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4. SÖYLEġĠ 

 

KORUMAYA KARġIT GÖRÜġLER;  ĠTĠRAZLAR, ELEġTĠRĠLER 

 

▬ Safranbolu Mimarlık Değerleri ve Folkloru Haftaları 1977 yılından sonra 
niçin yapılmadı, ileri sürülen itiraz ve eleĢtiriler mi engelledi ya da üç kez 
yapılması yeterli miydi;  amaca ulaĢılmıĢ mı oldu? 

▬ 1977‟den sonra da yapılabilseydi, Safranbolu‟ya daha çok yarar sağlanabilir-
di. Ancak 1977 sonrası, Türkiye‟yi 12 Eylül 1980 harekatına götüren kargaĢalı 
yıllardı. AnarĢik olaylardan Safranbolu da nasibini alıyordu. Can güvenliği yoktu. 
Özellikle Karabük‟te, sağ ve sol akımların tüm fraksiyonları etkindi; olaylar anın-
da Safranbolu‟ya da yansıyordu.  

Bırakınız siyasal içerikli toplantıları, kültürel ve sosyal amaçlı olanlara 
dahi kimse katılmak istemiyordu. 1977‟den sonra, hem halkın, hem gelecek ko-
nukların güvenliği, önceki yıllardaki toplantıların benzerleri  yinelenerek riske 
sokulmak istenilmedi. Kimilerinin sandığının aksine, ileri sürülen karĢıt görüĢler 
Safranbolu Haftaları‟nın yapılmama nedeni değildir. 

▬ KarĢıt görüĢler, itirazlar, eleĢtiriler hangi konulardaydı? 

▬ Safranbolu‟yu tanıtmaya yönelik televizyon programları ve Safranbolu Hafta-
ları hakkında kimi çevreler tutarsız görüĢler ileri sürüyordu. En yoğun eleĢtiri ve 
itirazlar,  Anıtlar Yüksek Kurulu‟nun aldığı kararlara iliĢkindi. Bu yolla, siyasal 
açıdan Belediye BaĢkanını yıpratmak temel amaç edinilmiĢti. 

 Safranbolu haftalarından önce, Safranbolu ilk kez 1975 yılı baĢlarında iki 
ayrı televizyon programına konu oldu. 1975 yılı Ocak ayında TRT program ya-
pımcılarından Parlar YAZAN aradı, Safranbolu‟yla ilgili bir programın yapımında 
yardımcı olup olamayacağımı sordu. Nasıl yardım etmezdim, kendisini ve ekibini 
hemen gelmeleri için davet ettim.   

● SAFRANBOLU ĠLK KEZ TELEVĠZYONDA 

  Safranbolu‟nun folklorik değerlerini konu alan bir programın ana hatlarını 
birlikte hazırladık. Hıdırlık‟ta erkek folklor ekibinden Safranbolu oyunları ile türkü-
lerinin;  halen Hakkı ASMAZ‟ın oturduğu evin içindeki havuzun çevresinde de, 
kızların kına gecesi gösterisinin çekimi yapıldı. Ayrıca, lokum üretimi ile kimi 
zanaat dallarındaki çalıĢmaların yer aldığı programda, ben de Safranbolu‟yu 
tarihsel ve sosyal özellikleriyle anlatan uzun bir konuĢma yaptım. 

 Safranbolu ile ilgili bu ilk televizyon programı 10 ġubat 1975 akĢamı ya-
yınlandı; özellikle kına gecesi çok büyük ilgi odağı oldu. O sırada Safranbolu‟da 
televizyonda düzenli net görüntü olmadığı ve zaman zaman  görüntü tamamen 
kaybolduğu için, her olasılığa karĢı, yayın akĢamı Ankara‟ya giderek programı 
kayınpederimin evinde seyrettim. O dönemde video olanağı olmadığından,  sa-
dece konuĢmaları teyp bandına alabildim.  

  TRT yapımcısı Parlar YAZAN‟dan, kısa bir süre sonra bir mektup geldi. 
Kızlarımızı Ankara‟ya getirebilirsek, kına gecesi gösterisini, 30 dakikalık bir prog-
ram olarak, daha uygun teknik koĢullarda stüdyoda çekmek istediğini yazıyordu. 
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Değerli Öğretmen  rahmetli Nezihe AYCAN (henüz KADIOĞLU soyadını almamıĢtı) ile 
görüĢtüm, kızlarımızı hazırlayabileceğini söyledi. Ebeveynlerinden de birlikte izin 
alınca,  TRT yapımcısına olumlu yanıt verdim.  

    Hocam Nezihe AYCAN Hanımefendi, büyük emek ve özveride buluna-
rak, çoğu öğrencisi olan kızlara, Safranbolu oyunlarının tüm kurallarını, figürleri-
ni öğretti. Bir otobüs kiralayarak hep birlikte, akĢama geri dönmek üzere 29 Mart 

1975 Cumartesi günü yola çıkıldı. Ankara Bahçeli-
evler Arı Sineması‟nda, Orkunt stüdyosu‟nda, birkaç 
kez prova da yapılarak mükemmel bir kına gecesi 
çekimi gerçekleĢtirildi. Çekim sırasında kızlarımızın 
tefebaĢlarını (bindallı) süsleyen, beĢibiryerde altınla-
rın oluĢturduğu ziynetleri çaldırmamak için, özel  
güvenlik önlemleri de aldırıldı.  

 Bu ikinci programın yayımlanmasının, Saf-
ranbolu‟nun tanınmasında çok önemli bir iĢlevi oldu. 
Yurdun çeĢitli yörelerine yerleĢmiĢ hemĢehriler mek-
tupla, telgrafla teĢekkür ediyor, komĢularının ve ta-
nıdıklarının çok etkilendiklerini; Safranbolu‟ya bakıĢ 

açılarının değiĢtiğini ve Safranbolulu olarak gurur duyduklarını bildiriyorlardı.  

  Buna karĢılık, Safranbolu‟da namus bekçiliğinin kendi tekellerinde oldu-
ğunu sanan kimileri, televizyona çıkarmakla, orada Safranbolu oyunlarını oy-
natmakla, kızlarımızın iffetine halel getirdiğim iddiasında bulunabiliyorlardı. Be-
nim siyasal karĢıtlarım hiç  utanmıyorlardı, baĢka bir neden bulamayınca ancak 
beni böyle çirkin bir yakıĢtırmayla suçlayabiliyorlardı. 

 1975 yılındaki ilk Safranbolu Haftası sırasında, Arslanlar top sahasında 
mimarlık değerlerinin baĢka ülkelerde nasıl korunduğuyla ilgili DĠA gösterileriyle 
birlikte, birkaç YeĢilçam filmi de gösterilmiĢti. Bunlar arasında Yılmaz GÜNEY‟in, 
bir filmi de vardı. Siyasal karĢıtlarım, gelen konuklardan söz ederek Safranbo-
lu‟ya komünistleri topladı, bir komünistin filmini oynattı diye, bana karĢı demeçler 
verdiler, bildiriler dağıttılar. Oysa ĠTÜ‟nün hangi filmleri getirdiğini bilmiyordum. 
Kaldı ki gelen konuklar, komünistlikleriyle değil, aydın kiĢilikleriyle biliniyordu. 

● ANITLAR YÜKSEK KURULU KARARLARINA ĠTĠRAZ VE ELEġTĠRĠLER 

  Safranbolu halkının  çoğunluğu ile yerel ve ulusal basının  büyük bölümü, 
Safranbolu‟nun kültürel değerlerine sahip çıkılıp, korunmasına ön ayak olanlar-
dan yana olmakla beraber, “Düzenlenen bu hafta’lar neye yarar? Safranbolu’nun 
kültür ve folklorunu tanıtmak ne kazandırır?” diyenler de  eksik değildi.  

 Bu görüĢlerin, halk arasında yandaĢları;  yerel ve ulusal basında  köĢe 
yazarları vardı. Örneğin, 3. Hafta‟ya ilk kez katılanlardan Ġstanbul Ġktisat Fakültesi 
öğretim üyeleri Gülten ve Haydar KAZGAN‟lar ile yazar Oktay AKBAL Safranbo-
lu‟nun korunması olayında değiĢik yaklaĢımlar sergilediler.  

  Sayın KAZGAN‟lar Bağlar Bölgesi‟nde evinin bahçesini, bir ev yapılabile-
cek geniĢlikte parsellere ayırıp, baĢkasına satmak olanağı bulamayanların, Anıt-
lar Kurulu kararı gereği mağdur olduklarını ve bahçelerini sadece fasulye ekerek 
değerlendirmeye mahkum bırakıldıklarını söylüyorlardı. Olayı kültürel açıdan 
değil, sadece ekonomik yönden değerlendiriyorlardı. 

Nezihe  AYCAN  KADIOĞLU 

KADIOĞLU 
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   Sayın AKBAL da, Cumhuriyet Gazetesi‟nin 17-18 Ağustos 1977 tarihli 
nüshalarındaki iki makalesinde, Ġstanbul ġehzadebaĢı‟ndaki çocukluğunu geçir-
diği konaktan bahisle, ahĢap binalardaki yaĢam koĢullarının zorluğunu dile getiri-
yor, 1930‟larda hepsi ahĢap olan ġehzadebaĢı‟ndaki binaların hiç birinin kalma-
dığını, Safranbolu‟daki evlerin ve çarĢıların da yok olacağını ileri sürüyordu.  

  Bu makalelerdeki görüĢleri  Yük.Müh.Mimar Yavuz ĠNCE, Safranbolu‟yu 
Koruma Derneği BaĢkanı sıfatıyla, Safranbolu‟yu korumaktaki amaçları açıklayıp, 
baĢarılı olunacağı inancını özellikle vurgulayarak, tutarlı ve gerekçeli biçimde 
yanıtladı; açıklamaları, aynı gazetenin 28.09.1977 tarihli nüshasında yayınlandı. 

 Halk arasında kuĢku yaratan, en önemli eleĢtiri ve itiraz ise, Anıtlar Yük-
sek Kurulu‟nun Safranbolu‟yu kentsel sit alanı kabul etmesi ve bu alandaki yeni 
yapılanmalar için  bir kısım ilke ve kurallar koymasıydı. Bunun faturası bana 
çıkartılıyor, özellikle Bağlar bölgesinde asgari parsel geniĢliğinin 2000 m2 olarak 
belirlenmesi çok büyük tepkilere neden oluyordu.  

  Bağlar bölgesindeki parsel geniĢliği dıĢında, Anıtlar Yüksek Kurulu‟nun 
Safranbolu‟ya yaklaĢımı genelde çok olumluydu. Örneğin, belirli nitelikteki ona-
rımlar için bu Kurul‟un kendi adına yetkili olmak üzere Safranbolu‟da bir “yerel 
örgüt”ü görevlendirmesinin ve bu örgütün Belediye Ġmar MüĢaviri 
Yük.Müh.Mimar Baran ĠDĠL, Safranbolu„nun korunma olayına büyük ilgi ve katkı-
sı olan Yük.Müh.Mimar Yavuz ĠNCE ile Belediye Mühendisinden oluĢmasının 
büyük kolaylık ve yararı olmuĢtu.  

 
Prof.Dr. Doğan KUBAN  ile Kızıltan ULUKAVAK 

Televizyonda, Bağlar‟da parsel geniĢliğini tartıĢıyorlar  
Curtların Evi‟ndeki havuz baĢı (22.09.1977) 

 

 Bağlar‟daki en az parsel geniĢliğinin 2000 m2  olmasına iliĢkin tepkiler, 
aslında haksız değildi; ben de 2000 m2 asgari parsel geniĢliğini çok fazla ve isa-
betsiz buluyor, değiĢtirilmesi için yoğun çaba gösteriyordum. Bu konuyu, o sıra-
lar Anıtlar Yüksek Kurulu üyeliği de yapan, Sayın Doğan KUBAN‟la  bir televiz-
yon programında  Eylül/1977‟de, 3. Safranbolu Haftası sırasında tartıĢtım. Böy-
lece benim ne düĢündüğümün Safranbolulular tarafından bilinmesini istedim. Bir 
süre sonra 2000 m2 olan asgari geniĢlik, 1000 m2‟ye düĢürüldü. 
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4 ay sonra Aralık/1977‟de yeni yerel seçimlerin yapılacak olması ve be-
nim yeniden Belediye BaĢkanlığına aday olma olasılığının bulunması, tartıĢmala-
rı hem Ģiddetlendiriyor, hem hızlandırıyordu. Bu konuda, karĢıt partilerin davra-
nıĢlarının bir açıklaması olabilirdi; koruma olayını öne sürüp, hiç kuĢkusuz benim 
siyasal yönden yıpranmamı amaçlıyorlardı. 

 Ne var ki, benim partimde de Safranbolu‟yu  korumanın karĢıtları vardı. 
Onlar parti içinde etkili ve yetkili kiĢilerdi. Parti içi karĢıtlarımdan birine ait  
“Özgörüş Gazetesi”nin, koruma olayını “ambargo” biçiminde değerlendiren olum-
suz yayınları da çok etkili oluyordu. Ben her Ģeye karĢın, Bağlar‟daki asgari par-
sel geniĢliği dıĢında, Anıtlar Kurulu‟nun koyduğu tüm ilke ve kuralları savunuyor-
dum. Safranbolu‟yu korumanın baĢka çıkar yolu olmadığına inanıyordum. 

Safranbolu‟da ko-
ruma olayının baĢlangıcı 
olarak kabul ettiğimiz 12 
Haziran 1975 tarihli Bele-
diye Meclis kararının mu-
halif-muvafık oybirliğiyle 
alındığı unutulmuĢtu; artık 
adı anılmıyordu. 

Ankara‟da görevli 
Hacılarobası Köyü‟nden, 
Safranbolu‟da tanıyanı 
fazla olmayan, bir mimar 
arkadaĢ desteklendi; 
Cumhuriyet Halk Parti-
si‟nden Belediye BaĢkan-
lığı için aday adayı oldu 
ve önseçimde Belediye 
sınırları içindeki delegenin 
26‟sının oyunu aldı; ben 
74 oyla aday olabildim. 

 Partimde delege 
bazında, % 26 oranında 
muhalifim olmasına üzül-
düm. Bana oy vermeyen 
CHP‟li delegelerden  bir 
kısmının ve yakın çevrele-
rinin, Belediye BaĢkanı 
seçimlerinde ise, rakibim 
Adalet Partisi adayını 
desteklediklerini, seçimlerden sonra  öğrendiğimde daha çok üzülecektim. 

Bu arada, 11 Aralık 1977 günü yapılacak Belediye seçimleri için Adalet 
Partisi (AP) adayının dağıttığı bildiride yazılanlar da çok ilginçti. “Anıtlar Yüksek 
Kurulu Kararını tanımayacağım, kat tahdidini kaldıracağım; hemşehrilerim   ister 
apartman yapsın, ister gökdelen”  vaatlerinde  bulunuluyor; Safranbolu‟nun “ha-
rabeler şehri” olmayacağı bildiriliyordu. ĠĢte, yerel seçimdeki rakibim AP adayı 
da, koruma konusunda böyle bir anlayıĢ sahibiydi. 
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▬Türkiye’de yaygın bir uygulama olmadığı bir dönemde, yani  1970’li yıl-
larda, Safranbolu’nun mimarlık dokusunu koruma amacına yönelik  karar-
ların yürürlüğe girmesine öncülük etmek; Kentsel SĠT Kararı alınması ve 
SĠT bölgesindeki tüm yapıların katı ilke ve kurallara bağlanması gibi radikal 
uygulamaları baĢlatmak, halk oyuna dayalı bir yerel yönetimi, yeni seçim-
lerde zorda bırakmaz mıydı, bu riski nasıl göze alabildiniz? 

▬ Hiç kuĢkusuz söz konusu kararlar, yöneticiler için, baĢlangıçta sosyal açıdan 
olduğu kadar, siyasal açıdan da risklidir. Ancak, Ģurası bir gerçektir ki, toplum 
yaĢamındaki her yenilik, her yeni atılım ve giriĢim, baĢlangıçta tepki alabilir. Za-
ten adına,  ister devrim, ister atılım denilsin, her yeni giriĢim, “halka rağmen, 
halk için gerçekleştirilen” eylemlerdir. Yeniden seçilememek de önemli değildir. 
Önemli olan gelecek seçimlerin değil, gelecek kuĢakların  düĢünülmesidir.  

● DĠKĠLEN FĠDAN KÖK SALDI; MEYVE VERĠYOR ! 

  Aslında halk baĢlangıçta, yeni atılımları kendi çıkarlarıyla bağdaĢtırama-
yabilir. Ancak, uygulamalar sırasında, doğrular anlatılarak  halkın güveni kaza-
nılmıĢ; kiĢisel ya da partisel değil, toplumsal çıkarların ön planda olduğuna halk 
inandırılmıĢ ise,  ilk tepkiler, bir süre sonra yerini, hoĢnutluğa bırakacaktır.  

  Safranbolu‟da da, iĢte böyle olmuĢtur. Güdülen amacın doğruluğundan 
hiç kuĢku duymadığım için, korumacılığın beraberinde getirdiği sosyal ve siyasal 
riskleri üstlenmekten de kaçınmadım. Ġlk yıllarda “Eskiler yıkılsın, yerine gökdelen-
ler dikilisin” diyen kiĢiler ve partiler olsa da ve bu görüĢün yerel ve ulusal basında 
temsilcileri bulunsa da;  bunlar azınlıkta kalmıĢtır.  

 1975‟ten  itibaren Safranbolu‟da koruma kararlarını ödünsüz uygulamam 
nedeniyle, mensubu bulunduğum partinin önde gelen, nüfuzlu kimi üyeleri de 
dahil,  bana karĢıt olanların tüm olumsuz çabalarına karĢın, halkın Aralık/1977‟de 
beni, % 51,3 oranında oy vererek ikinci kez Belediye BaĢkanı seçmesi anlamlı-
dır. Bu sonuç, çalıĢmalarıma güç kattı. ġükranla karĢıladım, karĢılıyorum. 

 Ayrıca, baĢlangıçta bana ve koruma olayına Ģiddetle karĢı çıkanların, 
ileriki yıllarda korumacılığın savunucusu olmalarından ve ev pansiyonculuğu 
yaparak, Safranbolu‟nun ünü sayesinde nemalanmalarından  da çok mutlu olu-
yorum. Estirilen Ģiddetli rüzgarlarla, sağa sola sallanarak tutmaması istense de, 
dikilen fidan kök saldı;  artık bol meyve veriyor.  

▬ Zaman zaman kimilerinin, Safranbolu’yu koruma olayını 1990’lı yıllarda 
baĢlatan söylemlerine tanık olunuyor; bunları nasıl değerlendirirsiniz? 

▬ ġayet özel bir amaçları yoksa, Safranbolu‟nun  korunmasının geçmiĢini me-
rak edip öğrenmediklerini, okumadıklarını düĢünürüm. Ya da bir ağacın meyve 
verdiği yıl dikilmiĢ olduğunu sandıklarını, ağacın meyve verebilmesi için, önce 
fidan olarak dikilmesi, sonra özenle bakımı yapılan bir evreden geçmesi   gerek-
tiğini dikkate almadıklarını veya almak istemediklerini  belirtmek isterim. 1990‟lı 
yılların meyveleri, 1975‟lerde dikilen ve özenle korunan ağacın ürünüdür. Nite-
kim, 1990‟daki Safranbolu Haftası‟na da, “Korumada 15.Yıl” adı verilmiĢtir. 

● “MĠNARE YAPTIRMAYAN, MĠNARENĠN YERDEN BĠTTĠĞĠNĠ SANIR” 

  Aslında, 1975-1980 yıllarındaki Safranbolu‟nun korunmasına iliĢkin ola-
rak biraz önce değindiğim  tepkileri, itirazları, siyasal çekiĢmeleri bildikleri ya da 
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duydukları halde, göz ardı edilmesi için çalıĢanların yahut küçümseyenlerin, 
hangi amaç peĢinde koĢtuğunu bilemem. Özel bir amaçları olmadan, koruma 
olayını 1990‟larda baĢlatanları ise, “minare yaptırmadıkları için, minarenin kendi-
liğinden yerden bittiğini sananlar” olarak  da nitelendirebilirim.  

Koruma olayında, 1975‟dekiler gibi, 1990 yılından itibaren gözlemlenen 
uygulamalar da çok önemlidir; bunları mutlaka ayrı bir söyleĢi konusu yapalım. 
Ancak, Ģu apaçık bir gerçektir ki, Türkiye‟de mimarlık dokusunu koruma amacı-
na yönelik ilk atılımlar, 1975-1980 yıllarındadır. Uygulama alanı da Safranbo-
lu‟dur.  O yıllarda Safranbolu kendini koruyan ve korunması gereken ilk kent 
olarak ünlenmiĢtir; yine o yıllardan beri Safranbolu, “Korumanın Başkenti”dir. 

Bir baĢka gerçek de Ģudur:  Safranbolu‟nun korunmasını, sadece kimi 
öğretim üyelerinin, kimi mimarların ya da kurumların  sağladığını yahut tek baĢı-
na “Safranbolu’da Zaman” belgesel filmi sayesinde Safranbolu‟nun korunduğunu 
söylemek de tutarlı olamaz. Bu, ilk önce Safranbolu halkına ve bu halkın yasal 
temsilcisi Safranbolu Belediyesine haksızlık olur. Hiç kuĢkusuz Safranbolu‟nun 
korunmasında, entelektüel çevrelerin çok değerli ve asla yadsınamaz katkıları 
vardır. Ancak her türlü katkıya da, yardıma da gerekli ortamı hazırlayan; her 
türlü sorumluluğu, sosyal ve siyasal  riski üstlenen de Safranbolu Belediyesi‟dir.  

Koruma olayında zamanın Safranbolu Belediye BaĢkanı‟nın, boynuna 
asılan davula, her önüne gelenin, elindeki tokmağı vurduğu bir konumda göste-
rilmesine karĢı susamam. Son zamanlarda gözlemlediğim değerlendirmeler ne-
deniyle, alçakgönüllülüğü bir tarafa bırakarak, “Sezar’ın hakkı Sezar’a verilmeli” 
demek zorunluluğunu duyuyorum.  Çalınan esere, orkestranın tüm enstrümanla-
rının uyum içinde katılımını ve katkısını “orkestra şefi” sağlar. Safranbolu‟yu ko-
ruma olayında, 1970‟li yıllardaki orkestra Ģefi, Safranbolu Belediye BaĢkanı‟dır.  

1970‟ler Safranbolu‟sunda yaĢamayanlara, 1990‟larda Ģu ve bu nedenle 
Safranbolu‟ya gelmiĢ olanlara, geçmiĢe dönük bir yargıya varmadan önce, söy-
leĢilerimizin ekleri arasında yer vereceğimiz, Sayın Prof.Dr.Doğan KUBAN‟ın, 
1970‟lerde; yani Safranbolu korumasının baĢlangıç yıllarında neler yapıldığına  
iliĢkin iki makalesini okumalarını salık veririm.  

 
Safranbolu’dan bir kesit 

Böyle bir kent nasıl olur da korunmaz?  


