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35. SÖYLEġĠ 

 

NĠÇĠN “LUTFĠYE”  YA DA “KAÇAK” CAMĠSĠ’ DENĠYOR? 

 

▬ Akçasu mahallesi’nde evinizin yakınındakı Lutfiye “Kaçak”  Camisi’nin 
adı  hakkında çeĢitli söylentiler var; gerçekler nelerdir ? 

▬ Haklısınız, söylenti değil, asılsız söylenti diyelim. Söylentilerin kimisinde ger-
çek payı olabilmektedir. Bu camiye iliĢkin söylentilerin ise, gerçekle en ufak bir 
iliĢkisi bulunmamaktadır. Safranbolu’nun turizm alanında geliĢmesine paralel 
olarak, Safranbolu’ya gelenlere bu camiyi tanıtırken anlatımlarını renklendirmek 
için bu söylentileri turist rehberleri uydurmuĢlardır. Eskiden böyle söylentiler yok-
tu. Söylentiler caminin hem Lutfiye adıyla ve hem de Kaçak adıyla ilgilidir. 

 
Lutfiye (Kaçak) Camisi ve Hacıhüseyinler’in evi   

(Üstte sağda evin bahçesindeki  havuz odası) 
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● CAMĠYĠ, LUTFĠYE HANIM YAPTIRMAMIġTIR  

1980’li yıllardan itibaren mahalle camilerine de, Diyanet ĠĢleri tarafından 
görevli imam atanması ve camilere adlarının yazılı olduğu  mermer tabelalar ko-
nulması uygulaması sırasında, o zamanlara kadar hep Kaçak Camisi denilen bu 
caminin kapısının üstüne, “Lutfiye Camii” yazan  bir tabela yerleĢtirilmiĢtir. 

  Tabelada “Lutfiye Camisi” yazması, caminin kitabesine uygundur, doğru-
dur; çünkü caminin eski yazılı taĢ kitabesinde de, adının Lutfiye olduğu belirtil-
mektedir. Doğru olmayan “Lutfiye Camisi” tabelasının konulmasından sonra, bu 
caminin, camiyi yaptıran “Lutfiye Hanım”ın adına izafeten “Lutfiye” olarak adlan-
dırıldığına iliĢkin söylentidir. Güya  bu hanım Hacca giderken, dönemezsem be-
nim adıma cami yaptırın diye yakınlarına para bırakmıĢ; ancak salimen dönünce 
bu camiyi yaptırmıĢ. Safranbolu’ya gelenlere, kenti gezdiren görevliler böyle an-
lattığı gibi, televizyon kanallarındaki Safranbolu programlarına da böyle yansıtıl-
dığına çoğu kez tanık olunmaktadır. 

 Oysa camiyi yaptıran Lutfiye Hanım değil, Muslubeyoğlu Hacı Hüseyin 
Hüsnü’dür. Nasıl caminin adı, kitabesine göre Lûtfiye ise, yaptıranı da yine aynı 
kitabeye göre Ebubekir’in oğlu Muslubeyzade Hacı Hüseyin Hüsnü’dür. Caminin 
kitabesinden ve günümüz diline dönüĢtürmeye çalıĢtığım Türkçe metninden bu 
gerçekleri saptamak zor değildir.  Bunları size veriyorum, siz de inceleyin. 

Ancak, Mehmet Behçet’in, ”Kastamonu Asar-ı Kadimesi”  adlı kitabında, 
sözkonusu  kitabeye, Türk harfleriyle yer verilirken,  Arap harfleriyle yazılı aslı 
dikkatlice okunmadığından, kitabedeki camiyi yaptıranın lakabı, “Muslubeyzade” 
yerine, “Muslihbeyzade” olarak belirtilmiĢtir.  Ne yazık ki Hacı Hüseyin Hüs-
nü’nün aile lakabına  iliĢkin bu hata, daha sonra yayınlanan tüm kitap ve broĢür-
lerde de, tüm uyarılara karĢın sürdürülmüĢtür. En son Safranbolu Belediyesi ta-
rafından bastırılan “Safranbolu Kitabeleri” adlı kitapta da aynı hatanın tekrarlan-
dığını görmenin üzüntüsü içindeyim. 

 Yeni yayınların, yazarların kendi inceleme ve araĢtırmalarına dayanarak 
değil, eski yazılanları yanlıĢ doğru iktibas ederek ve hataları ortaya çıkaran baĢ-
ka kitapları okumadan hazırlandığını kanıtlayan örneklerle karĢı karĢıyayız. Bir 
kez daha duyurmak istiyorum: Lutfiye (Kaçak) Camisini yaptıran Muslihbeyzade 
değil, Muslubeyzade Hacı Hüseyin Hüsnü’dür. Kitabeden baĢka,  
A.ABDULKADĠROĞLU’na ait “Safranbolu Vakfiyeleri” adlı kitaptaki vakfiyesinde 
de camiyi yaptıran Hacı Hüseyin Hüsnü’nün  aile lakabı, Muslihbeyzade değil, 
Muslubeyzade olarak yer almaktadır. 

  Akçasu mahallesi sakinlerinden “Muslubeyoğlu Hacı Hüseyin Hüsnü 
Efendi”, babamın annesinin dedesidir ve babamın çocukluğunda hayattadır. Ben 
babamdan dinledim;   1870’li yıllarda, Hac görevi için gittiği kutsal topraklardan 
çok uzun ve çok meĢakkatli bir yolculuktan sonra  Safranbolu’ya döndüğünde, 
büyük dedem Hacı Hüseyin Hüsnü Efendi, “Allah’ım bana, hac farizamı yerine 
getirmemi ve şükürler olsun salimen geri dönmemi; yurduma, aileme ve yakınla-
rıma kavuşmamı lutfetti ve bu lutuf’dan dolayı yaptırdığım camiye,  (LUTFİYE 
CAMİSİ) adını verdim” demiĢtir.   Nitekim kitabesinde caminin, Allah’ın bahĢet-
mesiyle, ihsanıyla, izniyle, onun sayesinde anlamına gelen ”Lutf-i Hakk” ile (Al-
lah’ın lutfuyla)  tamamlandığı da ayrıca belirtilmiĢtir.  
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Cami, Akçasu Mahallesi’nde olmasına karĢın, kitabesinde Babasultan 
Mahallesi’nde bulunduğunun yazılı olması da dikkat çekmektedir. Bu, ancak ca-
minin yapıldığı 1880 yılında henüz Akçasu Mahallesinin oluĢturulmamıĢ olmasıy-
la açıklanabilir. Nitekim, biraz önce bahsettiğim, “Safranbolu Vakfiyeleri” adlı ki-
tapta yer alan, caminin Hicri 15 Cemaziyelahir 1311 (Miladi 24 Aralık 1893) tarihli 
vakfiyesinde, Babasultan mahallesi’nden müfrez (ayrılmıĢ, bölünmüĢ) Akçasu ma-
hallesi’nde olduğunun belirtilmesi bu görüĢü doğrulamaktadır. 

 
Lutfiye (Kaçak) Camii’nin giriĢ kapısı üzerindeki kitabesi 

 

 

Lutf-i Hak ile Cami-i Lûtfiye  olmuĢtur tamam       Lutfiye Camii tamamlanmıĢtır, lutfuyla Allah’ın, 
Banisine ola Ģefi hazret-i hayr-ül enam        Önce halkın yararı, affına aracı olsun yaptıranı 
 
Ola magfur cümle evladı ahfadı civar        Tüm çocukları, torunları ve yakınları bağıĢlansın, 
Validi mazhar-ı gufran ola yevm-ıl kıyam       Kıyamet günü affına layık bulunsun yaradanın. 
 

Muslubey zade Hüseyin Hüsnü elhac nam       Muslubeyoğlu Hacı Hüseyin Hüsnü’dür adı, 
Bin Ebubekir Efendi etti hayrata kıyam        Ebubekir oğlu, sevabı için yapımını sağladı. 
 

Nâm-ı bâlâyı namazgâh bu mübarek bukânın       Yüce namazgâhtır ismi, bu değerli ulu yapının, 
Ehl-i iman eylesin Hakk’a ibadet subh-u Ģan       Ünlü sabah  vakti, inananlar Tanrı’ya yakarsın.  
 

Babasultan nam mahalle  cami ve mektep  bina         Yapıldı cami ve okul, mahalle Babasultan’a,                           
Mevki-i dünyada vermiĢler ana hoĢ intizam       Dünya üzerinde, vermiĢler hoĢ bir düzen, ona  
 

Varidat için akarat edildi haylice        Gelir getirmesi için  ayrıldı çok fazla mal mülk, 
Tarihi hüma oldu herkes hakı hazz-el makam       HoĢlanılan yer olunca, duydu herkes mutluluk 
 

Gurre-i ca tarih cümleye eyle salâ        Cemaziyelevvel’in ilk günü herkese sala verilsin,  
Cami-i Lûtfiye çend vakitle oldu hitam        Yapımı kısa sürede sonuçlandı, Lutfiye Camii’nin 

                           (1298)       (1880) 

Kitabenin Osmanlıca metni (solda); anlamına mümkün olabildiğince bağlı kalınarak  
Kızıltan ULUKAVAK’ın yaptığı Türkçe çevirisi (sağda) 
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▬ Büyük dedenizin yaptırdığı bu cami, nasıl oluyor da aynı zamanda “Ka-
çak Camisi” olarak da adlandırılıyor? 

● CAMĠNĠN  KAÇAKÇILARLA  DA  EN  UFAK BĠR  ĠLGĠSĠ YOKTUR 

▬ Bundan 10  yıl kadar önce, Aralık/2005’te, Kaymakam Ġzzettin KÜÇÜK’ün 
makam odasında, halen Eflani Müftüsü olan, o zamanki  Safranbolu vaizi ve Müf-
tü vekili Mehmet GÜNAYDIN’la karĢılaĢtım. Lutfiye “Kaçak” Camisinden söz edi-
lirken, Müftü vekili Karadeniz kıyılarında bir ilçede görev yaptığını, orada deniz 
yoluyla gelen silah ve diğer kaçak malların kıyılardaki camilerde saklanması gibi, 
Safranbolu’da da,  Bartın istikametinden  Kirkille’den doğru kente getirilen kaçak 
malların önce, bu camide depolanmasından ve uygun fırsat bulunduğunda ora-
dan alınıp götürülmesinden dolayı, camiye Kaçak adının verildiğini söyledi. Böyle 
bir söylenti ya da yakıĢtırmayı ilk kez duyuyordum, ĢaĢırmıĢtım. “Bunu nereden 
duydunuz” diye sorduğumda, “hep böyle söyleniyor, bu yaygın bir söylentidir” 
dedi. Haklıydı; Kaçak Camisi’nde 4 yıldır görevli imama sordum; o da Kaçak 
adıyla ilgili olarak, Müftü vekili gibi anlatımlarda bulundu.  

Bu konuda baĢkalarından duydukları söylentileri yineleyen din görevlileri-
ni eleĢtirmeye kalkıĢmak haksızlık olacaktı. Çünkü Kaçak camisi çevresinde, 
daha doğrusu Akçasu mahallesinde bir ikisi dıĢında tüm evlerde, mahalleye son-
radan gelenler yerleĢik bulunuyordu. Dolayısıyla onlar, eski dönemlere iliĢkin 
bilgilerden yoksundular. Bu konuda mahallenin eski sakinleri ve bu arada ilk baĢ-
ta, camiyi yaptıranın torununun torunu sıfatıyla, gerçekleri duyurmadığım için 
benim eleĢtirilmem gerekirdi.  Ben çok önceleri Ģunları anlatabilmiĢ olmalıydım. 

 
Kaçak Pınarı 

Caminin  altından geçen Akçasu deresinin içinde ve camiden  20 metre 
kadar  yukarıdaki  bir kaynaktan çıkan su, caminin 10 metre kadar yakınında, 
dere kıyısındaki bir çeĢmeye gelmektedir. Bu su aynı zamanda, Akçasu deresi-
nin iki yakasındaki, Hergele Pınarı dahil tüm  çeĢmeleri ve Köprülü Camisi avlu-
sundaki Ģadırvanı beslerdi. Ancak, söz konusu kaynak çok kurak geçen bazı yaz 
aylarında kururdu, su kesilirdi. Buna çocukluğumda birkaç  kez  tanık oldum. 
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   Su kaynağının kuruyup suyun kesilmesi, Safranbolu’da halk arasında 
“suyun kaçması” olarak adlandırılır. Bundan dolayı caminin üst tarafındaki su 
kaynağına  “kaçak suyu” ve alt tarafındaki  çeĢmeye de “Kaçak Pınarı” adı veril-
miĢtir. Kaçak Pınarı’ndan dolayı, bu pınarın bulunduğu yöreden   de, çok eski 
zamanlardan beri “kaçak semti” olarak söz edilmiĢtir.  

 Böylece, yaptıran zat “Lutfiye Camisi” adını vermiĢ olsa da,  cami Akçasu 
mahallesinin “Kaçak semti”nde bulunduğu ve hem bu semtin, hem de bu  semt-
teki suyun ve çeĢmenin  ortak adı halk arasında “Kaçak” olduğu için, yapıldığı 
1880 yılından itibaren, bu cami, Safranbolu’da hep “Kaçak Camisi” olarak adlan-
dırılmıĢtır. Hatta, “namazını nerede kılıyorsun” sorusunu, namaz kılmayanların, 
“Kaçak’ta kılıyorum” diye, espriyle yanıtladıklarına da sık sık tanık olunmuĢtur. 

 
Caminin adı niçin Lutfiye; niçin Kaçak olduğunu açıklayan cami giriĢine asılan levha 
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Bu anlattıklarım, Müzekent Safranbolu Gazetesi’nin Mart-Nisan/2006 ta-
rihli, 112. Sayısında yayınlandı; ayrıca “Bir Safranbolu’nun Penceresinden Saf-
ranbolu” adlı kitabımda da bu konuya geniĢ yer verdim. Bunlarla da yetinmedim, 
hem caminin içine astığım ve hem de caminin dıĢına giriĢ kapısı yanına yerleĢ-
tirdiğim, pirinç levhada bu gerçekleri herkese duyurmak istedim. 

● “LUGAT-I FASĠHTEN YEĞDĠR, GALAT-I MEġHUR” 

▬ Bu çabalarınız sonuç verdi mi; halen aynı söylentiler sürdürülüyor mu? 

▬ Osmanlı döneminden kalma, dilimizde “lugat-ı fasihten yeğdir, galat-ı meşhur” 
diye  bir deyim vardır. YaygınlaĢmıĢ, herkes tarafından benimsenmiĢ bir yanlıĢ-
lık, doğru sözün yerini alır, doğrunun önüne geçer anlamındadır.  

  Doğruyu bilenler, yanlıĢ iyice yaygınlaĢmadan önünü kesmemiĢlerse, 
mahallemizin camisinin Lutfiye ve Kaçak adlarına iliĢkin olarak uydurulan öyküler 
benzerine hep rastlanır. YanlıĢı unutturup, doğruyu zihinlere sokmak kolay olmu-
yor. Güzel bir söz daha vardır. Denir ki; “Bir yanlışa kalınmışsa sessiz  ve tepki-
siz / Zamanla bir çok  doğru olacaktır geçersiz” 

 Ben tepkisiz kalmadım ama çabalarımda ne kadar baĢarılı olduğumu bi-
lemiyorum. Yazdıklarımı kimler okudu, kimler duydu? Bu konuda da bir fikrim 
yok.  Ancak hiç değilse cami cemaatinin ve camiyi görmek için gelenlerin, astı-
ğım levhaları okuyarak bilgilenmiĢ olduklarını umuyorum. Turist rehberleri ile  
televizyonlara gezi  programları yapanların ise, ezberlerini bozmayarak, eski söy-
lentileri yinelediklerini zaman zaman iĢitiyorum.  

Camiyi yaptıranın aile lakabı konusunda, ise hiç baĢarılı olamadığım an-
laĢılıyor. Kitabesinde ve vakfiyesindeki “Muslubeyzade” sözcüğü, camiyi yaptıra-
nın aile lakabı olarak belirtilmesine karĢın,  ilk kez “Muslihbeyzade” diye okundu-
ğundan, “kör değneğini beller” misali, anlatsam da, yazsam da, fayda etmedi. 
Halen yeni yayınlarda da Muslihbeyzade denilmeye devam olunuyor. 

● “SAFRANBOLU’NUN ÖZETĠ, LUTFĠYE CAMĠSĠ’DĠR” 

▬ Lutfiye “Kaçak Camisi”nin  sadece adları değil, yapım tekniği ve dere 
üzerindeki konumu da  ilgi çekiyor; bu konuya da  değinmek ister misiniz? 

▬ Çok haklısınız. Bu konuda notlarıma bakarak, öncelikle camiyi ilk kez görenle-
rin yazdıklarından alıntılarda bulunmak isterim. Arkitekt Dergisi’nin  Tem-
muz/1993 tarihli 404.sayısındaki “Safranbolu, Safranbolu” baĢlıklı yazısında, 
Ġstanbul’da yerleĢik Safranbolu hemĢehrisi Rıfat DEDEOĞLU, cami hakkında, 
“Safranbolu’nun özeti Lutfiye Camisi’dir… Lutfiye Camisi, özetle sade bir düşün-
ce zenginliğinin, doğaya saygının, doğayla uyumun ve kentte, doğanın sadece 
yeşili ile değil, tüm ögeleriyle yaşama sanatının simgesidir” demektedir. 

  Buna benzer bir baĢka  görüĢü de, T. ĠĢ Bankasının yayını, ĠĢ Dergisi’nin 
Temmuz/1993 tarihli 321. sayısında, Nevin ÜNALIN Ģöyle dile getirmiĢtir: “Saf-
ranbolulu, deresine, suyuna kıyamamış; onu incitmeden , zarar vermeden, üste-
lik yer kazanarak yapmış bu camiyi… Lutfiye Camisi, düşünce zenginliğinin, do-
ğaya saygının, yaşam kültürünün bir sembolü olarak karşımıza çıkıyor” 
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 Bu her iki gözlemde de, bir gerçek, çok doğru ve  özlü biçimde dile getiri-
liyor. Ġçinde suyu ve havuzu olan geniĢ bahçelere ve  bahçelerindeki sebze ve 
meyvelerini dereden arkla getirilen suyla sulama olanağına sahip bulunan 
Akçasu mahallesi sakinlerinin,  Safranbolu’nun diğer mahallelerinde oturanlardan 
farklı olarak, genellikle Bağlar kesiminde evleri yoktu. Çok değerli olan bu bahçe-
lerinin bir bölümünden bile, cami  yapımı için dahi olsa vazgeçemezlerdi. 

  Nitekim büyük dedem Hacı Hüseyin Hüsnü Efendi de, XIX yüzyılın sonla-
rında Lutfiye Camisi’ni kendisine ait çok geniĢ bahçeden bir bölüm ayırarak, ora-
ya yaptırmak  yerine,  dere yatağının en dar olduğu yerde, yatağın iki tarafındaki 
kayalar üzerine yerleĢtirilen kemerlerin üstüne  oturtmayı yeğlemiĢtir. 

 
Üzerine caminin oturtulduğu kemerlerin, Akçasu deresi içinden görünümü 

 Eski kentlerde ova ve vadi tabanları gibi tüm düz alanlar, tarımsal üretime 
ayrılmıĢ; ekime dikime elveriĢli olmayan yamaçlar ile  kıraç yerlere de konut ya-
pılmıĢtır. Nitekim Safranbolu’da da yerleĢim alanları, tarihsel merkez olan “ġehir” 
kesimini çevreleyen kaya silsilesinin etekleri ile Akçasu ve GümüĢ derelerinin iki 
yakasındaki dik yamaçlardadır. 

   Tarımsal üretim alanları ise, hububat için Hastarla’dadır; meyve ve sebze 
için Bağlar’daki düz ve geniĢ bahçelerdedir. Bu, arazinin en rantabl ve akılıca 
kullanımına özel özen gösterildiğinin de bir kanıtıdır. 

 

 



 446 

● CAMĠ, MAHALLE KAHVESĠ VE MEKTEBĠYLE BĠR BÜTÜNDÜR  

▬ Kaçak  Camisi’nin bitiĢiğindeki kahve ve mektepten de söz eder misiniz? 

▬  Kaçak Camisi aslında, eskilerin “külliye” dediği bir oluĢumun içinde yer alır. 
Cami ve yanında “mahalle kahvesi”, kahvenin üstünde “mahalle mektebi”, günü-
müzde sık kullanılan yabancı dillerdeki “entegre” sözcüğüyle anlatılmak istenen 
bir bütünlüğün, Akçasu Mahallesi’ndeki  sergileniĢidir. 

 Zaten eski Osmanlı-Türk yaĢamında, cami, kahve, mektep, çeĢme ma-
hallelinin gereksinimlerini karĢılamak üzere,  toplumsal iĢlevler üstlenen ve  ma-
hallede bulunması zorunlu yapılardır. Kaçak Camisinin yanındaki kahve ile mek-
tep, bir iĢlevi kalmasa da bugün de ayaktadır. Kahvenin açık olduğu dönemleri 
tüm ayrıntılarıyla anımsamaktayım. Ancak mahalle mektebi Cumhuriyet döne-
minde kapandığı için, bu mektepte okuyan, babamdan duyduklarımı anlatayım. 

 

 
             Caminin kuzey cephesi (altta kahvehane, üstte mektep) 
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  Kahvenin üst katındaki mektebe, caminin ya da kahvenin içinden değil,  
camiye bitiĢik, altı kemerli, üstü kavisli  bir  köprü üzerinde ve bina dıĢına yerleĢ-
tirilen ahĢap bir merdivenle çıkılırmıĢ. Köprü üstündeki kavis 1970’li yıllarda araç-
ların rahat manevra edebilmesi amacıyla köprü geniĢletilirken yok olmuĢtur. Ben 
kavisli köprüyü de,  ilk basamağı bu köprü üstünde  olduğu söylenen  merdivenle 
ulaĢılan mektebin, binanın kuzey cephesinde saçak altındaki giriĢ  kapısını  da 
anımsıyorum. Kapı, onarımlar sırasında kapatılmıĢtır. 

 Dinsel nitelikli bir öğretim yeri olan mahalle mektebine, kısa duaları ezber-
lemek ve Arap harflerini öğrenmek üzere, çok küçük yaĢta, “kalfa” denilen daha 
büyük çocukların koruması altında baĢlanır; mektebin hocasına çocuk, “eti senin, 
kemiği benim” denilerek emanet edilirmiĢ. Böyle denildiği için olsa gerek, mahalle 
mektebinde, bir dayak yöntemi olan “falaka” da,  hocanın baĢvurduğu önemli bir 
eğitim-öğretim aracı olarak ün kazanmıĢtır! 

● KAÇAK CAMĠSĠ iLE ĠLGĠLĠ  BĠLGĠLENDĠRMELER 

▬ Kaçak Camisi hakkında hatalı değerlendirmeler de var mı? 

▬  Bu sorunuzu yanıtlarken öncelikle, “Bir Safranbolulunun Penceresinden Saf-
ranbolu” kitabımda da değindiğim, T.Tarih Kurumu’nun yayınladığı ”1.Ulusal Ta-
rih İçinde Safranbolu Sempozyumu” adlı kitaptan aldığım, 04.06.1999 tarihli 
sempozyumda “Safranbolu’da Ahşap Tavanlı Camiler” baĢlıklı bir bildiri sunan 
Aynur DURUKAN’ın görüĢlerine yer vermek ve bu görüĢlere iliĢkin açıklamalar 
yapmak isterim. Bildiride Ģöyle denilmektedir:  

      “Doğu-batı doğrultusunda kareye yakın dikdörtgen planlı, duvarları moloz 
taşlarla örülmüş ve dıştan sıvanmış olan cami, bir derenin üzerine inşa edilmiş 
bir yuvarlak kemere oturmasıyla değişik bir örnektir… minaresi de ahşaptır. En-
lemesine dikdörtgen planlı ibadet mekanı, kirişlemesi üstten kaplama tavanla 
örtülüdür ve ortasında bindirme tekniğinde onikigen bir göbek yer alır... Yapının 
ahşap korkuluklu ve kirişlemesi alttan kaplama ahşap tavanlı kadınlar mahfili de 
ilginçtir...Ortadaki dikdörtgen çerçeveli, sivri kemer kavsaralı ve yarım yuvarlak 
biçimli mihrap nişinin iki yanında, diğer örneklerde görmediğimiz küçük sivri ke-
merli birer niş dikkati çeker...” 

  Bildiride kadınlar mahfilinde olduğundan söz edilen ahĢap materyal “kor-
kuluk” değildir. Camiin son cemaat yerinin üstüne, asma kat biçiminde yapılmıĢ 
kadınlar bölümünün önünü, bir duvardan öbür duvara, tabandan tavana kadar 
kapatan ahĢap materyal, kadın cemaatin aĢağıdan görünmemesini sağlayan 
kafes ya da Safranbolu’daki deyimiyle “muşabak”tır.  

  Mihrabın iki yanındaki “diğer örneklerde görmediğimiz küçük sivri kemerli 
birer niş” denilerek anlatılmak istenen de, mimarlık terminolojisinde duvardaki 
oyuklara ”niĢ” denilse de, Safranbolu’da “çiçeklik” diye adlandırılan ve Safranbolu 
evinin odalarında çok sık görülen bir ögedir.  Bu görünüm, Safranbolu evlerinin 
bir özelliğinin, camilere de yansıtıldığını göstermektedir. Safranbolu’da elektrikle 
aydınlatmanın olmadığı  1949 yılından önce, evlerde olduğu gibi Lutfiye Cami-
si’nde de gazyağı lambaları çiçekliğe konulurdu.   

Bildiride ayrıca, “...Yapının tüm duvarlarını kaplayan sıvalarının ve üzerindeki 
kalem işlerinin yenilendiği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte pencerelerin ahşap kafes-
leri, tavanı, ahşap korkuluklu mahfili ve ahşap minaresi ile yapı büyük ölçüde özgünlü-
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ğünü korumaktadır.  Yapının kanımızca daha iyi korunmasının temel nedenlerinden 
biri, yerleşim merkezinin dışında yer alması ve az sayıda cemaati bulunmasıdır...” 
görüĢlerine yer verilmektedir. 

 
Kaçak Camisi’nin mihrabı ve  iki  yanında çiçeklikler  

(Çiçekliklerden birine, elektrik kesintisine karşı önlem olarak  
likit gazlı bir lamba konulmuş) Fotograf: Aynur DURUKAN 

 Ancak, yapının korunmuĢ olma nedenlerinin, yerleĢim merkezinin dıĢında 
bulunması ve cemaatinin azlığı olarak gösterilmesi doğru olamaz. Cami yerleĢim 
merkezinin dıĢında, dağ baĢında, kırsal bir alanda değildir; aksine yapıldığı za-
manlarda Safranbolu’nun en prestijli ve en kalabalık bir mahallesindedir. BitiĢi-
ğindeki mektep ve altında kahvesiyle tam bir bütünlük içindedir. 

  Cemaatinin azlığı da bir neden değildir. Aslında  tüm mahalle camilerinin 
cemaati azdı, bugün de azdır. Bu camiler yapıldıkları zamandan  son yıllara ge-
linceye kadar, kadrolu din görevlileri olmadığı için, tüm  namaz vakitlerinde iba-
dete açık değillerdi. Genellikle ramazan ayında teravih namazı, dini bayramlarda 
bayram namazı, kandil ve mevlut okutulması gibi nedenlerle açılırdı. Ġbadet hiz-
metlerini mahallenin büyükleri yapar ya da yaptırırlardı.  

  Lutfiye Camiisi’nin korunmuĢ olması, camii yaptıranın kendi altsoyundan 
(füruu) kiĢilerin ve mahalle halkının el birliğiyle camiye sahip çıkmalarından kay-
naklanır. Örneğin burada 60 küsur  yıl öncesine ait bir anımı paylaĢmak isterim. 
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 Radyodan Helsinki Olimpiyatları’nı dinlediğim sırada, 21 Haziran 1952 
Cumartesi günü öğleden sonra ortalık, sanki Ģiddetli yağmur yağacak gibi  ta-
mamen karardı. Mahalleye  yağmur yağmadı; ancak Kirkille’nin üst taraflarına, 
Y.Çiftlik köyü dolaylarına çok fazla yağmıĢ olacak ki, Akçasu deresine, gürültüsü 
önceden ve çok uzaklardan duyulan büyük bir sel geldi. Sel; gövdesi, dalları ve 
yaprakları ile birlikte büyük bir ceviz ağacını da önüne katmıĢ, sürüklüyordu.  

  Bu ağaç, caminin üstüne oturduğu kemerlerin altından geçemeyerek, 
derenin  kahvehane  yönünden cami altına ilk giriĢ ağzını  tamamen tıkadı. Dere 
yatağında akamayınca kabaran sel  suyu, cami çevresindeki yollara taĢtı ve kah-
vehanenin, selin geliĢ yönündeki duvarını yıktı. Ġçeriye dolan suyun ağırlığını kaldı-
ramayan kahvehanenin, dere üstündeki taban döĢemesi  çöktü ve sel böylece tekrar 
dere içindeki doğal mecrasına girerek, cami sel sularıyla yıkılmaktan kurtuldu.  

Kahvehanenin çöken tabanı ve yıkılan duvarı, selden kısa bir süre sonra 
mahalle sakinlerinden Kasap Mıstanlar’ın Emin DEMĠR Ağa (Faruk DEMĠR’in babası) 
tarafından yaptırıldı. Bu hayırseverlik, mahalleli tarafından Ģükranla karĢılandı. 
Safranbolu’ya 1949’da  elektrik geldikten sonra, 1950’li yılların baĢında, caminin 
elektrik donanımı da, yine Emin Ağa tarafından yaptırılmıĢtı.   

 Ünsal TUNÇÖZGÜR’ün, “Dünden Bugüne Safranbolu” adlı kitabının 
73.sayfasında Kaçak Camisi’nin mimarının, Kıranköy’deki kilisenin (halen Ulucami) 
mimarı, Andon Kalfa olduğu yazılı bulunuyor. Caminin mimarının bir Rum kalfa 
olduğunu, babamdan da, mahallemizdeki büyüklerimden de hiç duymadım.  

Böyle bir bilgi ancak caminin yapıldığı 1880 yılında yaĢayan bir kiĢiden 
öğrenilebilir ya da yazılı bir kaynakta böyle bir bilgi bulunması gerekir. ġayet bir 
söylenti söz konusuysa, bu söylentinin, kentin baĢka semtlerinde değil, öncelikle 
bizim Akçasu mahallesi’nde ağızdan ağza, kulaktan kulağa dolaĢmıĢ ve günü-
müze kadar ulaĢmıĢ olması beklenir.    

 Her yazarın kitabında yer verdiği bilgiler kendi gözlemi değilse, kaynağını 
göstermesi; söylenti ise, hem böyle bir söylenti var demesi, hem de bu söylentiyi 
kimden duyduğunu açıklaması beklenir. Kitap sayfalarının altında yer alan “dip-
not”lar bu amaca yöneliktir. Verilen bilgiye güvenilmesi böyle sağlanabilir. 

▬ Safranbolu’da son yıllarda restore edilen camilerle ilgili olarak bir çok 
yakınmalarda bulunuldu; bunlar arasında Kaçak Camisi de var mıdır? 

▬  2000’li yılların baĢlarında Safranbolu’daki bir çok cami gibi, Kaçak Camisi de 
restore ya da onarım programına alındı; ancak yapılanlar üzüntü kaynağı oldu. 

 “1.Ulusal Tarih içinde Safranbolu Sempozyumu”na, Aynur DURUKAN ta-
rafından sunulan, biraz önce değindiğim bildirinin, Kaçak camisi ile ilgili bölümü 
“En az değişikliğe uğradığı sanılan üçüncü yapımız, Akçasu Mahallesi’ndeki 
Lutfiye (Kaçak) Camisidir” sözleriyle baĢlamakta ve “Yapının bu haliyle bozulma-
dan korunması en büyük dileğimizdir” tümcesiyle son bulmaktadır. 

 1999’taki bu dileğin, ne yazık ki aradan çok uzun bir süre geçmeden ger-
çekleĢmediğine ve  Kaçak/Lutfiye Camisi’nin, 2005 yılı içinde, kamusal kaynak-
larla onarımı sırasında, gereken özenin  gösterilmediğine tanık olundu. 

  Örneğin, caminin  dıĢ cephesi sıvanmıĢ, ancak ahĢap materyal geliĢigü-
zel elden geçirilmiĢ, cami içinde tavanların ve döĢemenin onarımı yapılmamıĢ ya 
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da eksik bırakılmıĢtır. Damının yarısı eski oluklu kiremitle, yarısı yeni oluklu ki-
remitle örtülerek, her iki kiremidin birlikte, birbirine karıĢtırılarak kullanılmamıĢ 
olmasından dolayı çok çirkin bir görünüm yaratılmıĢtır.  

 
Kaçak Camisi’nin içi ve mimberi  

 

  Daha da önemlisi, caminin iç duvarlarını 120 yılı aĢkın süredir süsleyen 
eski yazılı levhalar indirilerek,  hiç bir tarihsel değerleri yokmuĢ gibi, bu levhalar 
eski mektep bölümüne  geliĢigüzel üst üste yığılmıĢ; yerlerine yazı kareografisi 
ve sanatsal açıdan hiç bir değeri olmayan yeni levhalar asılmıĢtır. Eskilerinin 
elden geçirilerek korunması yolundaki istekler ilgililerce karĢılıksız bırakılmıĢ ve 
cami, söz konusu tarihsel eski levhalarından yoksun bırakılmıĢtır. 

  Bu arada caminin kadınlar mahfiline, iki yıl önce serilen, Zonguldak’ta 
yerleĢik hemĢehrimiz bir aileye ait 20 m2 dolaylarında çok geniĢ ve kıymetli bir 
kilim,  onarım sırasında kaybolmuĢtur. Bu konuda   hiç kimsenin   sorumluluk 
yüklenmemesi  çok ilginçtir. Daha önce  bu caminin kapısı açılarak  halılarının  
çalınması olayında da, hiç kimse sorumlu tutulmamıĢtır.  

  Caminin iki kanatlı kapısındaki kocaman kilidin, tarihsel değer taĢıyan 
anahtarını, büyüklük ve ağırlığından olsa gerek,  taĢımak külfetli bulunarak, bu 
kilit iptal edilmiĢ, onun yerine hangi akıllının iĢi ise, çift kanatlı cami kapısına, tek 
kanatlı  kapılara özgü “yale” tipi kilit konulmuĢtur. Böylece, kilidinin kolayca açıla-
bilecek olması nedeniyle, hırsızın camiyi soymasına fırsat yaratan bu uygulama-
nın da, ne yazık ki hesabını soran olmamıĢtır. 

  Eski eserlere ve bu arada camilere sahip çıkmak, sadece dıĢ cephesini 
geliĢi güzel sıvamak olmamalıdır. Sadece taĢınmaza değil, onun  kapısının kili-
dinden, damındaki kiremidine kadar, içindeki  tüm taĢınır tarihsel materyale, dö-
Ģeme ve demirbaĢa da sahip çıkılmalıdır. Cami görevlileri, ibadet hizmeti yanın-
da, bunların korunmasından  da birinci derecede sorumlu tutulabilmelidir.  

 


