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KARABÜK / SAFRANBOLU

Batı Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Karabük buram buram tarih kokan, gezginlere 
zamanın durduğu hissi veren şirin bir kent. Bir dönem Zonguldak’ın ilçesiyken, 

1996 yılında il statüsüne kavuşan bu şehir, tarih tutkunlarının yanı sıra doğaseverler 
tarafından da keşfedilmeyi bekliyor… KEREM KÖFTEOĞLU

Tarih kokan şehir: Karabük

KARABÜK'ÜN abartısız tüm ilçelerinde 
çeşitli medeniyetlerin ayak izlerini gör-
mek mümkün. Ancak Safranbolu, tu-
rizmde ilkleri başlatan ilçe olmasından 
dolayı farklı değerlendirilmesi gereken 
bir destinasyon. Bu yüzden kenti dolaş-
maya Safranbolu’dan başlamak istiyoruz.

Günümüzde başlı başına bir gezi rota-
sı haline gelen Safranbolu, ülkemizde ev 
pansiyonculuğunun başlamasında öncü 
bir rol üstlenerek, birçok turistik merke-
ze örnek oldu. Öyle ki, sahip oldukları 
turizm potansiyelini geliştirmek isteyen 
çeşitli il ve ilçelerin yerel yöneticilerinin, 
Safranbolu mucizesini öğrenip, buradan 
feyz almak adına buraya geldiklerine ta-
nık oluyoruz. 

Safranbolu Evleri, Türk kent kültürü-
nün en önemli miraslarından biri olarak 

kabul ediliyor. 18’inci ve 20’nci yüzyıl 
arasında yapılmış olan 2 bini aşkın tarihi 
evler bugün koruma altında. Bütün ev-
ler merkezi konumdaki kamu binalarına, 
dini yapılara ve anıt eserlere dönük vazi-
yette. Evlerin yakın tarafındaki cepheleri 
kör, uzak olan cepheler ise açık ve birbir-
lerine bakıyor. Şehrin meydanına çıkan 
tüm yollar Arnavut kaldırımlı. Safranbo-
lu evleri, kalabalık aile yapısına göre ta-
sarlanıp, haremlik ve selamlık olarak inşa 
edilmiş.

SAFRANBOLU EVLERI
Günümüzün önemli bir turizm fotoğ-

rafçısı olan Gülcan Acar, doğup büyü-
düğü Safranbolu’yu “Zamanın Renkleri” 
adlı çalışmasında şu şekilde anlatıyor: “İl-
çede aşağıya doğru inen yol takip edildi-
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ğinde ilk olarak Gümü vadisindeki Safranbolu evleri görünür. 
Devamında Gümü ve Akçasu vadisinin yamaçlarına, olumsuz ik-
lim koşullarına karşı korunaklı biçimde ve akılcı yerleşim tanımı-
na örnek mahalleler yerleşmiş. Evler, dar sokakların iki yanına, 
birbirine yakın bir şekilde sıralanmış olmasına rağmen, her evin 
geniş bir görü alanı var. Hiçbir ev ya da yapı diğerinin görüş ala-
nını kapatmıyor. Evlerin birbirine yakın cepheleri kör, uzak cep-
heleri ise çok pencerelidir. Avlular, bahçe duvarları, çeşmeler, 
yollar, sokaklar ve meydanlar bu bütünlüğü destekleyen yapıda-
dır. Benzer akılcı yapılaşma, ticari alanların yerleşiminde de göz-
lenir. Köylünün ürünlerini satacağı sebze, tahıl, hayvan pazarları 
ile ihtiyacını karşılayacağı yemeniciler, semerciler, saraçlar, ma-
nifaturacılar, demirciler ve bakırcılar çarşıları birbirlerine yakın 
yerlere kurulmuşlardır. Safranbolu evleri genellikle 3 katlı, 6-8 
odalı, birkaç kuşağın bir arada barınabileceği boyut ve şekilde 
tasarlanmıştır. Mimari bakımdan oldukça gösterişli ve hayranlık 
uyandıracak ayrıntılar içeren evlerin yapımında ahşap ve kerpiç 
kullanılmıştır. Evler halen iyi korunuyor. Safranbolu, koruma-
daki bu başarısıyla, 1994 yılında UNESCO tarafından Dünya 
Mimari Miras Listesi’ne dahil edilerek onurlandırılmıştır.” 

ARASTA ARKASI SOKAĞI
Çoğumuz yeri geldiğinde 'Pabucu dama atıldı’ halk deyişini 

kullanmışızdır. Bu sözün 
Safranbolu'nun Osman-
lı döneminde ordu için 
ayakkabı üretmek üze-
re kurulan "Yemeniciler 
Arastası" için söylendiğini 
biliyor muydunuz? 350 yılı 
aşkın bir zamandır ayak-
ta kalan bu çarşıyı hemen 
anlatmamız lazım. Yeme-
niciler Arastası'nda, ahilik 
geleneği asırlardır yaşatılı-
yor. Bir dönem, buradaki 
esnaflardan biri, Osman-
lı ordusuna kusurlu bir 
pabuç ürettiğinde, ibret 
olsun diye dama atılıyor-
muş. Bu yüzden günü-
müzde de kullandığımız 
"pabucu dama atıldı" de-

yiminin ortaya çıktığı rivayet ediliyor. Çarşının esnafı, Kurtuluş 
Savaşı'nda da cephedeki askerlere yemeni yapıp göndermiş. 

Burası Safranbolu'nun en hareketli, en bereketli çarşılarından 
biri olarak kabul ediliyor. Yemeniciler Arastası (Arasta Çarşısı), 
yanaşık nizamda 48 ahşap dükkandan oluşuyor. Günümüzde ço-
ğunluğu turizme yönelik hizmet veren esnafın yer aldığı çarşıda, 
baba mesleğini sürdüren esnaflara rastlamak mümkün. Çarşılar-
da Ahilik gelenekleri yaşatılıyor. Tarihi çarşıyı bu duygularla ge-
zip dolaşırken, tarihi kahvede bir mola verip, demli çayın keyfini 
çıkarmayı unutmayın.

Karabük’te Eskipazar ilçesine giderseniz burada Hadrianapo-
lis Antik Kenti’ni mutlaka gezin. Mozaikleriyle, sütunlarıyla ve 
freskleriyle ilginizi çekecek olan bu antik kent, uğramaya değer 
bir yer. Karabük, Yenice ilçesinde ormanları, Safranbolu ilçe-
sinde mimarisi, Eskipazar’ın antik kentiyle hafızalarınızda yer 
alacak detaylarla dolu bir kent.

TAŞ DEĞIRMENLER
Safranbolu'da uzun yıllar atıl kalan 2 taş değirmen, iki girişim-

ci tarafından satın alınıp aslına uygun restore ettirildikten son-
ra kafeterya olarak hizmet vermeye başladı. Bu değirmen kafe-

teryalardan birinde 
buğday da öğütülü-
yor.

İlçede 1890'lı yıl-
larda hizmet veren 
40 kadar taş değir-
menden sadece 2'si 
günümüzde ayakta 
kalabilmiş. Camike-
bir Mahallesi De-
reköy Mevkii'nde 
bulunan 1000 yıllık 
olduğu tahmin edi-
len değirmen, 5 yıl 
önce iş adamı Şe-
fik Dizdar tarafın-
dan satın alınarak 
aslına uygun olarak 
restore ettirildikten 
sonra kafeterya ola-
rak hizmet vermeye 
başlamış. Değirmen 

aynı zamanda buğday öğüterek un elde etmek isteyenlere de 
hizmet veriyor. Bağlarbaşı Mahallesi, Değirmenbaşı Sokak'ta 
bulunan ve yaklaşık 300 yıllık olduğu tahmin edilen taş değir-
men de Emre Koca tarafından 1.5 ay önce restore ettirilmiş ve 
kafeteryaya dönüştürülmüş. Günümüzde burası yerli-yabancı 
turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Değirmeni ziyaret edenler, di-
lek dileyip bozuk para atıyor. Eğer buraya giderseniz siz de dilek 
dilemeği unutmayın!

YÖRÜK KÖYÜ
Yörük Köyü’ne gittiğinizde dünyada La diva Turca diye bi-

linen Opera tarihinin en büyük isimlerinden, 20’nci yüzyılın en 
iyi sopranolarından biri olan Leyla Gencer‘in büstünü görecek-
siniz. Babası Safranbolulu olan Leyla Gencer’in büstünü, Türk 
heykeltıraş Metin Yurdanur hazırlamış. Oraya gitmişken, Leyla 
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Gencer Sanat Evi ve Sucu Hafız Gezi Evi’ni de 
mutlaka gezin. Burası eskiden kullanılan temel 
eşyaların sergilendiği bir etnografya müzesi ni-
teliğinde. Yörük Köyü’nün evleri arasındaki ta-
rihin eşsiz yolculuğunda, incelediğiniz yapıların 
çatılarından sarkan geyik boynuzları dikkatinizi 
çekecektir. Yörük Köyü halkı bu boynuzların 
uğuruna inanır. Bu nedenle evlerinin çatılarına, 
uğur getirsin diye avladıkları geyik boynuzla-
rını asarlar. Şehirdeki Hıdırlık Tepesi ise naz-
lı bir gelin edasıyla karşınıza çıkar. Burası açık 
namazgâhtır. Şehrin ekonomik ve sosyal haya-
tını duvarlarında gizleyen Cinci Hanı da görün. 
Köprülü Mehmet Paşa Camii ve Külliyesi gibi 
irili ufaklı her köşede tarihe tanıklık eden bir-
çok tarihi yapı bulunuyor. Sırlar saklayan sokak-
larında gezip, çeşmelerinden akan “tarihi” kana 
kana için. 

ÜNLÜ HAMAMLAR
Safranbolu, Cinci ve Tuzcu Hanı gibi tarih kokan mekanları-

nın yanı sıra, çeşitli dönemlerden kalma hamamlarıyla da dikkat 
çekiyor. Bunlardan bazılarını şöyle özetleyebiliriz. Eski Hamam: 
Safranbolu'da Çeşme mahallesindedir. Bizans döneminden kal-
mış. Yeni Hamam (Cinci Hamamı): Safranbolu'da Çeşme ma-
hallesinde Çarşı içindedir. Bu hamamın da Cinci Hoca tarafın-
dan yaptırıldığı biliniyor. Yazıköy Hamamı: Safranbolu ilçesi 
sınırlarında olup, hangi dönemde yapılmış olduğu bilinmemekle 
birlikte 1800'lü yılların ortalarında yapıldığı tahmin edilmekte-
dir. Bulak Hamamı: Karabük merkez ilçede olup, tarihi kesin 
olarak bilinmemekle birlikte 1780 yılında yapıldığı tahmin edi-
liyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ayrıca birbirinden ünlü cami 
ve kiliseler de mevcut. Bunlar, St. Stefanos Kilisesi (Ulu Cami), 
Eski Cami (Gazi Süleymen Paşa Cami). Köprülü Mehmet Paşa 
Cami, Hidayetullah Cami, Taş Minare Cami, Dağdelen Cami, 
İzzet Mehmet Paşa Cami, Akçasu Cami, Eflani İlçesi Küre-i Ha-
dit Cami görülmeye değer eserlerdir.

MAĞARA VE KANYONLAR
Karabük'ün doğal güzellikler arasında kanyonların ayrı bir 

yeri vardır. Türkiye’de yapılan ilk cam teras 
uygulaması Safranbolu‘da hayata geçti. İn-
cekaya Su Kemeri’nin yanı başında bulunan 
Cam Teras, Tokatlı Kanyonu‘nu tepeden iz-
leme olanağı sağlıyor. Bir benzeri de Arizona 
eyaletinde olan cam terasın 8 metrelik kısmı 
boşlukta. Cam olmasından dolayı alt tarafta-
ki yüksekliği görünen camın üzerine çıkmak 
yükseklik korkusu olanları biraz heyecanlan-
dırsa da, terasın metrekare başına 750 kilo 
taşıyabildiğini düşündüğümüzde, kanyonun 
harika manzarasını izlememizi engelleyecek 
bir durum olmadığını görüyoruz. Buranın adı 
bazı yerlerde kristal teras, bazı yerlerde de 
kristal cam teras olarak geçiyor.

Tokatlı, doğa harikası bir kanyon. Yenice il-
çesindeki Şeker Kanyonu 6.5 km uzunluğu ve 
zor geçişleri ile profesyonellerin ilgi gösterdiği 
bir kanyondur. İncekaya kanyonu ile Karabük 

keşfine başlayacak olursanız Safranbolu evlerini çoktan gördü-
nüz demektir. Bu kanyon Safranbolu’da bulunmakta olup, doğa 
güzelliği ile birlikte bir su kemeri içeriyor. Karabük’te uğrayarak 
güzel ve keyifli vakit geçireceğiniz bir yer de Çitdere tabiat koru-
ma alanıdır. Yenice ilçesinde bulunan bu koruma alanında çam, 
sedir, ıstranca meşesi (dünyada ender rastlanan bir ağaç türü), 
gürgen, karaağaç, kayın, karaçam ve birçok ağaç türünün bulun-
duğu göze çarpmaktadır. Buraya gelerek bu tabiat ortamında 
huzur bulabilirsiniz. Dinlenmek, ağaçların arasında kendini kay-
betmek, dünya telaşesinden uzak bu güzellikleri yaşayabilmek 
kadar güzel bir şey yok.

NE ALINIR?
Karabük’e gidip yemeni almadan dönmek olmaz. Burası bir-

çok el sanatı ürünlerinin alınabileceği tarihi çarşı ve dükkanlarla 
dolu. Ayağa giyilen bir tür deri ayakkabı olan yemeni, bakırcılar 
çarşısındaki bakır eşyalar, ahşap oymalar bunların başında ge-
lir. Çarşı bölgesindeki bütün sokaklarda ve Arasta’da hediyelik 
eşyaların bulunabileceği pek çok dükkan vardır. Kastamonu do-
kumalarından yapılmış giysi ve örtüler, ahşap, seramik ve deri 
eşyalar, Safranbolu evi maketleri alınabilecek hediyelik eşyalar-
dandır.
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