardır ki ritmi yavaş oldu-
ğundan bu oyuna “Mız Mız Oyunu” da 
denir. Bu oyun  “Düriyem’in Güğümle-
ri” isimli türkü eşliğinde oynanır. Türkü 
“Düriyem’in Güğümleri Galaylı” olarak 
bilinse de yöre söyleyişinde “Züriye” 
olarak söylenir.
 
Züriye’min güğümleri galaylı (ah galaylı) 

Fistan giymiş etekleri halaylı 
(halaylı aman aman) 

Züriye’mi aldatması golaylı (ah golaylı) 
(Ah) Alırın dedin de aldattın beni 

(aldattın beni amman)
On telli sazınan oynattın beni 

(oynattın beni aman) 

Geyme dedim geydin sen bu alleri 
(ah alleri) 

Başıma getirdin türlü halleri 
(halleri aman aman) 

Düşman ettin bana bütün elleri 
(ah elleri) 

(Ah) Aman Allah buna can mı dayanır 
(dayanır aman aman) 

Seher vakti yar uykudan uyanır 
(uyanır aman aman) 

Bir diğer ünlü oyun ise, “kına gecesi”n-
deki “Kabem” oyunudur. Bu oyuna “Sini 
Çevirmesi” de denir. Kına yakılırken, 
üzerinde mumlar yanan bir sini (tepsi) 
gelinin başı üzerinde, oynayanlarla bir-
likte döndürülür, oyun bitince etrafa atı-
lan mumlar kapışılır; mumu kapan kızın 
en kısa zamanda kısmetinin açılacağına 
inanılırdı. 

ŞEHRİMİZİN MÜZİK KÜLTÜRÜ

Hoymola Oyunu

Kabem Oyunu

Mız Mız Oyunu
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SAFRANBOLU

Safranbolu, Safranbolu her semtin tarih dolu 
Güzellerden güzeldir, ezelden Safranbolu.
Nerde olsam benimlesin, inan ki son bestemdesin
Güzellerden güzeldir, ezelden Safranbolu. 

Çamlıca’dan esen rüzgâr, yeşil Bağlar, Harmanlar;
Burun sandal, Kavaklar, cumbalıdır konaklar. 
Bindallı giyer kızları, billur gibi şen suları 
Güzellerden güzeldir, ezelden Safranbolu. 

Kıymetini hiç bilmedim, gözyaşını silmedim 
Her semtini yazmadım, şarkılara sığmadın. 
Sitem etme, anla beni; pek çok severim ben seni. 
Güzellerden güzeldir, ezelden Safranbolu.

Niyazi Şengül

Sadi Yaver Ataman, Dolmabahçe Sarayı’nda Atatürk’ün isteği üzerine “Aç-
kapı” türküsünü çalıp söylemiş ve bunu etrafındakilere iftiharla anlatmıştır. 
Daha sonra Ankara’da Çankaya Köşkü’nde iki kez sazıyla sözüyle Safran-
bolu havalarını çalma ve söyleme onuruna erişmiştir.

Safranbolulu bestekar merhum 
Niyazi Şengül, yöremizin müzik 
kültürüne değerli katkılar yapmış 
önemli bir isimdir. Şengül’ün hem 
güftesini hem bestesini yaptığı iki 
şarkı şu şekildedir:

SEN NE GÜZEL BELDESİN

Sen ne güzel beldesin sayfaların tarih dolu
Seyretsem senelerce doymam sana Safranbolu
Maziye sordum ben seni, dediler İpek yolu
Seyretsem senelerce doymam sana Safranbolu

Dünden bir efsanesin bugünlere doğru taşan
Şarkılarda nağmesin, hanendeler gibi coşan
Sevdalıyım ezelden hasretinle sana koşan
Seyretsem senelerce doymam sana Safranbolu

Ruhuma dolan aşkınla her zaman kalbimdesin
Güle sordum güldesin, bülbüle sordum ondasın
Nağmelerde aradım, Sultani-Yegâh şarkısın
Seyretsem senelerce doymam sana Safranbolu

Niyazi Şengül

ETKİNLİK 5-11
Gittiğiniz bir kına gecesinden 
edindiğiniz izlenimleri yazınız/
anlatınız.

ETKİNLİK 5-12
Büyüklerinizden dinlediğiniz 
bir türkünün sözlerini derleyip 
sınıfta arkadaşlarınızla 
paylaşınız.
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Şehirler aslında insanlara çok benzerler. Biz insanlar için bazı günler, tarihler nasıl önem ta-
şıyorsa ve anlamlıysa şehirler için de önemli kabul edilen tarihler vardır. Bazı şehirler kurulu-
şunu, bazıları kurtuluşunu kutlar. Bazı şehirler orada yaşamış önemli kişilerin doğum ve ölüm 
tarihlerinde onları anarlarken bazıları ise en çok üretilen ya da özel değer verilen bir ürünü 
toplama zamanını ya da doğadaki değişim zamanlarını önemli kabul ederler. Biz de şehrimizin 
bazı önemli günlerini ve bizler için ne anlama geldiğini öğrenelim.

* “Karagöz Stepte” adlı kitaptan düzenlenerek alınmıştır.

Karagöz, Hacivat ve Karagöz’ün oğlu Tepegöz uçaktan Karabük’ü ve 
işletmeleri görürler:

Tepegöz: Şu çıplak tepelere bakın, burada yeni bir şehir kuruluyor.

Hacivat: Burasını bilirsen aferin derim sana Karagöz.

Tepegöz: Baba söylesene neresi burası?

Karagöz: Hacivat, hay senin çenene ne diyeyim? Ben sana bir şey 
sorma demedim mi? Yere inelim, ben sana gösteririm.

Hacivat: Sen söyle bakayım oğlum!

Tepegöz: Galiba Karabük… Şu meşhur demir şehri…

Karagöz: Bu demir şehrinde demir mi döverler?

Tepegöz: Hayır, sizin gibilerin kafasını dövüp yeni adamlar yaparlar!

Hacivat: Efendim burada demir sanayiimiz için lazım olan demir işle-
necek.

Tepegöz: Lokomotiflerimizin, tayyarelerimizin, fabrikalarımızın, va-
purlarımızın, silahlarımızın demirlerini hep Karabük verecek..  Artık 
yabancılara muhtaç değiliz. Bütün ham maddelerimizi kendi fabrika-
larımızda işliyoruz. Kapitülasyonların boğduğu yerli sanayiyi yeniden 
kuruyoruz. 

Atalarımız;
"Sana vereyim bir öğüt 
Kendi ununu kendin öğüt."
demişler. Biz de şimdi öyle yapıyoruz.

ŞEHRİMİZİN	ÖNEMLİ	GÜNLERİ

ŞEHRİMİZİN ÖNEMLİ GÜNLERİ
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3 Nisan 

Karabük Demir Çelik Fabrikaları’nın temel atma töreni 3 Nisan 1937’de yapılmıştır. Bu tarih, 
şehrimiz Karabük’ün doğum tarihidir. 1971’den bu yana her sene Karabük’te 3 Nisan çeşitli 
etkinliklerle kutlanmaktadır. Şehrimiz Karabük, kurtuluşunu değil kuruluşunu kutlayan bir Cum-
huriyet kentidir. Cumhuriyet Türkiye’sini inşa eden ve ülkemizin yükünü sırtlayan bir şehirdir. 

Karabük’ün İz Bırakanları

* Kurtuluş Savaşımıza önderlik ederek ülkemizi işgalden kurtaran, cumhuriyetimizin mimarı ve Karabük’ e demir 
çelik endüstrisi kurulma emrini veren Mustafa Kemal ATATÜRK.
* Karabük’te demir çelik işletmelerinin temelini atan dönemin başbakanı ve cumhurbaşkanlığı döneminde de şehri-
mize gelen İsmet İNÖNÜ.
* Daha iktisat bakanıyken Karabük’e fabrika kurulması için gayret gösteren ve Karabük’ü en çok ziyaret eden cum-
hurbaşkanlarımızdan Celal BAYAR.
* "Düşman ordusunun top menziline düşmeyecek kadar içerlek, piyadenin ulaşamayacağı kadar kuytu, süvarinin 
dörtnala kalkamayacağı kadar sarp bir yerde kurulmalıdır." diyerek demir çelik işletmelerinin Karabük’e kurulmasını 
sağlayan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk genelkurmay başkanı Fevzi ÇAKMAK.
* Karabük’ün sosyolojik açıdan değerini fark ederek İstanbul Üniversitesi bünyesinde Karabük Araştırmaları Merke-
zi’nin kurucusu Prof. Dr. Ziyaeddin Fahri FINDIKOĞLU.
* Amasra’da kamp açarak Amasra’yı turizme açan; Ahmet Usta kayak pistini açılmasına öncülük eden; üretken 
işçilerin prim almasını başlatan; Yenişehir’de kadınlar için dikiş nakış kursunu açtıran; köylerde hayvancılık ve sütçü-
lüğü teşvik ettiren; işçilerle kır yemekleri gibi sosyal faaliyetlerle dikkat çeken demir çelik müessese müdürlerinden 
Muhittin ERKAN.
* 1944 yılında Karabük’te sosyal yardım sandığını kuran ve Karabük'e birçok hizmeti geçerek “Baba” unvanını alan 
günümüzde de Yenişehir Camii karşısındaki Tayyib Baba Parkı ile ismi yaşatılan Tayyip ARI.
* Orman köylerinin ekonomik seviyelerini yükseltmek amacıyla kooperatifler kuran cemiyet adamı Ahmet ÇAKIR.
* Mühendisler Kulübü Binası, Yenişehir Sineması, Yenişehir Stadyumu, Havuzlu Bahçe, Kübanalar, 170 Evler, Be-
kar Lojmanları, 200 Evler ile Bulak’ta Reşit Menteşeoğlu İlkokulu ve Yetiştirme Yurdu gibi eserlerin mimarı Münci 
TANGÖR.
* Karabük’ün tarihinde önemli bir yer tutan 1989’daki 137 günlük grev ve 8 Kasım 1994 mücadelesinin lideri Çelik-İş 
sendikası genel başkanlarından Metin TÜRKER.
* Karabük’ü ilçeyken iki defa TBMM’de temsil eden ilk milletvekilimiz, eski belediye başkanı ve basın öncülerinden 
Fevzi FIRAT.
* Karabük’ün ilk haddehanesini kuran İsmail GÜVEN.

Kardemir	ve	Şehir	Manzarası

Karabük 
3 Nisan 
1937
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Yurt dışına giden teknik elemanlar ülkenin ihtiyacı olan çok sayıda yeni tekniği Türkiye'ye 
getirmiştir. 1944'te İkinci Dünya Harbi esnasında İngiltere'ye staj için gönderilen Mustafa 
İlhan, Ali Vardar, Yaşar Kuzucu isimli döküm ustaları, İngiltere'de top dökümünde çalışmış 
ve o zamanlar yayınlanan bir Fransız dergisine kapak olmuşlar. Dergide bu döküm teknis-
yenleri hakkında oldukça övgü dolu yazılar kaleme alınmıştır. 1958'de master için Utah'a 
giden İrfan Pehlivan ise, Amonyum Nitrat ile patlayıcı yapma tekniğini Türkiye'ye getirmiş 
ve maden ocaklarında uygulamaya koymuştur. 

“Dün-Bugün”den
(Tatyana Moran kitabından düzen-

lenerek alınmıştır.)

“1937 sonlarında Karabük Demir 

Çelik Fabrikası’nın inşaatını yapan 

Braithwait şirketi kocama iş teklif 

etti. Nikita, bekarlara ayrılmış bir 

binada oturacaktı. Bense birkaç  ay 

daha İstanbul’da kalıp ilkbaharda 

Karabük’e gittim. O zamanlarda Ka-

rabük’e yolculuk oldukça zahmet-

liydi. Çünkü Ankara’da trenden inip 

birkaç saat de bekledikten sonra 

Zonguldak trenine biniliyordu. İndi-

ğimde hayretle gördüm ki Karabük, 

birkaç haneden ibaret bir köy-

dü. O köyün arkasında daha 

yüksek bir alanda bir taraftan 

fabrikanın yapılacağı saha bu-

lunuyordu. Çalışmalar zaten 

başlamıştı ve birkaç dönüm 

toprak köstebek yuvaları gibi 

çukurlarla doluydu.”

ŞEHRİMİZİN ÖNEMLİ GÜNLERİ

1983 yılında tamamlanan ve Karakaya Barajı 
üzerinde yer alan Türkiye’nin en uzun demiryolu 
köprüsü olan Fırat-Karabük Köprüsü, bir Kara-
bük Demir-Çelik işletmeleri ürünüdür.
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‘‘Av Arayan Konsolos'tan…
Edebiyatımızın önde gelen yazarlarından Peyami Safa, bu yazısında Türkiye’de 
demir-çelik sanayinin kurulmasını istemeyen dış güçlere, Karabük Demir-Çelik 
Fabrikalarının temel atma töreninden bir örnekle şu şekilde mercek tutmuştur:

‘‘Karabük fabrikasının temel atma merasiminde, Zonguldak’ın Fransız konso-
losu olduğunu söyleyen bir zat, İsmet İnönü’ye yaklaşarak, oralara fabrikalar 
kuracağı için teessür beyan etmiş. “Yazık ki çok güzel bir av mıntıkamız bozu-
luyor!” demiş. Bu konsolos gibi düşünen Avrupalılar için yalnız Karabük değil, 
bütün Türkiye “çok güzel bir av mıntıkası” idi. Bu memlekette yalnız tavşan, bıl-
dırcın, keklik, toy, çil, yabankazı ve ördeği değil. Türk parası, Türk müşterisi, Türk 
emeği, Türk işçisi de avlanırdı. Bundan sonra Türk topraklarında yabancı silahı 
Türk müstahsilini can evinden vurmayacaktır; Karabük fabrikaları o silaha karşı 
kendini çoktan müdafaaya karar vermiş bir milletin silahlarına demir hazırlamak 
içindir ve iktisadi sahada bu müdafaa çoktan başlamıştır. Konsolos cenapları 
tüfeğini boşaltarak duvara assa da, vatanın her tarafında yükselmeğe başlayan 
Türk fabrikalarının bacalarından çıkan dumanın manasını anlamaya koyulsa!.. 
O zaman espri zannettiği sözün Türk-Fransız dostluğu adına ne büyük bir gaf 
olduğunu idrak ederdi.”

“Bugün Türkiye’nin hangi köşesine giderseniz gidin Karabük Demir Çelik Fabrikaları’nın müh-
rünü, Karabüklünün alın terini görmeniz mümkündür. Karadeniz Ereğli’de demir çelik fabrikası 
olarak karşınıza çıkan Karabüklünün emeği ve iş becerisi; Ağrı’da radyo anteni direği, Konya’da 
çimento fabrikası, Elazığ’da Türkiye’nin en uzun demiryolu köprüsü, Muş’ta şeker fabrikası,  
Aliağa’da rafineri, İstanbul’da tersane, Kırıkkale’de silah fabrikası olarak dikilir karşınıza. İşte 
bunun için Karabük’e; “Sanayinin Beşiği, Emeğin Başkenti “ unvanı verilmiştir.”
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10 Eylül 1939 İlk Endüstriyel Türk Demirinin Dökümü

10 Eylül 1939 tarihinde Türkiye’de ilk defa endüstriyel anlamda Türk demirinin dökümü yapıl-
mıştır. Ülkemizin iktisadi bağımsızlığı açısından şüphesiz bu olay çok önem taşımaktadır. Bir 
nevi Cumhuriyet Türkiye’sinin Ergenekon’dan çıkışını temsil eder. 

Atatürk Karabük’tedir Şimdi

Atatürk Karabük’tedir şimdi
Eli yüreğindedir
Yaşamaya başlar daha
Yok olduğumuz yerden
Dinelmiştir tunç
Sevgilerle dışarı
Demiri erittiğimiz günlerden

Karabük’tedir Atatürk
Tarih öncesinde kımıldamış
Bir tohum
Bir yeşerti
Bir sürgün
Bir yaprak
Bir dal
Bir ağaçtır
Karışır avucumuzdaki kuşlara
Yeniden doğrulmuştur söylencesi tunç
Çağdaş kuruluşlardan dışarı
Gelecek kurtuluşlara...

Fazıl Hüsnü Dağlarca

ŞEHRİMİZİN ÖNEMLİ GÜNLERİ
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8 Kasım 

Karabük Demir Çelik Fabrikaları’nın 1994 yı-
lında alınan bir kararla kapatılma durumuyla 
karşı karşıya kalması şehrimizde büyük bir 
tepkiye ve heyecana yol açmıştır. Kurumun 
kapatılmaması için 8 Kasım 1994 tarihin-
de  4 saat boyunca halkın çocuklarını okula 
göndermemesi, esnafın kepenk kapatması 
ve ulaşımın durdurulması gibi bir dizi tepki-
yi içeren hayatı durdurma eylemleri yapılır. 
Karabük’ün tarihinde 8 Kasım ruhu olarak 
anılan bu olay, şehirde yaşayan herkes için 
büyük önem taşımaktadır.

8 Ekim

1970’li yıllarda, Safranbolu’da köyden 
kente yapılan göçlerin de etkisiyle bir 
değişim, yaşanmaya başlar.  

Safranbolu’da tarihi silueti bozan görün-
tülerin yaşanması üzerine dönemin Saf-
ranbolu Belediyesi harekete geçer. Be-
lediye meclis üyeleri, 12 Haziran 1975 
tarihinde alınan bir kararla, imar yönet-
meliğine korumaya yönelik ek maddeler 
koyarak engel olmaya çalışırlar. Saf-
ranbolu için 1975 yılı, mutlu bir dönüm 
noktası ve Safranbolu için olduğu ka-
dar, ülkemiz için de mimarlık değerleri-
ne sahip çıkılmasında bir başlangıç olur.  
Çünkü o yıl, “Avrupa Mimari Miras Yılı"-
dır. Ülkemizde bununla ilgili kutlamaları 
düzenleme görevi, İstanbul Teknik Üni-

Safranbolu	
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Değişim halk arasında şu şekilde söylenir: 

“Asri pençire
Düdüklü tencire
Dumansız baca
Gayınnasuz goca’’

ŞEHRİMİZİN ÖNEMLİ GÜNLERİ

versitesi Mimarlık Fakültesi'ne verilmiştir. Fakülte, bu amaçla Safranbolu Belediyesi ile 
ilişki kurar, aynı yılın Ağustos sonu ile Eylül başında Safranbolu'da bir dizi etkinliğin 
gerçekleştirilmesi için görüş birliğine varılır. Bütün bu girişimlerin neticesinde Türkiye’de 
bir ilk yaşanır ve 8 Ekim 1976 tarihinde Safranbolu,  Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu tarafından "Tarihsel ve Doğal Sit Alanı" olarak koruma altına alınır.

Safranbolu	/	Tarihi	Konak	

Safranbolu, Türkiye’de koruma altına alınan ilk yerdir.

Safranbolu'da 
Zaman Belgeseli
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"Dünyada bulunduğumda en büyük mutluluk duyduğum yer Safranbolu'dur ve her 
geldiğimde heyecan duyarım. Kentlinin kendisi kentine sahip çıkmalıdır. Ben İstan-
bul'un, İzmir'in, Gaziantep'in, Kastamonu'nun, İznik'in koruma planlarını yaptım ama 
hiçbiri korunmadı. Türkiye'de kentine en iyi sahip çıkan Safranbolu'dur ve bu gelene-
ğin devam etmesi gerekir. Koruma, yasa sorunu değildir, kültürel bir tavırdır". 

Doğan KUBAN

17 Aralık
1990’lı yılların başlarında, Safranbolu'nun UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde yer al-
ması için gerekli girişimler başlatılır. Safranbolu'nun, 12 Aralık 1994 tarihinde Türkiye'de 
Dünya Miras Listesi'nde yer alan 9 kültürel varlıktan biri olarak kent ölçeğinde koruma 
altına alınması kabul edilir. 

Safranbolu	/	Tarihi	Çarşı

Safranbolu, UNESCO Dünya Miras Listesinde, Türkiye’den kent ölçeğinde 
korunan tek yer olma özelliğini hâlâ korumaktadır. 
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Neler Yapmalıyım?
İmkan ve fırsat buldukça ailemiz ve sevdiklerimizle yöremizdeki festival ve şenliklere 
katılalım. Gözlemlerimizle kısa kısa notlar alıp bunlarla ilgili kompozisyon, resim ça-
lışması gibi etkinlikler gerçekleştirelim.

Neler Okumalıyım ve Seyretmeliyim?
Bir şehrin, kendini nasıl koruduğunu ve yine kendini geleceğe 
nasıl sakladığını merak ediyorsanız Kızıltan Ulukavak’ın “Safran-
bolu'da Bir Zaman; Bir Başkan (1974 - 1980)”, Kızıltan Ulukavak 
ve Aytekin Kuş’un birlikte kaleme aldığı “Safranbolu Korumada 
40. Yıl (1975-2015) 40 Söyleşi (1975 Öncesi ve Sonrası)”, Aytekin 
Kuş’un yazdığı “Türkiye'de Mimarlık Değerlerinin Korunmasında 
İlk Adımlar: Safranbolu 1975- 1980” ve Yavuz İnce’nin kaleme 
aldığı “Safranbolu’da Korumacılığın Öyküsü” adlı kitapları okuya-
bilirsiniz. Ayrıca Süha Arın’ın muhteşem “Safranbolu’da Zaman” 
adlı belgeselini seyretmeyi unutmayalım.

ŞEHRİMİZİN ÖNEMLİ GÜNLERİ

Safranbolu'yu 
360o İzleyin
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EĞİTİM-KÜLTÜR

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Karabük’te örgün eğitim içerisinde ilk, orta ve lise olmak 
üzere birçok okul faaliyet göstermekte olup bunlardan bir kısmı özel eğitim kurumudur. Yine 
bu eğitim kurumlarının dışında yaygın eğitim veren birçok kurum da mevcuttur. Halk Eğitimi 
Merkezleri, Çıraklık Okulu, Sosyal Yaşam Merkezi ve SAKEM Kursları bunlar arasında yer alır. 

Özellikle il ve ilçe Halk Eğitimi Merkezleri açtıkları çeşitli kurslarla bulundukları yerlerde hem 
yerel kültürün canlı tutulmasını sağlamakta hem de gençlerimize birçok alanda çeşitli beceriler 
kazandırarak onları daha donanımlı hâle getirmektedir. Engelli kardeşlerimizin de eğitim ihti-
yaçları eksiksiz bir şekilde eğitim kurumlarımızda sağlanmaktadır.

Karabük ili genelinde valiliğimiz, kaymakamlıklarımız, belediyelerimiz de çocuk ve gençlere 
yönelik birçok imkan sağlamaktadır. İl merkezimiz başta olmak üzere bütün ilçelerimiz çeşitli 
oyun ve eğlence parklarıyla donatılmıştır. Bu kurumlarımız gençlerin kültürel - sanatsal ve spor-
tif ihtiyaçlarına katkı sunmak için birçok alanda faaliyet yürütmektedir. İl, ilçe gençlik ve spor 
müdürlüklerimizde izcilik, kampçılık ve diğer alanlarda gençlerimize hizmetler sunmaktadır.

ŞEHRİMİN	BANA	SAĞLADIKLARI

Karabük, il genelinde çocuk ve gençlere 
sağladığı imkânlar ve sunduğu hizmetler 
bakımından takdire şayan bir şehirdir. Eği-
timden sanat ve kültüre, spordan eğlenceye 
Karabüklü çocuk ve gençler birbirinden gü-
zel aktivitelerin içerisinde ülkelerine yararlı 
birer insan olarak yetiştirilmektedir. Şimdi 
de şehrimizin bizlere sağladığı imkân ve 
hizmetleri biraz daha yakından tanıyalım.

Okul-fabrika ilişkisinin ilk gerçekleştirildiği, Çırak Okulu, İş ve Tekniker Okulu örnekleriyle 
bugün bile çokça aranan ara elemanların yetiştirilerek üretime katıldığı ilk yerdir Karabük.

Türkiye'nin ilk “Zihinsel Engelliler Okulu”nu yapıp 1981 yılında devlete armağan edenlerin 
yaşadığı yerdir Karabük.

Karabük	İl	Milli	Eğitim	Müdürlüğü
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Karabük ilinde faaliyet gösteren okul ve kurum sayıları ( Mart 2020 )
OKUL VE KURUM SAYILARI
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Eflani 0 1 2 1 4 0 1 1 0 0 1 3 7

Eskipazar 1 3 4 2 10 0 1 1 0 0 0 2 12

Merkez 8 32 37 20 97 1 1 1 1 1 1 6 103

Ovacık 0 1 2 2 5 0 1 1 0 0 0 2 7

Safranbolu 3 16 17 17 53 0 1 1 0 0 1 3 56

Yenice 1 9 11 3 24 0 1 1 0 0 0 2 26
Toplam 13 62 73 45 193 1 6 6 1 1 3 18 211

Kardemir	Kız	AİHL

Alibaba	Anaokulu

Mehmet	Vergili	Fen	LisesiCemil	Meriç	Mes.	Tek.	And.	L.	

Karabük	Öğretmenevi Safranbolu	Sunal	Tülbentçi	Öğretmenevi
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KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

29 Mayıs 2007 tarihinde Karabük Üniversitesi 
adıyla kurulmuştur. 

Günümüzde Karabük Üniversitesi, Lisansüstü 
Eğitim Enstitüsü ve Demir Çelik  olmak üzere 
iki enstitüye sahiptir.

Bunun yanı sıra Diş Hekimliği, Edebiyat, Fen, 
İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat, İletişim, İş-
letme, Mimarlık, Mühendislik, Orman, Safran-
bolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım, 
Sağlık Bilimleri, Safranbolu Turizm, Teknik 
Eğitim, Teknoloji, Tıp olmak üzere 17 fakülte 
öğrenci yetiştirmeye devam ediyor.

Yüksekokullar ise Hasan Doğan Beden Eği-
timi Spor, Safranbolu Devlet Konservatuvarı, 
Sağlık, Sivil Havacılık ve Yabancı Diller Yük-
sekokullarıdır.

Karabük Üniversitesi Kampüsleri

Üniversite kampüsleri;  Merkez Demir Çelik, 
Safranbolu, Yenice, Eskipazar ve Eflani ola-
rak beş yerleşkeden oluşuyor. 

Henüz 2007 yılında kurulmuş bir üniversite 
olsa da, yapılan başarılı yatırımlar ve oluşturu-
lan projelerle, eğitim kalitesini hızlı bir şekilde 
yükselten Karabük Üniversitesi, birçok alanda 
çeşitli başarılara imza atmaya başlamıştır.
Üniversite, ayrıca uluslararası kaliteli bilimsel 
yayın sıralamasında, Türkiye’nin ilk 20 üniver-
sitesinin arasına girme başarısını göstermiş 
durumdadır. Dünyanın en saygın üniversite 
derecelendirme organizasyonlarından biri 

olan Times Higher Education (THE) 2020 sı-
ralamasında Karabük Üniversitesi’ni dünya-
nın en iyi ilk 1000 üniversitesi arasında gös-
termektedir. 

Üniversitemiz, ülkemizde ululararası öğrenci 
sayısının en çok olduğu üniversiteler arasında 
ilk sıralardadır. Buna paralel olarak da, hizmet 
ihracatında Türkiye’nin ilk 500 kurumu arasın-
da yer almaktadır.

Kampüs içinde futbol, basketbol, voleybol, 
tenis sahaları, geniş ve çok güzel mimarisi 
bulunan kütüphane, botanik bahçesi, spor sa-
lonu, yemekhane, farklı alanlarda sosyal te-
sisler  ve stadyum bulunmaktadır.

Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Bilimtey 
Bilim, Halk Oyunları, Kültür Sanat, Robot, Sine-
ma – Fotoğrafçılık, Taşıt Teknolojileri, Tiyatro, 
Doğa Sporları, Satranç gibi öğrenci kulüpleri 
aracılığıyla yapılan çeşitli etkinlikler ve ilave eği-
tim olanakları mevcuttur.

Ayrıca su sporlarıyla ilgili oluşturulan geniş 
olanaklar, merkez kampüs bünyesinde bu-
lunan ay yıldızlı 25 bin kişilik futbol sahası, 
çeşitli sportif aktiviteler için hazırlanmış alt 
yapılar, Üniversitede faaliyet gösteren birçok 
takım aracılığıyla sürdürülen zengin bir spor 
yaşamı söz konusudur. Karabük Üniversite-
si'nin öğrencilerin sosyal yaşam ve ilgi alan-
larına yönelik olarak sağladığı olanaklar, 
ülkemizde sayılı üniversiteler tarafından sağ-
lanabilmektedir.
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Araştırma Merkezleri

Öğrencilerimize rehberlik alanında yardımcı olan Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) Milli Eği-
tim bünyesinde hizmet vermektedir. 1999 yılında Aytekin Kuş tarafından kurulan Safranbolu 
Araştırmaları Merkezi çalışmalarını sürdürmektedir.

Karabük Üniversitesi bünyesinde Kardemir’in de katkılarıyla oluşturulan Demir Çelik Enstitüsü 
Malzeme Araştırma ve Geliştirme Merkezi (MARGEM) ile yine Kardemir  bünyesinde 15 Nisan 
2019’da kurulan AR-GE Merkezi de şehrimizin önemli araştırma merkezlerindendir. 

Bunu Biliyor musunuz?
Türkiye’de ilk defa bir şehir ile ilgili araştırma merkezi 
kurulmuştu. O şehir, Karabük’tü. Karabük Araştırma 
Merkezi, 1962 yılında  Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu 
tarafından İstanbul Üniversitesi bünyesinde 
kurulmuştu. Ne yazık ki günümüze ulaşamamıştır.  

ŞEHRİMİN BANA SAĞLADIKLARI

ETKİNLİK 5-13
Karabük’te olmasını istediğiniz sosyal 
kültürel aktiviteler nelerdir? Yazınız.

Rehberlik	Araştırma	Merkezi

Karabük	Demir	Çelik	EnstitüsüKardemir	Ar-Ge	Merkezi
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Şehrimiz Karabük, ilçeleriyle beraber tarih, tabiat, ekonomi, kültür ve sanat gibi birçok alan-
da farklı güzellik ve değerlere sahip olduğu gibi spor alanında da zengin bir belleğe sahiptir. 
Cumhuriyet Kenti, Atatürk’ün veciz ifadesinde yer alan “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.” 
düsturunu kendine ilke edinmiştir. Özellikle demir ve çelik işletmelerinin kuruluş yıllarında te-
nis, futbol, yüzme, güreş, bisiklet, eskrim, boks ve at biniciliği gibi spor branşlarında kulüplerin 
kurulduğu şehrimizin spor hayatının Yenişehir Mahallesi merkezli geliştiği görülmektedir. Bu 
mahallede tenis, voleybol ve futbol sahaları, atış poligonu, yüzme havuzu, sinema ve tiyatro 
gibi sosyal aktivite sahaları bulunmaktaydı. 

KARABÜK’TE	SPOR

Kardemir Karabükspor 
1952 yılında kurulan Karabük Gençlik Kulübü, 17 Mayıs 1969 tarihinde Karabük 
Demir Çelik Spor Kulübü ile birleşerek Demir Çelik Karabükspor (1995’ten itiba-
ren Kardemir Karabükspor) oluşturulmuştur. Takımın renkleriyse demir cevherinin 
erimiş hali olan “kırmızı” ile erimiş çeliğin mamul hali olan “mavi”dir. 

Karabük ilinin tarihi ilçesi Safranbolu'da sporun geçmişi, il merkezi ve diğer ilçelere göre daha 
eskilere dayanır. Safranbolu' da kulüpler kurulmadan önce ata sporumuz güreş, halk tarafından 
sevilen ve yapılan bir spordur. Safranbolu' da ilk spor kulübü ise Cumhuriyetin kuruluşundan 
hemen sonradır (1926). "Yeşil Yurt" adı ile kurulan kulübün renkleri, kırmızı-yeşildir. Karabük 
merkezde ilk kulüp faaliyetini 1930’larda “Jokey Club” (Jokey Kulübü) adıyla İngilizler başlat-
mıştı. Karabük’te kurulan ilk futbol takımı, Karabük Demir-Çelik Spor Kulübü’dür. Fabrikalarda 
çalışmak için büyük şehirlerden gelen futbolcuların girişimiyle, özellikle de fabrikalarda görevli 
mühendis, memur, usta ve işçilerle Safranbolu Kaymakamı İhsan Hayri Kaya (1935-1939) ve 
Parti mutemedi Kadri Bey’in yardımlarıyla ve geniş bir faaliyet programıyla 1937’de kurulmuş-
tur. Kulübün renkleri gri-mavi olarak belirlenmiştir. 1938 yılından itibaren futbolda ismini du-
yuran Karabük Demir Çelik Spor Kulübü’nün antrenörlüğünü o tarihlerde işletme montajında 
görevli İngiliz Mr. Lain yapmıştır. 
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Günümüz Karabük'ünde Spor ve Amatör Kulüpler

2020 yılı itibariyle atıcılık, atletizm, badminton, boks olmak üzere Karabük’te 45 spor branşı fa-
aliyet göstermektedir. Karabük merkezde 50, Eflani ilçesinde 1, Eskipazar ilçesinde 3, Ovacık 
ilçesinde 1, Safranbolu ilçesinde 17 ve Yenice ilçesinde 6 olmak üzere il genelinde toplam 78 
kulüp bulunmaktadır.

Branşlara göre sporcu dağılımları şu şekildedir: Lisanslı 16 bin 718 erkek, 9 bin 749 kadın ol-
mak üzere toplam 26 bin 467 lisanslı sporcu bulunmaktadır. 2 bin 385 sporcu faal olarak devam 
etmektedir.

Çocuk ve gençleri spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı sağlamak ve toplumda 
spor kültürünün oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla il ve ilçelerde İl Spor Merkezleri ile 
Engelliler İl Spor Merkezleri açılmıştır. İlimizde ulusal liglerde 23 takımımız mücadele etmekte 
olup, 23 kadın ve 48 erkek olmak üzere 71 tane milli sporcumuz bulunmaktadır. 2019 yılında 

K. Karabükspor Tesisleri
Kulübün Y.D.Ç. İdman sahası, Hasan Doğan Sosyal Tesisleri ve iki spor kompleksi olmak üze-
re dört modern tesisi vardır. Stadyum Yenişehir semtindeki eski D.Ç. Yenişehir stadı yıkılıp 
yeniden yapılmıştır. 14 bin seyirci kapasiteli stat modern ışıklandırma tesislerine sahiptir. Stat 
Dr. Necmettin Şeyhoğlu adıyla anılmaktadır. Safranbolu'da içinde iki çim sahası bulunan bir 
stadyum ve 500 kişilik bir kapalı spor salonu vardır.

K. Karabükspor halen futbol, basketbol, voleybol, güreş, atletizm, hentbol, bedensel engelliler-
de basketbol branşlarında faaliyetlerini sürdürmektedir. Taraftar grubu, Mavi  Ateş olarak anılır. 
Mavi ateş adını Karabük'ün girişindeki Kardemir'in sönmeyen mavi ateşinden alır.

KARABÜK’TE SPOR

Karabük	Necmettin	Şeyhoğlu		Spor	Kompleksi

D. Ç. Karabük Spor, 1969-1970 sezonunda ilk kez profesyonel olarak Türkiye 3. Ligi beyaz 
grupta yer almıştır. 1992-1993 sezonunda play-off yükselme grubundan ilk defa bir ilçe takımı 
olarak Türkiye 1. Ligine çıkmıştır. Bir sene sonra 15 Mayıs’ta bugün bile akıllardan silinmeyen, 
hazin bir hatıra olarak, Zeytinburnuspor ile yaptığı maçta son dakikada kalesine atılan gol ile 
Türkiye 2. Ligine düşmüştür. Kardemir Karabükspor, 1996-1997 sezonunda tekrar Türkiye Ligi-
ne terfi etmişse de 1998-1999 sezonunda yeniden Türkiye 2. Ligine düşmüştür. Bundan sonra 
10 yıl Türkiye 2. Liginde mücadelesini sürdüren K. Karabükspor 2008-2009 sezonunda Türkiye 
1. Ligi şampiyonu olarak süper lige yükselmiş, 2009-2010 sezonunda süper ligde yer almıştır. 
Karabüksporumuz, bir dönem oynadığı UEFA maçlarında elde ettiği başarılarla sadece Kara-
bük’ün değil bütün Türkiye’nin gururu olmuştur.
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ilimizde 4 Türkiye şampiyonası, 1 bölge şampiyonası, 1 yarı final ve 8 grup müsabakaları dü-
zenlenmiştir. Tüm branşlarda; spor kulüplerimiz il dışı 128 organizasyona katılırken, okul takım-
larımız ise 20 il dışı organizasyonda çeşitli dereceler elde etmiştir. Karabük’teki okul sporları 
alanında 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında 325 minik A, 48 minik B, 145 küçük, 785 yıldız, 
bin 100 genç A ve 219 genç B kategorilerinde 3 bin 452 sporcu bulunmaktadır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine 
yönelik beden eğitimi derslerini yüzme öğrenerek değerlendirmeleri amacıyla 81 ilde başlatılan 
"Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında Karabük’te sürdürülen üç dönem sonunda 
bin 774 çocuğa yüzme dersleri verilmiştir. Karabük Gençlik Merkezinde 8 bin 919, Eskipazar 
Gençlik Merkezinde bin 178 üye bulunmakta, Ovacık Kamp Eğitim Merkezinde kış, bahar ve 
yaz kampları düzenlenmektedir. Bu kamplara bin 261 öğrenci katılmıştır.

Şehrimizde Geleneksel ve Güncel Spor Hizmetleri
Karabük ve çevresinde çocuk ve gençlerimize yönelik pek çok spor hizmeti sunulmaktadır. 
Şehrimizde eğitimini alabileceğiniz ve oynayabileceğiniz spor dallarına bakalım. En yaygın 
spor faaliyeti, futbol alanındadır. Atletizm dalında koşu, atlama, çekiç, cirit, disk ve gülle atma 
gibi dallar vardır. Şehrimizde yapılan motor sporları ise motosiklet yarışları, off-road ve atv 
olarak sayılabilir.
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Şehrimizdeki doğa sporları arasında kampçılık, trekking (doğa yürüyüşü), kaya tırmanışı, mağa-
racılık, dağcılık, oryantring, kanyoning ve hiking sayılabilir. Şehrimizde eğitimini alabileceğiniz 
uzakdoğu sporları; karate, kung-fu, judo, tekvando, kickboks, wushu, muaythai ve aikido'dur.

Güreş, okçuluk ve sayokan ise şehrimizdeki geleneksel spor dallarındandır.  Karabük’te en sık 
oynanan zeka sporları olarak satranç, dama, mangala ve kırktaş gibi oyunları gösterebiliriz. 
Bütün bunlar dışında şehrimizde bilardo, bisiklet, bowling,  paintball, bocce, kaykay, paten, te-
nis, binicilik, avcılık, atıcılık ve model uçakçılık gibi spor kolları da mevcuttur. Karabük’te salon 
sporlarından basketbol, voleybol, hentbol, masa tenisi, halter, eskrim, badminton, bilardo, fut-
sal, dart, jimnastik ve boks yer almaktadır. Şehrimizdeki su sporları arasında yüzme ve su topu 
vardır. Karabük’ün kış sporları ise özellikle Keltepe ve civarında yapılabilen kayak, snowboard 
ve kızaktır.

Bütün bu sporlarla ilgili bilgileri okullarımız, spor kulüpleri, Halk Eğitimi Merkezleri, Gençlik ve 
Spor Müdürlükleri ve spor salonlarından öğrenebilirsiniz.

Karabük, ülkemizin taşradaki ilk spor faaliyetlerinin başladığı 
yerler arasındadır.
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1. Kurutma kayası efsanes� �le b�l�nen �lçem�z
2. Esk�pazar'da geçm�şte yapılan yünden çuval ve k�l�m dokuma �ş�
3. Folklor alanında çalışmalar yapmış yörem�z �nsanı olan sanatçı
6. Adı Eflan� �le özdeşleşen ve özel günlerde yapılan yemek
7. Safranbolu'dak� en meşhur han
9. İç�ne safran,p�r�nç ve şeker katılarak yapılan yörem�z tatlısı

4. Safranbolu'da düzenlenen belgesel ve f�lm fest�val�n�n adı
5. Yörem�zde çam kozalağına ver�len �s�m
8. Karabük'ün,halk arasında kabul gören manev� kurucusu
10. Eflan�'de tar�h� b�r cam��
11. İl�m�z merkez�ndek� �l halk kütüphanes�n�n �sm�
12. Bay s�nema lakaplı yörem�z �nsanı olan f�lm yapımcısı

Soldan Sağa Yukarıdan Aşağıya

B U L M A C A
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http://karabuk.gov.tr/yenice-ilcesi
http://www.karabuk.gov.tr/eskipazar-ilcesi
https://karabuk.ktb.gov.tr/TR-63699/eskipazar.html
http://eskipazar.meb.gov.tr/www/ilcemiz-eskipazarin-tarihcesi/icerik/264
https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/karabuk/gezilecekyer/hadrianopolis-antik-kenti
https://www.unibilgi.net/karabuk-universitesi/
http://www.gezialemi.com/GeziAyrinti.asp?ID=757&SAYFA=1
https://www.frmtr.com/universite/4197857-karabuk-universitesi-tanitimi.html
http://karabuk.gov.tr/el-sanatlari.
https://www.cnnturk.com › Yerel Haberler › Karabük › Safranbolu  1 Eki 2019
https://karabuk.tarimorman.gov.tr
https://safranboluturizmdanismaburosu.ktb.gov.tr
http://bakkakutuphane.org
http://bakka.gov.tr
https://www.enerjiatlasi.com
https://www.ktb.gov.tr
https://www.ci.gov.tr
https://www.turkpatent.gov.tr
https://www.kgm.gov.tr
www.haberler.com
www.pusulagazetesi.com.tr
https://mpgm.csb.gov.tr/zonguldak---bartin---karabuk-planlama-bolgesi-i-82195
http://kutuphane.karabuk.edu.tr/index.aspx 
http://karabuk.kutuphane.gov.tr/        
http://www.edebiyatkultur.com/      
https://www.ktb.gov.tr/       
https://karabuk.ktb.gov.tr/         
http://www.eflani.bel.tr/        
http://www.ovacik.bel.tr/        
http://www.eskipazar.bel.tr/         
http://www.karabukyenice.bel.tr/karabukyenice/      
http://www.berhelturizm.com/destinasyon-nesebar--14
http://www.imo.org.tr
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ankaya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bulgar_(%C5%9Fehir)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Alabuga
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ohri
https://gezimanya.com/nessebar
https://tr.wikipedia.org/wiki/Nesebar
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bayan_%C3%96lgii_ili
https://gezimanya.com/olgii
https://gezimanya.com/GeziNotlari/kirgizistanda-ilk-durak-os
https://tr.wikipedia.org/wiki/O%C5%9F
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87erke%C5%9F
https://tr.wikipedia.org/wiki/Alia%C4%9Fa
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ke%C3%A7i%C3%B6ren
https://tr.wikipedia.org/wiki/Nurlat
https://tr.wikipedia.org/wiki/Amasra
https://bit.ly/2YctfF7

KAYNAKÇA



240 ŞehrimizKARABÜK

8 Yayın Kurulu
9 Yayın Kurulu
10 üst https://www.meisterdrucke.com/kunstwerke/500px/Felicien_baron_de_Myrba-

ch_Rheinfeld_-_Robinson_Crusoe_Building_his_First_Dwelling_1930_-_%28Meis-
terDrucke-318666%29.jpg

10 yuvarlak 1 Yayın Kurulu
10 yuvarlak 2 Yayın Kurulu
10 yuvarlak 3 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/10/Girls_Pla-

ying_Outside.jpg/320px-Girls_Playing_Outside.jpg
10 yuvarlak 4 Yayın Kurulu
10 yuvarlak 5 Yayın Kurulu
11 üst Yayın Kurulu
11 orta Yayın Kurulu
11 alt 1 Yayın Kurulu
11 alt 2 https://cdn1.ntv.com.tr/gorsel/nR8sCyjewUyioUtdiPQ0xw.jpg
12 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5d/Yoeruek18.jp-

g/400px-Yoeruek18.jpg
12 alt http://www.catalhoyuk.com/tr/sit/mimari
13 üst https://cdn.pixabay.com/photo/2019/05/12/22/11/galata-4199285_960_720.jpg
13 orta Yayın Kurulu
14 üst Yayın Kurulu
14 alt https://live.staticflickr.com/37/125222542_b54a01992a_z.jpg
14 alt Yayın Kurulu
15 alt Yayın Kurulu
15 alt https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Roman_bridge%2C_Cordo-

ba_%283%29_%2829805244896%29.jpg
16 orta 1 https://cdn.pixabay.com/photo/2018/07/14/15/16/medina-3537744_960_720.jpg
16 orta 2 https://www.pexels.com/photo/picture-of-eiffel-tower-338515/
17 https://www.pexels.com/tr-tr/fotograf/aksam-aydinlatilmis-bina-cami-1549326/
18 alt 1 https://www.karabuk.bel.tr/
18 orta Yayın Kurulu
18 alt 2 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Kapali_Carsi.jpg
19 orta https://www.karabuk.bel.tr/
19 alt https://www.karabuk.bel.tr/
20 21 https://www.karabuk.bel.tr/
22 orta https://www.karabuk.bel.tr/
22 alt Yayın Kurulu
23 orta http://afetyonetimi.kizilay.org.tr/UI/doc/raporlar/2010.pdf
23 alt https://15temmuzsehitleri.com
25 Yayın Kurulu
25 Yayın Kurulu
25 Yayın Kurulu
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25 Yayın Kurulu
25 Yayın Kurulu
26 1 Yayın Kurulu
26 2 https://www.pexels.com/ca-es/foto/adult-atencio-sanitaria-cirurgia-cura-de-la-sa-

lut-355934/
26 3 https://www.pexels.com/nl-nl/foto/achteraanzicht-backpack-daglicht-educa-

tie-207697/
26 4 Yayın Kurulu
26 5 Yayın Kurulu
26 6 Yayın Kurulu
26 7 Yayın Kurulu
26 8 Yayın Kurulu
26 9 Yayın Kurulu
26 10 Yayın Kurulu
26 11 Yayın Kurulu
26 11 Yayın Kurulu
27 1 Yayın Kurulu
27 2 https://www.star.com.tr/yasam/meteorolojiden-saganak-uyarisi-haber-1470409/
27 3 https://www.karabuknethaber.com/karabuk-sel-felaketinden-ilk-kareler-4924.html
27 4 Yayın Kurulu
27 5 Yayın Kurulu
27 6 Yayın Kurulu
27 7 Yayın Kurulu
27 8 http://www.enbursa.com/haber/otomobiller-iliski-yasayacak-61854.html
27 9 Yayın Kurulu
27 10 Yayın Kurulu
27 11 karabuk.bel.tr
27 12 Yayın Kurulu
28 https://www.pexels.com/photo/evening-night-ocean-reflection-407036/
29 1 https://www.karabuk.edu.tr/
29 2 Yayın Kurulu
29 3 Yayın Kurulu
29 4 https://www.kardemirkarabukspor.org.tr/
29 5 http://safranbolu.bel.tr/haber/sakem-de-kursiyerler-meslek-ediniyor
30 1 Yayın Kurulu
30 2 https://pixabay.com/pl/photos/architektura-miasta-hotel-niebo-3305034/
30 3 https://www.haberturk.com/arcelik-cerkezkoyde-500-milyon-tllik-yatirimla-gelece-

gin-akilli-televizyon-fabrikasini-kurdu-2190460-ekonomi
30 4 https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/25613dijital-bulten-1pdf
30 5 http://www.marmaray.gov.tr/
30 6 https://www.trthaber.com/resimler/1030000/1030981.jpg
31 https://pixabay.com/es/photos/terremoto-escombros-colapso-1665898/
32 Yayın Kurulu
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Sayfa Görsel Kaynakça
33 alt 1 Yayın Kurulu
33 alt 2 https://www.trthaber.com/
34 Yayın Kurulu
35 1 https://www.ankara.bel.tr
35 2 https://www.kocaeli.bel.tr
35 3 http://sivas.bel.tr
35 4 Yayın Kurulu
35 5 http://www.antalya.bel.tr/
36 üst 1 Yayın Kurulu
36 üst 2 https://www.trthaber.com/
36 orta https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/yalova/gezilecekyer/yuruyen-kosk
37 üst https://www.karabuk.edu.tr/
37 orta 1 https://www.karabuk.edu.tr/
37 orta 2 https://www.karabuk.edu.tr/
40 https://seosektor.com/images/blog/harita.png
40 https://earth.google.com/web/@41.1858113262599002275.0813221a7469.80132444d

35y65.44441638h60.0005165t360r
41 Mehmet Erdem Arşivi
41 Yayın Kurulu
42 Yayın Kurulu
42 Yayın Kurulu
42 Yayın Kurulu
43 Yayın Kurulu
43 Yayın Kurulu
43 Cemil Belder Arşivi
43 Yayın Kurulu
43 Yayın Kurulu
43 Yayın Kurulu
44 Yayın Kurulu
44 Yayın Kurulu
45 https://www.karabuknethaber.com/wp-content/uploa-

ds/2016/12/20161214AW929144_01.gif
45 Yayın Kurulu
46 Yayın Kurulu
46 Yayın Kurulu
47 Yayın Kurulu
48 Yayın Kurulu
48 Yayın Kurulu
49 Yayın Kurulu
49 Yayın Kurulu
49 Yayın Kurulu
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49 Yayın Kurulu
50 http://www.pusulagazetesi.com.tr/image/assets/fotogaleri/162_107473_canti2.jpg
50 Karabük Foto-Fest 2019 Arşivi
51 Cemil Belder Arşivi
52 http://smyo.karabuk.edu.tr/images/galeri/photos/Yuksekokulda_Yasam/002.jpg
52 https://www.karabuk.bel.tr/images/projelerimizresim/14122017_kentmeydanik.jpg
53 http://yenikarabukhaber.com/wp-content/uploads/2019/09/celtik.jpg
53 Yayın Kurulu
53 Yayın Kurulu
53 Yayın Kurulu
53 Yayın Kurulu
54 http://www.karabukyenice.bel.tr/KarabukYenice/upload/20110421_6450921893.JPG
54 https://i2.milimaj.com/i/milliyet/75/1200x675/5c8d3e3445d2a09f10777db7.jpg
55 https://mo.ciner.com.tr/assets/images/v4/deprem/turkiye-deprem-tehlike-haritasi.png
56 https://sites.google.com/site/ercyetkiner/karabuk-custom-size-612-459.jpg
56 https://sites.google.com/site/ercyetkiner/karabuk-custom-size-612-459.jpg
57 Yayın Kurulu Arşiv
58 Yayın Kurulu
58 https://www.facebook.com/427094130771847/posts/655735294574395/
59 https://i2.cnnturk.com/i/cnnturk/75/0x0/5d4c440779da3e1e881de318.jpg
60 Yayın Kurulu Arşiv
60 Yayın Kurulu
61 Yayın Kurulu
62 Yayın Kurulu Arşiv
62 Yayın Kurulu Arşiv
62 Yayın Kurulu Arşiv
63 Yayın Kurulu Arşiv
66 Yayın Kurulu Arşiv
66 Yayın Kurulu Arşiv
67 Yayın Kurulu Arşiv
67 Yayın Kurulu
67 Yayın Kurulu
67 https://gezilecekyerler.com/wp-content/uploads/2017/03/Ovac%C4%B1k-Mer-

kez-681x382.jpg
68 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Heinrich_Kiepert._Asia_citeri-

or.Paphlagonia.jpg
68 Yayın Kurulu
68 Yayın Kurulu
68 Yayın Kurulu
68 Yayın Kurulu
69 Yayın Kurulu
69 Yayın Kurulu
69 Yayın Kurulu
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69 Yayın Kurulu
69 Yayın Kurulu
70 Yayın Kurulu
70 Yayın Kurulu
70 Yayın Kurulu
70 https://nereye.com.tr/wp-content/uploads/2019/02/ibni-batuta-gezisi-1.jpg
70 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Evlija_Cselebi.jpg
71 Yayın Kurulu
71 Yayın Kurulu
71 Yayın Kurulu
71 Yayın Kurulu
72 Yayın Kurulu Arşivi
72 https://www.canakkaleicinde.com/wp-content/uploads/2015/08/yahya-cavus.jpg
72 https://www.canakkaletravel.com/images/author-post/nail-memik.jpg
72 Yayın Kurulu Arşivi
72 Yayın Kurulu Arşivi
73 http://istamonu.com/haberresimleri/r6-20.1.jpg
73 https://gencdergisi.com/resimler/veriresimleri/efendi.JPG
73 Yayın Kurulu Arşivi
73 Yayın Kurulu Arşivi
74 https://pbs.twimg.com/media/DfUZc5eWkAAmjeg.jpg
74 Yayın Kurulu Arşivi
74 http://nuridemiragcpal.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/34/16/765514/resim-

ler/2019_07/k_17134729_nuri_demiraY_1600_x_890.jpg
74 https://d1k5w7mbrh6vq5.cloudfront.net/images/cache/eb/32/c4/eb32c4b2dad646a-

8d2744efd-5d90c862.jpg
74 https://www.netgaste.com/sites/243/uploads/2019/09/25/karabuk-ismet-inonu-ce-

lal-bayar-karabuk-341937-1569359496.jpg?
74 http://www.sosyalpaylar.com/uploads/123e970f75.jpg
75 http://www.ereglininsesi.net/image/assets/fotogaleri/162_7973_sureyya-10.jpg
75 https://www.karabuk.bel.tr/images/fotogaleri/eskikarabuk_14.jpg
76 https://aday.kastamonu.edu.tr/images/2018/haber/2842/kastamonu-28.jpg
76 Yayın Kurulu
77 Yayın Kurulu
77 https://www.kulturportali.gov.tr/repoKulturPortali/Dokumanlar/14.BoluGolcukTabiat-

ParkiFoto.FazilKaraduman_20160222100253077.jpg
78 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/%C3%87ank%C4%B1r%C4%-

B1_%28Kaleden%29.jpg
78 https://farm9.static.flickr.com/8246/8581258436_a9a6e0fc97_b.jpg
78 https://www.aliagamedya.com/images/haberler/2018/10/Serkan-At%C4%B1c%C-

C%A7-min.jpg
78 https://mapio.net/images-p/40039591.jpg
79 https://www.bkstravel.com.tr/wp-content/uploads/2019/10/17-ne%C5%9Fet-er-

ta%-C5%9F-kongre.jpg
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79 https://www.duzce.co//king-include/uploads/2018/07/dji_0005-1105491649.jpeg
79 http://protatarstan.ru/wp-content/uploads/2017/11/1-14-3.jpg
79 https://www.ferhatgungor.com/wp-content/uploads/2014/06/amasragenel.jpg
80 https://www.mednsf.org/wp-content/uploads/2018/04/2.jpg
80 https://www.ferhatgungor.com/wp-content/uploads/2014/06/amasragenel.jpg
80 https://b1.culture.ru/c/745281.jpg
80 https://alabuga.ru/upload/resize_cache/iblock/acc/900_640_1/adts-_2_.jpg
81 https://www.kosova-sot.info/uploads/kosova-sot/images/2019/May/22/auto_ohrid-1-

600x3601558523451.jpg
81 https://blog.sunmaster.co.uk/wp-content/uploads/2015/07/nessebar-bulgaria.jpg
81 https://silkroadexplore.com/wp-content/uploads/2014/07/Kyrgyzstan-22_Alexan-

der-Sac.jpg
81 https://farm9.static.flickr.com/8246/8581258436_a9a6e0fc97_b.jpg
82 Yayın Kurulu
83 Yayın Kurulu Arşiv
84-
85

Yayın Kurulu

86 Yayın Kurulu
87 Yayın Kurulu Arşivi
87 http://www.ereglisahil.com/image/haber/12771_1501104150-ikz-karab--k---stasyonu.

jpg
87 https://i.pinimg.com/originals/16/39/b7/1639b747693033cc12f9b2455c42cca9.jpg
88 https://foto.haberler.com/haber/2019/05/10/kardemir-ilk-ceyrekte-67-milyon-tl-kar-el-

de-e-12034963_o.jpg
88 Yayın Kurulu
88 Yayın Kurulu
88 Karabük Valiliği Karabük Fest 2019 Arşivi
88 http://www.gurmen.com.tr/storage/media/castle/0001/01/thumb_513_castle_large.

jpeg
89 Yayın Kurulu
89 http://www.santoz.net/images/firma/1080/galeri/k_0cbf61728cdd4d56be32303a-

a3a33351_img20180412wa0061.jpg
89 https://www.stoneadd.com/photo/quarry/photo_20170211_1358312017826154416.jpg
90 https://imgs.stargazete.com/imgsdisk/2017/09/13/130920171825488775093_2.jpg
90 https://www.yesilhaber.net/wp-content/uploads/2017/09/enerjisa-e1505473241696.jpg
91 https://i4.hurimg.com/i/hurriyet/75/1200x675/55ea7a9df018fbb8f882a08a.jpg
91 http://karabukmeydanhaber.com/wp-content/uploads/2019/10/AW815688_03.jpg
92 https://i2.cnnturk.com/i/cnnturk/75/1200x0/5d9380bdc8c3731bc0b2c7b2.jpg
93 https://www.bakab.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/SAFRANBOLU-maxresdefa-

ult-1280x720.jpg
93 Yayın Kurulu
93 Yayın Kurulu
94 Yayın Kurulu
94 Yayın Kurulu
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94 Yayın Kurulu
95 Yayın Kurulu
95 Yayın Kurulu
96 https://www.floridamilk.com/_resources/images/content/header-01-smaller.jpg
96 https://cdn157.picsart.com/228168642049202.jpg
96 https://www.getfea.com/wp-content/uploads/2019/05/bc-forest-industry-can-expe-

ct-the-loss-of-another-12-sawmills-over-next-decade-analyst-estimates.jpg
96 https://www.podcastscience.fm/wp-content/uploads/2012/03/01_opportune.jpg
96 Yayın Kurulu
96 http://www.gundem67.com/images/resize/100/656x400/haberler/46333_resi-

zed-0c4a5-1758-tur-picture-20160916-9474809-9474805.jpg
96 https://www.sarkpostasi.com/wp-content/uploads/2018/10/endustri_cam_metal_celik.

jpg
96 https://i2.cnnturk.com/i/cnnturk/75/1280x720/56b1bb25cbbf342528385ff2.jpg
96 http://www.diken.com.tr/wp-content/uploads/2019/11/kbu.jpg
97 https://www.kulturportali.gov.tr/repoKulturPortali/large/SehirRehberi//TurkMutfa-

gi/20190508134131820_bandirma.jpg
97 Yayın Kurulu
97 http://ozerimlokumlari.com/images/galeri/ozerim_lokumlari%20(13)-001.JPG
97 Yayın Kurulu
98 Yayın Kurulu
99 Yayın Kurulu
99 Yayın Kurulu
100 Yayın Kurulu
100 Hüseyin Karataş Arşivi
100 Yayın Kurulu
100 Yayın Kurulu
101 https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ8SPP3kIN2ilAcmDzYR-

r_-mysZuNRXuOo9dGzSkS7VTdN4B6fafQ&s
101 Yayın Kurulu
101 Yayın Kurulu
101 http://image.pngline.com/1327/13272682/tentene-dantel-2011.jpg
102 https://www.safranboluburada.com/Images/Urun/14092017002005.jpeg
102 Yayın Kurulu
102 Yayın Kurulu Arşivi
102 http://d.habersitesi.com/other/2019/10/08/kayseride-baba-meslegi-olan-sobaciligi-de-

vam-ettiren-mustafa-emre-001.jpg
102 Yayın Kurulu Arşivi
103 Yayın Kurulu Arşivi
104 http://www.egepostasi.com/galeri_photo/20191031_K6T2P855Z4.jpg
104 Yayın Kurulu
104 Yayın Kurulu
105 http://batikaradeniz.gov.tr/wp-content/uploads/2019/06/DSC5377-2000x1333.jpg
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105 http://2.bp.blogspot.com/-jXBH4lRbGts/VPIdRk99bvI/AAAAAAAAMfk/RkswDaIcYiA/
s1600/IMG_4565.JPG

105 http://ovacikdernegi.org/Galeri/EWBGLEJOTMRWBUZEJCHM27.JPG
106 Yayın Kurulu
106 Yayın Kurulu
106 Yayın Kurulu
106 Yayın Kurulu
108 Yayın Kurulu
108 https://gezginsitesi.com/wp-content/uploads/2020/01/Karab%C3%BCk-keltepe-ka-

yak-merkezi-fiyatlar%C4%B1.jpg
108 Yayın Kurulu
108 Yayın Kurulu Arşivi
109 Yayın Kurulu
110 Yayın Kurulu
110 https://gulevisafranbolu.files.wordpress.com/2011/10/dsc_0176.jpg
110 https://www.safranboluevleri.net/wp-content/uploads/2019/02/safranbolu-demirci-

ler-%C3%A-7ar%C5%9F%C4%B1s%C4%B1.jpg
110 Yayın Kurulu
111 Yayın Kurulu
111 Yayın Kurulu
111 Yayın Kurulu
111 Yayın Kurulu
112 Yayın Kurulu
112 Yayın Kurulu
112 Yayın Kurulu
113 Yayın Kurulu
113 Yayın Kurulu
113 Yayın Kurulu
113 Yayın Kurulu
114 Yayın Kurulu
114 Yayın Kurulu
115 Yayın Kurulu
115 Yayın Kurulu
115 Yayın Kurulu
116 Yayın Kurulu
116 Yayın Kurulu
116 Yayın Kurulu
116 Yayın Kurulu
116 Yayın Kurulu
116 Yayın Kurulu
117 Yayın Kurulu
117 Yayın Kurulu
117 Yayın Kurulu
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117 Yayın Kurulu
118 Yayın Kurulu
118 https://suatakdag.files.wordpress.com/2013/12/fay-hatlarc4b1.jpg
119 https://bakka.gov.tr/assets/96.jpg
119 http://karabukmeydanhaber.com/wp-content/uploads/2017/01/man%C5%9Ft.-yan%-

C4%B1-4-768x432.jpg
120 https://cdn.r10.net/editor/95252/35688a8de3cdafc305e69d47957cbcb1.png
120 https://i.ytimg.com/vi/_viAddE72gw/maxresdefault.jpg
122 https://thesteppingstonesgroup.com/wp-content/uploads/2019/02/school-1634755-

1024x958.jpg
124 https://www.ekoyapidergisi.org/images/addo3_1502276857.jpg
125 Yayın Kurulu
125 Yayın Kurulu
126 Yayın Kurulu
126 https://www.karabuk.bel.tr/images/fotogaleri/03122019-kitapkafe-16.jpg
126 Yayın Kurulu
127 Yayın Kurulu
127 http://www.kutupanne.com/wp-content/uploads/2017/02/16427272_34570457916240

9_8627159806674936122_n.jpg
127 http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/78/03/714579/resim-

ler/2016_08/25125516_kkboyutlu4.jpg
128 Yayın Kurulu
128 Yayın Kurulu
128 Yayın Kurulu
129 Yayın Kurulu
130 Yayın Kurulu
130 Yayın Kurulu
131 Yayın Kurulu
131 Yayın Kurulu
131 Yayın Kurulu
131 Yayın Kurulu
131 Yayın Kurulu
131 Yayın Kurulu
132 Yayın Kurulu
132 http://www.karesavm.com.tr/magaza/images/bt_media/images/large/837728900f6ca-

8a2441f-5fac8f7113a3.jpg
132 https://www.cicekyapi.com.tr/wp-content/uploads/2019/05/ONEL-ALI%C5%9EVER%-

C4%B0%-C5%9E-MERKEZ%C4%B0.jpg
132 Yayın Kurulu
133 https://karabuk.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_05/17134329_IMG-20190516-

WA0031.jpg
133 https://karabuk.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_05/23142643_DSC_0262.jpg
135 Yayın Kurulu
135 https://www.karabuknethaber.com/wp-content/uploads/2019/04/GFGFGG.jpg
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135 Yayın Kurulu
135 https://www.karabuk.bel.tr/images/haberresim/28072019-bahaddingazi-1.jpg
135 http://www.karabukfest.com/wp-content/uploads/2019/10/neden12.jpg
136 Yayın Kurulu
136 Yayın Kurulu
137 Yayın Kurulu
137 http://www.bulakonline.net/saray/saray18.jpg
137 Yayın Kurulu
137 https://www.bakab.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/BULAK-20181212_134405.jpg
137 http://www.karabukkulturturizm.gov.tr/Resim/227868,yeniehircamiijpg.png?0
138 Yayın Kurulu
138 Yayın Kurulu
138 Yayın Kurulu
138 Yayın Kurulu
139 Safranbolu Kaymakamlığı Görsel Arşivi
139 Safranbolu Kaymakamlığı Görsel Arşivi
139 Safranbolu Kaymakamlığı Görsel Arşivi
139 Safranbolu Kaymakamlığı Görsel Arşivi
140 Yayın Kurulu
140 Yayın Kurulu Arşivi
140 http://karabukmeydanhaber.com/wp-content/uploads/2018/07/man%C5%9Fet-2-3.jpg
141 Yayın Kurulu
141 Yayın Kurulu Arşivi
141 Yayın Kurulu
141 Yayın Kurulu
142 Yayın Kurulu
143 Yayın Kurulu
143 Yayın Kurulu
143 Yayın Kurulu
144 Yayın Kurulu
144 Yayın Kurulu
144 Yayın Kurulu
145 Yayın Kurulu
145 Yayın Kurulu
145 Yayın Kurulu
145 Yayın Kurulu
146 Yayın Kurulu
146 Yayın Kurulu
147 Yayın Kurulu
147 Yayın Kurulu
147 Yayın Kurulu
148 Yayın Kurulu
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148 Yayın Kurulu
148 Yayın Kurulu
148 Yayın Kurulu
149 Yayın Kurulu
149 Yayın Kurulu
150 Yayın Kurulu
150 Yayın Kurulu
150 Yayın Kurulu
150 Yayın Kurulu
151 https://d1bvpoagx8hqbg.cloudfront.net/originals/karabuk-city-11140ea-

5ed3431524b649d-91f83329ef.jpg
151 http://www.360safranbolu.com/fotografgalerisi/uploads/Koylerimiz/g0041751yazikoy1.

jpg
151 Yayın Kurulu
152 Yayın Kurulu
152 Yayın Kurulu
153 Yayın Kurulu
154 https://foto.haberler.com/haber/2014/02/11/eskipazar-da-kis-cicekleri-acti-5655670_o.

jpg
155 https://i.ytimg.com/vi/MLCjRbZ3Ic0/hqdefault.jpg
155 https://i.ytimg.com/vi/wm9MBkrxc88/maxresdefault.jpg
155 Yayın Kurulu
156-
157

https://www.bakab.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/%C3%87%C3%96T%C4%-
B0%C3%-96REN.jpg

158 Yayın Kurulu
158 Yayın Kurulu
159 Yayın Kurulu
160 Yayın Kurulu
160 Yayın Kurulu
160 Yayın Kurulu
162 Yayın Kurulu Arşivi
162 Yayın Kurulu Arşivi
162 Yayın Kurulu Arşivi
162 Yayın Kurulu Arşivi
163 http://www.oktayaras.com/images/yazarfoto/abdurrahman%C5%9Feref00023ydk.jpg
163 Yayın Kurulu Arşivi
164 https://cdn.yeniakit.com.tr/images/news/625/mehmet-ali-sahin-189be2.jpg
164 https://www.edirne.bel.tr/images/habergaleri/1339487.jpg
164 Yayın Kurulu
164 https://lh5.googleusercontent.com/proxy/fhZwIYYoq8C1MfSxktlbVXq8Fvqu5msdU-

aF3qYW-jXga-aXIz-hN9oiGmNJcgaYJusUqOTirIx7iHu9hvkeqh7Me-7Grqqr7ByF0ry-
mU8wTQGV5E7HD5wfKn

164 https://www.batikaradeniz.net/
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164 https://admin.biyografya.com/_docs/photos/bd794ce2b8ac8998b4a5bbe3bbaea539.
jpg

164 https://i.ytimg.com/vi/PsZVhiyZIlI/maxresdefault.jpg
164 https://cdnuploads.aa.com.tr/uploads/Contents/2020/01/24/thumbs_b_c_63398be-

157b03a129731249f0120bbef.jpg?v=160538
165 https://i.ytimg.com/vi/gOzYNPemYgk/maxresdefault.jpg
165 https://www.akdogan.gen.tr/wp-content/uploads/2018/01/02022013233549.jpg
165 https://admin.biyografya.com/_docs/photos/1d46006feec33c5e455531de6d576098.

jpg
165 https://i0.wp.com/sinematikyesilcam.com/wp-content/uploads/2013/01/KPT-MEH-

METCIK-KIBRIS-HAREKATI-TEMALI-KARTPOSTAL__51037869_0.jpg
166 Yayın Kurulu
166 Yayın Kurulu Arşivi
166 https://pbs.twimg.com/profile_images/684463060535361536/Flvw09A9_400x400.jpg
166 http://www.3nisan.com/files.php?file=hur_kalyoncu_326888512.png
166 Yayın Kurulu
166 http://safranbolu.bel.tr/uploads//1569599497.jpeg
166 https://images.gr-assets.com/authors/1391318586p8/7810744.jpg
166 http://cumhuriyetanadolulisesi78.meb.k12.tr/tema/idari_personel/mustafa-a-

car_189508.html
166 https://senolsusoy.tr.gg/RES&%23304%3BMLER&%23304%3BM/kat-5.htm
166 http://www.mehmetkutukcuoglu.com/wp-content/uploads/2015/07/sadi-yaver-ata-

man-suleyman-senel-imzali__38923272_0.jpg
166 https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr/madde/EK-1/ataman-adnan-1.jpg
167 Yayın Kurulu Arşivi
167 http://www.kanalben.com/images/upload/5b16a1e0e7aa3c1108570cf5.jpg
167 -http://1.bp.blogspot.com/-hkDdJE4AQhI/T5-d_NIFhqI/AAAAAAAAIMw/v3pk28jenhI/

s1600/Necdet-Tosun_KP-Siyah-Beyaz-Artist.jpg
167 https://www.murekkephaber.com/images/haberler/2019/01/leyla-gencer-kimdir.jpg
167 https://odatv.com/images/resimler/KRY_5240%20copy.jpg
167 https://i4.hurimg.com/i/hurriyet/75/1200x675/5a54d51018c77425d86c9bd2.jpg
167 https://mediacdns.karnaval.com/media/artist_media/3112/biography_1280x720/pho-

to_3112_0.jpg?v=101117025847
167 https://www.pinarrestaurant.com.tr/tr/wp-content/uploads/Zeki_Ce-

tin-e1412941724125.jpg
167 https://img.sondakika.com/haber/845/survivor-sampiyonu-nihat-altinkaya-unutul-

maz-8414845_x_o.jpg
167 https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQrWhdFRV4XQia72Ppo4e-

OZIvKlQd-5LirQabBrYIOKsnFx9t0RK&s
167 https://www.akdenizgercek.com/files/gurata-gorevden-alindi_1489494983.jpg
167 https://www.teve2.com.tr/programlar/guncel/ezgi-sertelle-kadinlar-bilir/bolumler
167 https://scontent.fesb6-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/s960x960/12841323_10153621057553

732_1455272593385920414_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_sid=85a577&_nc_ohc=8Wkz-
lQmeMcYAX9nUS5v&_nc_ht=scontent.fesb6-1.fna&_nc_tp=7&oh=d439ba4c05e8a-
55964a6a8cb9bdd4913&oe=5F06FB03
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168 https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/04/iecrop/turker-inanog-
lu-1_16_9_1522911731.jpg?v=2331020

168 Yayın Kurulu Arşivi
169 https://image.yenisafak.com/resim/imagecrop/2019/10/07/11/40/resized_2b456-a-

2b7cba5saracoglu2.jpg
169 https://www.batikaradeniz.net/wp-content/uploads/2019/06/FATMA-%C5%9EAK%-

C4%B0R-1.jpg
169 https://admin.biyografya.com/_docs/photos/28c0297c029e3aa5f41520741b9d3d07.jpg
169 https://lh6.googleusercontent.com/proxy/ts-ebzcTfHUPnI9DKSvk5xCFTQFfiid-

zELjs7pWYIvqsE8Ob-3KKUAU5tqTYw4tt26aLekXiLz10Otjlp8SAMav2Oj7CfBCKUt-
7KiYZSGsl_V67_900e7o-0tqmXw-P1mG1-ueliXFPRShT55SbYtg

169 https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR0GtxHUED04IPN3vm-
g1yxyzGkn-5jpf_WxzbbVEtJVH6RRCix9a2Q&s

169 https://www.facebook.com/profdrmustafakaratas/photos
169 https://www.aktuelarkeoloji.com.tr/thumb.php?p=CF/CP/Cont_463_01-07-

2011_212358.jpg&w=500
169 https://kstu.edu.tr/kstu-file/uploads/elif-cepni1.jpg
169 https://i.ytimg.com/vi/kexqk-R2mEU/maxresdefault.jpg
169 https://medicalparkinternational.com/gallery/Doctors/190010/190010.jpg
169 https://www.facebook.com/kemalettin.ucanok/photos_all
169 https://tde.iku.edu.tr/tr/turk-dili-edebiyati-bolumu-akademik-kadro
170 https://cdnuploads.aa.com.tr/uploads/Contents/2019/12/07/thumbs_b_c_e1f92ba-

2f5081ad3a29b4fabad653aae.jpg?v=144333
170 https://kayserispor.gen.tr/macdetay.php?mac_id=1159&e=63172 https://cdnuploads.

aa.com.tr/uploads/Contents/2019/10/08/thumbs_b_c_3d4903bde12c-5d7912c-
26c4e73fdd0ff.jpg

170 http://yenikarabukhaber.com/wp-content/uploads/2017/02/aksu.jpg
170 https://media04.ligtv.com.tr/img/news/2014/5/02/efer.jpg
170 https://img.fanatik.com.tr/img/78/740x418/5d6f7a2766a97c48dc26bac5.jpg
170 https://img.fanatik.com.tr/img/78/740x418/5b0e5afb66a97c4350d5bc4c.jpg
170 http://www.turkiyetaekwondofed.gov.tr/images/pta2018/alicanozcan_b.jpg
170 Yayın Kurulu Arşivi
170 Yayın Kurulu Arşivi
170 Yayın Kurulu Arşivi
170 https://cdn.ntvspor.net//C/I//781/emel_DE56L.jpg?&w=940&mode=carve
170 http://bolgeninsesigazetesi.com/wp-content/uploads/2019/10/Bilek-guresinde-bir-nu-

mara-olmak-istiyor-2.jpg
171 https://cdnuploads.aa.com.tr/uploads/Contents/2019/12/07/thumbs_b_c_e1f92ba-

2f5081ad3a29b4fabad653aae.jpg?v=144333
171 https://www.murekkephaber.com/images/haberler/2019/01/leyla-gencer-kimdir.jpg
171 Yayın Kurulu Arşivi
171 http://www.mehmetkutukcuoglu.com/wp-content/uploads/2015/07/sadi-yaver-ata-

man-suleyman-senel-imzali__38923272_0.jpg
171 https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/04/iecrop/turker-inanog-

lu-1_16_9_1522911731.jpg?v=2331020
172 Yayın Kurulu
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172 Yayın Kurulu
173 Yayın Kurulu
173 Yayın Kurulu
174 https://i.ytimg.com/vi/oECtkjQIGeg/maxresdefault.jpg
175 https://i.ytimg.com/vi/xovu8u8Kq3Q/maxresdefault.jpg
175 https://yeniufukgazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2019/01/saya-gezme-Small.jpg
176 https://i.ytimg.com/vi/wdjlqVdMY88/maxresdefault.jpg
176 Yayın Kurulu
177 Hüseyin KARATAŞ Arşivi
178 https://www.kostumpartim.com/images/products/00/02/21/221_buyuk.jpg
178 https://i.arkeolojikhaber.com/pool_file/2018/38/90927_safranbolu-dugunleri.jpg
178 Yayın Kurulu
178 Yayın Kurulu
178 Yayın Kurulu
179 https://d10fbf87uv1xiy.cloudfront.net/584/kicerik/23493/135318.jpg
179 Yayın Kurulu
179 Yayın Kurulu
179 Yayın Kurulu
180 Yayın Kurulu Arşivi
180 https://www.kulturportali.gov.tr/repoKulturPortali/small/25022013/7d191c76-4e17-

4328-95c4-87ce20f490ba.JPG
181 Yayın Kurulu
182 Yayın Kurulu Arşivi
182 Yayın Kurulu Arşivi
182 http://haberciniz.biz/ozel-haber-kara-lastikler-teknolojiye-boyun-egmiyor-3329757h.

htm
184 https://cokgezenadam.com/wp-content/uploads/2017/04/Safranboluda-Nere-

de-Ne-Yenir-Safran-Konak-800x600.jpg
185 https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/karabuk/neyenir/butun-et-yemegi-
185 http://4.bp.blogspot.com/-JGXs8d7Hs80/Ufz2_QaQ9aI/AAAAAAAAHdY/5AjW87RC-

MQo/s1600/piruhi.jpg
185 https://www.kulturportali.gov.tr/repoKulturPortali/large/SehirRehberi//TurkMutfa-

gi/20190508153356193_kesliyayim.jpg
186 https://www.safranbolulezzetleri.com/Uploads/UrunResimleri/buyuk/safranbolu-

nun-cevizli-ve-tereyagli-bakla-5372.jpg
186 http://howtoistanbul.com/wp-content/uploads/2013/08/SafranliZerde.jpg
186 https://www.megayildiz.com.tr/resimler/b-2018-04-26-S9PDBIV8CP.jpg
186 https://www.kulturportali.gov.tr/repoKulturPortali/large/uploads/resim-068.jpg
187 http://www.baglarmesrubat.com.tr/baglarsade.html
187 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/images/Resources/2013/11/23/700x105802_si-

mit_1.jpg
187 http://www.tumyemekler.net/wp-content/uploads/Screenshot_2017-03-26-12-24-07-1.

png
188 https://i2.haber7.net//haber/haber7/photos/2018/26/BCJyd_1530002651_212.png
188 http://imgim.com/bandirma-yapilisi.jpg
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189 http://ovacikdernegi.org/Galeri/DIAFKQINSXQVAFYDIWGL39.JPG
189 https://www.efsanetarifler.com/uploads/recipes/881/cilbir-yogurtlu-yumurta-tarifi.jpg
189 https://cokgezenadam.com/wp-content/uploads/2017/04/Safranboluda-Nere-

de-Ne-Yenir-Safran-Konak-800x600.jpg
190 http://www.yemektarifi.com/wp-content/uploads/2018/04/tavuklu-banduma-kastamo-

nu-muftagi-tarifi.jpg
190 http://4.bp.blogspot.com/-JGXs8d7Hs80/Ufz2_QaQ9aI/AAAAAAAAHdY/5AjW87RC-

MQo/s1600/piruhi.jpg
191 https://aregem.ktb.gov.tr/Resim/120017,sepetcilik.png
191 Yayın Kurulu Arşivi
191 Yayın Kurulu Arşivi
191 Yayın Kurulu Arşivi
192 Karabük Valiliği Foto Fest 2019 Arşivi
192 Yayın Kurulu
192 Yayın Kurulu
193 Yayın Kurulu
194 https://cdn1.dokuzsoft.com/u/simurg/img/b/e/n/en-guzel-masallari-ile-keloglan55c-

b316a3b2dfab23e6b4532c7f3dc0a.jpg
195 Yayın Kurulu
196 Yayın Kurulu
197 Yayın Kurulu
198 Yayın Kurulu
199 Yayın Kurulu
201 Yayın Kurulu Arşivi
201 Yayın Kurulu Arşivi
201 Yayın Kurulu Arşivi
201 Yayın Kurulu Arşivi
201 Yayın Kurulu Arşivi
201 Yayın Kurulu Arşivi
201 Yayın Kurulu Arşivi
201 Yayın Kurulu Arşivi
202 Yayın Kurulu
203 https://images.app.goo.gl/8yhRGbPfQVWrULgL9
203 https://www.cekmekoycocuk.com/dosyalar/oresim/201607200213_43261.jpg
204 Yayın Kurulu
204 https://www.mortilki.com/wp-content/uploads/2019/05/bes-tas-oyunu.jpg
205 Yayın Kurulu
208-
209

https://www.masaloku.xyz/wp-content/uploads/2017/10/bencil-dev.jpg

210 Yayın Kurulu Arşivi
210 Yayın Kurulu Arşivi
211 Yayın Kurulu Arşivi
211 Yayın Kurulu Arşivi
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213 https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr/madde/EK-1/ataman-sadi-yaver-1_m.jpg
214 Yayın Kurulu Arşivi
215 Yayın Kurulu Arşivi
215 Yayın Kurulu
215 http://www.ulukavak.net/PDF_2/13.pdf
216 Yayın Kurulu Arşivi
218 https://yerliara.com/wp-content/uploads/2019/11/KARDEMI%CC%87R.jpg
219 https://foto.sondakika.com/haber/2014/07/07/karakaya-da-2-bin-30-metrelik-koprude-

gorsel--6232992_o.jpg
219 Yayın Kurulu Arşivi
220 https://cdn.neredekal.com/bolge/aliaga/400x300/aliaga.jpg
220 https://www.erdemir.com.tr/sites/1/upload/images/b/2002-130.png
220 https://images.maileon-static.com/c/V97BvsuUj59cCWNPPh0EJQ
220 https://foto.haberler.com/haber/2017/09/22/mus-seker-fabrikasi-dogalgazli-siste-

me-gecti-10055690_amp.jpg
220 https://www.snr.com.tr/wp-content/uploads/2018/05/slider-istanbul-shipyard.jpg
220 https://i.borsagundem.com/2/679/400//files/2016/4/7/1007456/1007456.jp-

g?v=1584041043
221 https://image-store.slidesharecdn.com/6b7484bc-2273-4974-8c7c-31b8e8b0255e-ori-

ginal.jpeg
221 https://www.aydinlik.com.tr/_usr/files/img/2019121311022119_7e28545e1bf7a2415bf-

3f8c78db5a8f61.jpg
222 https://karabukgundem.com/wp-content/uploads/2019/11/14992040_1020944690880

1011_939538785141927839_n.jpg
222 http://karabukmeydanhaber.com/wp-content/uploads/2017/11/man%C5%9Fet-2-3-

731x1024.jpg
222 Yayın Kurulu
223 Yayın Kurulu
224 Yayın Kurulu
224 Yayın Kurulu
226 Yayın Kurulu
226 Yayın Kurulu
226 Yayın Kurulu
227 Yayın Kurulu
227 Yayın Kurulu
227 Yayın Kurulu
227 http://mehmetvergilifenlisesi.meb.k12.tr
227 Yayın Kurulu
227 Yayın Kurulu
228 https://i4.hurimg.com/i/hurriyet/75/590x332/57aed8f9eb10bb1a58cf1b33.jpg
228 https://i.ytimg.com/vi/1yskdyEy_Ko/maxresdefault.jpg
229 Yayın Kurulu
229 Yayın Kurulu
229 http://www.safranbolusonsoz.com/resimler/arsiv/20150129_417332.JPG
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230 Yayın Kurulu Arşivi
230 Yayın Kurulu Arşivi
230 https://galeri13.uludagsozluk.com/659/1-nisan-2017-kardemir-karabukspor-fenerbah-

ce-maci_1376991.jpg
231 https://fys.tff.org/TFFUploadFolder/StadResimleri/7801/Kapal%C4%B1Trib%C3%B-

Cn.JPG
231 https://i.ytimg.com/vi/_iqesjLQGP4/maxresdefault.jpg
232 http://karabuk.gsb.gov.tr/
232 http://bolgeninsesigazetesi.com/wp-content/uploads/2017/08/20622193_5083400228

33297_8648848553270236457_n.jpg
232 Yayın Kurulu
232 https://www.kardemirkarabukspor.org.tr/images/uploads/images/IMG_7354.jpg
232 http://karabuk.gsb.gov.tr/public/images/IM/Karabuk/01204/_mg_7201.jpg
232 https://festivall.com.tr/festival-foto/2650.jpg
232 Yayın Kurulu
232 https://kampgunlugu.com/wp-content/uploads/2017/08/yenice1.jpg
232 https://live.staticflickr.com/8342/8171716905_1e91656c93_z.jpg
232 https://img.fanatik.com.tr/img/78/740x418/5ca8a599ae298b81659a2500.jpg
232 https://i2.haber7.net//haber/haber7/photos/2019/21/boks_icin_kritik_karar_olimpiyat-

larda_1558543443_3747.jpg
232 http://yenikarabukhaber.com/wp-content/uploads/2019/04/spor-5.jpg
233 Yayın Kurulu
233 https://im.haberturk.com/yerel_haber/2020/01/11/ver1578747301/74708308_620x410.

jpg
233 https://www.batikaradeniz.net/wp-content/uploads/2020/01/AW914252_01.jpg
233 Yayın Kurulu Arşivi
233 Yayın Kurulu Arşivi
234 Yayın Kurulu Arşivi






	Boş Sayfa

