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6. SÖYLEġĠ 

KORUMA SÜRECĠNDE TARTIġMALAR - ELEġTĠRĠLER 

 

▬ Eski kentler ve dolayısıyla Safranbolu niçin korunmalıdır ve nasıl ko-
runmalıdır; öncelikle kimi çevrelerin zaman zaman tartıĢmaya açtıkları bu 
konulardaki düĢüncelerinizi öğrenebilir miyim? 

▬ Böyle bir sorunun yanıtını “Bir Safranbolulunun Penceresinden Safranbolu” 
kitabımda da ele almıĢ ve “Kültürel varlıklar neden korunmalıdır?” sorusunun, 
“kimler için korunmalıdır” sorusuna da açıklık getirmesi gereğine değinmiĢtim. 
Ayrıca, Prof.Dr.Stefanos YERASĠMOS’un 21.01.1992 tarihli Cumhuriyet Gazete-
si’ndeki bir makalesinden alıntılara  yer vermiĢtim.  

Bu makalede “eskiye rağbeti, modern yaşamı tatmış, daha sonra bıkmış 
kişilerin başlatması, sokağında çamura batanları  ya da Arnavut kaldırımlarında 
yürüme zorluğu çekenleri, eski evlerinin çekiciliğine inandırmanın zorluğu,  eski-
nin restorasyonunun ve içine modern olanakları yerleştirmenin, yenisini yapmak-
tan  pahalı oluşu; bu nedenle  korumanın zengin işi olması ve eski mahalle sa-
kinlerinin özlemlerinin modern mekanlara yönelik bulunması, bir çıkış yolu olarak 
eski mekanların turizme tahsisi ” gibi gerçekler dillendiriliyordu. 

  Bunlar, Safranbolu’nun korunması olayında karĢılaĢılan olgularla benzer-
lik göstermektedir. Ancak tüm bu gerçeklere karĢın, mimarlık alanındaki kültürel 
değerlerin ve SĠT alanlarının, ekonomik olanakları olan zenginler ve entelektüel 
çevreler için ya da turistler için korunduğu ve korumanın nedenini onların bu 
yöndeki istemlerinin oluĢturduğu söylenemez. Korumanın  temel nedenleri, çok 
daha yüksek değer yargılarından kaynaklanır. 

   Prof.Dr. Doğan KUBAN’ın, T.Turing Kurumu’nun Temmuz-Ağustos/1976 
tarihli Belleteni’nde “Safranbolu’yu Niye Korumalı?” baĢlıklı yazısındaki, eski 
kentleri koruma bilincinin, ulus bilinciyle eĢ anlamlı olduğuna ve  tarihsel yörelerin 
iĢlevlerinin baĢında, ulusun varlığını tarih boyutları içinde  tanımlamasının geldi-
ğine iliĢkin görüĢleri,  Safranbolu’yu  koruma sürecinin baĢlangıcında  benimse-
nen ilkelerdendir.  Prof.Dr. Metin SÖZEN de,  Temmuz-Ağustos 1990 tarihli De-
korasyon Dergisi’nde, “Koruma politikası artık kimlik politikasıdır” baĢlığı altında 
kendisiyle yapılan bir söyleĢide, “Koruma  politikası soyut bir şey değildir; bir ulu-
sun ayakta durma sorunudur” diyerek, Sayın Prof. KUBAN gibi korumanın temel 
nedenleri arasında, ulusal duyarlılığı ve değerleri ön plana çıkartmaktadır.  

 Yıllar önce Sayın SÖZEN’in KabataĢ Kültür Merkezi’ndeki bürosuna asıl-
mıĢ, “Gelenek; külü muhafaza etmek değil, ateşi yanar halde tutmaktır” özdeyiĢi-
ni görmüĢ; çok beğenmiĢtim. Buradan hareketle, tarihsel çevre korumacılığı, 
“viraneleri muhafaza etmek değil, ulusal değerleri canlı tutmaktır” diyebilirim. 
Gerçek milliyetçilik, ulusal kültürümüzün yıllar boyu devam eden birikimlerinin 
ürünü olan yapıtları korumak ve onları bir övünç kaynağı olarak sunabilmektir. 
Safranbolu’da, eski Türk evlerini, Türk mahalle ve sokaklarını korumakla, ulusal 
kimliğimizi kanıtlamaya en büyük katkı sağlanmaktadır. 

  Hiç kuĢkusuz,  bir eski Safranbolu evi, sadece dedelerinden o eve miras 
yoluyla ya da satın alarak sahip olanlar için değil, aynı ulusun tüm bireyleri için, 
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hem soyut, hem somut açıdan  önem ve değer taĢır. Övünç, onur ve gurur kay-
nağı olur. Bir ulus hakkında, sadece bugün yaĢayanlara ve onların yapıtlarına 
bakılarak bir yargıya varılamaz. Çünkü siyasal hukukta genel kabul görmüĢ ta-
nımlamaya göre  ulus demek,  ortak sosyal ve kültürel değerleri olan, bugün ya-
Ģayanlarla birlikte, geçmiĢten geleceğe bir ırmak gibi akıp giden insanların oluĢ-
turduğu ve oluĢturacağı    topluluk demektir.  Bir ulusa özgü öğeler arasında yer 
alan mimarlık mirası evler ve kentler,  ayakta kaldıkları sürece, o ulusun varlığı-
nın ve uygarlığının, tapu belgeleri gibi değerli bir kanıtını oluĢtururlar. 

  Mimarlık mirası yapıtlar, eskidikçe değer kazanır ve eskidikçe antika olur. 
Antika olmak  değerlenmekle özdeĢtir. Çünkü eski, yeniden yapılamaz; aynı mal-
zeme, aynı usta, aynı sanatkar bulunamaz. Bu yüzden eski çok azdır, nadirdir. 
Böyle olduğu için  değerli ve değerli olduğu için de, korunmalı ve kollanmalıdır. 

  El emeğiyle, göz nuruyla yoğrulmuĢ olan bir eski Safranbolu evinin ben-
zeri,  bugün ahĢap materyal motor gücüyle kesilip biçilip yapılmaya kalkıĢılsa, 
böyle bir evin, fen bilimlerinden ve özellikle geometriden yararlanmaksızın,  uzun 
yıllar boyu sınama-yanılma yöntemiyle kazanılan birikimle yapılmıĢ olan eski bir 
ev  kadar değeri olamaz. Bu, ısmarlama elbise ya da ayakkabının, konfeksiyon 
ürünü elbise ya da fabrikasyon ürünü ayakkabıdan, çok daha pahalı olmasına 
yol açan aynı nedenlerden kaynaklanır.  

  Bununla beraber, antika da olsalar, çok değerli de olsalar eski kentler ve 
eski evler, oralarda yaĢayanlardan daha değerli olamaz. Bu nedenle, korumada, 
hiç bir eski yapıya dokunulamaz ya da yıkılamaz gibi tutucu bir görüĢ geçerli ol-
mamalıdır. Tarihsel kentler korunmalıdır; ancak, insandan arındırılarak,  arkeolo-
jik kalıntılar gibi korunmamalıdır. Ġçinde yaĢanılan bir kentin korunması söz ko-
nusudur. DıĢarıdan görmeye gelenlerin, birkaç saat kaldıkları bir kent için, ne 
kadar da güzel korunmuĢ demelerini sağlamak ve  beğenilerini kazanmaya ça-
lıĢmak önemlidir. Ancak, o kentin insanlarının korumacılığı benimsemeleri, çok 
daha önemlidir. Bir baĢka anlatımla, “evler korunmalı, sahipleri unutulmamalı; 
öncelikle sahipleri korunmalıdır”. Safranbolu’da korunmanın 1980 öncesi ilk 
aĢamasındaki uygulamalarda, bu anlayıĢ temel ilke edinilmiĢtir. 

 Ancak bu temel ilkenin, kimi entelektüel çevreler ile çok katı ve tutucu bir 
korumacılığı benimsemiĢ mimarların tepkilerine ve eleĢtirilerine  yol açtığına da 
değinmeliyim. Bunlar arasına, “Müzekent Safranbolu Gazetesi”nin Ocak-ġubat-
Mart/2004  tarihli sayısına gönderdiği “okuyucu mektubu”yla, Y.Müh. Mimar Ya-
vuz ĠNCE’nin de, yıllar sonra katılması ĢaĢırtıcı olmuĢtu. Dibekönü ve Köyiçi’nde 
yapılan yol geniĢletme çalıĢmaları ile  Beybağı’nda Asmaz bahçesi’nden açılan 
yeni yolu eleĢtiriyor; 1970 öncesinin Belediye BaĢkanı merhum Ömer AN’ı da, 
“Safranbolu’ya el sürmemiş ve onu korumuş bir başkan” olarak tanıtıyordu.  

  1970’li yılların ortalarında Safranbolu’nun kent içi ulaĢımında sağladığı 
olanaklar nedeniyle, geniĢletilen veya yeni açılan yolları, tüm Safranbolulular 
takdir ve Ģükranla karĢıladılar; hep alkıĢladılar. Safranbolu’nun korunmasındaki 
yardım ve katkıları, asla yadsınamayacak boyutlarda olan Sayın ĠNCE’nin o yıl-
larda, açılan yeni yollardan yakındığına tanık olunmadı. Aradan 30 yıl geçtikten 
sonra eleĢtirmesini anlamak da, kabullenmek de  olanaklı değildir. 

   Rahmetli olmuĢ bir BaĢkana iliĢkin görüĢlerini ise, yorumlamak bana ya-
kıĢmaz; bu görüĢleri, Safranbolulular paylaĢır mı? Bu sorunun yanıtı önem taĢır. 
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Yavuz ĠNCE’nin aynı mektubunda, yeni yerleĢimlerle Hastarla’nın  beton 
binalarla doldurulduğu hakkında, yine ilk kez tanık olunan  bir baĢka eleĢtirisi de 
vardı. KuĢkusuz Ģu gerçeği göz ardı ediyordu. O yıllarda halkın, kargir konutlar-
da, kaloriferli dairelerde, çağdaĢ yaĢam konforunda oturma özlemine set çekmek 
mümkün değildi. Sit alanı dıĢında, korunan bölgenin uzağındaki Hastarla’da, 
kargir yapılanmaya izin verilmesi bir zorunluluktan kaynaklanıyordu. Aslında bu 
uygulama, tarihsel çevrenin korunmasına da  önemli ölçüde yardımcı oluyordu. 

▬  Safranbolu’yu koruma olayının baĢından bugüne kadar karĢılaĢılan  ve 
halen de devam eden baĢka tartıĢmalı uygulamalar var mıdır? 

▬ Bu sorunuzu yoktur diye yanıtlayabilmek, her Ģeyden önce halkın, Safranbo-
lu’daki yaĢamın hoĢnutluğu içinde olabilmesiyle iliĢkilidir. Topluma kolaylıklar 
sağlayacak ya da daha konforlu bir yaĢama olanak verecek istemler,  Belediye 
ve daha çok Koruma Kurulu engeliyle karĢı karĢıya bırakıldığı sürece hoĢnutluk-
tan söz etme olanağı bulunamaz. 

Örneğin, Safranbolu’da “Arnavut kaldırımı" konusu güncelliğini korumak-
tadır. Karabük Bölge Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, sit bölgesindeki mahalle 
ve çarĢı içindeki yolların kaldırım olmasında ısrarlıdır. Gelen yerli ya da yabancı 
konuklar ve halk, kaldırımda yürümenin zorluğundan yakınırken,  Belediye de, 
hem kaldırım ustası, hem de kaldırım taĢı bulamamaktan yakınmaktadır.  Nite-
kim, benim mahallem Akçasu’nun sokaklarına iki üç yıl önce, Yazıköy taĢı deni-
len, çok geniĢ, çok kalın ve bir iĢçinin kucaklayıp kaldıramayacağı kadar ağır 
taĢlarla, kaldırım değil, taĢ döĢemesi yapıldı ve hiç de güzel olmadı. 

Ayrıca trafiğe engel olan kimi yerlerdeki yol geniĢletme iĢlemleri için de, 
Koruma Kurulu engelinden söz edilmektedir. Örneğin, ÇarĢı’dan Kastamonu yö-
nünde giden yol üzerinde,  hamamın karĢısında, 90 derecelik çok dar virajdaki 
kavisli bahçe duvarının, iki evin köĢelerinden sıfırlanarak 1-2 metre içeri çekilme-
sine Koruma Kurulu hangi gerekçeyle engel olabilir, anlayamıyorum.  

 Oysa, yasalar ve yönetmelikler Türkiye’de bir kentten, diğer kente farklı 
biçimlerde uygulanamaz. Uygulanıyorsa, uygulama birliği sağlayacak üst merci-
ler vardır. Ankara’da Hamamönü semtinde yapılan uygulamaları örnek vermek 
isterim.  Ankara Altındağ Belediyesi tarafından  bu semtteki eski evler yıkıldı, 
yerlerine eskisine benzemeyen yeni evler yapıldı. Sokaklar kaldırım yerine, yeni 
malzemeyle düzenlendi; eskiden olmayan alanlar ve kavĢaklar oluĢturuldu veya 
eskiler geniĢletildi. Ankara Bölge Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu bu uygulama-
lara engel olmazken, Karabük Koruma Kurulu’nun, benzer konularda  Safranbolu 
için farklı ve tutucu bir anlayıĢ sergilemesi, nasıl kabullenilebilir. 

   Bu çeliĢkiyi Vali’den Belediye BaĢkanı’na kadar görüĢtüğüm yetkililere 
dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıĢtım. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları-
nı Koruma Yasası’nın 51. maddesi uyarınca koruma ve restorasyona iliĢkin ilke-
leri belirlemekle yetkili kılınan Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun,  
Koruma Bölge Kurulları arasındaki koordinasyonu sağlamakla da görevli kılındı-
ğını ve aynı yasanın 61. maddesi gereğince de, Bölge Kurulları’nın kararlarına 
karĢı, kamu kurumları ile gerçek ve tüzel kiĢilerin, Kültür Bakanlığı aracılığıyla 
Yüksek Kurul’a baĢvuru ve itiraz hakları bulunduğunu anlattım. Görünen o ki, 
sadece ben söyledim, ben dinledim. Ġlgililer sessizliğini korudu. 
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Ankara Hamamönü’nün, kaldırım yerine kırmızı parke ya da tuğla kaplı bir sokağı 

● BAġTA BELEDĠYE, KĠMĠ  KAMU KURUMLARI,  SAFRANBOLU’NUN 
TARĠHSEL KENT MERKEZĠNDE HĠZMET VERMELĠDĠR 

  Safranbolu’daki bir baĢka hata da; hatta affedilmez bir hata da, kamu 
kuruluĢları hizmet binalarının, tarihsel kent merkezinden yeni yerleĢim alanlarına 
taĢınmasıdır. Safranbolu Kalesi’ndeki Hükümet Konağı’nın 1976’da yanmasın-
dan sonra, Kale’ye çıkmaktaki ulaĢım sıkıntısı nedeniyle, yeni Hükümet binası-
nın, yeni yerleĢim bölgesinde yapılmasına ön ayak olmakla, bu konuda, öncelikle 
zamanın Belediye BaĢkanı olarak, kendi payıma düĢen hatayı kabullenmeliyim. 

  Zaman içersinde, Belediye dahil kamu kurumlarının  tümünün de tarihsel 
merkezden çekilebileceğini hiç düĢünmedim. 1990’lı yıllarda Belediye’nin çarĢı 
içindeki biblo görünümlü, kiĢilikli binasını bırakıp, Kıranköy’e bir iĢ hanının birkaç 
katına taĢınacağı akla gelmezdi. Her kentin Belediye binası, o kentin mimari 
özelliğini taĢıyan ilgi çekici, görkemli yapılardır. ÇarĢı’daki bina, Belediye hizmet-
leri için yetersiz kalabilir. BaĢkanlık o binada kalmak kaydıyla, kimi hizmet birim-
leri halkın yoğun olduğu veya kolay ulaĢacağı  yerlere götürülebilirdi.  

  Belediye mutlaka yeni bir binaya  taĢınacak ise, bunun yeri de yine ÇarĢı 
kesimi olmalıydı. Belediye, mimarlık  dokusunun önemine ve yaĢatılması gereği-
ne inandığına göre, bu dokuya uzak baĢka bir mahalden kenti yönetmekle çeliĢ-
kiye düĢeceğini görmeli; kamu hizmet birimlerinin bulundukları çevreye canlılık 
ve saygınlık kazandıracağı gerçeğini göz ardı etmemeliydi. 

   21 Ocak 2004 tarihinde yapılan,Tarihi Kentler Birliği Safranbolu BuluĢma-
sı’ndaki panelde dile getirdiğim gibi,  merhum  Oktay EKĠNCĠ, çeĢitli söyleĢi ve 
yazılarında, tarihsel kentlerin Belediye BaĢkanlarının, onarımını yaptırarak eski 
konutlarda oturmalarını önermekle yerden göğe kadar haklıdır. 

  Aslında Belediye BaĢkanlarının örnek olması doğrudur; ancak yeterli de-
ğildir. Tüm  kamu kurumları da örnek olmalıdır. Safranbolu’da tarihsel kesimde,  

http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.fotografturk.com/upload/fotograf/2010/10/2/4024-bullllud-hamamonu-evleri-9-4467-950px.jpg&imgrefurl=http://www.fotografturk.com/ankara-hamamonu-evleri-9-p44546&h=712&w=950&tbnid=4Uzi38wie2C10M:&zoom=1&docid=uy5IxQCSS8-5tM&hl=tr&ei=UkTzU9P0I8vMyAPp_4G4AQ&tbm=isch&ved=0CIcBEDMoTTBN&iact=rc&uact=3&dur=1161&page=5&start=64&ndsp=20
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ÇarĢı Polis Karakolu dıĢında kamu kurumu hizmet birimi yoktur. Musalla’daki 
Karabük Ġl Özel Ġdaresi’ne ait binada hizmet veren Bölge Koruma Kurulu da, son 
aylarda, Kıranköy’deki Rum Ġskalyon Mektebi’ne taĢınmıĢ bulunmaktadır. Musal-
la’daki binayı da Özel Ġdare’nin satacağı söylenmektedir. Bu uygulamalar, tarih-
sel kent merkezinin geleceği açısından hiç de iç açıcı geliĢmeler değildir. 

 
Safranbolu tarihsel kent merkezindeki eski  Belediye binası 

                                                            (Fotograf: Ġsmet SARAÇOĞLU) 

▬ Kamu kurum ve kuruluĢları, tarihsel çevrenin korunmasında baĢka hangi 
alanlarda ve ne gibi görevler üstlenmelidirler? 

▬ Kastamonu’da, Vali Enis YETER döneminde baĢlatılan çok güzel bir uygula-
ma vardır. Tarihsel konaklardan, resmi ya da yarı resmi kurumların veya sivil 
toplum örgütlerinin yönetim yeri olarak yararlanılmaktadır.  

Benzer uygulamanın Safranbolu için de örnek alınması isabetli olacaktır. 
Çünkü ataerkil aile anlayıĢına göre planlanmıĢ, çok odalı, çok katlı ve çok geniĢ 
Safranbolu evleri, günümüzün ana baba ve çocuklardan oluĢan çekirdek aile 
düzeni için kullanıĢlı değildir. Bu nedenle  bu evlerden konut olarak yararlanmak 
düĢünülmemektedir. Bu evlerin bir kültürel miras olarak korunması ve daha çok 
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uzun yıllar ayakta kalmaları amaç  edinildiğine göre, buralara bir iĢlev kazandı-
rılmasına gereksinim bulunmaktadır.  

“Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur” özdeyiĢi gibi, ahĢap evler de terk 
edilmezlerse, bakımları yapılarak onlardan yararlanılırsa yaĢamaya devam eder-
ler. Dolayısıyla kamu kurumları öncelikle kendi mülkleri olan evleri, Safranbolu 
Musalla Mahallesi’ndeki Özel Ġdare’nin mülkiyetindeki ev gibi satmak yerine, on-
lara toplumsal amaçlı yeni iĢlevler kazandırmalıdırlar. Karabük Özel Ġdaresi, kül-
türel değer yargılarını elinin tersiyle bir tarafa itip,  herhalde, paraya gereksinim 
duysa bile,  Safranbolu’daki bir evini üç beĢ yüz bin liraya satarak, parasal  bir 
kaynak yaratmayı düĢünmemelidir. Böyle yapılmadığı gibi, özel mülkiyetteki ben-
zer evlerin de korunması ve yaĢatılması amacıyla, uygun görülecek sivil toplum 
örgütleri bu konuda, kamu görevlilerince özendirilmelidir. 

● KAZDAĞLlOĞLU MEYDANI DÜZENLEMESĠ ÇĠRKĠNLĠK ABĠDESĠDĠR 

Öte yandan kamu kurum ve kuruluĢlarına düĢen, bir baĢka en önemli du-
yarlılık, kentte yapacakları yeni düzenlemelerde, özel kiĢi ve kurumlardan önce, 
kendilerinin korumaya iliĢkin ilke ve kurallara uymalarıdır. OluĢmuĢ kentsel do-
kuyla bağdaĢmayan uygulamalara giriĢmemelidirler. Safranbolu’nun tarihsel kent 
merkezine giriĢteki, Kazdağlıoğlu Meydanı’ndan söz etmek istiyorum. 

 Safranbolu’da günümüzde her gün, her saat tartıĢılarak, mutlaka çözüme 
kavuĢturulması gereken ilk konu,  tarihsel kent merkezindeki trafik  ve bununla 
iliĢkili olarak otopark sorunudur. 1975 yılında Kazdağlıoğlu Camisi çevresinde 15 
kadar ev ve dükkan kamulaĢtırarak, taĢıtların park ve manevra etmeleri için çok 
geniĢ bir alan kazanmıĢtık. Böylece buradaki trafik sıkıĢmasına son verilmiĢ  ve 
otopark kolaylığı sağlanmıĢtı. Geçen 40 yıl içinde de, tarihsel kent merkezinde, 
trafikle iliĢkili yeni rahatlatıcı uygulamalar yapılması gerekirdi. 

 Kazdağlıoğlu Meydanını açtığımız tarihten bu yana geçen 40 yıl sonunda, 
kentteki araç sayısının, turizm amaçlı gelenlerin taĢıtlarıyla birlikte en az 10 katı-
na çıktığı rahatlıkla söylenebilir. Bu boyutlardaki araç trafiğinin ve onunla iliĢkili 
otopark sorununun çözüme kavuĢturulmaması bir tarafa, üstüne üstlük  
sözkonusu alanda, 2000’li yılların hemen baĢındaki yeni düzenleme, çözüm yeri-
ne, mevcut sorunlara yenilerinin eklenmesine neden olmuĢtur. 

  Bu düzenlemenin Kültür Bakanlığı’nca yaptırılmıĢ olması, Safranbolu Be-
lediyesi için bir savunma aracı olmamalıdır. Bu kentin sahibi Bakanlık’tan önce, 
Belediye’dir. Belediye, Bakanlık bürokratlarının masa baĢında tasarlayıp, kendi 
egolarını tatmin ettikleri bir projenin uygulamasında sessiz kalmamalıydı. Mey-
danda setler, teraslar oluĢturulması ve Kazdağlıoğlu Camisi’nin önüne eskiden 
olmayan bir Ģadırvan oturtularak alanın daraltılması önlenmeliydi. 

  Bu uygulama tarihsel çevreye ve oluĢmuĢ kent dokusuna, herkesten önce 
ve en çok duyarlı olması gerekenlerin,  Safranbolu’ya diktikleri bir çirkinlik abidesi 
olarak kentin ortasında sırıtmaktadır. Kente değiĢik bir güzellik katması bir tarafa, 
Kazdağlıoğlu Meydanını  bir taĢ yığını haline getirerek, iĢlevsiz bırakmıĢtır. Bura-
nın otopark olması, velev ki Ģehircilik açısından doğru değildir denilse bile,  ağaç-
landırılıp,  çarĢı içinde  yokluğundan yakınılan Ģehir parkına ve  yeĢil bir alana 
dönüĢtürülmesinin düĢünülmemiĢ olması da büyük bir eksikliktir. 
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   Yapılan  düzenleme, tarihsel kent merkezinin  giriĢinde ve taĢıt trafiğinin en 
yoğun olduğu noktada, toplu taĢım araçları dahil, tüm taĢıtların park yapmaları bir tara-
fa, yolcu indirip bindirmelerinde bile büyük sorunlara yol açmıĢtır.   

  Bu nedenle,  Kazdağlıoğlu Camisi  çevresindeki eski güzel görünümün   bo-
zulmasına ve alanın iĢlevsiz bırakılmasına, Safranbolu’daki yerel yetkililerin  sessiz ve 
eylemsiz kalıĢı,  açıklanabilmesi de kabullenilmesi de  olanaksız bir duyarsızlıktır. 

 
Son düzenlemeden önce, kamulaĢtırma sonrasında Kazdağlıoğlu Meydanı 

● OTOPARK SORUNUNA ÇÖZÜM BULUNMALIDIR 

▬ Safranbolu turizminde çözüm bekleyen en ivedi sorunlar nelerdir? 

▬ En ivedi sorun, tarihsel merkez ÇarĢı kesimindeki otopark sorunudur. Araba-
sını park edebilecek yer bulamayan ya da kendisine yardımcı olunmayan kimi 
ziyaretçilerin, Safranbolu’da kalmaksızın ya Amasra, ya Kastamonu yönüne git-
tikleri sık sık duyulmaktadır. 

 Ayrıca, karĢılaĢılan bu durumu arkadaĢlarından duyanlar, gezi programla-
rından Safranbolu’yu ister istemez çıkarma zorunda kalmaktadır. Bunun, Safran-
bolu hakkında kötü propagandalara neden olmasının yanı sıra,  kentimizdeki 
yeme içme veya barınma mahallerini iĢletenleri, o mahallerde çalıĢanları ve ayrı-
ca oralara yan hizmetler sunanları hiç kuĢkusuz etkilediği ve  kent ekonomisinde 
de makro açıdan kayıplara yol açtığı tartıĢılmaz bir gerçektir.  

 Otomobil ve otobüsler için, kent merkezi dıĢında otopark yerleri düzen-
lenmesi, oradan kısa ve belirli zaman aralıklarıyla hareket edecek özel taĢıtlarla 
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ziyaretçilerin kent merkezine taĢınması ve yine aynı yöntemle otopark alanlarına 
geri götürülmesi projesini yıllardır duyarız.  

Birkaç yıldır da, Hasandede kayası üstüne otopark yapılacağı; oradan 
kayanın içine açılacak tünel yoluyla veya Akçasu mahallesi üzerinden kente giri-
Ģin sağlanacağı söylenmektedir.  

Otopark konusu daha uzun süre söylem alanında kalmamalı, ivedi bir çö-
züme kavuĢturulmalıdır. Aslında, söylem dönemi çoktan bitmeli, eylem dönemi 
baĢlamalı ve sonuçlanmalıydı.  

 
                                   Baharda Akçasu Mahallesi’nden bir kesit    (Fotograf: Ġ.SARAÇOĞLU) 

● SAFRANBOLU KISA BĠR SÜRE KALINAN DEĞĠL, YENĠLEN, ĠÇĠLEN VE 
KONAKLANAN BĠR KENT  KONUMUNA KAVUġTURULMALIDIR 

 Safranbolu’ya özel otolarıyla veya tur otobüsleriyle gelenler, genellikle ve 
çok büyük bir çoğunlukla konaklama için baĢka kentlere gitmektedir. Hatta ye-
mek gereksinimini bile Safranbolu’da karĢılamamaktadırlar. Buna bir çare bu-
lunmalıdır. Beypazarı örneğinden yararlanılabilir. 

  Otobüs yolculuğu ve öğle yemeği için alınan, kimsenin fazla bulmadığı 
belirli bir bedel karĢılığında Ankaralılar, bir günlerini Beypazarı’nda geçiriyorlar, 
sabah gidip, akĢama dönüyorlar.  HoĢnutluklarını anlata anlata bitiremiyorlar. 
Beypazarı, Ankara’ya bir saat mesafede ise, Safranbolu da çok ırak değil: 2,5 
saat uzaklıkta bulunuyor. Benzer uygulama, Safranbolu’nun yetkilileri ve ilgilileri 
tarafından da düĢünülmeli, bu yolda bir organizasyon gerçekleĢtirebilmelidir.  

 Bunlar aslında Safranbolu Belediyesi’nin hiç kuĢkusuz, tek baĢına üstle-
nebileceği; daha doğrusu çözebileceği konular değildir. Belediye’nin de katkıla-
rıyla,  turizm iĢletmecileri, dernekleri aracılığıyla el birliğiyle gerekli düzenlemeleri 
yapmalı ve uygulamaya koymalıdır. Turizm firmalarıyla, tur operatörleriyle görü-
Ģülerek yeni yöntemler, yeni turizm etkinlileri Safranbolu  gündeminde de yer 
bulabilmelidir. 

   


