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21. SÖYLEġĠ 

 

ESKĠ YÜZYILLARDAKĠ SAFRANBOLU 
 HAKKINDA BĠLĠNENLER 

 

▬ Çok eski çağlardaki Safranbolu’ya iliĢkin yeterli bilgi var mıdır? 

▬ Yeterli bilgi var diyebilmek, yazılı bir belgenin varlığını  gerektirir. Bu ilk koĢul-
dur; aksi takdirde ne yeterli bilgiden ve ne de güvenilir bir bilgiden söz edilebilir. 
Söylentilere güvenmek ise, çoğu kez hatalı değerlendirmelere yol açar. 

Yazının bulunuĢu önemli bir baĢlangıçtır. Tarih, yazının bulunuĢuyla baĢ-
latılır. Yazıdan önceki dönemler, ”tarih öncesi çağlar” diye anılır. Tarih öncesi 
çağlardaki Safranbolu hakkında hiçbir bilgi bulunmazken, yazının bulunuĢundan 
binlerce yıl sonrası için de yeterli bilgiden söz etme olanağı yoktur. 

 Tarihin baĢlangıcından Roma Ġmparatorluğu’nun, Doğu ve Batı Roma 
olarak ikiye ayrıldığı M.S. 395 yılına ya da 476’ya kadar süren döneme  “Antik 
çağ” adı verilmiĢtir. Antik çağla ve daha sonraki dönemlerle ilgili olarak, ne yazık 
ki, Safranbolu tarihine ıĢık tutacak yeterli bilgi ve belgeden yoksun bulunuyoruz. 

 Safranbolu’nun tarihine ve tarihsel yapıtlarına ilk kez, Cumhuriyet döne-
minde,  Kastamonu’dakilerle  birlikte değinildiğine tanık olmaktayız. Ġstanbul’da 
1925’te basılan Mehmet Behçet’e ait “Kastamonu Asar-ı Kadimesi” ile 1952 bas-
kılı Ahmet GÖKOĞLU’nun “Paphlagonia”  adlı kitapları, Safranbolu hakkında, 
uzun yıllar baĢlıca kaynak olma özelliğini taĢımıĢlardır.  

Antik çağda Safranbolu, Kızılırmak ile Filyos ırmağı arasında, kuzeyde 
Karadeniz, güneyde Çankırı ve Çorum illerinin bir bölümüyle sınırlandırılan  ve 
Paflagonya (Paphlagonia)  denilen bölgede yer almaktadır. Kastamonu Müzesi 
Müdürü, arkeolog Ahmet GÖKOĞLU, biraz önce değindiğim Paphlagonia adlı 
kitabında belirttiğine göre, Safranbolu çevresinde Hacılarobası, Ilbarıt (Üçbölük), 
Sarıyan, Akören, ÇavuĢlar, Bürnük, Kızılcaören köylerinde  bulunan kaya mezar-
ları antik çağa aittir. 

 
Safranbolu çevresindeki kaya mezarları 
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▬ Safranbolu ne zaman bir yerleĢim yeri olmuĢtur? 

▬ Bu konuda, tarihçilerin ve arkeologların görüĢlerinden yararlanmak durumun-
dayız. Türk  Tarih Kurumu’nun, 2003 yılında bastığı  “1.Ulusal Tarih İçinde Saf-
ranbolu Sempozyumu (04-06 Mayıs 1999)” adlı yayında bir  bildirisine yer verilen 
Feridun M. EMECEN, Safranbolu’nun “Geç Roma ve Erken Bizans döneminde 
ortaya çıktığı düşünülebilir” demektedir. 

  Değerli sınıf arkadaĢım, Safranbolu araĢtırmacısı merhum Hulusi 
YAZICIOĞLU da bu kanıdadır.  M.Ö. 58 ile M.S. 21 yılları arasında yaĢamıĢ, 
Roma dönemine ait bilgiler içeren  ünlü bir  coğrafya kitabının yazarı, Amasya 
doğumlu  bir gezgin olan STRABON’un kitabında hiç sözü geçmediği için, Saf-
ranbolu’nun Roma döneminde  önemli bir yerleĢme yeri olmadığını veya Bizans 
döneminde kurulduğunu söylemektedir.  Sayın YAZICIOĞLU “Küçük Osman-
lı!nın Öyküsü-Osmanlı Tarihi” adını verdiği kitabında ayrıca Ģu bilgiyi verir. XIX. 
yüzyılda Fransa adına, Anadolu’da araĢtırmalar yaparak HattutaĢ’ı bulan arkeo-
log bir  gezgin olan TEXĠER’in “Küçük Asya” adlı kitabına göre, Safranbolu ilk 
kez   M.S. 610-641  yılları arasında Bizans Ġmparatoru olan Herakleyos’a sunu-
lan haritada, “Zağfiranboli” adıyla yer almıĢtır. 

 Bu durumda, VII. yüzyılda Zağfiranboli denilen bir kent, 500 yıl sonra, 
1197 yılında, Türklerin fethi sırasında,  niçin Dadybra adıyla anılıyor; Dadybra 
baĢka bir yer olamaz mı? sorusuna bir yanıt bulmak gerekir.  Çünkü Safranbo-
lu’ya atfedilen Dadybra adını, Sayın YAZICIOĞLU, Safranbolu’nun eski adı ola-
rak benimsemiĢ ve ısrarla savunmuĢtur. Safranbolu’nun eski adlarını konuĢtu-
ğumuz zaman, eğer anımsatırsanız,  bu konuya özel olarak değinmek isterim. 

  Kültür Bakanlığı’nca 2006 yılında yayınlanan, UNESCO tarafından Dünya 
Miras Listesi’ne alınan yerler hakkındaki “Dünya Mirasında Türkiye” adlı kitapta, 
Mezapotamya ve Fırat havzasını dolaĢan, bir Ġngiliz gezgin olan 
AĠNSWORTH’un (1807-1896)  kayıtlarında, Safranbolu’nun, safran kenti anla-
mında “flaviopolis” olarak adının geçtiğinden  söz edilmesi, Safranbolu’nun, saf-
ran ile iliĢkilendirilmesinin yüzyıllar boyu sürdüğünü göstermektedir. 

 Bu arada bir de Ģu gerçek vurgulanmalıdır: VII. yüzyıla ait bir haritada 
Safranbolu’nun adı  “Zağfiranboli” olarak geçtiğine göre, buranın en az 1500 yıl-
dır safran bitkisinden adını almaya devam etmesinin yanı sıra, yine en az 1500 
yıldan bu yana bir yerleĢim yeri  olduğunu da kabul etmek gerekir.  

  Mehmet Behçet’in “Kastamonu Asar-ı Kadimesi” kitabını kaynak göstere-
rek, H. YAZICIOĞLU’nun, “Safranbolu Tarihine ait Belgeler ve Kaynaklar” adlı 
kitabında, Kıranköydeki “San Stefano Kilisesi”nin (halen Ulucami), 1872 yılındaki 
onarımı sonrası  kapısı üzerine konulan kitabede kilisenin ilk kez 515 yılında ya-
pıldığının bildirildiğini belirtmesi de, Safranbolu’nun en az 1.500 yıldır bir yerleĢim 
yeri olduğu söylemini pekiĢtiren  bir baĢka kanıt olmaktadır. 

 Son yıllarda yayımlanan kimi kitaplarda ve broĢürlerde,  Safranbolu 2 bin, 
3 bin ve hatta 5 bin yıl öncesi   yerleĢim yeri olmuĢtur, burada Ģunlar yaĢamıĢtır, 
burayı Ģunlar yönetmiĢtir  biçiminde yazılanlar, Safranbolu’yu da kapsayan geniĢ 
bir bölge için belki doğru olabilir; ancak bir yerleĢim yeri olarak Safranbolu kent 
merkezi için, kanıtları olmayan bir olasılıktan öte bir anlam taĢımaz. Yıllar önce, 
1975 yılında gerçekleĢtirilen kültürel etkinlikler sırasında Safranbolu’ya gelen  
Ġstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinden, arkeolog Prof.Dr. Muhibbe DARGA, 
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Safranbolu ve çevresinin “1 inci bin yıl”ına  (Hz.İsa’dan sonraki ilk bin yıl) ve ön-
cesine iliĢkin hiç bir bilgi bulunmadığını ve yörede arkeolojik araĢtırmalar yapıl-
madığını bildirmiĢti.  

Safranbolu Ġlçe merkezi ile köylerindeki bilimsel  terminolojide “Tümülüs”   
olarak adlandırılan toprak yığma tepeler, hiç kuĢkusuz çok önemli arkeolojik 
alanlardır. Bunlardan Safranbolu’nun Konarı köyünde “Yücek tepe” ile Y.Çiftlik 
(Keten Mahallesi), Moğol (YolbaĢı) ve Sine (Çatak) köylerinde mevcut bir çok  
tümülüsün, yıllar önce köylülerce kazıldığını Ahmet GÖKOĞLU  “Paphlagonia” 
adlı kitabında belirtmektedir. 

 
                         GümüĢ Tümülüsü                                               Göztepe Tümülüsü 

  Safranbolu kent merkezinde de, GümüĢ ve Göztepe mevkiinde iki 
tümülüs bulunmaktadır. GümüĢ’tekine “Büyük Göztepe”, Göztepe semtindekine 
de “Küçük Göztepe” denildiği  söylenen bu tümülüsler için Sadi Yaver ATAMAN,  
06.09.1932 tarihli Bartın Gazetesi’ndeki yazısında, yıllar öncesinin bilgi yetersiz-
liğinden olsa gerek, bunların “gözetleme yeri olduğu akla ve mantığa daha uygun 
gelir” demektedir.   

   Bu tepeler bir zamanlar gözetleme yeri olarak kullanılmıĢ olsa bile, Tü-
mülüslerin kralların ya da çok önemli kiĢilerin mezarlarının üstünü örten toprak 
yığınları  olduğu kesindir.  

 Safranbolu’da birkaç yıl önce GümüĢ semtindeki tümülüste baĢlatılan 
kazı çalıĢmaları henüz sonuçlanmamıĢtır. Belediye ve Özel Ġdare kaynakları kul-
lanılarak kazının yürütüldüğünden söz edilmektedir.  

Her iki tümülüs  açılıp, buralardan elde edilecek arkeolojik verilerin ıĢığı 
altında, Safranbolu’nun eski dönemlere ve özellikle Antik Çağ’a ait tarihi, bir an 
önce aydınlatılmalıdır. 
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● SAFRANBOLU’DA TÜRK EGEMENLĠĞĠ 

▬   Safranbolu’ya önce Anadolu Selçuklu Beyliklerinin, sonra Osmanlıların 
egemen olduklarını biliyoruz. Hiç değilse bu dönemi aydınlatmaya yarar  
tüm bilgilere sahip bulunulmakta mıyız? 

▬ Bu soruya da olumlu yanıt veremeyeceğim. Elimizde Türk egemenliğinin ilk 
dönemlerine, yani 800 yıl öncesine  iliĢkin, çok yetersiz, bölük pörçük bilgi var. 
Aslında 800 yıl öncesinin  bilinmemesi, sadece Safranbolu’ya özgü bir olgu de-
ğildir. Yazmak, yazılı belge bırakmak geleneği, bizim toplumumuzda oluĢmadığı 
için, Safranbolu dahil, hemen her kentin bir kaç yüz yıl öncesine ait yakın geçmi-
Ģi, kuĢaktan kuĢağa ulaĢan söylentilere dayandırılmaktadır.  

 Ġlginçtir; Osmanlı Devletinin kuruluĢu ve hatta Ġstanbul’un Fethi gibi çok 
önemli olaylar bile, Osmanlı değil, Bizans tarihçilerinin ya da Arap seyyahların 
yazdıklarından öğrenilmeye çalıĢılmaktadır. Osmanlı dönemine iliĢkin ilk yazılı 
metinler, Ahmedi ve AĢıkpaĢazade tarihleridir; bunlar da, Osmanlı Devleti’nin 
kuruluĢundan iki yüzyıl sonra, ancak  XV. Yüzyılda yazılmıĢ bulunmaktadır.   

  Osmanlı’da NAĠMA (1655-1716)  ile  baĢlayan resmi tarih yazıcılığı demek 
olan “Vakanüvis”ler de, kendi yaĢadıkları dönemin ya da bir padiĢahın yaĢadığı 
dönemin olaylarını, tüm çıplaklığıyla anlatmaktan kaçınmıĢlardır. Belki daha doğ-
ru bir anlatımla, korkmuĢlardır. Hemen hepsi kitaplarını, gerçekleri ört bas ederek 
ve  zamanın yöneticilerine hiç de hak etmedikleri övgüler düzerek kaleme almıĢ 
bulunmaktadır. 

   Bu yüzden Osmanlı dönemine iliĢkin eski tarih kitaplarında yer alan bir 
çok olay, günümüz tarihçileri arasında tartıĢma konusudur; birbirinden çok farklı 
yorumlarla açıklanmaya çalıĢılmaktadır. Bu arada, Avusturyalı HAMMER ve 
Buğdan’lı (Romanya) Dimitri KANTEMĠR gibi bir çok yabancının, Osmanlılar hak-
kında  yazdığı  tarih kitaplarından da kaynak olarak yararlanılmaktadır. 

 Devletin baĢkentinde böyle bir tutum ve anlayıĢ varken, taĢrada örneğin 
Safranbolu’da geçmiĢe ıĢık tutacak bilgi ve belgeden hiç söz edilememektedir.  
Sadece, yakın dönemlere ait vakayinameler (olayların tarih sırasına göre yazıldı-
ğı eser-Kronik), tapu tahrir defterleri, saklanabilen Ģeriye mahkemesi kayıt ve  
ilamları (kararları) ile vakfıyeler ve XIX. yüzyıl sonlarında hazırlanmaya baĢlanan 
“Vilayet Salnameleri” gibi yazılı metinlerden bilgi edinip, çoğu kez doğruluğu kuĢ-
kulu ve tartıĢmaya açık yorumlarda bulunmaya  çalıĢılmaktadır.   

 Safranbolu’da Türk egemenliğinin genel olarak XIII. yüzyılda baĢladığı 
kabul edilir. Safranbolu o zamandan bu yana, 8 yüzyıldır  hiç bir saldırı ve iĢgale 
uğramaksızın hep Türk yurdu olarak kalmıĢ ve böylece kendine özgü gelenek ve 
göreneklerin geliĢtiği bir yurt köĢesi olma özelliği  kazanmıĢtır.  

  Safranbolu’ya önce DaniĢmentler ve Çobanoğulları gibi Türk boyları 
egemen olmuĢlar, sonra  Candaroğulları dönemi baĢlamıĢtır. Safranbolu’nun 
Anadolu Selçuklularının, Bizans sınırındaki bir “Uç beyi” konumundaki 
Candaroğulları’nın yönetimindeyken 1243’de Kösedağı SavaĢı’nda, Anadolu 
Selçuklularının Moğol’lara yenik düĢmesi sonrasında, tüm Beylikler gibi 
Candaroğulları da, bir süre Moğollara (Ġlhanlılara) bağımlı duruma girmiĢlerdir. 

Çobanoğulları-Candaroğulları Beylikleri adlı, T.Tarih Kurumu tarafından 
basılan kitabında Prof.Dr.YaĢar YÜCEL, 1325’te Kastamonu’da basılan sikkede 
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Ġlhanlı Beyi Ebu Said Bahadır Han’ın adının bulunduğunu ve 1335-36 yılları Ġl-
hanlı bütçesinde, Kastamonu’nun Moğollara doğrudan doğruya bağlı bir Ģehir 
olarak gösterilerek, Ġlhanlılara vergi ödendiğini bildirmektedir. Bu verileri, Sayın 
YÜCEL, Candaroğulları’nın ve Safranbolu’nun Ġlhanlılara bağımlılığını kanıtlayan 
bilgi ve bulgular olarak kabullenmektedir. Ancak bu bağımlılığın çok uzun süre 
devam etmediği de bir gerçektir.  

 Safranbolu’nun, Candaroğulları’ndan  Osmanlı yönetimine geçmesinin, 4. 
Osmanlı padiĢahı Yıldırım Beyazıt zamanında olduğu kabul edilirse de, Yıldırım 
Beyazıt’ın 1402 yılında, Ankara SavaĢı’nda Timur’a yenik düĢmesi sonrasında 
baĢlayan Fetret Dönemi (padişahsız geçen dönem-düzensiz dönem) ile birlikte, Safran-
bolu’ya tekrar Candaroğulları  egemen olmuĢlardır.  

  X-XIII. yüzyıllardaki Haçlı Seferleri ile  Moğol istilası (1243) ve Timur’a 
yenilgi (1402)  sonrası Fetret dönemindeki  otorite boĢluğu nedeniyle olsa gerek,  
bir çok kent gibi Safranbolu için de, o yüzyıllara iliĢkin elde yeterli ve güvenilir 
nitelikte, yazılı tarihsel bilgi ve veriler bulunmamaktadır.  

  Sadece, XIV ve XV. yüzyıllarda Candaroğulları ile Osmanlılar arasında 
sürekli çekiĢme olduğu bilinmektedir. Candaroğulları, Karamanoğlu Beyliği kadar 
olmasa bile Osmanlıyı çok meĢgul eder. Ünlü din bilgini ve düĢünür, Osmanlı’ya 
baĢkaldıran  Simavnalı ġeyh Bedreddin’in ve Yıldırım Beyazıt’ın oğullarından Ġsa 
Çelebi’nin Candaroğulları’na sığınmıĢ olması, aradaki sürtüĢmeyi artırır.  

   PadiĢah Çelebi Mehmet ve oğlu 2. Murat zamanında yapılan anlaĢmalar 
uzun vadeli olmaz. Ancak sonunda, Fatih Sultan Mehmet döneminde; XV. yüzyı-
lın ikinci yarısında, Safranbolu kesin olarak Osmanlı yönetimine girer. 

● ĠBNĠ BATTUTA’NIN SEYAHATNAMESĠ’NDEKĠ  SAFRANBOLU 

▬ Türklerin  yönetimindeki Safranbolu’nun, ilk kez hangi yazılı  belgede  
adı geçmektedir? 

▬ Türk yönetimindeki Safranbolu’dan söz eden, bilinebilen en eski yazılı metin  
“İbni BATTUTA Seyahatnamesi”dir. Bunun dıĢında, XIII ve XIV. yüzyıl Safranbo-
lu’suna  değinen  “Yazıcızade Selçuknamesi” gibi eserler varsa da,  bunlar  olay-
ların geçtiği dönemde görgü ve bilgiye dayanılarak değil, duyumlara ve anlatılan-
lara göre sonraki yüzyıllarda yazılmıĢlardır. 

  Bu arada XIII. yüzyılda yaĢayan ve Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat’ın 
sarayında bulunan Ġranlı Ġbni BĠBĠ’nin, Farsça yazdığı “El-Evamir ül-Ala’iyye- Ulu 

Emirler” adlı eserinde, anılan yüzyılda Batı Karadeniz yöresine ve özellikle 
Çobanoğulları Beyliği’ne de  yer verilmekte ise de, aynı eserde Safranbolu’ya da 
değinildiğinden söz edilmemektedir. 

  ĠBNĠ BATTUTA 1330-1333 yıllarında,  2. Osmanlı PadiĢahı Orhan Gazi 
döneminde Anadolu’yu dolaĢan, bir Arap gezgindir. “Bir Safranbolu’nun Pence-
resinden Safranbolu” adlı kitabımdan yararlanarak, seyahatnamesi hakkında size 
Ģu bilgileri verebilirim. Bu seyahatname, Fas’ın Tanca kentinde doğup, 1304-
1368 yılları arasında yaĢayan Ġbni BATTUTA’nın 28 yıl boyunca  Mısır, Arap Ya-
rımadası, Irak, Ġran, Anadolu, DeĢt-i Kıpçak “Kıpçak Bozkırı-Kırım’ın kuzeyindeki bölge”, 
Bizans, Orta Asya, Hindistan, Maldivler, Çin ve Endülüs’e yaptığı gezileri içerir. 
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  Yazarının ”Tuhfetü’n Nüzzar fi Gara’ib il-Emsar ve’l- Aca’ib il Esfar - Gö-

rülmedik bakıĢlarla ĢaĢırtan Ģehirler ve acayip yolculuklar” adını verdiği bu eser yaygın ola-
rak “Rihle” adıyla bilinmektedir.  1332 yılında, Gerede’den gelip Kastamonu’ya 
giderken, yolu üzerindeki Safranbolu’da konaklayan Ġbni  BATTUTA, kendi gör-
düklerine göre yazdığı  bu çok ünlü seyahatnamesinde, “Borlu” adıyla bahsettiği 
Safranbolu hakkında, çok kısa da olsa Ģunları yazmaktadır . 

 “Buradan Borlu’ya gittik. Tepe üzerine kurulmuş küçük bir şehir. Etekle-
rinde hendek var. Tam zirvede sarp bir kale mevcut. Orada bir medresede ko-
nakladık. Bizimle gelen hacı medresenin müderris ve talebelerini tanıyor, onların 
yanında derslere katılıyordu. Talebelerle olan sıkı dostluğundan Hanefi olduğu 
belliydi. 

    Şehir emiri Ali Bek bizi huzura çağırdı. Bu adam cömert ve iyiliksever. 
Kastamûnya hükümdarı Süleyman Bàdişah’ın oğludur. İleride ondan bahsede-
ceğiz. Yanına varmak için kaleye çıktık; selam verdik. Bize “Merhaba” dedi, ik-
ramlarda bulundu. Yolculuklarımı sordu, anlattım. Beni yanı başına oturttu. Meş-
hur müelliflerden olup şehrin kadılığını ve Ali Bek’in kàtipliğini yapan Hacı 
Alàeddin Muhammed de teşrif ettiler…Bütün davetlilerle beraber yemek yedik. 
Sonra hafızlar göz yaşartan yanık sesleri ve hayranlık uyandıran makamlarıyla 
Kur’an-ı Kerim okudular. Meclis bu şekilde sona erdi ve ayrıldık”  

   BATTUTA’nın buradan geldik dediği yer Gerede’dir. Safranbolu’yu Ana-
dolu’nun içlerine bağlayan yol, 800 yıl önce de Gerede’den geçmektedir.  

    Safranbolu’yu tepe üzerinde bir Ģehir olarak tanıtıp,  bir medresede ko-
nakladığından bahsettiğine göre BATTUTA’nın, “Eski Cami”nin hemen altındaki 
Süleyman PaĢa Medresesi’nde kalmıĢ olduğu anlaĢılıyor. Oradan yukardaki ka-
leye bakıldığında, kentin bir tepe üzerinde oluĢmuĢ gibi göründüğü düĢünülebilir. 
Bu arada, Kalenin eteklerinde hendeklerden söz etmesi ise, kentten geçen Gü-
müĢ ve Akçasu derelerini hendek sanmasından ileri gelebilir.  

      Ġbni BATTUTA’nın hendekle ilgili bu yanılgısı, gördüklerinin kaleme 
alındığı seyahatnamesini, 1354’te Fas/Tanca’ya döndükten ve Safranbolu’yu 
geliĢinden  20 yılı aĢkın bir süre geçtikten sonra, Fas Sultanı Ebu ĠNAN’ın isteği 
üzerine, 1357’ye kadar 3 yıl boyunca, Muhammet bin Cuzey el-Kalbi adlı bir bilim 
adamına yazdırdığı için tam anımsayamamıĢ olmasından ya da gezi sırasında 
yeterli notlar alamamasından da  kaynaklanabilir.    

● ESKĠ SAFRANBOLU’YU  KONU ALAN ĠKĠ AYRI KAYNAK 

▬ Safranbolu’ya  baĢka eski kaynaklarda da rastlanmakta mıdır? 

▬ Candaroğlu Beyliği’nin kuruluĢundan söz eden XV.yüzyıla ait “Yazıcızade 
Selçuknamesi” ile bundan 300 yıl sonra kaleme alınan “Atlas-ı İbrahim Hamdi” 
adlı kitaplardan, eski Safranbolu hakkında, kimi bilgiler edinilebilmektedir. 

Prof.Dr.YaĢar YÜCEL’e ait, “Çobanoğulları Candaroğulları Beylikleri” adı-
nı taĢıyan kitapta, Ġbni Battuta Seyahatnamesi’nde de adı geçen Kastamonu Pa-
diĢahı, Safranbolu Emiri Ali Bey’in  babası Candaroğlu I.Süleyman PaĢa’dan 
bahsedilirken, özetle Ģu bilgiler verilmektedir: 

 Candaroğulları Beylıği’nin kurucusu ġemsettin Yaman Candar’dır. Ege-
menliği Eflani ve çevresiyle sınırlı kalan ġemseddin Yaman Candar’ın ölümün-
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den sonra, oğlu Süleyman PaĢa (1309 ? - 1340 ?) yıllarında,  Eflani’deki Beyliğin 
baĢındadır.  “Yazıcızade  Selçuknamesi”ne göre, Süleyman PaĢa “PadiĢah” 
ünvanını kullanmıĢtır. Osmanlı PadiĢahı II.Murat’a “Tarih-i àl-i Selçuk” adıyla 
sunulan, XV. yüzyıl tarihçilerinden “Yazıcızade Ali”ye ait tarih kitabındaki bir pa-
sajda “Borlu” ve “Zalifre” diye adı geçen Safranbolu’nun Candaroğulları tarafın-
dan alınıĢı Ģöyle anlatılmaktadır. 

  “Bu tarihte Candar-oğlu Süleyman Paşa ki Kastamonu havalisinde tımarı 
olan 366 sipahiden biri idi, gördü kim Rum Selçukilerden (Anadolu Selçukluları) hali 
oldu (tanımama, ayrılma)  ve uclarda her tarafta duran beyler başlı başına bey olup 
yılda Tatar’a (Moğollar-lhanlılar’dan söz ediliyor) bir kolay nesne gönderiyorlar ve yerli 
yerlerinde hükmederler, ol dahi Eflugan (Eflani)  tarafındaki tımar anda idi,  

  Türkleri devşirip çeri (asker) edinip Kastamonu’ya çıktı. Bir gece alelgafle 
(ansızın) Kastamonu subaşısı Muzaffereddin Yavlak Arslan’ın oğlu Mahmud 
Bey’in sarayını ortaya alıp muhasara etti. Mahmud Bey’i tuttu ve mecal vermeyip 
tepeledi ve Kastamonu’yu ve Borlu (Safranbolu) kalesini, o zamanda Zàlifre derler-
di aldı” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġbni BATTUTA’nın seyahatnamesinde sözü geçen Süleyman PaĢa Medresesi, yukarıdaki 
fotografta altta, solda Eski Cami’nin hemen aĢağısındaki geniĢ cepheli,  tek katlı binanın bulunduğu 
yerdedir. Fotograf, yüzyıllar sonra, aynı yere yapılmıĢ  yeni binanın, önce Muallimler Birliği 
(Öğretmenevi); sonra sinema olarak kullanıldığı 1900’lü yıllardaki görünümünü içermektedir. 

    Ġbni Battuta’nın ünlü  Seyahatnamesi’nden ve az önce değindiğim 
Yazıcızade Ali’ye ait, Yazıcızade Selçuknamesi’nden sonra, Safranbolu’ya iliĢkin, 
en eski bilgiye,  bu kez “Zagfranboli” denilerek ve biraz daha ayrıntılı olarak, “At-
las-ı İbrahim Hamdi 1163” adlı kitapta rastlanmaktadır.   
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  Ulus’lu Ġbrahim Hamdi Efendi’nin,  memleketine 1726 yılında  yaptığı ziya-
ret sonrası, Ulus ve çevresi hakkında  bir tür gezi notları niteliğinde yazdığı bu 
kitaptan alıntılar yaparak, Talat Mümtaz YAMAN’ın , Halkevleri Dergisi Ülkü’nün  
Mart/1940, tarihli, 85.sayısında, “Cihannüma’nın İlaveli Nüshası” baĢlıklı makale-
sinde, Safranbolu hakkında, Ģu  ilginç bilgiler yer almaktadır.  

  “Varak 312den; Zagfranbolı: altmış beş derece tul (boylam), kırk bir derece 
yirmi dakika arzda (enlemde), on iki mahallesi ve dört camii, iki hamamı ve hancer 
(?) hoca (Cinci Hoca’dan söz ediyor olmalı) mükellef bir han yaptırmıştır, bir viran 
kal’ası (harap kalesi) ve Yauz  (Yazı mı ?) köyü dirler Eflani tarafına Rum keferesi 
(kafirleri) karyeleri (köyleri) ve şehirlünün ekserinde (çoğunda) bağ evleri olub yaz 
günlerinde Bağlara nakl ideler (taşınırlar) ve zemininde (toprağında, yerinde) zagfran 
(safran) eyü olmağla tarlası gayet zikıymettir (çok değerlidir), mesela bir İstanbul kile 
(18-20 okka,ortalama 25 Kg) buğday ekilür, tarlaya bir kaç guruş (kuruĢ) virirler, 
vilayeti sengistan (taşlık yer) ve cezire (ada) olmagla toprak azizdir…ve kal’asının 
(kalesinin) etrafında hüdayiperver (Allahın büyüklüğü) üzerlik nebatı (tütsü olarak kullanı-

lan, yakıldığında nazar değmesini önlediğine inanılan bitki) çok biter ve Zagfranborlu’nun 
üzümüne nazir (benzer, eĢ) ve taklit kabul etmez, bir salkımın eline alub yerken 
parmakların birbirine yapışur ve elez ve leziz (çok tatlı) ve terkabuk (buğulu kabuk) 
gayet ala (güzel) olur ki Rumeli’nde öyle üzüm görmedik” 

  XVIII. yüzyılın ilk yarısına ait bu yazılanlarda viran olduğu söylenen kale-
ye, 180 yıl kadar sonra Hükümet Konağı yapılacaktır. O dönem Safranbolu’da 
bulunduğu bildirilen  dört cami, yapılıĢ tarihleri dikkate alındığında “Eski Cami, 
Taş Minare Camisi, Köprülü Camisi ve Hidayetullah Camisi” olmalıdır. Ġki hamam 
da, Eski Hamam ile Yeni hamam olacağına göre, GümüĢ Hamamının o dönem-
de henüz açılmadığı veya çalıĢmadığı düĢünülebilir. Kale’nin etrafında, nerede  
“üzerlik bitkisi” yetiĢtirildiğini ise, bugün için  bilmek olanağı yoktur.  

  Bu yazılanların dıĢında, tarih boyunca  mektepleriyle medreseleriyle ünlü, 
halkının okuma yazma oranı yüksek,  bilgili kiĢiler yetiĢtiren Safranbolu için, ken-
di içinden çıkmıĢ bir kiĢi tarafından, kentin geçmiĢini anlatan yazılı bir metin bıra-
kılmamıĢ olması büyük bir noksanlıktır.   

Elde mevcut ilk  metin, çok yakın bir tarihte, 1924 yılında Safranbolu Tica-
ret ve Sanayi Odası tarafından yayınlanan, çok sınırlı bilgiler içeren bir  broĢür-
dür. Bu broĢür, kentin ekonomik durumu ile konumu ve ticaretle iĢtigal edenlerin 
adları dıĢında, tarihsel bilgi içermemektedir. 

  Safranbolu tarihi ile iliĢkili olarak, çok uzun yıllar sonra ilk kez, 1980 ve 
1990’lı yıllarda kapsamlı çalıĢma ve araĢtırmalar  yapıp, daha sonra aynı çalıĢ-
maları yeni bilgilerle geniĢletip zenginleĢtirerek tekrar  yayınlamak, Öğretmen ve  
Avukat Sayın Hulusi YAZICIOĞLU tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. 

   Beklenmedik bir zamanda, erken bir yaĢta aramızdan ayrılan ortaokul 
arkadaĢım ve meslektaĢım Sayın YAZICIOĞLU, Safranbolu’nun geçmiĢini aydın-
latabilmek için yerli yabancı, eski veya yeni harflerle yazılı kitap, kayıt ve belgeler 
üzerinde yoğun çalıĢmalarda bulunmuĢtur. Kimi görüĢlerine katılmak olanağı 
bulamasam da,  kitapları birçokları gibi benim de, Safranbolu hakkındaki baĢvuru 
kitaplarım arasındadır. Kendisine karĢı Safranbolu’nun daima Ģükran duyacağı 
inancındayım; aziz hatırası hiç kuĢkusuz hep saygıyla yadedilecektir. 
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▬ Eski dönemlerdeki Safranbolu’nun ekonomik ve sosyal durumundan 
bahsetmek olanağı var mıdır? 

▬ Çok eski yüzyıllar için bu sorunun yanıtı, ne yazık ki hayır olacaktır. Çünkü 
daha önceki dönemler bir tarafa, Osmanlı dönemi için bile vakfiyeler, “Defter 
Emini”nin tuttuğu defterler, Ģer’iye mahkemesi sicilleri gibi çok yetersiz kayıtlar 
dıĢında, ekonomik ve sosyal yaĢama iliĢkin  bilgilere rastlanılamamaktadır. Ya da 
iyimser bir yorumla, Osmanlı arĢivlerinin henüz tamamı tasnif edilip okunmadı-
ğından, olumsuzluk bugün içindir. Bununla beraber, yakın dönemlere ve özellikle  
19. yüzyıla ait belgelerden yararlanılarak, 1800’lü yılların hiç değilse ikinci yarısı 
hakkında bir takım bilgilere sahip bulunuyoruz. 

 Osmanlı’nın son dönemlerinde yayımlanmaya baĢlanan, günümüz diliyle 
“yıllık” diye adlandırılabilecek “salname”ler bu açıdan büyük önem taĢımaktadır. 
Salnameler devletin ve illerin ekonomik, sosyal, kültürel ve yönetsel durumlarını, 
yıllar itibariyle aksettiren belgelerdir. Safranbolu’nun bağlı bulunduğu Kastamonu 
Ġl’inin  ilk salnamesi, hicri 1283; miladi 1866 yılında yayımlanmıĢtır.  Kastamonu 
Ġl’i için 1903 yılına kadar  çıkarılan 21 salnamede Safranbolu hakkında ayrıntılı 

bilgiler yer almaktadır.  

 Safranbolu Belediyesi’nin bastırdığı 
Mustafa ACAR’a ait “Kastamonu Salname-
lerinde Safranbolu Kazası” adlı kitaba,  
önemli bir kaynak olduğu için, burada bir 
göndermede bulunmakla yetinmek  iste-
rim. 

   Ancak, sizin de, eski Belediye 
BaĢkanlarından rahmetli Osman AKIN 
dönemini içeren ”Bir Zamanlar Safranbolu”  
kitabınızda yer verdiğiniz, ünlü tarihçi 
Prof.Dr.  Ġlber ORTAYLI’ya ait  bir makale-
den alıntılar yapmayı, bu konunun aydınla-
tılması açısından yararlı bulurum. Ankara 
Siyasal Bilgiler Fakülte’since yayınlanan, 
“Osmanlı İmparatorluğu’nda İktisadi ve 
Sosyal Değişim, Makaleler “ adlı kitapta  

Ġlber ORTAYLI,  19. yüzyılda Kastamonu Vilayetindeki yapısal değiĢime iliĢkin bu 
makalesinde, salnamelerden yararlanarak, 19. yüzyılın 2. yarısının Safranbo-
lu’sunu, özetle Ģöyle anlatmaktadır:  

“19.yüzyılda, bölgede gerek zenaatlarda (lonca ekonomisi), gerekse ta-
rımsal faaliyetlerde gözlenen yapısal değişmeler belirli merkezlerde bir servet 
birikimine de sebep oldu. Bugün hayranlığımızı çeken Safranbolu kasabasının 
konutları veya 100 yıldır vilayet merkezinden bile daha zengin  hayata sahip olan 
Bartın kasabası bu değişimin kanıtıdır…  

    Safranbolu’da 1286/1869 yılında Kaymakamın başkanlığında 3 müslim ve 
1 gayrimüslim olmak üzere dört üyeden kurulu bir “Meclis-i idare” vardır. Beledi-
ye meclisi henüz teşekkül etmemişti… 1293/1877 yılında ise Safranbolu kaza-
sındaki gelişmenin sonucu, idari yapıda da bir mükemmelleşme göze çarpmak-
tadır. Kazanın ekonomik gelişmesi sonucu, “Menafi-i Umumiye Sandığı”nın 

Prof. Dr. Ġlber ORTAYLI 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=d7hIksb4cIqIWM&tbnid=avQd0iLXnXDJgM:&ved=&url=http://www.bingoltv.com/ilber-ortayli-ugur-dundar-aptal-herifin-teki-8109h.htm&ei=PJ_LU6WbMOv74QTnn4GAAw&bvm=bv.71198958,d.bGE&psig=AFQjCNHdLb9NYyVLGBImR94dqvuiL6xKhg&ust=1405939901073360
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sermayesi de 82.875 kuruşa ulaşmıştır. Aynı yıl içerisinde, kazanın 3 nahiye ve 
82 köy ve 10 mahalleden müteşekkil olduğunu öğreniyoruz. 

 1877 yılı istatistiklerine göre, kaza içinde 15 talebesi ve 3 muallimi bulu-
nan bir rüşdiye,  telgrafhane, civarda zührevi hastalık yaygın olduğundan, Frengi 
ve Gureba Hastanesi gibi modernleşmenin getirdiği bazı tesisler bulunmaktadır. 
Gene kazada, Tanzimat’tan ve Islahat Fermanı’ndan sonra… gayrimüslim ce-
maatler kendilerine ait üç tane okul kurmuşlardır. Kazanın bütün nüfusu 
1293/1877’de, 1 Ermeni, 355 Rum ve 6825 İslam hanesi olarak veriliyor. Bu, 
kabaca 25.200 nüfusa eşittir. 1901’de ise, aynı hesapla bu nüfus 3.300’ü Hıristi-
yan, 22.700’ü İslam olmak üzere 26.000’e ulaşmıştır.  

19 yüzyıl sonunda kazada mevcut olan 12 hankah (bir tarikatın tekkelerinin 

kendine bağlı olduğu merkez durumundaki tekke) ve 11 han, 10 hamam ve 911 dükkan; 

Safranbolu’nun, civarı için toplayıcı ticaret merkezi rolünü yüklendiğini göster-
mektedir. Gene tahıl üretimi ve dericiliğin geliştiği kazada 261 değirmen ve 84 
debbağhane bulunmaktadır. 

Safranbolu’da bu dönemde çeltik ve tahıl ziraati ve bağcılık yapılmaktadır. 
Bu ürünlerde pazar için üretime geçildiği görülüyor. Aşar iltizamı ile yaşayan, 
mahalli ölçüler içinde varlıklı bir sınıf türemiştir. Safranbolu, 16-17.yüzyıllardaki 
gibi elan Anadolu’nun önemli bir ticari karayolu üzerinde idi. 19. yüzyıl sonlarında 
İstanbul’dan Adapazarı’na kadar uzanan demiryolu ile bu yörelerin bazı ürünleri-
nin İstanbul’a sevki daha da kolaylaşmıştı… 

Özellikle Eflani, bugünkü gibi önemli bir hayvan pazarı idi. Bunun Safran-
bolu’daki dericilik zenaatını besleyen önemli bir kaynak olduğu anlaşılmaktadır. 
Gerek Osmanlı ülkesinde, gerekse Batı Avrupa pazarlarında; Safranbolu’da üre-
tilen ham deri, işlenişindeki elverişlilik, kalite ve ucuzluğu dolayısıyla ihtiyaç du-
yulan ve aranan bir madde idi. Safranbolu merkezindeki imalathaneler ağır en-
düstriye geçen ülkelerdeki el emeğinin pahalılığı v.s. gibi nedenlerle, 
karşılanamayacak bir ihtiyaca cevap veriyorlardı. 

Safranbolu’nun, karayolu ile doğrudan ve deniz yolundan da (Bartın vası-
tasıyla) Karadeniz limanlarıyla gerçekleşen İstanbul bağlantısı; bunun yanında 
monokültürel tarıma geçiş ve dericiliğin geniş pazarlara yönelmesi, şehirde ön-
ceki devirlere göre varlıklı bir hayatın başlamasına neden olmuştur. 19.yüzyılın 
birçok şehir ve kasabasında kolay rastlanamayan bu nisbi refahı, Safranbolu’nun 
Türk konut mimarisinin çarpıcı özellikteki sayısız örneklerine sahip olması da 
göstermektedir…” 

Safranbolu’nun geçmiĢ yüzyıllar gibi, 19. yüzyılda da Anadolu’nun önemli 
bir ticaret yolu üzerinde olduğu tartıĢma konusu yapılabilirse de, Ġlber ORTAY-
LI’nın bu değerlendirmeleri, hiç kuĢkusuz çok yararlı ve aydınlatıcıdır.  

Salnamelerden, Safranbolu’da Belediye örgütünün, 1870’te yürürlüğe gi-
ren “İdare-i Umumiye Vilayat Nizamnamesi” uyarınca  Hicri 1287, miladi 1870 
yılında kurulduğu öğrenilmektedir. O yıllarda merkezi Karabük’ün Zobran köyü 
olan AktaĢ ile  Eflani ve Ulus’tan  oluĢan, Safranbolu’nun,  3 bucağı vardır.  

 


