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23. SÖYLEġĠ 

 

“ġEHĠR – BAĞLAR” ÇEKĠġMESĠ 

 

▬ Geçen yüzyılın ilk yarısında Safranbolu’da  uzun  süren bir çekiĢmeden, 
“ġehir-Bağlar” tartıĢmasından söz edilir. Bu konuya da değinir misiniz? 

▬ Safranbolu’da kent merkezinin, halen “ÇarĢı” ya da “Eski ÇarĢı” denilen, eski-
lerin  “ġehir” olarak adlandırdığı kesimden, Kıranköy ile Bağlar arasındaki 
“Hastarla” bölgesine taĢınması, çok eski dönemlerden beri, kimilerinin ısrarla 
gerçekleĢtirmek istedikleri,  kimilerinin de Ģiddetle karĢı durdukları bir konudur. 

  ġehir-Bağlar çekiĢmesi geçen yüzyılın ilk yarısında baĢlamıĢ ise de, bu 
çekiĢmeyi iki yüzyıldan  daha öncelere kadar götüren söylentiler de vardır. 

● ĠKĠYÜZ KÜSUR YIL ÖNCE BAġLADIĞI SÖYLENEN ÇEKĠġME 

 Söylentiye göre, XVIII. yüzyılın sonunda PadiĢah III.Selim’in Safranbolulu 
Sadrazamı Ġzzet Mehmet PaĢa, ġehir kesimindeki camisini  yaptırmadan önce, 
Hastarla’nın alt bölümünde, halen Emek Mahallesi’ne giden cadde üzerine,  “Pa-
Ģa Pınarı” olarak bilinen çeĢmeyi  yaptırır. ġehir’de çarĢı içinde, uygun bir alan 
bulunmamasının sonucu  olsa gerek, Sadrazamın yaptıracağı caminin de, çeĢ-
menin bulunduğu yerde yapılacağı söylentisi ya da olasılığı halk arasında yayılır. 

 
Yol geniĢletilmesi sırasında yeri değiĢtirilen PaĢa  Pınarı’nın bugünkü görünümü  (solda) 

Ġstanbul Nur-u Osmaniye Camisi’ne benzetilen Ġzzet PaĢa Camisi (sağda) 

  Bu olasılık, Safranbolu’da büyük bir tepkiye yol açar. Kent halkından oluĢ-
turulan bir kurul, ivedi olarak Ġstanbul’un yolunu tutar, Sadrazam PaĢa’nın huzu-
runa çıkarlar, yaptırılacak caminin kent merkezine uzaklığından ve buna karĢılık 
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Rumların mahallesi Kıranköy’e olan yakınlığından söz ederek, “aman PaĢam, siz 
bize cami mi, yoksa Hıristiyanlara kilise mi yaptıracaksınız, gayrimüslimlerin  
yaĢadığı yere cami yapılması nerede görülmüĢtür” derler. 

  Sadrazam Ġzzet Mehmet PaĢa, gelenleri haklı bulur, yaptıracağı caminin, 
halkın çoğunluğunun istediği yere yapılması emrini verir. Bunun üzerine emek ve 
masraftan hiç kaçınılmaksızın, Akçasu deresinin üzerine yapılan kemerlere otur-
tulan ĠzzetpaĢa Camisi, tüm görkemiyle ġehir’de, çarĢı içinde yaptırılmıĢ olur.  

  Söylentiler, anlatılanlar, kuĢaktan kuĢağa büyüklerden duyulanlar böyle-
dir. ĠĢte sonuç alınamayan, 1790’lı yıllardaki  bu giriĢimden 150 yıl kadar sonra, 
1930’lu, 1940’lı  yılların Safranbolu’sunda  kent merkezinin ġehir kesiminden 
kaldırılarak Bağlar’a taĢınması, tekrar gündeme gelir. 

▬ Hangi nedenle kent merkezinin değiĢtirilmesi yeniden öne çıkar?  

▬  Karabük Demir-Çelik Fabrikaları’nın personel lojmanları ile sosyal tesislerinin, 
bir ara Safranbolu’da yapılması düĢünülürse de, bir söylentiye göre Safranbolulu-
ların razı olmaması, bir baĢka söylentiye göre yapılacak tesislerin fabrikaya yakın 
olmasının gerekli görülmesi nedeniyle, fabrikaya ait söz konusu yapılanmanın 
Karabük’te, YeniĢehir’de olması,1930’lu yılların sonunda kesinlik kazanır. 

 Bu sırada Safranbolu’nun, Mimar Burhan Arif ONGUN’a yaptırılan, 1936 
yılında Bayındırlık Bakanlığı’nca onaylanmıĢ bir imar planı bulunmaktadır. Bu 
plan, Safranbolu’da, yeni bir Ģehir merkezi kurulmasını, bu amaçla çarĢının ve 
kamu kurumlarının, ġehir kesiminden Hastarla’ya kaldırılmasını  öngörmektedir. 

 ● HASTARLA’NIN  KAMULAġTIRMASI  

 Ġmar planını uygulamak, yeni bir kent merkezi oluĢturmak Hastarla’nın 
kamulaĢtırılmasıyla mümkün olabilecektir. KamulaĢtırmanın gerektirdiği paranın 
Belediyeler Bankası’ndan (daha sonra Ġller Bankası adını alacaktır) 50 bin lira borçlana-
rak sağlanmasını, Belediye Meclisi yaptığı olağanüstü bir toplantıda karar altına 
alır. Bu olay, 10.08.1939 tarihli ve 692 sayılı Bartın Gazetesi’nde “Safranbolu 
kasabası Kıranköy’e kalkıyor. Belediyenin istikraz talebini Dahiliye Vekaleti tasvip 
etti” baĢlığı altında yer alır. 

  Halen üzerinde ĠĢçievleri, Memurevleri, Ataevleri, PerĢembe pazarı, PTT 
ve Telekom binası, Zati Ağar Ġlköğretim Okulu, Halk Eğitim Merkezi, o civarda 
yapılan çeĢitli konut siteleri, Meslek Yüksek Okulu, Kaymakamlık binası, Safran-
bolu Lisesi’nin binaları, Dedeoğlu Camisi, YetiĢtirme Yurdu, Sağlık Ocağı, Ha-
vuzlu Park alanları, inĢa halindeki fakülte binası, Bağlar Ġlköğretim Okulu, Polis 
Karakolu ve yerine Ģimdi büyük bir otel yapılmakta olan eski Halkevi arsası  gibi,  
Yenimahalle’nin tamamına yakın çok büyük bir bölümünün yer aldığı tarlalar sü-
ratle kamulaĢtırılarak, 1940’lı yılların baĢında belediye mülkiyetine geçer. 

 KamulaĢtırma alanında birbirine dikey ve paralel yollar açılır, bir bölümü 
kaldırımla döĢenir. KamulaĢtırılan geniĢ bölge, parsellere ayrılır; bir kısım parsel-
ler, kimi kamu idarelerine devredilir veya satılır. Halen Zati Ağar Ġlköğretim Oku-
lu’nun bulunduğu alanın yakınında özel kiĢilerce dükkan yapımına bile baĢlanır. 
Ben bu açılan yolları çok iyi anımsıyorum, ortaokula gittiğim 1940’lı yılların so-
nunda otobüsle ve zaman zaman da yaya olarak o yollardan geçtim. 
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 Kent merkezinin Bağlar ile Kıranköy arasındaki Hastarla mevkiine kaldı-
rılmasının imar planı ve Belediye Meclis kararı gibi yasal ve yönetsel dayanağı 
varsa da, kamulaĢtırmalar için gerekli para da borçlanarak bulunmuĢ olsa da, 
halk bu giriĢimin yanında değildir. Yeni düzenlemeye,   halkın büyük bir çoğunlu-
ğu, 150 yıl önce olduğu gibi, bu kez de  karĢıdır. Ancak halkın rızası aranmaz. 

●HÜKÜMET KONAĞI CEZAEVĠ; ÇELĠK PALAS HÜKÜMET KONAĞI 

 Safranbolu’da Bekir Suphi AKTAN Kaymakam, Osman AKIN da Belediye 
BaĢkanı’dır. Kaymakam, Hastarla’da yeni  yapılanma  gerçekleĢmeden emrivaki 
yapar, Kale’deki tarihi Hükümet Konağı 1942 yılında boĢaltılır;  Kıranköy’de Çelik 
Palas oteline taĢınır. Bu kent merkezinin yukarı çıkartılması sürecinde, çok 
önemli bir ilk adımdır; yerel kamu otoritesinin  etkili bir atılımıdır. 

 
Cezaevi yapılan Safranbolu’nun tarihsel Hükümet Konağı 

  Kaymakamlık’tan sonra Belediye de, Kilise (halen Ulucami) civarında bir 
binaya  taĢınır. Noter dıĢında, ġehir’de hiç bir resmi ya da yarı resmi hizmet biri-
minin kalmaması kent halkını ve köylerden gelenleri sıkıntıya sokar. Bu yüzden, 
halk arasında  kökü çok eskilere dayanan  ġehir-Bağlar çekiĢmesini daha çok 
alevler. Halk “ġehirci-Bağlarcı” olarak ikiye ayrılır. Kale’deki tarihsel Hükümet 
Konağı Adalet Bakanlığı’na devredilerek “Bölge Cezaevi” yapılır.  

  Tahir KARAUĞUZ, Hükümet Konağı’nın cezaevi olmasıyla ilgili olarak, 
”Safranbolu Kasaba Durumu-Hükümet Konağı Meselesi” adlı yayında; “Hükümet 
Konağı en yüksekte göze çarpan binadır... Birkaç yıldan beri cezaevi’nin iĢevi’dir. 
Bütün Safranbolu’nun üstünden bakan bu binanın manzarası: (Ey hükümlüler, 
cezalılar, ey mücrimler, caniler! BaĢımız üzerinde yeriniz var”) der gibi acı bir 
ifade taĢıyor” diyerek, bir gerçeği ironi yoluyla dile getirir. 
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▬ Çelik Palas’ın Hükümet Konağı olmasıyla halkın tepkisi sona mı erdi? 

▬ Sona ermedi, artarak devam etti. Çünkü, o dönemde, yani 1940’lı yılların baĢ-
larında kent içinde motorlu araçlarla, bir yerden diğerine, istenilen anda  ulaĢım 

olanakları yoktur. Kamu kurumlarında iĢleri olanların, genç yaĢlı ġehir’den 
Kıranköy’e, yaya olarak   Kanlıkaya yokuĢunu tırmanıp ulaĢması çok külfetlidir.  
Safranbolu’ya gelen her yetkiliye, Validen milletvekillerine ve hatta bir ara Saf-
ranbolu’yu onurlandıran CumhurbaĢkanı Ġsmet ĠNÖNÜ’ye kadar tüm Devlet bü-

yüklerine  bu sıkıntı anlatılmakta, sorunun çözümü istenilmektedir. 

       
     Kıranköy’den Ģehre inen Kanlıkaya yokuĢu            Kanlıkaya YokuĢu’nun baĢı-“Dik Kaldırım” 
                              (Fotograf: Ġsmet SARAÇOĞLU)                                             (Fotograf: Yüksel OKTAY)                  

 Halkın devam eden tepkisi sonucu, kamulaĢtırmalar yapılmasına karĢın, 
Hastarla’da baĢlatılan imar uygulamaları ve yeni yapılanmalar yavaĢlar, hatta 
durur. Bu konuda,  Tahir KARAUĞUZ tarafından biraz önce sözünü ettiğim “Saf-
ranbolu Hükümet Konağı Meselesi” adlı yayından, 1943-1946 dönemi Zonguldak 
Milletvekili Dr. Rebii BARKIN’ın, Milletvekilliği görevi sona erdikten sonra  Ģunları 
anlattığı öğrenilmektedir: “...Safranbolu milli karakterini bütün özellikleriyle bu-
günlere kadar muhafaza etmiĢ olan sevimli bir Ģehirdir. Bir zamanlar bu Ģehri 
bugün kurulmuĢ olduğu yerden kaldırıp yukarıya, Bağlar bölgesine çıkarmak için 
teĢebbüse giriĢilmiĢti. Böyle bir teĢebbüsün Ģehrin sosyal ve ekonomik muvaze-
nesini bozacağı aĢikardı. O zamanlar milletvekili sıfatıyla Safranbolu’yu ziyaret 
ettiğim zaman halk büyük kitleler halinde yer yer toplanıp bütün bu teĢebbüsün 
önüne geçilmesini istediler… 

  …ġehrin Bağlar’a taĢınması için baĢlamıĢ olan teĢebbüsatın önüne geç-
meden önce...Ankara’ya gittiğim zaman memleketimizin tanınmıĢ Ģehircilik mü-
tehassıslarından bir heyetin Safranbolu’ya gelerek yerinde incelemeler yapması-
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nı temin ettim. 1945 senesinin ilkbaharında bu heyet Valinin refakatinde Safran-
bolu’ya geldi, Ģehrin durumu ve gelecekteki inkiĢafı üzerinde esaslı etüdler yaptı 
ve Ģehrin yerinden kaldırılmasının lüzumsuz ve imkansız olduğu sonucuna var-
dı...Hükümet dairesi Ģehrin içine indirilmeli, halka kolaylık temin edilmelidir. Hü-
kümet Konağı’nın cezaevi olarak kullanılması yazıktır...” 

 Bu açıklamada sözü edilen heyet, yine Tahir KARAUĞUZ’a ait yayında 
anlatıldığına göre, Safranbolu’daki incelemelerine iliĢkin, 05.05.1945 tarihli bir 
protokol düzenler. Bu protokolda Ankara’dan gönderilen uzmanlar dıĢında Saf-
ranbolu Kaymakamı Niyazi AKI, Belediye BaĢkanı Osman AKIN ve  CHP Ġlçe 
BaĢkanı Cemal CAYMAZ’ın da imzaları vardır. Protokolda, 

 “...Bir çok yolların birleĢtikleri noktada yayılmıĢ bulunan bu ilçe merkezinin 
bilhassa pazar, çarĢı, resmi ve umumi binalar bölgelerinin Ģehircilik bakımından  
herhangi bir sebeple de olsa kaydırılması veya baĢka bir yere taĢınması imkan 
dahilinde görülmemektedir. Bu Ģehrin yerinde kalması ve müstakbel imar planı-
nın da bu esaslara göre tertibi iktiza eder...Son yapılan bina tahrirlerine göre ka-
saba kısmında 1843 ev ve 400 dükkan, Misakimilli mahallesinde 163 ev ve 40 
dükkan, Bağlar bölgesinde ise, 705 ev ve 40 dükkan mevcuttur...”  denilmektedir. 

   Bu  protokol, ĠçiĢleri Bakanlığı’nın 14.06.1945 tarih, 1757 sayılı yazısıyla 
Safranbolu Belediyesi’ne gönderilir. Olağanüstü toplantıya çağrılan Belediye 
Meclisi 22.06.1945 günü yaptığı oturumda,  Safranbolu ile ilgili 05.05.1945 tarihli 
söz konusu protokolun onaylanmasına karar verir.  1946 yılında ilk önce Beledi-
ye tekrar ġehir’e iner; çarĢı’da Cinci Hanı’nın karĢısındaki kargir binanın üst katı-
na  (halen Ġmren Lokumları’nın olduğu bina) taĢınır.  

● KAYMAKAMLIĞIN ġEHĠR’E TAġINMASINDAKĠ ZORLUK 

  Hükümet Konağı cezaevi yapıldığı için, Kaymakamlık’a bağlı dairelere 
ġehir’de hizmet binası bulunamaz. Sorun kuĢkusuz,  Kale’deki  Hükümet Kona-
ğı’nı boĢaltmak ve Kaymakamlığın tekrar eski yerine taĢınması suretiyle çözüm-
lenebilir. Ancak cezaevinin boĢaltılması da, baĢlı baĢına ayrı bir sorundur. 

  Bu arada 1940’lı yılların ortalarında,  Safranbolu’da Kaymakam değiĢmiĢ-
tir. Yeni Kaymakam Niyazi AKI (ileriki yılların Ġstanbul Valisi), önceli (selefi) Kayma-
kamdan farklı düĢünmektedir. Safranbolu CHP Ġlce Kongresindeki bu konuya 
iliĢkin dileklerin kendisine ulaĢtırılması üzerine, zamanın Belediye BaĢkanı Os-
man AKIN’ın özel arĢivindeki belgelerden öğrenildiğine göre, Kaymakam Niyazi 
AKI,  Valiliğe ve Safranbolu CHP Ġlce BaĢkanlığı ile Belediye BaĢkanlığına gön-
derdiği 05.01.1946 tarih ve 14/4 sayılı yazıda görüĢlerini  Ģöyle açıklar:  

  “Kamunun kollektif hizmetlerini en kolay yerine getirecek Ģekilde Hükümet 
binalarının kasaba ve Ģehirlerde yer alması ana prensiptir. Partice iddia edildiği 
gibi Safranbolu’da bugünkü durum yerinde değildir... Hem Bağların ve hem de 
kasabanın en az 1000 seneden beri yan yana yaĢaya gelmeleri birbirlerini ta-
mamlar bulunmuĢ olmalarındandır… Bağlarda sıhhat Ģartları üstün ve topraklar 
aile  istihsaline elveriĢlidir. Sebze ve meyve bol yetiĢir ve temiz havası vardır...Bu 
mahal köylere doğrudan doğruya bağlanmıĢ değildir…ĠĢte birinin sıhhat, diğeri-
nin ticaret durumu çok üstün olduğundan her iki bölüm de ayrı ayrı yaĢaya gel-
miĢlerdir…Bugüne kadar devam edegelen Ģartlar tek baĢına göz önüne alınırsa 
Hükümet Konağının bulunacağı mahal tereddütsüz kasabanın orta noktasıdır... “ 
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  Ayrıca aynı yazısında Kaymakam, daha önce değindiğim, Sadrazam Ġz-
zet Mehmet PaĢa dönemindeki giriĢimle ilgili olarak da “Kasabanın Bağlara çıka-
rılması her zaman söylenegelmiĢtir. Ġmparatorluk idaresi zamanında...dahi, Sad-
razamlar çıkaran Safranbolu, bu isteğine kavuĢamamıĢtır. Sebep bilgisizlik ve 
becerisizlik değil, sosyal kanunlardır” diyerek  bir gerçeği dile getirmiĢtir. 

 

 
1942-1950 yıllarında Safranbolu Hükümet Konağı  

(Halen Safranbolu Çelik Palas Oteli) 

  Bu çok doğru ve gerçekçi saptamalara karĢın, halkın sıkıntıları devam 
eder, sorun bir türlü çözüme kavuĢturulamaz. Tüm yetkililer, Hükümet Konağı’nın 
Kıranköy’de olmasından kaynaklanan yakınmalarında Safranbolu halkını haklı 
bulmakta, ancak hiç biri düğümü çözecek,  “Ġskender’in kılıcı” benzeri bir eylemi 
gerçekleĢtirememektedir. Daha sonraki geliĢmeler,  yine Tahir KARAUĞUZ’un 
daha  önce sözünü ettiğim   yayınından yararlanarak, Ģöyle sıralanabilir. 

  ĠçiĢleri Bakanlığı’nın,  25.08.1948 tarihli, M.Ġ.G.Md. 2.ġ.309-621/13836 
sayılı yazısına konu talimatı uyarınca,  Safranbolu Hükümet Konağı sorunuyla 
ilgili olarak, Zonguldak Valisi Mithat ALTIOK,  

  “…1936 yılında onaylanan  imar planının yeniden gözden geçirilmesinin 
gerektiği, nüfus artmadıkça, boĢ sahada devlet ve halk müesseseleri kurulma-
dıkça bu planın gerçekleĢemeyeceği, en az 750 yıllık geçmiĢi olan bir kasabayı 
planı onaylanan boĢ sahaya kaydırmanın ve taĢınmaya zorlamanın akıl ve man-
tıkla bağdaĢmayacağı, 1942 yılında imar planının gerçekleĢtirilmesinde ileri bir 
adım atılmıĢ olmak için, eski Hükümet Konağı terkedilerek, 163 ev ile 40 dük-
kandan ibaret bir kenar mahalle olan Misakimilli’ye taĢınılmakla, hükümet daire-
lerinin halk topluluğundan uzaklaĢtığı, halk ile Hükümet iliĢkilerinin çok zorlaĢtığı,  
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  Bunu gören ve esas görevinin halka hizmet olduğunu bilen Belediye’nin 
1946 yılında tekrar kasaba merkezine taĢındığı…fayda ve sakıncaları ölçülme-
den verilmiĢ olan taĢınma kararının tutarsızlığı konusunda hiç bir  duraksama ve 
kuĢkuya yer olmadığı, hatada ısrar yerine,  düzeltilmesi yoluna gidilmek gerekti-
ği, bir hayli masraf yapılarak cezaevi haline getirilen eski Hükümet Konağı ceza-
evine dönüĢürken pencerelere kalın demirler geçirildiği, etrafa yüksek duvarlarla 
engeller oluĢturulduğu… Adalet Bakanlığı ile anlaĢarak bölge cezaevinin kaldırı-
lıp içindekilerin dağıtılmasında zorunluluk olduğu”   

biçiminde özetlenebilecek görüĢlerini ĠçiĢleri Bakanlığı’na bildirir. 

Tahir KARAUĞUZ’un aynı yayınından öğrenildiğine göre, Hükümet Ko-
nağı sorunu, 1946-1950 dönemi Zonguldak Milletvekillerinden Orhan Seyfi   
ORHON’un (Ģair, yazar, gazeteci) bir sözlü soru önergesiyle, TBMM’ne  de taĢınır.  

   Sözlü soruda, “Safranbolu’da hükümet dairesinin gerçekleĢemeyecek bir 
hayal uğruna bir (kenar mahalleye) taĢındığı, kent merkezindeki mükemmel Hü-
kümet binasının cezaevi yapıldığı, halk bu yüzden feryat etse de, baĢka uygun 
bir bina  olmadığından Hükümet dairelerinin tekrar merkeze taĢınamadığı, ceza-
evi yapılan Hükümet binasıyla ilgili olarak Adalet ve ĠçiĢleri Bakanlıkları arasında 
anlaĢmaya varılamadığından halkın ıstırabının devam ettiği” anlatılarak, ĠçiĢleri 
Bakanlığı’nın nasıl bir çare düĢündüğü sorulur. 

  T.B.M.M.’nin 07.04.1949 tarihli birleĢiminde, sözlü soruya ĠçiĢleri  Bakanı 
Emin ERĠġĠRGĠL, “kendisinin de seçim bölgesi olan Safranbolu’nun eski kasaba 
merkezindeki tek elveriĢli bina konumundaki eski Hükümet konağının Adalet Ba-
kanlığı’nca harcamalarda bulunularak bölge cezaevine dönüĢtürüldüğü, buradan 
cezaevinin çıkartılması için ödeneğe ihtiyaç olduğu, olanak bulunduğu zaman 
Adalet Bakanı’nın istenileni gerçekleĢtireceği” yanıtını verir. 

  Bu açıklama üzerine söz alan soru sahibi Orhan Seyfi ORHON ise, “1936 
tarihli imar planının, ikibin evli, yediyüz dükkanlı, hanlı, hamamlı bir kasabanın 
havadar bir yerde kurulmasını tasarlamasının hayal ürünü olduğunu, ancak 
1942’de idealist ve hayalperest bir kaymakamın, Ģehir yerinden kımıldamıyor, 
ben Hükümeti kımıldatırım, Ģehir arkadan gelir diyerek, bir sabah davul zurna ve 
bayraklarla Hükümet konağını boĢaltıp, Misakimilli mahallesine göçtüğünü, Tarık 
Bin Ziyad’ın, Ġspanya sahillerine çıkınca, beraberindekilerin geri kaçmaması için 
gemileri yaktırması gibi, Hükümet Konağı da boĢ bırakılmayarak Adalet Bakanlı-
ğı’na devredilip cezaevi yapıldığını, bu sorunun Adalet ve ĠçiĢleri Bakanları ara-
sında çözümleneceğine inandığını”  belirtir.  

● HÜKÜMET KONAĞININ TEKRAR KALE’YE TAġINMASI 

  TBMM’ndeki bu görüĢmelerin de üzerinden bir yılı aĢkın bir süre geçer; 
nihayet 07.06.1949 günü Adalet Bakanı Fuat SĠRMEN Safranbolu’ya gelir. 
22.07.1949 tarih, 1093 sayılı Zonguldak Gazetesi’nin haberine göre, Bölge Ce-
zaevi yapılan eski Hükümet Konağı bahçesinde toplanan halkla görüĢür, CHP ve 
DP Ġlçe BaĢkanları da oradadır. Onların ve halkın ortak dileği, cezaevinin kaldırı-
larak Hükümet Konağı’nın tekrar eski yerine taĢınmasıdır. Bu istek aradan 8-9 ay 
geçtikten sonra, 1950 yılının ilkbaharında, ünlü 14 Mayıs 1950 seçimlerinin yak-
laĢtığı günlerde gerçekleĢir ve Kaymakamlık tekrar Kale’deki tarihsel binaya ta-
Ģınarak, 8 yıllık serüven sona erdirilir.  
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Safranbolu’nun “ġehir-Bağlar” ikilemini ya da çekiĢmesini edebiyatçı ve 
gazeteci Ġsmail Habib SEVÜK’ün, Cumhuriyet Gazetesi’nin 09.01.1948 tarihli 
nüshasında yer alan yazısındaki görüĢleriyle sonlandırayım.    

   “...Çevrenin dağlarla kabarıklığından dolayı rüzgar giremediğinden kasa-
ba sıcaktır. Bu zaruretle belde halkı dört kilometre mesafedeki bağlıklarda ayrıca 
yazlık kasaba kurmuĢ. Zengin, fakir herkesin, senenin iki yarısına göre iki evi var. 
Bağlar semti artık bir sayfiye yeri değil, eni konu ikinci bir belde. Halkı böyle iki 
beldeye bakmak külfetinden kurtarmak 
için eskiden beri dipteki Zafranbolu’yu 
yüzüstü bırakıp kasabayı Bağlara nak-
letmeyi düĢünenler oldu.  

    En son bundan yedi sekiz yıl evvel 
bir kaymakam bu iĢi düĢüncede bırak-
mak istemeyerek, cezri bir hamle ile 
tatbikata giriĢir. Bağların alt kısmına bir 
kaymakam konağı, bir ilkokul, bir halk  
evi yaptırdı. ĠĢte o kadar. Tazyik, tehdit 
faydasız. Kaymakam gitti, yapılanlar 
Ģimdi boynu bükük esneyip duru-
yor...Safranbolulular yenilik hamlelerini 
Bağlar semtine harcamalı.             Kadri 
GANĠOĞLU’nun orada yaptırdığı köĢk 
gibi kıvrak bir binayı  Ġstanbul sayfiyelerinde bile kolay kolay göremeyiz...”  

 Ġsmail Habib SEVÜK’ün  Safranbolu’ya iliĢkin bu görüĢ ve önerilerinin 
gerçekleĢmesi için, 20-30 yıl daha geçmesi gerekecek; Hükümet Konağı’nın 
yanması sonrası sözkonusu gerçekleĢme büyük hız kazanacaktır. 

 
Safranbolu’dan yansımalar 

 (Tablo: Sanat Eğiticisi,Ressam ġükran ġAHĠN -Tuval üzerine yağlı boya) 
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