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3. SÖYLEġĠ 

SAFRANBOLU’NUN KORUNMASINDA 
YASAL VE  KURUMSAL KATKILAR 

▬ Safranbolu Mimarlık Değerleri ve Folkloru Haftalarının, Safranbolu dıĢına 
yansımaları sonrasında,  somut olarak hangi katkılar sağlandı? 

▬ Önceki söyleĢimizde değinmiĢtim. Türkiye‟de 1970‟li yıllarda, doğal çevre 
gibi, tarihsel çevrenin de korunması gerektiğine iliĢkin yaklaĢımlar, henüz toplu-
mumuzca benimsenmiĢ bulunmuyordu. Hatta hiç bilinmiyordu. Koruma denilince 
doğa güzellikleri; kültürel ya da tarihsel değerlerin korunması denilince de, sa-
dece arkeolojik alanlar ve ören yerleri akla geliyordu.   

1975, 1976 ve 1977 yıllarında arka arkaya üç kez düzenlenen “Safranbolu Mi-
marlık Değerleri ve Folkloru Haftaları”na,   yazılı ve görsel medyada çok geniĢ  yer ve-
rilmesi,  ülke düzeyinde büyük  yankılara yol açtı. Safranbolu bu yolla hemen herkes 
tarafından tanındı. Safranbolu’ya ve dolayısıyla koruma olayına duyarlı,  etkin bir ka-

muoyunun oluĢması, bu tanıma ve tanıtılmanın sonucudur.  

● ANITLAR KURULU’NDAN, GEÇĠġ DÖNEMĠ ĠÇĠN ĠLKE VE KURALLAR  

 Yasal alanda koruma olayına ilk somut katkı, Gayrimenkul Eski Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulu, (kısaca Anıtlar Kurulu) tarafından gerçekleĢtirildi. Kültürel değerle-
rin korunmasında, bugünkü Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu yerine,  o 
dönemde görevli bulunan bu kurul,  08.10.1976 tarihinde aldığı kararla, Safran-
bolu için koruma ve geliĢtirme imar planı yapılana kadar “Geçiş dönemi”nde ġe-
hir ve Bağlar bölgesi için ayrı ayrı uygulanacak ilke ve kuralları belirledi.  Kentin 
“Şehir” kesimindeki eski dokunun, “Bağlar” kesimindeki yeĢil örtünün korunması-
nın yasal ilk adımı böylece gerçekleĢtirildi. Mevcut imar planı bu alanlar dıĢında 
geçerli kılındı. Böylece Safranbolu “kentsel sit alanı” oldu. 

 Bu sırada Safranbolu’nun Ġller Bankası’na yaptırılan bir imar planı vardır. 
6 ayrı plan önerisi arasında, Prof. Dr. Gündüz ÖZDEġ’e ait olanı beğenilmiĢ, 
1968 yılında Ġmar ve Ġskan Bakanlığı’nca onaylanarak yürürlüğe girmiĢtir. Ancak 
bu plan, Safranbolu’yu Karabük’le bir arada ele alan, Safranbolu’yu Karabük’ün 
uydusu ya da yatakhanesi gibi planlayan bir düĢüncenin ürünüdür. Bu planda da 
Safranbolu’yu koruma gereği üzerinde durulmaktadır.  

   Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’na göre bu plan, Saf-
ranbolu’nun korunmasında yeterli değildir. SĠT bölgesi dıĢındaki alanlarda, örne-
ğin Hastarla’da yapılaĢmalar için uygun koĢullar  öngörmemektedir.  Zaten bu  

nedenledir ki, kısa bir süre önce 1974 yılında, finansmanı Ġller Bankası‟ndan sağ-
lanarak, Yük.Müh.Mimar Baran ĠDĠL‟e sözkonusu plan üzerinde değiĢiklikler yap-
tırılmıĢ ve 1975 yılında Ġmar ve Ġskan Bakanlığı‟nın onayıyla kesinleĢtirilmiĢtir.  

Burada bir yanılgıdan söz etmeliyim. Kimileri, Safranbolu‟yu koruma ola-
yının, 1968 tarihli Gündüz ÖZDEġ planıyla baĢlatıldığı görüĢündedir. Bu arada, 
12 Nisan 2007 tarihli Cumhuriyet Gazetesi‟ndeki “Uygarlıkların İzinde” baĢlıklı 
yazısında da  merhum Oktay EKĠNCĠ, herhalde bir yanlıĢ bilgilendirme sonucu 
olsa gerek, 1968 yılında onaylanan Gündüz ÖZDEġ‟e ait imar planının, eski 
semtler için “karakteri ve yapı nizamı aynen muhafaza edilecek sahalar” kararı 
getirmesinin, Safranbolu‟nun korunmasında,  “en önemli katkıyı  sağladığı” görü-
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Ģünü ileri sürmüĢtür. Bu görüĢ plan tarihi olan 1968 öncesi Safranbolu‟nun nasıl 
korunduğu sorusunu yanıtsız bırakır; 1968‟ten sonra, kent dokusunun bozulma-
sının hız kazandığı gerçeğinin de göz ardı edilmesine yol açar. 

  Aslında Gündüz ÖZDEġ planından 32 yıl önce Bayındırlık Bakanlığı‟ndan 
onaylı 1936 tarihli, Mimar Burhan Arif ONGUN‟a ait Safranbolu imar planında da, 
tarihsel kent merkezini oluĢturan “şehir” kesiminin aynen korunması ve kentin 
“Şehir” ile ”Bağlar” arasındaki Hastarla‟da yeniden kurulması öngörülmüĢtür. 
Korumaya ilk harcı koyarak katkı sağlayan bir imar planı aranıyorsa, bunun Sa-
yın ÖZDEġ‟inki değil, Sayın ONGUN‟un planı olması gerekir. 

  32 yıl arayla onaylanan her iki plan da, eskiyi dondurup, hiç dokunulmak- 
sızın korunması ilkesini içermektedir. Ancak, planlardan önce  yıllar boyu kendi 
kendini koruyan Safranbolu‟nun, daha sonra yıldan yıla, mimarlık dokusu süratle 
bozulan bir kent olmasını, bu planların önleyemediği de bir gerçektir.  

● SAFRANBOLU’YA KORUMA AMAÇLI ĠMAR PLANI  

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu kararından sonra Saf-
ranbolu için “Koruma amaçlı imar planı” yapılması gündeme geldi. Planın fi-
nansmanını Kültür Bakanlığı; yapımını Ġstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fa-
kültesi  üstlendi. Yıl 1978‟di; bu plan, Kültür Bakanı merhum Prof.Dr. Ahmet Ta-
ner KIġLALI‟dan kaynaklanan, Safranbolu‟nun bir kazanımıydı. O yıllarda, Antal-
ya Kaleiçi’nin bile koruma amaçlı imar planı olmadığı düĢünülürse, ileriki yıllarda 
Prof.Dr.Metin SÖZEN’in, “Korumanın Başkenti: Safranbolu” deyiĢinin, hoĢa gi-

den bir yakıĢtırma değil, abartısız bir gerçek  olduğu daha iyi anlaĢılır.  

 Bu nedenlerle,  23 Eylül 1978 tarihinde Safranbolu Belediyesi‟nde, Ġlçe 
Kaymakamı ve Belediye Meclis üyelerinin katılımıyla düzenlenen törenle,  ĠTÜ 
Mimarlık Fakültesi ile Kültür Bakanlığı arasında, imzalanan, Safranbolu koruma 
amaçlı imar planının yapımına iliĢkin  protokol,  önemli bir belgedir. Ġmza törenine 
Kültür Bakanlığını temsilen MüsteĢar Yardımcısı  Murat KATOĞLU, Üniversiteyi 
temsilen  Prof.Dr.Doğan KUBAN ile  Doç.Dr.Metin SÖZEN katılmıĢlardı. 

 Yapılan tören sırasında Prof.Dr. Doğan KUBAN, Safranbolu‟nun korun-
masında Devletin yardımcı olmasının büyük bir aĢama olduğunu ve bu sayede 
yapılacak çalıĢmaların dünya çapında bir olay olacağına inandığını; 
Doç.Dr.Metin SÖZEN de, korumanın bazı çevrelerin iddiasının aksine gerici ve 
muhafazakar bir davranıĢ değil, eski kültürü yeni kuĢaklara aktaran ilerici, çağ-
daĢ bir tutum olduğunu söylemiĢlerdi.  

  Ben de bu konuya iliĢkin olarak, “Safranbolu’da Tarihsel Bir Gün” baĢlı-
ğıyla, “Safranbolu’da Zaman Gazetesi”nin 05 Ekim 1978 tarihli nüshasında ya-
yımlanan bir yazımda, 23 Eylül 1978‟i Safranbolu için tarihsel bir gün olarak nite-
lendirmiĢ  ve “... şu bir gerçektir ki, gelecek kuşaklar 1978’ler Türkiye’sinde elde 
kalan tek örnek Safranbolu varmış, onu da o yılların Safranbolu halkı ve yöneti-
cileri yok etmişler, ne affedilmez  kusur  işlemişlerdir diyemeyeceklerdir...” de-
miĢtim. Geçen zamanın, bu görüĢlerimde haklılığımı kanıtlamıĢ olmasından kı-
vanç duyuyorum. 

 Ancak burada Ģu ek bilgileri de vermek gerekir:  ĠTÜ‟nün hazırladığı ko-
ruma amaçlı imar planı 1981 yılında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulu‟na sunulmasına karĢın, bu kurul kapatıldıktan sonra, 2863 sayılı yasaya 
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göre oluĢturulan TaĢınmaz Kültür Varlıkları Yüksek Kurulu tarafından 1985‟de 
ele alınabildi. Koruma amaçlı imar planı yerine “Koruma Geliştirme Planı” yaptı-
rılmasına karar verildi.  

  Merhum  Ġsmet OKYAY‟ın yaptığı bu plan ise, 1990 yılında Belediye Mec-
lisi‟nce uygun bulunup, ilgili kurulca onaylandıktan sonra yürürlüğe girdi. Dolayı-
sıyla geçen süre içersinde, baĢka yörelere ait koruma amaçlı planlar,  Safranbo-
lu‟nunkinden daha önce yürürlüğe girmiĢ oldu.  

 
Safranbolu‟nun “Koruma amaçlı imar planı”nın yapımı töreninde, Kültür Bakanlığı  ve Ġ.Teknik 
Üniversitesi  yetkilileri; Kaymakam, Belediye BaĢkanı ve Belediye Meclisi Üyeleriyle bir arada 

● T.TURĠNG VE OTOMOBĠL KURUMU’NUN KATKILARI 

Ġstanbul‟da çok sayıda tarihsel mekanı restore ettirerek buralara yeni iĢ- 
levler kazandırmıĢ bulunan Türkiye Turing Kurumu Genel Müdürü merhum Çelik 
GÜLERSOY, 1975 yılında düzenlenen 1.Safranbolu Mimarlık Değerleri ve Folk- 
loru Haftası‟ndan sonra, basın yayın organlarındaki Safranbolu‟ya iliĢkin haber 
ve yorumların ardından, Kurum‟un Temmuz-Ağustos/1976 tarihli Belleteni‟ni tü-
müyle Safranbolu‟yu anlatan yazılara ve Safranbolu fotograflarına ayırmıĢtı. 

Aynı yıl içinde, Sayın GÜLERSOY bir yaz günü Metin SÖZEN aracılığıyla 
beni Ġstanbul‟a davet etti. Kurumun bir otomobilini Safranbolu‟ya gönderdi.  
Yük.Müh.Mimar Yavuz ĠNCE ile birlikte Ġstanbul‟da önce ġiĢli‟deki Kurum bina-
sında, sonra Tarabya‟da yemekte kendisiyle Safranbolu‟yu konuĢtuk. Metin SÖ-
ZEN de bizimle beraberdi. Kurum kaynakları ilk kez, eski eserleri koruma ama-
cıyla Ġstanbul dıĢında, Safranbolu‟da  kullanılmak isteniyordu. Çok sevindim. 

 Sayın GÜLERSOY, Safranbolu‟da bir konak alıp, konaklama tesisi ola-
rak hizmete açmayı ve Safranbolu‟yu tanıtan bir belgesel film yaptırmayı düĢün-
düğünü söyleyerek, benim görüĢümü sordu, yardımcı olmam dileğinde bulundu. 
Her türlü yardıma, benimle birlikte tüm Belediye personelinin ve hatta tüm Saf-
ranboluluların severek koĢacakları konusunda güvence verdim. 

Geceyi T.Turing Kurumu‟nun konuğu olarak ünlü Maçka Oteli‟nde geçir-
dim.  Yavuz ĠNCE ile beni, Ġstanbul‟a getiren Kuruma  ait otomobil, ertesi gün 
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Safranbolu‟ya geri götürdü, geliĢimizde olduğu gibi, dönüĢümüzde de Bolu‟daki 
aynı Kuruma ait “Koru Motel”de ağırlandık. Beklemediğim bir ilgiye mazhar ol-
muĢ, Safranbolu ile iliĢkili düĢünülemeyecek boyutlarda olağanüstü giriĢimler ve 
yatırımlar programlanmıĢtı.  

 
                                              Havuzlu  Asmazlar  Konağı                    (Fotograf: Aytekin KUġ)  
 

  T.Turing Kurumu için satın alınacak en uygun evin Beybağı‟ndaki As-
mazlar Konağı olduğunu düĢünüyordum. Konağın sahibi Hacı Sabri ASMAZ, 
binanın mülkiyetini kızları Seniha-Sabiha Hanımefendilere devretmiĢti. Konağın 
damadı, Demirbank Müdürü Mehmet MEMĠġOĞLU ile görüĢtüm, olumlu yakla-
Ģım sergiledi. EĢi Sabiha  Hanımefendi ve baldızı Ġstanbul‟da oturuyordu. 

  Ekim/1976‟da ilk kez Safranbolu‟ya gelen; Asmazlar Konağı‟ndan ve 
Safranbolu‟dan çok etkilendiğini söyleyen Sayın GÜLERSOY‟un, konağın sahip-
leriyle Ġstanbul‟da görüĢme ortamı sağlandı ve sonuçta Kasım/1976‟da 400.000 
lira bedel karĢılığı konak, T.Turing ve Otomobil Kurumu‟na satıldı. 

 Hürriyet Gazetesi‟nin 24 Aralık 1976 tarihli nüshasında yer alan, kendi-
siyle yapılan bir röportajda   Çelik GÜLERSOY, “...Asmazlar Konağı Türk tipi bir 
otel olacaktır. Türkiye’de böyle bir otel yoktur. Bunu ilk kez biz gerçekleştirece-
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ğiz. Turistlerin büyük ilgisini çekecektir. Asmazlar Konağı’nı hizmete açtığımızda 
bölgede büyük bir canlılık olacaktır.” demiĢti.  

  Dediğini yaptı. Özgün yapısı, tarihsel bir mekanla tümüyle uyumlu döĢe-
mesi, Turing‟e özgü özenli servisi ve çevre düzenlemesi ile birlikte, Havuzlu As-
mazlar Konağı Safranbolu‟nun en gözde konaklama tesisi oldu. 

● “SAFRANBOLU’DA ZAMAN” BELGESEL FĠLMĠ 

Çelik GÜLERSOY‟un Ġstanbul„daki  görüĢmemizde sözünü ettiği, Safran-
bolu ile ilgili belgesel bir film yapımını, T.Turing Kurumu adına ve hesabına  Sü-
ha ARIN üstlendi. 1976 Sonbahar‟ında ekibiyle birlikte  Safranbolu‟ya gelen Sa-
yın ARIN‟a Belediye olarak her türlü yardım ve kolaylık gösterildi. Yapılan belge-
sel filme “Safranbolu’da Zaman” adı verildi. Renkliydi ve 40 dakika sürüyordu. 

 Safranbolu‟da Zaman 
filminin galası, 19 ġubat 1977 
Cumartesi gecesi saat 20.00‟de 
Ankara‟da Arı Sineması‟nda 
yapıldı. Galaya, T.Turing ve 
Otomobil Kurumu‟nca Safranbo-
lu halkı, özel olarak  davet edil-
miĢti. Üç otobüsü dolduran 
hemĢehrilerle birlikte, Ankara‟ya 
gidip, gece Safranbolu‟ya dö-
nüldü. Film baĢlamadan önce 
tefebaĢ giymiĢ kızlarımız seyirci-
lere lokum ikram ettiler.  

  Bakanlar, parlamenterler, 
kordiplomatik, üst dereceli bü-
rokratlar, sanat, ve kültür çevrelerinden ilgililer T.Turing Kurumu‟nun davetlisiydi. 
Sinemanın Safranbolulara ayrılan bölümünde, Ġlimiz Zonguldak‟ın Milletvekili ve 
Ana Muhalefet Partisi CHP‟nin Genel BaĢkanı Bülent ECEVĠT de, bizlerle bera-
berdi; eĢi de yanındaydı.  Filmi, eĢim ve ben, kendilerinin yanında birlikte izledik.  

 Safranbolu‟da Zaman filmi, kurgu, görüntü, söz, anlatım ve müziğiyle  
tıklım tıklım dolu sinemadaki izleyicileri ve bu arada Sayın ECEVĠT‟leri  çok etki-
ledi. Filmi yapan Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu öğretim 
görevlilerinden  Süha ARIN‟ı ve yardımcılarını Bülent ECEVĠT‟le birlikte kutladık.  

  Sayın ECEVĠT, beni ve benim Ģahsımda, tarihsel mimarlık değerlerine 
sahip çıkan Safranboluluları da kutladığını bildirdi. 

 Film daha sonra, 23.02.1977 gecesi Ġstanbul‟da Harbiye Konak sinema-
sında davetlilere gösterildi ve bir gün sonra  24.02.1977 tarihinde de saat 
21.30‟da, o zamanın koĢullarında siyah beyaz olarak TRT Kurumu‟nun televiz-
yonunda yayımlandı.  

  Yayım renkli olmamasına karĢın, kamuoyunda büyük yankı yarattı. Ga-
zetelerin sanat ve kültür haberlerine ayrılan sayfalarında da, sık sık Safranbo-
lu‟da Zaman filminden bahsedilmeye uzun süre devam olundu. 

● SAFRANBOLU’DA ZAMAN BELGESELĠ , T.TURĠNG KURUMU YAPIMIDIR 
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 Çok sık yinelenen, “Safranbolu’da Zaman Belgesel Filmi”ni TRT‟nin Süha 
ARIN‟a yaptırdığına iliĢkin yanlıĢ bir söylemi, bir kez daha düzeltmeliyim. Bu 
belgesel filmle TRT‟nin tek iliĢkisi, bu kurumun televizyonunda gösterilmesidir. 
Altını çizerek yeniden vurgulamak isterim ki, Safranbolu‟da Zaman belgeselinin 
fikir babası  merhum Çelik GÜLERSOY‟dur; prodüktörü yani yapımcısı da, Sayın 
GÜLERSOY‟un baĢında bulunduğu T.Turing ve Otomobil Kurumu‟dur.  

 Büyük usta, rahmetli Süha  ARIN, Safranbolu‟da Zaman belgeselinin çok 
baĢarılı yönetmenidir. Filmin sözlerini de Sayın GÜLERSOY ve Sayın ARIN bir-
likte hazırlamıĢlardır. Bu filmden ve Süha ARIN‟dan söz edilirken, Çelik 
GÜLERSOY‟un ve T.Turing Kurumu‟nun, filmin yapımındaki katkısını göz ardı 
etmemek, hiç kuĢkusuz Safranbolulular için, kadirbilir olmanın ve vefa duygusu-
nun gereklerindendir. 

●  
“Safranbolu’da Zaman” Belgesel Filminin  

2000’li yıllarda   hazırlanan  CD’sinin kapağı 

(Kapak fotografı; Akçasu‟da Muslubeyler‟in evi) 
 

▬ Safranbolu’da Zaman belgesel filminin Safranbolu’ya nasıl katkısı oldu? 

 ▬ “Safranbolu‟da Zaman” filmi, belgesel filmler yarıĢmasında 1977 yılında An-
talya‟da birincilik ödülüne layık bulundu. ġöyle bir değerlendirme yapmamın yan-
lıĢ olmayacağını düĢünüyorum. “Safranbolu ile Safranbolu’da Zaman filmi, ikisi 
birlikte ünlendi; yıllar boyu sürekli olarak  biri diğerinin ününü artırdı”. Bunun na-
sıl olduğunun yanıtı da Ģudur:  

 “Safranbolu’da Zaman” belgesel filminde, geçip giden zamanın Safran-
bolu‟daki olumsuz etkileri gösteriliyor, kültürel değerlerin korunması gereğine 
dikkat çekilmek isteniyordu.  

  Filmde kullanılan sözcükler, ses tonu ve müzik, sürekli hüzün içeriyor; 
zamandan yakınılıyordu. “Ve düşen damlalar gibi akıp geçen zaman, bir çok 
şeyi götürdü Safranbolu’dan...zaman içinde yaratılmış, zaman içinde gurur du-
yularak üretilmiş, zaman içinde yaşanmış bir çok şeyi…”  deniyordu. 
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  Ancak, Safranbolu‟nun bundan böyle kurtarılamayacağı, elden çıktığı 
izlenimi doğacak biçimde, filmde sergilenen görüntüler ve iĢlenen tema, Safran-
bolu‟ya olan ilginin artmasında ve sanılanın aksine, Safranbolu‟nun korunması-
nın ivme kazanmasında olumlu bir etken oldu.  

  Nitekim,  filmin yapımcısı  Süha ARIN, Safranbolu‟da Eylül/2003‟teki Altın 
Safran Film Festivali sırasındaki,  vefatından önceki son görüĢmemizde, Saf-
ranbolu‟da film festivallerine değil, kentin kültürel değerlerini öne çıkaran etkinlik-
lere gereksinim olduğunu dile getirirken, Safranbolu‟da Zaman filmine de deği-
nerek, amacının olumsuzlukları göstererek, olumlu sonuca ulaĢmak olduğunu ve 
bu amacın gerçekleĢtiğini söylemiĢti. 

 Ben de, Tarihi Kentler Birliği‟nin 21-24 Ocak 2004 tarihleri arasındaki 
“Safranbolu Buluşması”nda yaptığım konuĢmada, Safranbolu‟da Zaman filmine 
özellikle değinmiĢtim. O konuĢmamın sonunda dile getirdiğim Ģu gerçekleri bir 
kez daha özellikle yineleyerek vurgulamak isterim.  

  “1976 Safranbolu’sunu belgeleyerek, Safranbolu’nun tanınmasında bü-
yük katkısı olan Safranbolu’da Zaman filmi, şiirsel bir anlatımla, “Ve düşen dam-
lalar gibi akıp geçen zaman, alıp götürdü bir çok şeyi Safranbolu’dan” sözleriyle 
başlayıp, geleceğe  ilişkin dramatik bir öngörü içeren şu tümcelerle son bulur. 
“Anı olur zaman içinde Safranbolu; sevinç olur...Kimi zaman hüzün, kimi zaman 
övünç olur...Zaman içinde tarih olur...Kim bilir belki de çocukların düşlerinde 
gördükleri...masal olur; evvel zaman içinde Safranbolu”.  

 Evet, 1976’ya kadar akıp geçen zaman, bir  çok şeyi alıp götürmüş olabi-
lir Safranbolu’dan. Ancak daha sonraki yıllar, korunan kent olarak başka bir şey 
koparamamıştır ondan. Ayrıca, zaman içinde anı, hüzün, tarih ve nihayet masal 
olma olasılıklarının önüne, korumacılıkla bir set çekilerek, Safranbolu’nun za-
man içinde hep sevinç ve övünç kaynağı olarak kalmasının yolu açılmıştır.” 

 Safranbolu‟nun hüzün dolu anılarda ve tarihin derinliklerinde kalmayıp, 
korunarak yaĢatılması gereğinin benimsenmesinde, Safranbolu‟da Zaman filmi-
nin de, çok önemli  iĢlevler üstlenmiĢ ve değerli katkılarda  bulunmuĢ olduğu 
gerçeği, asla göz ardı edilmemelidir. 

   Bu filmi gerçekleĢtiren T.Turing ve Otomobil Kurumu‟nun 2003 yılında 
kaybettiğimiz değerli Genel Müdürü Çelik GÜLERSOY ile 2004 yılı baĢında 
aramızdan ayrılan yönetmeni  Süha  ARIN‟ı rahmet ve Ģükranla anmak, Safran-
bolularca,   her zaman yerine getirilmesi gereken bir görev bilinmelidir.  

 Bu arada, Safranbolu‟da Zaman Filmi‟nin 2014 yılı içinde dijital restoras-
yonunu gerçekleĢtirerek, filmin daha canlı renkler ve güzel bir görünüm içinde  
seyredebilmesi  amacıyla, DVD olarak yeni kopyalarını yaptıran ve dileyenlerin 
edinebilmesini sağlayan Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı‟na da,  bu ilgi ve kat-
kıları nedeniyle özellikle teĢekkür  etmek isterim. 

●KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIġLALI SAFRANBOLU’DA 

▬ Safranbolu’nun korunması konusunda kamu kurumları, hangi karar ve 
uygulamalarla ve ne zaman bu sürece dahil oldu? 

▬ Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Kurulu dıĢında, kamu kurumları devrede 
yoktu. Ne zaman rahmetli Ahmet Taner KIġLALI, Bülent ECEVĠT Hükümeti‟nin 
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Kültür Bakanı oldu; davetimi kabul ederek 1978 yılında Safranbolu‟yu onurlan-
dırdı; iĢte o zaman Devlet de koruma olayında devreye girdi. 

  Hiç kuĢkusuz bilim, sanat, kültür çevreleri ile basın ve yayın kuruluĢları-
nın ilgi odağı olması, Safranbolu‟nun tanınmasında ve korunmasında çok önemli 
bir aĢamaydı. Ancak yeterli değildi. Korumanın söylem alanından, eylem alanına 
geçirilmesine ve bunun için de Devletin devreye girmesine gereksinim vardı. 
Zamanın Kültür Bakanı Doç.Dr. Ahmet Taner KIġLALI‟nın 17 Haziran 1978 Cu-
martesi günü Safranbolu‟ya gelmesi, Safranbolu‟nun Devlet‟in koruyucu kanatla-
rı arasında yer bulmasını sağladı. 

 Sayın KIġLALI‟nın geldiği günlerde Safranbolu‟nun ünlü Arasnası (Ye- 
meniciler arastası), bir virane görünümündeydi. Yıllar önce sürekli çekiç sesleri- 
nin yankılandığı bu çarĢı, buranın son ustalarından Rıfat CONKOĞLU‟nun dük-
kanını Arasna dıĢına taĢıması; Ahmet DEMĠREZEN ustanın da dükkanını ka-

patması nedeniyle metruk bir görü-
nüme bürünmüĢtü. 

  Arasna‟nın, kimi kiĢilerin bir 
takım  uygunsuz davranıĢlarına yara-
yacak bir ortam haline dönüĢtüğün-
den yakınılıyor veya burada gizlice 
sigara içen çocukların yangın çıkarta-
bileceğinden korkuluyordu. Bunun için 
Arasna‟nın  her iki giriĢ yerinin Beledi-
ye olarak kapatılıp, içeriye giriĢin en-
gellenmesi öneriliyordu.  

  Sayın Bakanı Arasna‟ya gö-
türdüm, burasının yandaki Köprülü 
Camisi‟ne akar sağlamak üzere vak-
fedildiğini, daha sonra özel mülkiyete 
intikal ettiğini, KurtuluĢ SavaĢında 
ulusal ordunun ayakkabılarının yapıl-
dığı bir merkez olduğunu ve fabrikas-
yon üretimin, kunduracılık ve yemeni-
cilik gibi zanaatlara, artık yaĢam hakkı 

tanımadığı için çarĢının böyle bir görünüme büründüğünü açıkladım.  

 Sayın KIġLALI, bana “bu Arasta’yı nasıl kurtarabiliriz” diye sorduğunda, 
“ancak Bakanlığınızca kamulaştırılır, restore edilirse kurtarılabilir” yanıtını ver-
dim. Bakanlıklarının Safranbolu‟da bir  hizmet birimi olmaması nedeniyle, kamu-
laĢtırma sırasında, yardımcı olup olamayacağımı sordu; kamulaĢtırma bedelinin 
Bakanlıkça karĢılanması halinde her türlü görevi üstlenmeye söz verdim. Bakan 
hemen, beraberindeki Bakanlığının üst düzey yöneticilerine kamulaĢtırma için 
gerekli direktifleri verdi.  

Arasna‟daki görüĢmemiz sırasında, Sayın Bakan‟ın, “biz burasını kamu-
laştırır, restore ederiz, sonra Belediyenize devrederiz” demesi sevindiriciydi. 
Ancak ne var ki, restorasyon bittiğinde, 12 Eylül 1980 sonrasında ne Sayın KIġ-
LALI Bakan ve ne de ben Belediye BaĢkanıydım.  

Doç.Dr.Ahmet Taner KIġLALI 
Kültür Bakanı 
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Arasna‟nın Belediye‟ye devir yerine, Hazine mülkiyetinde olması, 2010‟lu 
yılların baĢında da, Maliye Bakanlığı‟nca Karabük Özel Ġdaresi‟ne satılması,  
Safranbolu Belediyesi için bir kayıptır.  

 
Safranbolu‟da ĠLKSES – 08.12.1978 

  Sayın KIġLALI, Arasna dıĢında uygun görülecek iki konağın da Bakanlık-
larınca kamulaĢtırılıp restore edilmesi için Bakanlıklarının üst düzey yöneticileri-
ne gerekli talimatı verdi. Beraberlerinde MüsteĢar ünlü tarihçi  Prof. Dr. ġerafet-
tin TURAN ve MüsteĢar Yardımcısı Murat KATOĞLU bulunuyordu. 

  Daha sonra  yapılan incelemeler sonucunda  Bakanlıkça, “Kaymakamlar 
evi” ile “Saraçların evi”nin (Çarşı Pazaryeri’nde halen “Haticehanım Konağı 3” olarak adlan-

dırılan ve birkaç yıl önce yanan ev) kamulaĢtırılması uygun bulundu. Bu iki evle birlikte 
Arasna‟daki 49 iĢyerinin toplam kamulaĢtırma bedeli hiç zaman geçirilmeden 
T.C. Ziraat Bankası‟na yatırıldı.  

 
Restorasyon sonrası ARASNA 

  Bakana verdiğim söz gereği, Arasna‟daki kamulaĢtırmaların bir an önce 
sonuçlandırılması için büyük çaba gösterdiysem de, kamulaĢtırma bedeline iti-
razların yargı mercilerinde karara bağlanması zaman aldı. Dolayısıyla onarımın 
baĢlaması ve bitirilmesi gecikti. Ancak geç de olsa Arasna kurtarıldı.   
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  Kaymakamlar evi‟nin kamulaĢtırması sorunsuz olarak çözümlendi. Bu 
evin onarımı bittiğinde Belediye BaĢkanlığım son bulmuĢtu, açılıĢtaki törene 
çağrılmama gerek görülmese de, kısa sürede hizmete girmesine çok sevinmiĢ-
tim. Ancak, Kültür Bakanlığı‟nın Kaymakamlar Evi‟nin yönetimini, geçen zaman 
içersinde  Belediye‟ye bırakmamasının da, önemli bir olumsuzluk olduğuna özel-
likle değinmek  isterim. 

 
Restorasyon sonrası Kaymakamlar Evi 

-Kamu kaynaklarıyla restore edilen Safranbolu‟daki ilk ev - 
 

  “Saraçların evi” olarak bilinen kamulaĢtırma konusu ikinci ev, Mersin‟de 
yerleĢik hemĢehrimiz avukat Faik SARAÇOĞLU‟na aitti. KamulaĢtırmaya karĢı 
DanıĢtay nezdinde iptal davası açtı. O dönemde idari yargı mercii olarak, bölge-
sel yetkili idare mahkemeleri henüz kurulmamıĢtı. Ġdarenin her türlü eylem ve 
iĢlemine karĢı, idari yargı mercii DanıĢtay‟dı.   

  Faik SARAÇOĞLU‟nun kamulaĢtırma kararına itirazları arasında, ben- 
den bahisle “Belediye Başkanı’nın ailesine ait ev, benim evimden daha güzeldir, 
kendi evini kurtarmak için benim evimi kamulaştırıyor” demesi çok ilginçti. Benim 
bir yönlendirmem olamazdı. KamulaĢtırmayı Belediye değil, Yük.Müh.Mimar 
Yavuz ĠNCE‟nin görüĢ ve değerlendirmelerinden de yararlanarak Bakanlık yapı-
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yordu. KeĢke benim evim kamulaĢtırılsaydı;  ancak bu kez de “Belediye Başka-
nına ayrıcalık yapıldı” denirdi.  

  1979 yılı sonunda Bülent Ecevit Hükümetinin  istifasıyla Sayın KIġLALI 
ve Bakanlık üst bürokratları görevlerinden ayrıldılar ya da alındılar. Arkasından 
12 Eylül 1980 harekatı oldu.  Faik SARAÇOĞLU‟nun açtığı davayı Bakanlık ta-
kip etmedi. Saraçların evi kamulaĢtırılamadı. 

● SAYIN  KIġLALI’DAN , SAFRANBOLU’NUN DĠĞER KAZANIMLARI 

  Kültür Bakanı Sayın KIġLALI‟ya, Safranbolu‟ya geliĢlerinde Ġzzet Mehmet 
PaĢa‟nın kütüphanesi‟nden de bahsettim; kitapları gösterdim. Çok ilgilendi; Ki-
tapların kataloğunun hazırlanması hususunda, yanındaki ilgililere direktif verdi. 

 Kültür Bakanı Ahmet Taner KIġLALI, Safranbolu‟yu gördükten ve büyük 
bir kültürel değer taĢıdığını gözlemledikten sonra, aynı özellikteki yerleri gös- 
teren levhalar gibi, Safranbolu‟ya ulaĢan Karayolları güzergahındaki  levhaların 
da  “sarı renkli” olmasının gerektiğini söyledi. Nitekim,  Temmuz/1978 sonunda, 
karayollarının Safranbolu‟yu iĢaret eden mavi levhalarının tamamı sarı oldu. 

 Sayın  KIġLALI‟nın ziyaretleri, Safranbolu‟nun sadece mimarlık değerleri 
açısından korunmasına yönelik çalıĢmalara baĢlangıç olmakla kalmadı. Ayrıca, 
yine ĠTÜ Mimarlık Fakültesi ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığı arasında, “Safran-
bolu ve Yakın Çevresi Koruma ve Turistik Geliştirme Projesi” adı altında bir baĢ-
ka protokolun düzenlenmesini de sağladı.  

  Turizmin, mimarlık değerlerinin koruma olayına katkılarından yararlan-
mayı amaçlayan bu proje, ne yazık ki 1980 öncesi ve sonrasında,Türkiye‟de 
siyasal olayların beklenmedik ve çok değiĢik boyutlarda geliĢmesi sonucu ge-
çekleĢtirilmedi.  Bu yüzden, 1970‟li yılların sonunda baĢlayan turizm olayı, dıĢ 
turizme de açılarak Safranbolu‟da, 1990‟lardan itibaren yoğunluk kazanabildi. 

 Sayın KIġLALI‟nın Safranbolu ziyareti, ayrıca Safranbolu ile ilgili çok 
önemli bir yapıtın Kültür Bakanlığı‟nca basımının gerçekleĢtirilmesine de uygun 
bir zemin hazırladı. Değerli bir mimar olduğu kadar, usta bir fotoğraf sanatçısı da 
olan   Reha GÜNAY‟ın, yurt içi ve yurt dıĢında sergilenen Safranbolu evleri fo-
toğraflarının da yer aldığı “Geleneksel Safranbolu Evleri ve Oluşumu” adlı kita-
bının basımını, Kültür Bakanlığı üstlendi.  

  1970‟li yılların sonlarına doğru, Ahmet Taner KIġLALI gibi, bilim ve kültür 
adamı olma niteliği öne çıkan bir kiĢinin Kültür Bakanı olması, Türkiye için oldu-
ğu kadar Safranbolu için de, büyük bir Ģanstı; Safranbolu‟nun en büyük kaza-
nımları Sayın KIġLALI sayesinde oldu. 

▬ Koruma olayındaki bu katkıları nedeniyle, Ahmet Taner KIġLALI’ya kar- 
Ģı, hiç kuĢkusuz, “hep  vefa  duygusu içinde olmalıyız” dememiz gerekiyor.   

▬ Hiç kuĢku yok, öyle denilmelidir. Ancak, Safranbolu, Sayın KIġLALI‟ya vefa-
sını zamanında gösteremedi; göstermek istediğinde de gerçekleĢtiremedi. 

  Safranbolu‟nun korunmasında  Devletin ilgi ve katkısını sağlayan Prof.Dr. 
Ahmet Taner KIġLALI‟ya, (Bakanlıktan sonra Üniversiteye dönerek Profesör oldu) hizmet-
lerinin önem ve değerini belirtir düzeyde, Safranbolu‟da ismini yaĢatıcı ve kalıcı 
kılacak bir davranıĢ gösterilememiĢ olmasını, hep bir eksiklik olarak görmüĢ ve 
yeri geldikçe bu kusurumuza değinmekten kendimi alamamıĢımdır. Sadece 
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Kaymakamlar Evi‟ndeki  “slayt odası”na, Kaymakam Celal ULUSOY‟un, yine de 
takdire Ģayan bir kararıyla, Sayın KIġLALI‟nın adını vermek tek baĢına yeterli 
değildi. Safranbolu‟ya sağladığı kazanımların Ģükran duygularıyla orantılı bir 
karĢılık verilebilmeliydi. Burada anekdot olarak bir olayı da anlatmalıyım. 

  Safranbolu‟ya geliĢlerinden 20 yılı aĢkın  bir süre geçtikten sonra, 1999 
yılında  Prof.Dr. Ahmet Taner KIġLALI‟yı Safranbolu‟ya davet ederek,  baĢlattık-
ları koruma atılımlarının oluĢtuğu boyutları ve özellikle Arasna‟daki hareketliliği 
göstermeyi düĢündüm.  Safranbolu‟nun kadirbilirliği de bunu gerektirirdi.  Bu 
düĢüncemi Arasna esnafıyla paylaĢtığımda,  Sayın KIġLALI‟ya Arasna‟da  özel 
bir tören düzenlenmesi için görüĢ birliğine varıldı. KöĢe yazarı olduğu Cumhuri-
yet Gazetesi‟nin Ankara Bürosu‟ndan Sayın KIġLALI‟yı aradım, randevu aldım 
ve gazetedeki odasında Eylül/1999‟da görüĢtüm.  

 Bana, Safranbolu‟yu görmekten çok memnun olacağını, ancak Ekim ve 
Kasım aylarında zamanının dolu olduğunu, Aralık/1999 baĢında Safranbolu‟ya 
gelebileceğini ve orada “Kemalizm ve Türkiye” konusunda bir konferans vermek 
istediğini söyledi. Bunun mümkün olup olamayacağını ve  özellikle Safranbolulu 
gençlerin bu toplantıya katılmalarının sağlanıp sağlanamayacağını sordu.  

  Sayın KIġLALI, “Atatürkçü Düşünce Derneği”nin  etkin yöneticilerindendi. 
Aynı Derneğin Safranbolu ġubesi BaĢkanı emekli öğretmen Halil ÖNDER‟e ve 
Safranbolu Kaymakamı  Celal ULUSOY‟a  güvenerek, sorusunu olumlu yanıtla-
dım. Nitekim her ikisi de, Sayın KIġLALI‟nın vereceği konferans için gereken 
düzenlemeyi ve katılımı sağlayacaklarını bildirdiler. 04 Aralık 1999 günü Safran-
bolu‟yu ziyaret tarihi olarak belirlenerek, kendileri için T.Turing Kurumu‟nun Ha-
vuzlu Asmazlar Konağı‟nda rezervasyon  yaptırıldı. 

 Ancak ne büyük bir  talihsizliktir ki, bu organizasyon gerçekleĢemedi.    
21 Ekim 1999 sabahı çağ dıĢı, aydınlık düĢmanı, gerici güçler, baĢka kimi Ata-
türkçüler gibi Sayın KIġLALI‟yı da katlettiler. O‟nun kaybıyla sadece gerçek bir 
ATATÜRKÇÜ‟den, gerçek bir laik‟ten ve gerçek bir demokrattan yoksun kalma-
dık; Safranbolu‟nun kültürüne Devlet adına sahip çıkan gerçek bir kültür ada-
mından da yoksun kaldık.  

  Sayın KIġLALI, Safranbolu‟yu koruma sürecini hızlandıran ve ona güç 
katan giriĢimleriyle, Safranboluluların hatıralarında ve hafızalarında hep yaĢatıl-
malı; her zaman rahmet ve Ģükranla anılmalıdır.  

 
Rahmetli KIġLALI‟nın Safranbolu‟ya kazandırdığı, sokaklarının üstü asma dallarıyla 

  örtülü  Arasna‟nın, yukardan kusbakıĢı  görünümü       Fotograf: Ġ.SARAÇOĞLU)  


