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5. SÖYLEŞİ 

SAFRANBOLU, “DÜNYA MİRAS LİSTESİ”NDE 

▬ Sizin Belediye Başkanlığı’ndan ayrılmanızdan sonra Safranbolu’nun ko-
runması yolunda neler yapıldı; ne sonuçlar alındı? 

 ▬  Türkiye’de 12 Eylül 1980 harekatıyla, askeri yönetim tarafından bakan, mil-
letvekili ve belediye başkanı gibi tüm siyasal nitelikli kişilerin görevlerine son ve-
rildiği için, ben de Belediye Başkanlığından ayrıldım.  

  Korumacılıkta 1975-1980 süreci, yani Belediye Başkanı olduğum yıllar, 
Safranbolu’nun tanınması, tanıtılması ve mimarlık değerlerine duyarlı bir kamuo-

yu oluşturulması sonucu,  korumanın atılan çok sağlam temeller üzerinde yük-
seldiği bir dönem olarak nitelendirilebilir. Dolayısıyla 1975-80 yıllarını içeren bu 
dönemi, Safranbolu’nun korumasında 1.aşama olarak adlandırabiliriz.  

 ● DURAKSAMA SÜRECİ SONRASI,  KORUMADA 2. AŞAMA 

Safranbolu’yu korumada 2. aşama, 1990 yılında başlayan ve ilk aşamada 
dikilen fidanların meyvelerinin derlendiği bir dönemdir. Safranbolu’nun korunma-

sındaki ilk aşamanın sona erdiği 1980 yılı ile ikincisinin başladığı 1990 yılı ara-
sında geçen 10 yıl ise, bir duraksama dönemidir. Evet, duraklama değil, durak-
sama; bir başka anlatımla kararsızlık sürecidir.    

12 Eylül 1980 sonrasının kendine özgü toplumsal ve siyasal sıkıntılarının 
da, başlangıçta etkisi altında kalınan o yıllar, ne yazık ki, Safranbolu’nun korun-

ması sürecinde kayıp yıllardır. Zaten 1980’li yılların başlarında her kent gibi, Saf-
ranbolu’da da, atamayla gelmiş Belediye Başkanları görevdedir. 

 Halk oyuna dayalı ilk yerel yönetim, Mart/1984 Belediye seçimleriyle iş-
başına gelmiş olmakla beraber, her nedense koruma alanında yeniden etkin ve 
istekli bir uygulama gözlenememiştir. Arslanlar Semt Spor Merkezi’nin açılış gü-
nü olan 14.09.1984 tarihinde “Safranbolu Mimarlık Değerleri ve Folkloru”  diye bir 
etkinlik de programlanmış ise de, medya yoluyla ülke düzeyinde hiçbir yankı ya-
ratmamıştır. Daha sonraki yıllarda da, gerekli katılımın sağlanamaması ya da 
uygun bir mevsimde yapılmaması nedeniyle hiç ses getirmeyen, çok sönük ge-
çen bir iki kez, Safranbolu Haftası girişimleri olduğunu anımsıyorum. 

 
Duraksama döneminde Safranbolu’nun, “Karaosmanlar Evi” ile 19.08.1982 tarihli 
 Milli Piyango biletinde  görüntülenmesi, tanıtıma yönelik önemli bir kazanımdır 
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  1980’li yıllarda  Safranbolu’ya en önemli katkılar, Safranbolu dışında ger-
çekleşmiştir. Örneğin, Safranbolu’ya ilişkin hazırlanmış, en özenli ve en kapsamlı 
bir araştırma ürünü olan Prof.Dr. Reha GÜNAY’ın “Geleneksel Safranbolu Evleri 
ve Oluşumu” adlı kitabının 1980’li yılların başında ve sonunda, Kültür Bakanlı-
ğı’nca  iki ayrı baskısının yapılması çok yararlı olmuştur. 1980’li yılların ikinci 
yarısında da Vakıflar İdaresi’nce, Genel Müdür, Karabüklü hemşehrimiz Şener 
MACUN’un yakın ilgisiyle,  Yeni Hamam’ın restore edilmesi ve Cinci Hanı için de 
restore kararı alınması çok önemli uygulamalardır.  

▬ 1990 yılında korumada 2. aşama nasıl başladı; neler sağladı?  

▬ 1975’te yakılan, 1980 sonrasında sıcaklığı azalsa da sönmeyen koruma ateşi, 
1990 yılların başında, üflenerek yeniden kor haline getirildi. Bir başka anlatımla, 
Türkiye’nin tarihsel kentler vitrininin baş köşesindeki, çok görkemli Safranbolu 
biblosunun tozları alınıp parlatılarak, yeniden ülkeye ışık saçması sağlandı. 

Bu tablo, Safranbolu’nun yeni Kaymakamı Yavuz ERKMEN’in  (halen Mer-

kez Valisi) 1990 yılında başlattığı girişimlerinin sonucudur. Bir yıl önce  Belediye 
Başkanı seçilen Mustafa EREN de, bu girişimin yanında yer aldı. Gereken her 
türlü görevi üstlendi. Yararlı katkılar sağladı ve başarılı oldu. 

  22-29 Haziran 1990 tarihleri arasında “Korumada 15. Yıl” ve “Kendini 
Koruyan Kent: Safranbolu” söylemleriyle, 1970’li yıllardakilere benzer biçimde  
düzenlenen yeni bir “Safranbolu Mimarlık Değerleri ve Folkloru Haftası” büyük 
yankı uyandırdı. Safranbolu doğumlu, zamanın TBMM Başkanı Kaya ERDEM’in 
de konuk olduğu bu Hafta’ya, yüksek tirajlı İstanbul basınından, aralarında etkin 
köşe yazarları da olan  gazeteciler de katıldı. TRT,  yapılan etkinliklerin, radyo ve 
televizyon yayınlarıyla kamuoyuna duyurulmasında önemli bir işlev üstlendi. 

  “Korumada 15. Yıl” haftasında duvarlara asılan “Korumaya kararlıdır hal-
kı; yalnız garibimin yoktur imkanı” sloganı çok  ilginçti. Basın, özellikle bu sloga-
na yer verdi.  Böylece, başlangıçta 1970’li yılların ikinci yarısında olduğu gibi, 
basın ve televizyon yoluyla Safranbolu, hem tekrar kamuoyunun gündeminde yer 
buldu ve hem de  Kültür Bakanlığı’nın yeniden ilgi alanına girdi.  

 Örneğin, bu Hafta’dan sonra Kültür Bakanlığı’nca, 1991-92’lerde Arasna 
Arkası Sokak’taki evlerde dış cephe ve çatı onarımı yapılması, çok değerli bir 
kazanım oldu. Daha sonra aynı Bakanlığın, Kazdağlıoğlu Meydanı’ndaki  düzen-
lemeleri ise,  çok haklı eleştirilerin konusu olmaya halen devam ediyor. 

 1990 sonrasını içeren 2. aşamada Safranbolu, sosyal ve ekonomik katkı-
larla korumanın somut örneklerinin  bolca sergilendiği bir sürece girdi. Eski evle-
re, restore edilip otel ve pansiyon olarak yeni bir işlev kazandırılması suretiyle 
korumada,  turizmin getirilerinden yararlanmak,  bu dönemin en belirgin özelliği-
dir. Bu yeni dönemde Safranbolu’ya gelen ziyaretçi sayısının artmasına paralel 
olarak, zamanın Safranbolu Kaymakamı Muammer AKSOY’un yoğun uğraşlarıy-
la ev pansiyonculuğu özendirildi. Tarihsel  merkez Şehir kesiminde restore edilip 
konaklama tesisine dönüştürülen ev sayısında büyük artış oldu. Az sayıda da 
olsa, kimi iş adamları satın aldıkları evleri restore ettirmeye başladılar. 

  1990’lı yılların başlarında ayrıca, Doç.Dr. İsmet  OKYAY’ın hazırladığı; özenli 
bir araştırma ve çalışmanın ürünü, değerli bir belge olan “Safranbolu Koruma İmar 
Planı” da kabul edilerek yürürlüğe girdi.  Böylece çok geç de olsa, geçiş dönemi için 
öngörülenlerin yerine, korumaya ilişkin kalıcı ilke ve kurallar belirlenmiş oldu. 
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Tarihsel çevre korumacılığı ve beraberindeki turizm etkinlikleri,  Safranbo-
lu’ya her alanda büyük olanaklar sağladı. Halen, Safranbolu’nun yurt içinde ve 
dışında çok geniş ölçüde tanınmış olmasından  büyük kıvanç duyuluyor. Bugün 
Karabük bile, eskisi gibi demir-çelik’le özdeşleştiği için değil, artık Safranbolu’nun 
bağlı olduğu İl olarak ünleniyor. Karabük’ün tanınmasına, Kardemir-Karabük-
spor’un son yıllarda, Süper Lig’de oynaması da katkı sağlamış bulunuyor. 

  Safranbolu’yu korumak, 1990’lı yıllarla beraber, artık  kamu ve özel, çok 

daha geniş bir kesimin ilgi alanına girdi. Yardım ve katkılar,  yoğunluk kazandı. 
En önemlisi, koruma olayında Belediye yönetimi, geçmişteki yalnızlığından kurta-
rıldı. Mülki idare koruma olayında görevler üstlendi. Hatta, zaman zaman yerel 
yönetimin önüne geçti. Korumaya gönül vermiş Yavuz ERKMEN, Muammer AK-
SOY, Celal ULUSOY, İzzettin KÜÇÜK gibi Safranbolu Kaymakamları vardı. “Saf-
ranbolu Hizmet Birliği”nin çok yararlı katkıları oldu. 

 İl merkezi Karabük, Zonguldak gibi, artık Safranbolu’yu görmez, sesini 
duymaz uzaklıkta değildi. Karabük İl Özel İdaresi kaynaklarından Safranbolu, 
korumaya yönelik alanlarda yararlandırılmaya başlandı. Bu açıdan Safranbolu, 
Karabük Valilerinin de ilgi alanına girdi. Kısaca, Türkiye’de, kültürel değerlerin 
gelecek kuşaklara aktarımı suretiyle  ulusal kimliğin bilinmesi ve tanıtılması için, 
kamu kaynaklarından da yararlanılmasının gerektiği,  ilgili çevreler tarafından 
geç de olsa kabullenildi. 

  Safranbolu, 1990’lardan itibaren Türkiye’deki diğer tarihsel kentlere de 
örnek gösterildi; Kula, Milas, Muğla, Amasya, Kütahya ve Beypazarı başta olmak 
üzere, bir çok kentte tarihsel dokunun korunması gündeme taşındı. İleriki yıllarda 
Taraklı, Göynük, Mudurnu gibi, daha bir çok eski yerleşim yerinde,  koruma prog-
ramları uygulanmaya başlandı. Böylece Safranbolu sadece kendinin değil, başka 
kentlerin korunmasında da etkin bir işlev üstlenmiş oldu. 

 Korumanın ikinci aşamasında bir başka güzellik de, Safranbolu’da önce 

1990’lı yılların başında restorasyon bölümünü de içeren bir Meslek Yüksek Oku-
lu’nun, sonra 2000’li yılların başında da, mimarlık bölümü de bulunan Fethi 

TOKER Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin açılmasıdır. 

   Safranbolu’nun koruma sürecinin ilk aşamasında, İstanbul Teknik Üni-
versitesi gibi çok seçkin ve saygın bir bilim kurumunun üstlendiği  görev ve so-
rumluluğu, Safranbolu’daki bu yeni yüksek öğrenim kurumlarından da görmek 
arzusu, korumanın 2. aşamasının beklentileri arasındadır. 

▬ Sizce Safranbolu’yu korumanın 2. aşamasında en önemli kazanım nedir? 

▬ Hiç kuşkusuz, Safranbolu’nun “Dünya Miras Listesi”nde yer almasıdır. 

 “Dünya Miras Listesi”nde yer almak, aslında, korumanın 2. aşamasını 
başlatan Haziran/1990’daki Safranbolu Mimarlık Değerleri ve Folkloru Hafta-
sı’ndan  kaynaklanan en önemli kazanımdır. 

 Safranbolu’nun Dünya Miras Listesi’nde yer almasının ilk adımı, bu Hafta 
sırasında 23.06.1990 tarihinde Kıranköy’de Kireççi Hüseyin ÖZER’in  sinema-
sında düzenlenen “Kendini Koruyan Kent Safranbolu Paneli”nde atılmıştır. Pa-
nelde bir bildiri sunan, Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Ali Engin OBA tarafından, 
Safranbolu’nun Dünya Miras Listesi’nde yer alması gereğine ilk kez değinilmiş 
olması, bu açıdan  büyük bir önem taşır.  
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● SAFRANBOLU DÜNYA KENTİ  

Sayın OBA,  Dışişleri Bakanlığı mensubu olarak, bu konuda yoğun çaba 
göstermiştir.  İlgili kurumların gerçekleştirdiği girişimlerle, UNESCO’nun 17 Aralık 
1994 tarihinde, Tayland’da yaptığı toplantıda, Safranbolu’nun “Dünya Miras Lis-
tesi”ne alınmasına  karar verilmesiyle de mutlu sona ulaşılmıştır.  

Böylece Dünya Miras Listesi’ne, İstanbul “sur içi”nden sonra, Türkiye’den  
kent ölçeğinde Safranbolu’nun da girmesi sağlanmıştır. Bu  konuda tüm emeği  
geçenlere, katkısı olanlara Safranbolulular hiç kuşkusuz şükran borçludur. Kısa 
bir süre önce, 17 Aralık 2014’de Safranbolu’nun Dünya Miras Listesi’nde yer 
almasının 20.yıldönümü, Cinci Hanı’ndaki bir törende, sevinç ve iftiharla kutlandı. 

Safranbolu’nun bu onur ve gurur verici konumunu, daha nice 20 yıllar, sü-
rekli olarak koruması en büyük amacımızı oluşturmalı ve gelecekte de hep “Baş-
ka Safranbolu Yok” denilmeye devam edilmesi, en büyük dileğimiz olmalıdır. 

  Safranbolu’yu korumanın 2. aşamasında, 1990 sonrasının tüm Belediye 
Başkanları; Mustafa EREN, Mehmet CEYLAN, Nihat CEBECİ ve Dr. Necdet 
AKSOY, eleştiri konusu  kimi uygulamaları olsa da,  korumacılığın istekli ve 
inançlı savunucuları olarak, konumlarının ve görevlerinin gereğini sürekli yerine 
getirme çabası içinde oldular. Safranbolulular onlara da hep şükran duymalıdır. 

 
“Korunması yolunda 1975 yılında başlatılan çalışmalar, UNESCO tarafından 

Safranbolu’nun 1994 yılında  Dünya Miras Listesi’ne alınmasıyla ödüllendirildi” 

(Safranbolu’nun “Dünya Kenti” olduğunun kanıtı olan belgeyi gösteren bu yapıt,   
Kent Tarihi Müzesi önünde ve Hıdırlık tepesinde kentin tacını oluşturuyor) 


