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Mostar müftüsü ve müderris. 
_j 

Hersek vilayetinin (Hercegovina) başşeh
ri Mostar'da doğdu . Babası. Mostar 'da 
Karabeg ailesine mensup Hacı Ahmed 
Efendi. dedesi ibrahim Efendi'dir. ilk ve 
orta öğrenimini Mostar'da tamamladı . 

1851 'de öğrenim için istanbul'a gitti. Bu
rada ders gördüğü hocaları arasında Sul
tan Abdülaziz dönemi şeyhülislamiarın
dan olanAmasyalı Mevla Halil de bulunu
yordu. 1855 yılına kadar islami ilimlerde
ki tahsilini tamamladı ve aynı yıl memle
ketine döndü. 

Bu dönemde. istanbul'da bulunan hem
şehri si Yusuf Efendi AlajbegoviC'in tav
siyesiyle henüz yirmi beş yaşında iken 
Mostar müftülüğü görevinetayin edildi 
( ı 857). Müftülük göreviyle beraber Mos
tar'daki Karagöz Bey Medresesi'nde baş
müderrislik yaptı. Bu arada tefsir, ha
dis, hikmet-i teşri' , mantık, kelam, is
lam hukuku ve Arap dili ve edebiyatı gibi 
dersler verdi. 1876'da 1. Meclis-i Meb'Q
san'da Bosna- Hersek milletvekili oldu. 

Bosna-Hersek bölgesi Batı devletleri 
tarafından Avusturya-Macaristan Krallı
ğı himayesine verilince yeni işgal güçleri
ne karşı gelip gelmeme konusunda Mos
tar halkı arasında başlayan tartışmada 
Mustafa Sıdkı bunlara karşı gelinmeme
si görüşünü benimsemişti. Bu münase
betle yaptığı konuşmada Bosna-Hersek 
bölgesinin Osmanlı himayesinde iken bile 
Karadağ çeteleri karşısında çaresiz kal
dığını. Avusturya gibi güçlü bir devletin 
himayesine verildikten sonra halkın bu 
devletin güçlü askerine karşı koyamaya
cağını belirtmişti (BrackoviC, s. 6 ı ). An
cak Mostar'daki bazı hocalar buna karşı 
çıkıp savaşın farz olduğunu söyleyerek 
halkı teşvik ettiler. Bunun üzerine topla
nan kalabalık devlet dairelerine hücum 
edip 2 Ağustos 1878'de Mostar müftüsü 
Mustafa Sıdkı Karabeg'i, Mostar kayma
kamı Murad Beg'i, Mostar kadısını, Mos
tar mutasarrıfı Mustafa Paşa'yı ve da
madını Suhodolina'da katletti. Onun öğ
rencisi ve zamanında Mostar müftüsü 
olan Hacı Abdullah Efendi Ridzanovic'in , 
hacası Karabeg'in tercüme-i halini ihtiva 
eden Arapça yazılmış bir eserinin mevcut 
olduğu zikredilmektedir (bu eserin günü
müzde Hasan N ameta k ' ın özel kita plığın

da b u l unduğu söylenmektedir; bk. Ha
sandediC. Mustafa Sidki ef. Karabeg, s. 4) . 
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Karabeg, islam hukuku alanında Hidô.
dü'n-nuşul adlı bir eser yazmıştır. Molla 
Hüsrev'in Mir'dtü'J-uşı1J'ünün bir haşi
yesi mahiyetinde olan eserin mukaddi
ınesi öğrencisi Ahmed Efendi Dizdar ile 
Ali Fehmi Cabiç tarafından kaleme alın
mıştır. 1292 (1875) yılında yazılan mu
kaddimeden anlaşıldığına göre tamam
lanınayıp "Hakikat ve Mecaz" bahsinde 
kalan eser yayımlanmıştır (n ş r. Drzavna 
Sta mparija , Sarajevo ı 3 ı 6/ ı 898 ). Müel
lifin ayrıca bir mevzQ hadis hakkında yaz
dığı küçük bir risalesi de zikredilmekte
dir (risa lenin yazma nüshas ı için bk. Ori
j entalna Zbirka Arhiva Hercegovine, yaz
ma nr. 340/1 , demirbaş nr. 726). 
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Karadeniz bölgesinin batı bölümünde 
şehir ve b u şehrin merkez olduğu il. 

L _j 

Karabük şehri, Soğan lı ve Araç çayları
nın birbiriyle birleşerek Filyos çayını oluş
turdukları mevkide kurulmuştur. Tarihi 
bir geçmişi olmayan. Cumhuriyet döne
minde ortaya çıkan ve çok hızlı gelişen şe
hirlerden biridir. Burada kurulan Türki
ye'nin ilk demir çelik fabrikası sayesinde 
bir şehir haline gelen Karabük. Öğlebeli 
köyünün ayrı bir mahallesi durumunda 
olan küçük bir yerleşmenin yerini almış
tır. Bu küçük yerleşmenin ne zaman ku
rulduğu hakkında bilgi yoktur. 937 (1530) 

tarihli tahrir kayıtlarında Taraklıborlu 
(Safranbolu ) kazasına bağlı köyler arasın
da Karabük adı geçmez. Burası bir mevki 
adı olarak defterde yer alır. Nitekim Ka
rabük mevkiinde "Devieşe divanı"nda Arif 
Şeyh'in vakıflarından bahsedilirken on bir 
hane, bir mücerret. bir muhassıldan (ta
lebe) ibaret nüfusun mevcut olduğu be
lirtilir ( 438 /'/umaralı Muhasebe-i Vilayet-i 
Anadolu Defteri, ll , 464). Muhtemelen bu 
küçük yerleşme yeri. zamanla iki çayın 
birleştiği kıvrım yerini ifade eden coğrafi 
bir terim olan "bük" ve buna eklenen sı
fatla Karabük adını almıştır. 

Şehrin bu yeniliğine karşılık çevresin
deki yörenin ve bu yöre içinde yer alan 
öteki merkezlerin tarihi oldukça eskiye 
iner. Karabük'ün içinde bulunduğu top
rakların tarihi. yakın komşusu olan ve gü
nümüzde adeta Karabük'le birleşmiş du
rumda bulunan Safranbolu'nun tarihiyle 
paralellik gösterir. Söz konusu topraklar 
Eskiçağ 'da Gasgalar'ın, Hititler' in, Dor
lar ' ın , Paflagonyalılar'ın, Kimmerler'in . 
Lidyalılar'ın, Persler' in hakimiyeti altın
da kalmış; Pontus. Galatya. Bitinya top
raklarına da dahil olduktan sonra Roma 
ve Bizans dönemlerini yaşamıştır. Bu yö
rede Türkler'in hakimiyeti Malazgirt za
ferinin ardından Xl. yüzyılın sonlarında 
gerçekleşti (ı 084 ). Fakat yörenin Türk
ler'in elinde kalışı sürekli olmadı. Bizans
Selçuklu temas alanında bulunan bu top
raklar iki güç arasında sık sık el değiştir
di. Bölgenin kesin olarak Türkler'in eline 
geçmesi, XII. yüzyıl sonlarına doğru Ana
dolu Selçuklu Sultanı ll. Kılıcarslan döne
mine rastlar. Kılıcarslan devletini oğulları 
arasında taksim ederken bu yöre oğulla
rından Mesud'un payına düştü . XII. yüz
yılın sonlarında kurulan Çobanoğulları , 

XIV. yüzyılın başlarında kurulan Candaroğ
lu beylikleri de bu topraklara hakim oldu. 
Yıldırım Bayezid döneminde Osmanlı top
raklarına katılan bölge. Timur istilasının 

ardından fetret döneminde geçici olarak 
Osmanlı idaresinden çıktıktan bir süre 
sonra yeniden Osmanlı hakimiyetine gir
di. Günümüzdeki Karabük'ün de içinde 
bulunduğu topraklar XV-XVI. yüzyıllarda 
Bolu sancağının Taraklıborlu kazası için
de yer almaktaydı . Tanzimat'tan sonraki 
idari bölünüşte Kastamonu vilayetinin 
merkez sancağında Safranbolu kazası
nın Aktaş nahiyesine bağlı bulunuyordu. 
1314 (1897) tarihli Kastamonu Vilayeti 
Salnamesi'ne göre (s. 289) Safranbolu'
ya bağlı köyler arasında yer alan Karabük 
on dokuz hanede seksen bir kişin in yaşa

dığı küçük bir yer durumundaydı . Öğle-



beli köyü ise on dört hanelik (a l t mış ki ş i) 

bir yerleşmeydi. Cumhuriyet döneminde 
Karabük Kastamonu vilayetinin Safran
bolu kazası sınırları içinde yer aldı ve bu 
idari yapı 1927 yılına kadar sürdü. Bu ta
rihte yapılan idari değişiklikle Safranbolu 
Kastamonu vilayetinden ayrılarak Zon
guldak iline bağlanınca Karabük de Zon
guldak ilinin Safranbolu ilçesine bağlı Ak
taş bucağı içinde yer aldı. 

Cumhuriyet'in başlarındaki sanayileş
me programları arasında, kurulması ön
görülen ağır demir çelik sanayii için o sıra
larda on üç-on altı haneli Karabük ma
hallesi tesislerin kuruluş yeri olarak seçil
di. Bu yer seçiminde Ereğli-Zonguldak 
kömür havzasına yakınlık ve Ankara- Zon
guldak demiryolunun buradan geçmekte 
olması da rol oynamıştır. 3 Nisan 1937' 
de fabrikanın temeli atıldı ve kısa sürede 
tamamlanarak 6 Haziran 1939'da işlet
meye açıldı . Karabük'ün yer bakımından 
genişlemesi de 1939 yılından sonra hız
landı. Yerleşme önce demiryolu istasyo
nunun kuzeyine Araç suyundan yamaç
Iara doğru , ayrıca Sağanit ve Filyos çayla
rı boyunca yayılmaya başladı. Fabrikada 
çalışan işçilerin iskanı için Araç vadisi bo
yunca basit binalar yapılarak sonradan 
Dereevler ve Yüzevler adını alacak olan si
teleri n nüvesi oluşturuldu. Araç suyunun 
taraçaları üzerinde ise fabrikanın me
mur. teknisyen ve mühendislerini barın

dırmak için Yenişehir mahallesi adı veri
len modern sitenin temeli atıldı. O döne
min Karabük'ü biri Yenişehir, diğer İstas
yon olmak üzere iki muhtarlıktan oluşu

yordu. 1939'dan sonra Karabük'e doğru 
bir nüfus akışı başlayınca yerleşim alan
ları da hızla genişledi. O yıllarda üçüncü 
mahalle olarak Bayır mahallesinin kurul
ması Karabük'ün batıya doğru genişle
mesini sağladı. Fabrikanın kuruluşundan 

sonraki ilk nüfus sayımı olan 1940 sayı 

mında Karabük'ün nüfusu henüz 1 O.OOO'i 
bulmuyordu( 6.825 ). 1941 yılındaSafran
bolu ilçesine bağlı bir nahiye merkezi du
rumuna getirildi. Nüfusu ilk defa 194S'
te 1 O.OOO'i geçti ( 1 0.682) . 1949 yılında 
Karabük beş mahalleden oluşuyor ve 9SO 
hektarlık bir alanı kaplıyordu . 19S3'te il
çe merkezi oldu. Nüfus artışı daha da hız
landı ve 19SS sayımında 1 S.624 nüfusa 
ulaştı. 19SS-196S arası Karabük için hızlı 
bir gelişme dönemi oldu. 196S'te nüfusu 
hemen hemen 19SS'tekinin üç katı ka
dardı (46. 169 nüfus). Mahalle sayısı da on 
dördü buldu . Şehrin ilk genişleme yönü 
üç akarsuyun (Araç, Soğa n lı ve Fi lyos) is
tikametine uygun olarak doğu -batı doğ
rultusunu gösterirken sonraki yıllarda 
genişlemeler. topografyanın imkan ver
diği ölçüde kuzeye ve güneye doğru dü
zensiz biçimde daha çok "yağ lekeleri " 
şeklinde sıçramalar halinde olmuştur (ku
zeydoğuda Beşb inev le r ve Yüzü ncüyıl, gü
neybatıda Fevziçakmak mahallesi gibi ). Bu 
büyümeler çok defa gecekondulaşma ha
linde kendini gösterdi. Beşbinevler ma
hallesi gecekondu önleme alanı olarak ku
rulmuştu. Karabük demir çelik sanayii sa
dece şehrin mekan genişlemesine ve nü
fusunun artışına ( l 970'te 64 .999, l 985'te 
94.8 18, l 990'da 105.375 nü fus) yol açmak
la kalmamış. komşu yerleşme yeri olan 
Safranbolu'yu da etkilemiştir. Safranbo
lu'nun vadi içindeki çekirdek kısmının dı
şında bulunan kesimlerden Kıranköy ve 
Bağlar semtleri. Karabük'ün hızlı artan 
nüfusunun ve konut ihtiyacının baskısı 
altında kalmış ve hızla yapılaşmıştır. Zira 
Safranbolu'nun bu semtlerinde oturan
ların çoğunluğunu Karabük'te çalışanlar 
oluşturmaktadır. Karabük hızlı gelişme
sinin sonucunda 199S yılında aynı adla 
kurulan ilin merkezi durumuna getirildi. 

Karabük'ten 
bir görünüs 

KARABÜK 

Günümüzde yirmi mahalleden oluşan 
ve 1 S93 hektarlık bir alana yayılan Kara
bük şehrinin demiryolu istasyonu civarın 

da 2S4 m . olan yükseltisi , eski Karabük 
mahallesinde 260 m ., Filyos çayının sol 
yamacındaki Kayabaşı mahallesinin üst 
kısımlarında 300 m .. Araç suyunun sağ 
yamacındaki Yenişehir mahallesinde ise 
320 metreye kadar çıkar. 1997 yılında ya
pılan nüfus tesbitinde 1 03.806 olarak sa
yılan nüfusunun en yoğun olarak bulun
duğu mahalleler Soğuksu , Yeni. Namık
kemaL Atatürk. Yeşil ve Şirinevler mahal
leleridir. Bu altı mahallede nüfus yoğun
luğu hektar başına 1 00 kişiden fazladır. 

Şehir içindeki ana caddelerin doğrultu
su demiryoluna ve Filyos ile Araç çayiarına 
paralel olarak doğu- batı yönünde uzanır. 
Karabük- Safranbolu yolunun başlangıcını 
oluşturan Atatürk Bulvarı , demiryolunun 
kuzeyindeki Menderes caddesi ve Hürri
yet caddesiyle (bir dönemdeki adıy l a Milli 
Birlik caddes i) bunlara kuzeyden paralel 
olarak uzanan Fevzifırat. Gazipaşa , Fev
ziçakmak caddeleri hep doğu-batı doğ
rultuludur. Şehrin en önemli iş yerleri de 
bu caddelerden biri olan Hürriyet caddesi 
üzerinde sıralanır. Şehrin kuruluşuna et
ken olan demir çelik sanayiine ait tesis
lerin şehrin en çukur yerinde bulunması, 
Karabük'te önemli bir çevre sorunu olan 
hava kirliliği meselesini de bazan had saf
halara ulaştırmaktadır. 

Karabük şehr inin merkez olduğu Ka
rabük ili Zonguldak. Bartın , Kastamonu, 
Çankırı ve Bolu illeriyle kuşatılmıştır. Mer
kez ilçeden başka Eflani, Eskipazar. Ova
cık , Safranbolu ve Yenice adlı beş ilçesi 
vardı r. 41 09 km2 genişliğindeki Karabük 
ilinin sınırları içinde 1997 genel nüfus sa
yımına göre 227.478 kişi yaşıyordu ; nü
fus yoğunluğu olarak da km 2 başına elli 
beş kişi düşüyordu . 

Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait 2000 yılı 
istatist iklerine göre Karabük'te il ve ilçe 
merkezlerinde 1 77, köylerde 644 olmak 
üzere toplam 821 cami bulunmaktadır. 

Şehir merkezindeki cami sayısı altmış se
kizdir. 
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Miil METiN TuNCEL 

KARACA AHMED 

Abdalan-ı Rum zümresine mensup 
L Türkmen dervişi ve halk hekimi. _j 

Orhan Gazi devrinde yaşadı (Aş ı kpaşa
zade, S. 200; All Mustafa . S. 62 ). Rivayete 
göre Acem diyarında hükümdarlıkyapan 
(Hoca Sadeddin , V, 9) Süleyman el-Hora
sanl'nin oğludur ( Uluçay, I, 19). Başlangıç-
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ta zevk ve safa içinde bir hayat sürerken 
bir vesileyle dervişliğe yönelmiş , Anado
lu'ya gelerek (Taş köprizade, s. 12; M ecd!, 
s. 3 3) Geyve Akhisarı' nın fethine katılmış . 

fetihten sonra da buraya yerleşmiştir 
( Baldırzade Mehmed Efendi, s. 28 1 ). 

Hacı Bektaş Vilayetnamesi'nde Ka
raca Ahmed'in Anadolu erenlerinin göz
cüsü ve Sivrihisarlı Şeyh NGreddin'in mü
ridi olduğu ifade edilmektedir. Vilayetna
meye göre Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu'ya 
geldiğindeKaraca Ahmed Anadolu'da bu
lunuyordu ve Fatma Bacı 'nın uyarısıyla 

Hacı Bektaş'ın Sulucakarahöyük'te oldu
ğunu yanındakilere bildirmişti. Bazı kera
metierini gördükten sonra yanına gide
rek kendisine intisap eden Karaca Ah
med'in Hacı Bektaş ile karşılaşması sıra
sındaki olaylar, Orta Asya şam an gelene
ğinde yer alan olağan üstü güçlere sahip 
olma ve vahşi hayvanları itaat altına al
ma gibi motifleri yansıtması bakımından 
önemlidir (Ocak, Alevi Bektaşi İnançları
nın İslam Öncesi Temelleri, s. ı 4 1 vd. ). 

Saruhanoğulları'na ait bir vakfiyede Ka
raca Ahmed'in 1371 yılında hayatta oldu
ğu kaydedilmektedir (Uiuçay, ı. ı 39). Bu 
durumda onun Hacı Bektaş'la görüşme

si pek mümkün görünmemektedir. Ayrı
ca Hacı Bektaş'ın 1240'ta Baballer isyanı 
sırasında kardeşi Menteş ile birlikte Ana
dolu'ya geldiği düşünülürse (Aşı kpaşaza
de, s. 204; Ocak, Babailer İsyanı, s. ı 28) 
Karaca Ahmed'in ondan önce Anadolu'ya 
gelip Hacı Bektaş ' ın Anadolu 'ya gelişini 
haber verdiğine dair rivayetlere şüpheyle 
bakmak gerektiği ortaya çıkar. 

Orhan Gazi döneminde Bizanslılar'la ya
pılan Palekanon savaşından sonra Üskü
dar'a gelerek bugün kendi adıyla anılan 
türbe ve mezarlığın bulunduğu bölgeye 
yerleşen Karaca Ahmed burada kurduğu 
tekkede çok sayıda mürid yetiştirmiş . 

Karaca 
Ahmed 
Türbesi 
o'sküdar 1 
istanbul 

tekkesi Osmanlı - Bizans sınırında bir tam
pon bölge görevini üstlenmiştir. Dönemin 
önemli şahsiyetlerinden birinin gözlerini 
tedavi ettiği ve karşılığında birçok arazi
nin mülk olarak kendisine vakfedildiği ri
vayet edilmektedir. Osmanlı toprakların
da büyük şöhrete kavuşan ve tarihçi All 
Mustafa'nın ifadesiyle Rum abdallarının 
"kutb-ı namdar"ı haline gelen Karaca Ah
med (Künhü 'l-ahbtir, s. 55) Balkanlar'da 
çok defa Aziz George ile özdeşleştirilmiş. 
bunun sonucunda hıristiyan halk onu ve 
dolayısıyla islamiyet'i kolayca benimse
miştir. 

Karaca Ahmed, Rumeli'deki fetihlere 
katıldıktan sonra Anadolu'nun pek çok 
yöresini dolaşarak hem hastaları tedavi 
etmiş . hem de kurmuş olduğu tekkeler 
vasıtasıyla Anadolu'nun İslamiaşma'sına 
katkıda bulunmuştur. Osmanlı toprakla
rından geniş bir mürid kitlesiyle birlikte 
ayrıldıktan sonra ilk olarak Afyon'da bu
gün kendi adıyla anı lan bölgede yerleşen 
Karaca Ahmed' e, bu faaliyetleri esnasın
da Göynük'te türbesi bulunan Yargeldi 
Sultan ve Hasan Basri gibi arkadaşları re
fakat etmişlerdir. Bu bölgede beylerden 
birinin akıl hastası kızını tedavi etmesi 
onun şöhretini daha da arttırmış ve bu
rada kendisine geniş araziler vakfedilmiş

tir (Bayar, s. 67) . Ancak kendisi bir süre 
sonra Afyon'dan ayrılıp Saruhanoğulları'
nın hüküm sü rdüğü Manisa bölgesine 
yerleşmiştir. Karaca Ahmed Manisa'ya 
geldiğinde Saruhan Bey'in Manisa ve Ak
hisar ' ın fethiyle uğraştığı, Karaca Ah
med'in elli yedi bin müridiyle birlikte bu 
fethe katıldığı rivayet ediliyorsa da (a.g.e., 
s. 7 ı) bu bilgi şüphelidir. Tarihi kayıtlar
dan. onun Saruhanoğulları topraklarında 
bu beyliğin son hükümdan İshak Bey za
manında yaşadığı anlaşılmaktadır. Akhi
sar muhtemelen Karaca Ahmed'in son 
durağı olmuş (Köprülü , s. 259; Üner, Il li 
ı 2 1 ı 9741. s. ı 9), bundan sonra başka bir 
yere gitmeyip kurmuş olduğu tekkesin
de hem ruh hekimliği yapmış hem de 
mürid yetiştirmiştir. Saruhanoğulları'nın 

vakfiyelerinde 1371 yılında RevakSultan'a 
yapılan bir vakıf tahsisinde Karaca Ah
med'in şahit olarak adı geçmekte, 1390'
da Hoşkadem Mescidi ve Yengi'deki Ka
raca Ahmed evkafının Karaca Ahmed 
Tekkesi'ne vakfedilmesine dair belgede 
ise artıkyaşamadığı anlaşılmaktadır (Ulu
çay, I, ı 39 vd .). Bu durumda onun 1371 -
1390 yılları arasında vefat ettiği söylene
bilir. Mecdl, mezarının Akhisar'da kendi 
adıyla anılan köyde bulunduğunu kayde
der ( Şekaik Tercümesi, i 3 3). Kara ca Ah-


