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32. SÖYLEġĠ 

SAFRANBOLU’YA ĠLĠġKĠN YAYINLAR 

 

▬ Son yıllarda Safranbolu’yu konu alan çok çeĢitli yayınlar yapılıyor. Bun-
ları takip edip,  tamamını okumak olanağı bulabiliyor musunuz? 

▬ Elime geçen yayınları mutlaka okuyorum. ġu veya bu nedenlerle bana ulaĢ-
mayan yayınlar da olabiliyor. Adlarını duyuyorum, ilginç olduğu söylenirse edine-
bilmenin yollarını arıyorum. Anımsarsınız; sizden de yardım istiyorum. 

 Safranbolu’ya iliĢkin yayınların son yıllarda artmıĢ olması sevindirici bir 
olgu. “Safranbolu Mimarlık Değerleri ve Folkloru Haftaları”nı düzenlediğimiz 
1970’li yılların ikinci yarısından itibaren Safranbolu’yla ilgili yayınlar,  önce ulusal 
basında, ünlü kalemlerin ya da tanınmıĢ bilim adamlarının yazıları ve makaleleri 
olarak yer aldı; sonra kitap yayınları baĢladı. 

  1970’li yıllarda Safranbolu’yu anlatan, Safranbolu Ticaret Odası tarafın-
dan eski harflerle 1924 yılında bastırılmıĢ, yalnız kentin ekonomik durumu ile 
coğrafi konumu ve ticaretle iĢtigal edenlerin adlarını içeren bir broĢür dıĢında 
baĢka bir yayın yoktu. Sadece, Kastamonu Ġl’inin tarihsel ve arkeolojik eserlerinin 
anlatıldığı Mehmet Behçet’in “Kastamonu Asar-ı Kadimesi” ve Ahmet 
GÖKOĞLU’nun “Paphlagonia” adlı kitaplarında,  barındırdığı eski eserler yönün-
den Safranbolu’ya da değinilmiĢ bulunuluyordu.  

● YENĠ YAYINLAR 

  Safranbolu’nun tarihi ile ilgili ilk çalıĢmaları, okul arkadaĢım, Öğretmen ve 
Avukat Hulusi YAZICIOĞLU baĢlatmıĢtır. Yerli ya da yabancı, eski ya da yeni 
yazılı kitapları, kayıtları, belgeleri inceleyerek  görüĢ ve değerlendirmelerini üç 
ayrı kitapta toplamıĢtır. Kitaplarından Mustafa AL ile birlikte hazırladığı ilkinde 
Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası’nın 1924 tarihli broĢürüne, günümüzün latin  
harfleriyle yer verilmiĢtir. Hulusi YAZICIOĞLU’nun Safranbolu ile ilgili ikinci kitabı 
“Safranbolu Tarihine Ait Belgeler ve Kaynaklar” adını taĢır.Son kitabını ise, “Kü-
çük Osmanlı’nın Öyküsü-Safranbolu Tarihi” adıyla  bastırmiĢtır. 

 

  Bu kitaplar, Safranbolu’nun geçmiĢine iliĢkin  mevcut boĢluğu doldurmaya 
yönelik olmakla beraber, söz konusu boĢluğun tartıĢmasız biçimde doldurulmuĢ 
olduğunu söylemek olanağı yoktur. Karanlıkta kalan olaylar vardır,  puslu  alanlar  
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ise pek çoktur. Kimi konularda ulaĢılan sonuçlar, değerlendirmeler  ve yorumlar, 
benimsenebilecek ve doğruluğundan kuĢku duyulmayacak açıklıkta değildir.  

  Ancak, Ģu gerçek de, bu arada özellikle vurgulanmalıdır: Söz konusu  
kitaplar kendi dalında Safranbolu’da ilk olma özelliklerinin ötesinde önemi ve 
değeri yadsınamayacak  eserlerdir. Dispozisyonları ve içerikleri çok düzgündür; 
hiç zorlanmadan okunabilen, güzel bir anlatım biçimleri vardır. 

 Bu arada Aytekin Bey,  Belediye BaĢkanlığı dönemime iliĢkin olarak be-
nim özel belgelerim ile  eski Belediye BaĢkanlarından Osman AKIN’ın özel arĢi-
vini inceleyerek derlediğiniz , “Türkiye’de Mimarlık Değerlerinin Korunmasında İlk 
Adımlar (1975-1980) ve “Bir Zamanlar Safranbolu” adlı kitaplarınıza da özellikle 
değinmeliyim. Bu kitaplarınızın önemi, arĢiv niteliğindeki bilgi ve belgelerle, ger-
çeklerin kamuoyuna yansıtılmasını sağlamalarındandır. 

 

                  

  Ayrıca Safranbolu’ya özgü sözcükleri, deyimleri, aile lakapları ile takma 
adları içeren “Safranbolu” adlı kitabınız Halk Bilimi açısından; “Safranbolu Evleri 
ve Yaşam Biçimi”  adlı kitabınız da sosyolojik yönden büyük değer taĢımaktadır 
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 Hiç kuĢkusuz Safranbolu’nun yurt içi ve dıĢında ünlenmesinde, tarihi de-
ğil, mimarlık dokusu ve bu dokunun günümüzde de yaĢatılmaya devam olunması 
baĢlıca etkendir. Safranbolu’yu mimarlık değerleri açısından tanıtan ve mimarlık 
dokusunu bilimsel verilerle açıklayan ilk eser, Prof. Dr.  Reha GÜNAY’ın  “Gele-
neksel Safranbolu Evleri ve Oluşumu” adlı kitabıdır. 

 Kültür Bakanlığı’nca 1981 ve 1990 yıllarında iki kez basılan bu kitap, da-
ha sonra Yapı Endüstri Merkezi yayını olarak da 1998’te “Türk Ev Geleneği ve 
Safranbolu Evleri” adıyla, çok büyük boyda ve 2004’te de “Safranbolu Evleri” 
adıyla kısaltılarak, küçük cep kitabı biçiminde basılmıĢ ve büyük ilgi görmüĢtür.  

  Nitekim bu konuda, ünlü gazeteci Mustafa BALBAY, 24.05.2006 tarihli 
Cumhuriyet Gazetesi’nin, “Gezi” ekinin 31. sayısında, “Gezekalın-Safranbolu 
Zamana Yenilirken” baĢlıklı yazısında  “Ben Safranbolu evlerini Reha GÜNAY’ın 
Yapı Endüstri Merkezi yayınlarından çıkan ”Türk Ev Geleneği ve Safranbolu Ev-
leri” adlı kitabından öğrendim… Onun kitabını okuduktan sonra Safranbolu evle-
rini gezmek biraz zor. Zira, her bölümün önünde durup, “Burasının bir anlamı 
vardı”, “Bu küçük ahşap bölüm eskiden şu işe yarıyormuş”, “Bu bölüm mutfakla 
sofrayı ayıran-birleştiren yer” diye mırıldanmadan edemiyorsunuz” demektedir. 

 Safranbolu ile ilgili diğer bir bilimsel eser Prof.Dr. Nigan BAYAZIT’ın “Saf-
ranbolu Geleneksel Konutları ve Toplumsal Değişme” adını taĢımaktadır. Saf-
ranbolu Belediyesi’nce 2014 yılında bastırılmıĢtır. Yazar kitabında 1979’ta, üni-
versiteden bir grup araĢtırmacıyla birlikte incelemelerde bulunduğu Safranbolu 
evlerini, 30 yılı aĢkın bir süre sonra toplumsal etkenler paralelinde yeniden ince-
lediğinde, saptamıĢ olduğu değiĢiklikleri değerlendirip, yorumlamaktadır   

    
Safranbolu evlerini konu alan, iki çok önemli bilimsel eser 

(Solda Prof.Dr.Reha GÜNAY’a; sağda Prof.Dr.Nigan BAYAZIT’a ait kitaplar) 
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▬ Sizin de Belediye BaĢkanlığı yaptığınız döneme iliĢkin bir kitabınız ile 
Safranbolu’ya iliĢkin çeĢitli konuları içeren ikinci bir kitabınız var. Bu kitap-
larınızı hangi amaçlarla kaleme aldınız; anlatır mısınız? 

   

▬ Bu sorunuzun yanıtları her iki kitabımın önsözünde yer almaktadır. Önsözler-
den kısaca aktaracaklarımla sorunuzu yanıtlamaya çalıĢayım. 

 “Safranbolu’da Bir Zaman; Bir Başkan (1974 -1980) adını verdiğim kita-
bımı,  bir Belediye BaĢkanının karĢı karĢıya kalabileceği olayları, sorunları, çö-
zümleri, çözümsüzlükleri; Safranbolu’nun kültürel değerleriyle Türk ve Dünya 
kamuoyuna mal olmasının amaç edinildiği yıllara iliĢkin çırpınıĢları, tartıĢmaları 
ve alınan kararları bilmenin,  ilgilenenler ya da araĢtıranlar  açısından yararlı ve 
ilginç olabileceği inancıyla yazdım.  

  Olayları  Safranbolu’nun çıkarları doğrultusunda yönlendirmek, uygulanan 
kararları oluĢturanların baĢında olmak ve   tartıĢmaların odağında yer almak  
konumunda bulunanın kaleminden olup bitenlerin anlatılması, geçmiĢte ulaĢılan 
sonuçların, herhalde  ilgilenenlerce doğru değerlendirilmesine ve geleceğe iliĢkin 
sağlıklı öngörülerde bulunulabilmesine yardımcı olabilecektir diye düĢündüm. 

  “Bir Safranbolulunun Penceresinden SAFRANBOLU (Gözlemler, Derle-
meler, Denemeler) adındaki ikinci kitabım ise, 70 küsur yıllık yaĢamım boyunca, 
Safranbolu’ya iliĢkin sevgimden ve ilgimden kaynaklanan  edinimlerimi ve biri-
kimlerimi paylaĢmakta yarar görmem nedeniyle kaleme alınmıĢtır. 

  Bu kitapta, Safranbolu’ya iliĢkin doğrular, yanlıĢlar; bende oluĢan öznel 
birikimler, ayrıca Safranbolu’nun kültürel bir değer olarak korunması yolundaki 
uğraĢlar ve karĢılaĢılan sorunlar ile sağlanan kazanımlar açıklanmıĢtır 

  Bu arada kimi aydınlatılamamıĢ tartıĢmalı konularda,  uzmanları ve Saf-
ranbolu’yu sevenleri, kapsamlı yeni  inceleme ve araĢtırmalarda bulunmaya yön-
lendirebilmek de, kitaplarımla ulaĢmak istediğim amaçlar arasındadır.   
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▬ Kitaplarınızla bu amaçlarınıza ulaĢtığınızı söyleyebilir misiniz; ayrıca 
kitaplarınız hakkında size ulaĢan değerlendirmeleri de açıklar mısınız? 

▬ Ne yazık ki, amaçlarıma ulaĢamadım. En önemli amaçlarımdan biri, kimi ya-
yınlarda gördüğüm  hatalı değerlendirmelere ya da yanlıĢ yorumlara değinerek, 
bunların tekrarını önlemeye çalıĢmaktı. Ancak değerlendirme ve yorumlar  neden 
hatalıdır, niçin yanlıĢtır açıklamıĢ olmama   karĢın, söz konusu hata ve yanlıĢlar, 
daha sonraki yayınlarda da aynen yer almaya devam etti. Eğer yazılanlar doğru, 
ben hatalıysam, benim hatam kanıtlanmalıydı. 

 Gönül ister ki, Ģu konuda Kızıltan ULUKAVAK Ģöyle yazmaktadır ya da 
bu konuyu Ģu Ģekilde değerlendirmekte ve yorumlamaktadır; oysa Ģu Ģu neden-
lerle yazdıkları doğru değildir; doğrusu budur diye açıklamalarda bulunulsun. 
Böyle yapılmıyor, hatalı olduğunu kanıtladığım eski yazılanlar, aynı kiĢiye ya da 
baĢkalarına ait yeni yayınlarda da ısrarla aynen yineleniyor.  

 Bu duruma iliĢkin yorumum,  ya yazdıklarım okunmadığı için böyle oluyor 
ya da okunuyor ama daha önce yazılanların aksi kanıtlandığı ve ezber bozuldu-
ğu için, söylenenlerin yanlıĢlığını kabullenmekten kaçınılıyor. Eskilerin deyimiyle 
“benim oğlum bina okur, döne döne yine okur” örneği… 

Kitaplarım hakkında bana ulaĢan değerlendirmelere gelince; çevremden 
aldığım tepkiler genellikle çok olumlu oldu. Bunları burada yinelemem yerine, 
uygun görürseniz, bu kitabın ekleri arasında yer verelim. 

Sadece, “Bir Safranbolulunun Penceresinden Safranbolu; Gözlemler-
Derlemeler-Denemeler” adlı kitabımın “Hıdır ve Hıdırlık” bölümünde yazdıklarıma 
karĢı, değer verdiğim ve saygı duyduğum bir arkadaĢın beklemediğim bir tepki-
siyle karĢılaĢtım. Buna, Hıdırlık’a iliĢkin olarak, sizin de yarar göreceğinizi dü-
Ģündüğüm bir baĢka söyleĢide, izninizle özel olarak değinmek isterim.  

● DEĞERLENDĠRME VE YORUMLARDA KAYNAK GÖSTERĠLMELĠDĠR 

Bu arada yeri gelmiĢken Safranbolu ile ilgili olarak yapılan yayınların bir-
çoğunda ileri sürülen görüĢlerin, tespitlerin ve anlatılan olayların hangi kaynakla-
ra dayalı olduğuna yer verilmiyor. Ya metnin içinde ya da dipnot olarak, değinilen 
konuda hangi kaynaktan yararlanıldığı açıklanmalıdır.  

Bir kitabın yazarı kendi yaĢadığı döneme, kendisinin doğrudan tanık ol-
duğu olaylara değinirken hiç kuĢkusuz kesin ifadeler kullanabilir.  Böyle değil de, 
yüzyıllar öncesine ait bir olay söz konusu ise, “o olay böyle olmuştur, öyle değil, 
şöyledir“  denilebilmesi için, bunun hangi yazılı belgeye, bulguya ve daha doğru-
su hangi kaynağa göre öyle olması gerektiği açıklanmak zorundadır.   

Her türlü değerlendirme ve yorumlarda kaynak gösterilmelidir. Eğer gös-
terilemiyorsa, o takdirde kesinlik taĢıyan  ifadelerden özellikle kaçınılmalıdır. Ya-
pılması gereken, “bir kanıt yoksa da böyle bir söylenti vardır”, “böyle sanılmakta-
dır”, “şöyle olabilir, böyle olma olasılığı vardır” ya da “böyle yorumlanabilir”; “şöy-
le değerlendirilmesi düşünülebilir” gibi söylemlerle olaylar anlatılmalıdır. Kitaplar-
da yer alan değerlendirmelerin, değer kazanabilmesi; ya kanıtların gösterilmesi 
ya da değindiğim sözcüklerle konuların açıklanması suretiyle gerçekleĢtirilebilir. 

Aslında en doğrusu, belgesi, bulgusu, kaydı olmayan bir olaydan söz edi-
lecekse ve kitabın yazarı değindiği bir  olayın, yer verdiği bir görüĢün  doğruluğu-
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na inanıyorsa, anlatımlarında nesnel ifadeler yerine öznel ifadeler kullanmalıdır. 
“Baba göre bu olay şöyle olmuştur” ya da “bu konuda benim görüşüm budur” 
deme olgunluğunu ve cesaretini gösterebilmelidir.  

Aksi takdirde güvenilirliği ve doğruluğu kuĢkulu bir bilgiyle, okuyucuyu ya-
nıltmıĢ olmak gibi, affedilmez  bir hataya düĢüleceği göz ardı edilmemelidir.  

▬ Safranbolu’ya iliĢkin önemli gördüğünüz daha hangi kitaplar var? 

▬ Çok değerli araĢtırmaları içeren, kitaplar yayınlanıyor. Safranbolu’nun tarihi ve 
tarihsel eserleri dıĢında, sosyal konuları içeren kitaplardan söz edeyim. 

 Safranbolu’nun oyunları, türküleri ve düğün geleneklerini konu alan iki 
kitaba öncelikle değinmeden geçemem. Bunlardan ilki Sadi Yaver ATAMAN’ın 
notlarından yararlanarak, Süleyman ġENEL’in, özenle  hazırladığı “Eski Safran-
bolu Hayatı” kitabıdır. Diğeri yine Süleyman ġENEL’in bu kez Sadi Yaver ATA-
MAN’ın oğlu, Adnan ATAMAN’dan derlediği   “Safranbolu Türküleri  ve Oyun 
Havaları  adlı kitaptır. 

Yazılanların, Safranbolu türkülerini, oyunlarını, düğünlerini en iyi bilen, 
kendi derledikleri ve yönettikleri biçimde uygulanmasını sağlayan baba-oğul 
ATAMAN’lara ait bulunması bu kitapların değerini kat be kat artırmaktadır. 

   
 

  Bu arada yine Sadi Yaver ATAMAN’ın çok uzun yıllar önce hazırladığı ve 
Bartın’da 1936 yılında “Safranbolu Düğünleri / Oyunlar-Türküler” adıyla bastırdığı 
kitabı da, Safranbolu’nun folklorik değerlerini, eski örnekleriyle yaĢatmak ya da  
araĢtırmak  isteyenler açısından bulunmaz değerdeki kaynaklardandır. 

Safranbolu’nun sosyal değerlerini konu alan  kitaplar arasında, değerli 
araĢtırmacı Uğurol BARLAS’ın “Safranbolu Masalları”  ve “Safranbolu Halk Bilgi-
si” baĢta olmak üzere folklorik araĢtırmaları içeren çok sayıda kitabı bulunduğunu 
da özellikle belirtmeliyim. Bu kitapların önemi, bilgilerin doğrudan doğruya ilk 
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ağızdan derlenmesi, ilgililerin yaĢadıklarını ve uyguladıklarını anlatması ya da 
bilenlerin en yakınlarından öğrenilmesi suretiyle kaleme alınmıĢ olmalarıdır. 

    

  Bu kitaplar dıĢında Ünsal TUNÇÖZGÜR’ün, Safranbolu hakkında Hulusi 
YAZICIOĞLU’nun tespitleri doğrultusunda tarihsel bilgileri ve sosyal yaĢantıya 
iliĢkin kendi duyum ve gözlemlerini içeren “Dünü ve Bugünü İle Safranbolu”,   
Hür KALYONCU’nun “Safranbolu Tarihi”, yine Hür KALYONCU’nun, Ünsal 
TUNÇÖZGÜR’le birlikte kaleme aldıkları “Mübadele ve Safranbolu” adlı kitapları 
ve Prof.Dr.A.ABDÜLKADĠROĞLU ile Ü.ÖZSOY’un “Safranbolu Vakfiyyeleri” ile 
“Safranbolu Meşhurları”, Mustafa ACAR’ın “XVII. Yüzyıl ve XX.Yüzyıl Dönemi 
Başlarında Yapılmış Safranbolu (Ab-ı Hayat) Çeşmeleri” ve  “Kastamonu Salna-
melerinde Safranbolu Kazası”, Eyüp AKMAN’ın “Safranbolu’daki Adak Yerleri ve 
Bu Yerlerle İlgili İnançlar” kitaplarını, Ģu anda anımsayabiliyorum. 

▬ Safranbolu’ya iliĢkin olarak kamu kurumlarınca bastırılan kitaplar hak-
kında da düĢüncelerinizi öğrenmek isterim. 

▬ Kamu kurumlarınca bastırılan kitapların da, çeĢitli konularda Safranbolu hak-
kında önemli bilgiler içermekte olduğunu öncelikle belirtmeliyim. Yazarları ara-
sında bilim adamları da vardır, baskıları ve ciltleri çok güzel hazırlanmıĢtır. An-
cak, bu kitaplarla ilgili  olarak Ģu gerçeği özellikle vurgulamalıyım. 

 Özel kiĢilerin yayınladıklarından ziyade, kamu kurumlarınca bastırılan 
kitapların doğru bilgiler içermesi ve maddi hatalardan arınmıĢ olarak basılması, 
çok büyük önem taĢımaktadır. Çünkü Safranbolu Kaymakamlığı veya Belediyesi 
ya da Karabük Valiliği tarafından bastırılan bir kitap, ilk baĢvurulacak kaynak 
olma niteliği taĢır, güvenilir bilgiler içermiĢ olacağı öncelikle kabullenilir. 

 Kitabın bu özellikleri taĢıması için de, yazarı akademik kariyer sahibi de 
olsa, değerlendirmelerine ve yorumlarına asla karıĢılmaksızın, basılmadan önce 
Safranbolu’yu bilen birkaç kiĢiye ve örneğin size, Aytekin KUġ’a ya da baĢkaları-
na okutturulmalı ve maddi hatalar içermemesi sağlanmalıdır.  Aslında böyle bir 
gereksinmeyi, kitabı basacak kamu kurumundan önce, kitabın yazarı duymuĢ 
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olmalıdır.  Örneğin, “Safranbolu Geleneksel Konutları ve Toplumsal Değişme” 
adlı kitabın, yazarı  Prof.Dr. Nigan BAYAZIT tarafından, size ve bana birkaç kez 
okutturulduktan sonra baskıya verilmesi yoluna gidilmiĢtir.  

Bu yola baĢvurulmadan yayımlanan kitaplar pek çok. Bir iki örnek vere-
yim: Karabük Üniversitesi’nden akademisyenlerin hazırladığı ve Safranbolu Be-
lediyesi’nce “Safranbolu Kitabeleri” adıyla bastırılan kitabın; 124. sayfasındaki, 
tarihi Hükümet Konağı’nın inĢa edildiği tarihten, yandığı 1976 yılına kadar mülki 
ve adli yönetim merkezi olduğuna iliĢkin bilgi çok hatalıdır. Bu bilgi, yapıldığı ta-
rihten 1942 yılına kadar Hükümet Konağı, 1942-1950 yılları arasında cezaevi ve 
1950 yılından, yandığı 1976 yılına kadar  tekrar Hükümet Konağı olarak kullanıl-
dığı biçiminde düzeltilmeliydi. Böyle yapılsaydı, Mehmet KÜTÜKÇÜOĞLU’nun,  
iki üç ay kadar önce değinilen kitaptan da yararlanarak yayımladığı anlaĢılan, 
“Safranbolu-Gezi Rehberi”nin 39. sayfasında da, söz konusu binanın, yanana 
kadar hep  Hükümet Konağı olarak hizmet verdiği hatası yinelenmezdi.  

  “Safranbolu Kitabeleri” adlı kitabın  152-153.sayfasındaki,  Bağlar Kız 
Teknik Lisesi’nin 1946-47’den itibaren Pratik Sanat Okulu, 1972-73’ten itibaren 
Kız Meslek Lisesi olarak  kullanıldığına iliĢkin  bilgi,  bu binanın 1948 yılında Saf-
ranbolu Ortaokulu olduğu, ek bina yapılarak, 1970’lere kadar Safranbolu Lisesi 
olarak hizmet gördüğü; Kız Teknik Lisesi’nin ise, AkĢam Kız Sanat Okulu olarak, 
1946-47 ders yılında ÇarĢı Mescit semtinde açıldığı biçiminde olmalıydı. 

 Yine söz konusu kitabın 157 sayfasında Belediyenin eski  tarihsel binası-
na, 159 ve 163. sayfalarında da Demirbank ve Kültür Turizm Vakfı binasına ait 
verilen bilgilerdeki tarih ve kullanım biçimiyle ilgili yanlıĢlıklar da olmamalıydı. 

 Safranbolu Kaymakamlığı’nca “2004-2008 Restorasyon Çalışmaları” 
adıyla bastırılan kitap, basılmadan önce bir bilene okutturulsaydı,   kitabın 40. 
sayfasında, Kazdağlıoğlu camisinin 1942 yılında yapılan ihale sonucu Safranbo-
lu Belediyesi’nce satın alındığı ve 1979 yılına kadar depo olarak kullanıldığı bil-
gisi yerine, bu caminin ihale yoluyla Safranbolulu Müezzinoğlu Nuri IġITAN’a 
satıldığı, 1950’li yıllarda ibadete açılması  istense de, cemaat bulunamadığı için 
gerçekleĢmediği ve 1975 yılında sahibinin eĢi tarafından Belediye’ye hibe edildi-
ği; 1979 yılında  bu caminin Safranbolu Belediyesi’nce “El Yazması Eserler Kü-
tüphanesi”ne dönüĢtürüldüğü ve 1989 yerel seçimlerinden sonra da Vakıflar Ġda-
resine devredilerek ibadete açıldığı anlatılabilirdi.  

 En ilginci, Safranbolu’nun Dünya Miras Listesi’ne alınıĢının 20. Yıldönü-
mü dolayısıyla çok kısa süre önce, Aralık/2014’te Safranbolu Belediye’since bas-
tırılan “1994-2014 Safranbolu” adlı, sayfaları  numarasız kitapçıkta, bir bilene 
okutulsaydı, Hacıhüseyinler Evi Beybağı’ndadır denilmez;  bu ev, çok ünlü Turing 
Havuzlu Asmazlar Konağı’yla karıĢtırılmaz  ve Hacı Baki ġükrü Efendi’nin ÇarĢı 
Arasna Arkası Sokak’taki evinin, Bağlar TaĢlıboğaz Sokakta olduğu bildirilmezdi 

▬ Şimdi bir de ben size sorayım. Safranbolu’ya ilişkin yayınları içeren bir bibli-

yografya çalışmanız vardı; hangi aşamada bulunuyorsunuz? 

▬ Tarih Öğretmeni Kerim ÖZDEMİR’le birlikte hazırladığımız Safranbolu 
Bibliyografyası tamamlandı; basıma hazır hale getirilmeye çalışılıyor. 

▬ Çok yararlı bir çalıĢma; Safranbolu kaynakçası gibi önemli bir boĢluğu doldu-
racaksınız. Sayın Kerim ÖZDEMĠR’i ve sizi tüm içtenliğimle kutluyorum.  


