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EK: 1 
 

SAFRANBOLU’YLA ĠLGĠLĠ 
PROF.DR. DOĞAN KUBAN’IN ĠKĠ MAKALESĠ 

 

 
Doğan KUBAN-Cumhuriyet Bilim Teknoloji Dergisi (26.06.2009, Sayı: 1162) 

 
Bir uygarlık göstergesi: Safranbolu 
 
               Doğan  KUBAN 

 

1975 dünyada „Tarihi Mirasın Korunması‟ yılı ilan edilmiĢti. Aynı yılın ağustos 
ayında Türkiye‟de en büyük halk katılımıyla yapılan Safranbolu haftaları baĢladı. 
1975, 1976, 1977‟de her yıl bir hafta bu aydınlanma ve bilinçlenme olayı sürdü-
rüldü. 1994 yılında Safranbolu dünya mirası listelerine Türk kenti olarak girdi. 
Oraya gidin. Ve ona sahip çıkın. Tarihin üretip miras bıraktığı Ģeylerdeki ortaklık 
kadar hiçbir Ģey bir toplumun kiĢilerini birbirleriyle kardeĢ yapamaz. Ġnsanları 
birbirlerine düĢüren ve çağdaĢ kargaĢayı yaratanları iĢlevsiz bırakacak en güzel 
yöntem tarihin bıraktıklarına birleĢtiren miras olarak bakmasını öğrenmektir. 

Bu Cumhuriyet tarihinin çağdaĢ uygarlık bağlamında halk katılımı ile sağlanan en 
büyük sosyal atılımı sayılabilir. Safranbolu bugün Türkiye‟nin en iyi korunmuĢ 
kentidir. Türkiye‟de tarihi kent koruma çabalarının en gözde olanı ve olumlu so-
nuç verenidir. Ve kendi halkının önayak olduğu bir çağdaĢlaĢma olgusunun en 
gönendirici örneğidir.  

Geçenlerde Safranbolu‟ya gittim. Tarihi Safranbolu yaĢıyordu. Tarihi Safranbolu 
Türkiye‟nin en önemli tarihi kentlerinden bin kat daha iyi korunmuĢtu. Ve Türki-
ye‟yi ziyarete gelen bütün yabancılar Safranbolu diye bir kenti tanıyorlardı. Halk 
tarih bilincinin bir küçük kenti ekonomik olarak yaĢatacağını öğrenmiĢti. Safran-
bolulular bu çabalarının olumlu sonuçlarını görmüĢ ve sürdürüyorlardı. Safranbo-
lu‟da çağdaĢ aydınlık insanların, politik düĢünce ve kavgalar üstünde, ortak ola-
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rak sahip çıktıkları bir kent mirası bilinci oluĢmuĢtu. Ve bunları kültür alanında 
taçlandıran bir güzel sanatlar fakültesi kurulmuĢtu. 

Safranbolu‟da Türkiye‟de eskiden tanıdığım, yaĢadığım hiçbir kentte kâbil olma-
yacak bir duruluk içinde yıkandım. Tarihin çağdaĢlaĢmayı sağlayan araçlardan 
biri olabileceğini kanıtlanmıĢ olarak görüp büyük bir mutluluk duydum.  

Bir tarihi kentin koruma çabasının ve bunun baĢarısının bir öncü sosyal çağdaĢ-
laĢma olgusu olduğunu düĢündüm. O günlerde Safranbolu insanının katkısı ile 
gerçekleĢen bu çabayı ve ürününü kamuoyuna yeni çabaları teĢvik edici bir ör-
nek olarak sunmak gereğini duydum.  

KIZILTAN ULUKAVAK 

1975-77 arasında Safranbolu halkı her yıl 200-250 tarihçi, sanat tarihçisi, mimar, 
ressam, heykeltıraĢ, fotoğrafçı, politikacı, yazar, gazeteci, film yapıcısı Türk ay-
dınını kendi evlerinde yılda bir hafta misafir ettiler. O zaman Türkiye‟nin en büyük 
aydın belediye baĢkanı olarak tanıdığım Kızıltan Ulukavak bu toplumsal hareke-
tin baĢını çekti. Kasaba halkını örgütledi. Ve Türkiye‟de Ģimdiye kadar hiçbir kent 
ve kasabada olmayan bir tarihi kent koruma olgusunu gerçekleĢtiren yolu açtı. 
Ona ve bütün Safranbolululara ve Safranbolu‟nun korunmasına ufak ve büyük 
katkısı olan herkese selam olsun. Bu ülke kültürü hepsine teĢekkür borçludur. Bu 
olay Türkiye‟de baĢka hiçbir kent ve kasabada gerçekleĢmediği için Cumhuriyet 
tarihinin en yalın ve baĢarılı sosyal katılım, bilinçlenme hareketi olarak incelen-
melidir.  

Tarihi çevre koruma bir yasa sorunu değildir; bir kültürel tavırdır. Avrupa toplum-
ları kentlerinin tarihi yapısını yasalardan önce de koruyorlardı. Türkiye‟de ise 
yasa da olsa koruyamadığımızı ya da korumakta zorlandığımızı gördük. BaĢta 
Ġstanbul olmak üzere ünlü tarihi kentlerin durumu belli.  
 
Dünyanın II. Dünya SavaĢı‟ndan sonra bilinçli olarak örgütlediği savaĢta, geliĢ-
miĢ ülkelerle birlikte kentlerin, tarihi, fiziksel varlığının korunmasının bir uygarlık 
birikimi olduğunu öğrendik. Bütün uygar insanlar bunun ulusal kimliğin öğelerin-
den biri olduğu yolunda da bilinçlendirdiler. Türkiye bu bilinçlenmeye ulaĢmakta 
zorluk çeken bir toplumdur. Onun için Safranbolu olayı bir yerel katılım mucizesi-
dir.  

KuĢkusuz Safranbolu gerçekten kültür düzeyi yüksek insanlar yetiĢtiren özellikli 
bir yöre idi. Yine de bir bilinçlenme süreci, bir sahip çıkma süreci, bunun sürdü-
rülmesi ve sonuçlandırılması gibi aĢamalarda, Safranbolu bütün Türkiye‟nin has-
talığı olan toprak yağmasına direnebilen bir kamuoyu yaratabilen tek kent oldu.  

Bugün kent kültür turizmi ya da tarihi özgün varlık turizmi denilebilecek bir etkinlik 
ile kendine bir geçim olanağı sağlamıĢtır.  

UYGARLIĞIN GÖSTERĠ ALANLARI 

Uygarlık uzun zamanları içeren bir süreçtir. Avrupa‟da iyi korunmuĢ kent sayısı 
saymakla bitmez. Parma, Floransa, Toledo, Aix-en-Provence, Dubrovnik, 
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Carcassonne, Venedik anımsandığı zaman insanı duygulandıran uygarlık göste-
rileridir. Bunlara biz sadece Safranbolu‟yu kattık. Önemli olan bu niteliğin ünlü 
anıtlarla değil, kentin konutları ve dokusu ile kazanılmıĢ oluĢudur. Bu ülkelerde 
bizden çok teknoloji, bizden iyi öğretim, bizden fazla zenginlik var. O toplumlar 
bu eski konutlarda yaĢamanın bir konfor sıkıntısı değil, bir kültürel ayrıcalık nite-
liği olduğunu nasılsa öğrenmiĢler. Amerika‟nın birkaç yüz yıllık tarihinde bile biz-
den çok korunmuĢ kent var. 

Cenevre‟de ya da Basel‟de bu zengin insanların bu evlerde nasıl yaĢadıklarına 
ĢaĢarsınız. Paris‟in Londra‟nın eski mahallelerinde zenginler oturur. Türk halkının 
para kazanıp burjuvalaĢan bölümü böyle bir bilince sahip olamadı.  

Orta Ġngiltere‟nin bazı kentlerinin tarihi merkezlerinde bazen bir tane bile yeni 
bina görmezsiniz. Bizim zenginlerimiz Süleymaniye‟de eski bir evde oturmaz. Bu 
mahalleleri Ġstanbul‟la ilgisi olmayan fakir köylülere bıraktılar.  

KuĢkusuz Avrupalının koruma bilinci baĢka kültür olaylarıyla paralel yürümüĢtür. 
Ġngiliz Shakespeare‟i, Alman Goethe‟yi, Fransız Montaigne‟i, Ġtalyan Dante‟yi 
yaĢamının bir boyutu yapmıĢtır. Bizim en okumuĢumuz Yunus, Fuzuli ya da 
Mehmet Akif ve Fikret‟i neredeyse unutmuĢtur. 

Safranbolu‟da ilginç bir olay baĢıma geldi. Sabah ezanında nasıl olduysa bir ara-
lık sadece bir müezzinin ezan sesi geldi. Öteki müezzinler hoparlörlerini henüz 
açmamıĢlardı. O zaman kendimi eskiden olduğu gibi Boğaziçi‟nde karĢı sahilde 
Bebek Camisi imamının sesini dinlermiĢ gibi hissettim. Sanki bu hoparlör sesi 
değil, insan sesiydi. Ve yüzlerce, binlerce yıllık bir kültür gösterisi idi. Ve Safran-
bolu‟ya da uyuyordu. Yeniden çocukluğumu yaĢadım. Ve yaĢım kadar büyüdüm. 
Tarih genelde öyle bir boyuttur.  

Biz kuĢkusuz 21. yüzyıl insanıyız. Ġstesek de istemesek de 2009 yılında yaĢaya-
cağız. Ama tarihin bizimle birlikte yaĢamasına izin verirsek varlığımız da o kadar 
artar. 21. yüzyılın cüceleri olmayız.  

Safranbolu‟yu korunmuĢ olarak görünce onunla birlikte, sadece bir koruma uz-
manı ve tarihçi olarak değil, bu geçmiĢin anısını yaĢatabilen uygar bir toplum 
üyesi olarak kıvanç duydum. Ve Safranbolu insanlarına ortak bir varlığı paylaĢan 
kardeĢler olarak sevgi duydum. 

Sevgili okuyucular, 

Türkiye‟de hiçbir kent, bir mimarı, bir tarihçiyi ve bir korumacıyı Safranbolu‟yu 
görmek kadar heyecanlandıramaz. Oraya gidin. Ve ona sahip çıkın. Tarihin üre-
tip miras bıraktığı Ģeylerdeki ortaklık kadar hiçbir Ģey bir toplumun kiĢilerini birbir-
leriyle kardeĢ yapamaz. Ġnsanları birbirlerine düĢüren ve çağdaĢ kargaĢayı yara-
tanları iĢlevsiz bırakacak en güzel yöntem tarihin bıraktıklarına birleĢtiren miras 
olarak bakmasını öğrenmektir. Bu edilgen bir öğreti değil etkin (aktif) bir öğrenme 
çabasıdır. 

(Doğan KUBAN bu yazısına, 2013 yılında  Cumhuriyet Kitapları’nda yayımlanan 

“Kendisini Öğrenemeyen Toplum” adlı kitabının, 217. sayfasında da yer vermiştir) 
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Doğan  KUBAN-Cumhuriyet Bilim Teknoloji Dergisi (04 Mayıs 2012 Sayı: 1311) 

 

Osmanlı Kent Kültürünün En Büyük  
YaĢamsal Ġmgesi: Safranbolu 
        Doğan KUBAN 
 

Safranbolu Osmanlı taĢra kültürünün ve yaĢamının günümüze kalan 
en önemli kent ve fiziksel çevre imgesidir. Türk toplumunun Ġstanbul dıĢın-
daki yaĢamını konutları, çarĢısı, camileri, hamamları ve büyük hanı ile bu 
küçük kentten daha iyi anlatan hiçbir kent kalmamıĢtır. 

 Bundan yarım yüzyıl önce Türkiye‟nin çok sayıda kenti ve kasabası bü-
tün yerel tarihi özelliklerini koruyorlardı. Mardin‟den Ġzmir‟e, Erzurum‟dan Muğ-
la‟ya, fiziksel ortamın insani boyutunu yansıtan dokuları, evleri, bahçeleri, sokak-
ları, çeĢmeleri, ürünleri, geleneksel yapı teknikleri, yaĢamsal, töresel gelenekle-
riyle geçmiĢi temsil ediyorlardı. Bunu yok etmenin bir çağdaĢlık gösterisi olduğu-
nu sanan hükümetlerin politikaları bu mirası yok etti. Oysa o tarihi çekirdekler 
etrafında onların bazen yüzlerce katı büyüklüğünde yerleĢmeler oluĢtu. O güzel 
kentlerimizin tarihi çekirdeklerini koruyabilirdik.  

Günümüz insanın güncel yaĢamında tarihe sevgi ve anlayıĢla bakan hiç-
bir eğilim yok. Türk kentlerinin tarihi karakterlerinin yok olması kötü bir 
modernizm anlayıĢının yüzeysel kopyacılığını yansıtır. Son 50 yıllık politik karga-
Ģa ve toprak spekülasyonu döneminde tarihi kentlerimiz kimliklerini kaybettiler. 
Safranbolu geçmiĢe açılan tek pencere olarak ayakta kaldı. 

Bu mutluluk verici olgu Türkiye‟deki akademik çevrelerin ve küçük bir en-
telektüel azınlığın o sırada Batılı kamuoyunda önem kazanan, basına ve yayın-
larda vurgulanan, UNESCO ve ICOMOS gibi uluslararası kurumlarca destekle-
nen zenginleĢmiĢ bir tarih vizyonunun Türkiye‟ye yansımasıydı. 1975 Dünya Ta-
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rihi Mirası Yılı (World Heritage Year) ilan edildi. Gayrimenkul Anıtlar Yüksek Ku-
rulu Safranbolu‟yu bütünüyle korunacak bir kent olarak tescil etti. 

Amsterdam‟daki Uluslararası toplantı‟da Türkiye‟nin büyük anıtları ve ar-
keolojik sitleriyle birlikte Safranbolu kenti Türkiye‟nin korunan tarihi değerlerinden 
biri olarak dünya kamuoyuna duyuruldu.  

ANADOLU UYANIġI 

O dönemde Safranbolu Belediyesi, Safranbolu‟nun aydınları ve Safranbo-
lu halkı kentlerinin Osmanlı tarihinin en önemli miraslarından biri olduğunun bilin-
cine vardılar. Bu bir Anadolu uyanıĢı idi. Bunun sağlanması özel bir iĢbirliği bağ-
lamında geliĢti. Safranbolu Belediyesi ve ĠTÜ Mimarlık Tarihi ve Restorasyon 
Enstitüsü ortak bir program hazırladılar. Bu birkaç yıl sürecek olan Safranbolu 
Haftaları programı idi.  

Her yıl bir hafta Safranbolular Türkiye‟nin dört bir tarafından gelen üniver-
site hocaları, sanatçılar, politikacılar, yazarlar, mimarlar ve aydınları evlerinde 
konuk olarak ağırladılar. Olasılıkla o zamana kadar hiçbir benzer yerel halk ve 
kentli aydın bu kadar güzel ve içtenlikli bir ortamda yan yana gelmemiĢlerdi. Ka-
nımca bu Cumhuriyet tarihinin en görkemli kültür buluĢmalarında biriydi. Misafir-
perver Safranbolu halkı gerçekten güzel bir halktı. Bu haftalar birkaç yıl sürdü. 
Sergiler, seminerler, konferanslar, ziyafetler, tartıĢmalar bu küçük Anadolu kasa-
basını entellektüel bir aydınlanmanın odağı yaptı. Bugün Safranbolu‟nun Dünya 
tarihi mirası olarak var oluĢu o büyük aydınlanma etkinliğinin sonucudur.  

Oraya gelen bütün aydınlar kente hayran kalsalar bile Safranbolu‟nun 
kurtulabileceğine inanmıyordu. Fakat Safranbolu‟da bir Ģey kanıtlandı. Belki ay-
dınlarca yapılacak bir ön hazırlık gerekliydi. Fakat bir kültürel etkinliğin tepeden 
inme bir hükümet buyruğu ile değil, halkın inanması ve katkısı ile gerçekleĢmesi-
nin çok daha verimli olacağını gördük. Üniversite‟nin bilimsel ve tarihsel içeriğini 
saptadığı, Safranbolu halkının da gönüllerini, kalplerini ve misafirperverliklerini 
cömertçe ortaya koyduğu yıllarca süren bu haftalık toplantılar büyük ve aydınlık 
bir Anadolu Ģenliği olarak kentin ve Türkiye‟nin tarihine kuĢkusuz geçecektir.  

Safranbolu etkinlikleri kentlere yağmalanacak toprak ve yıkılıp yeniden 
yapılması gereken köhne yapılar olarak bakan bir anlayıĢtan bir toplumsal kültür 
mirası olarak görmeye dönüĢen bir anlayıĢa yol açan bir kültür atılımıydı  

SAFRANBOLULUNUN ÖRNEK DAVRANIġI 

 Ne yazık ki bu uygar ve sağlıklı anlayıĢ Türk kamuoyuna ve dolayısıyla 
sorumlulara yeterince yansımadı. Aradan 35 yıl geçtikten sonra o toplantıların, 
yerel halkla bir araya gelmenin ve halkın sorularını yanıtlamanın toplumsal gör-
kemini ve heyecanını anlatmak olanaksızdır.  

Fakat halk katılmasaydı hiçbir Ģey olamazdı. Safranbolulular eski harap 
evlerinin yerine bir apartman yapma hayalini bir kültür mirasını koruma tutkusuna 
nasıl dönüĢtürebildiler? Bazı ekonomi hocalarının bunun olanaksızlığını söyledik-
lerini anımsıyorum. O uzmanlar o günkü kaderine terkedilmiĢ Safranbolu‟dan 
çarĢıları yılın yarısı boyunca tam verimle çalıĢan bugünkü kenti hayal edemiyor-
lardı. Fakat bu gün o kent var. Ve daha verimli olacağı da kesin. Ġstanbul da dahil 
hiçbir Türk kenti böyle bir vizyona evet diyemedi. Paranın tanrılaĢtırıldığı bir or-



530 
 

tamda Safranboluluların davranıĢı destansı bir özveri, bir tür kahramanlık niteliği 
taĢıyordu.  

Halkın desteklediği bu koruma olgusu ivmesini yitirmeden devam etti. Bu 
süreç bize bugünkü tarihi hazineyi hediye etti. KorunmuĢ tarihi çekirdeği, 42 000 
nüfusu, uluslararası tarihi sit statüsü ve %30 gelirini turizmden elde eden eko-
nomisi ile Safranbolu iç acıcı ve çok önemli bir Osmanlı kültür mirasıdır.  

Ġmparatorluk merkezindeki büyük anıtları, ya da arkeolojik sitleri korumak, 
bu günkü koĢullarda, sadece bir politik irade ve örgütlenme sorunudur. Türkiye 
„Ben tarihte de vardım‟ demek için Divriği Ulucamisini, Selimiye‟yi ya da Efesos‟u 
korumak zorundadır. Fakat toprak yağmasının doğal felaket düzeyine ulaĢtığı bir 
ortamda bir kenti korumak ve yaĢatmak büyük bir uygarlık gösterisidir.  

Safranbolu bir Parma, Floransa, Salzburg ya da bir Carcassonne değil. 
Fakat 17 yüzyıldan bu yana bir Anadolu ticaret kenti karakterini koruyan bir kent . 
Büyük kiliseleri, sarayları ve heykelli meydanları yok. Fakat bu dar ve geometri-
den yoksun sokaklar, çıkmalar, pencereler, yeĢil bahçeler içinde, alçak gönüllü 
boyutlarla inĢa edilmiĢ evler bugün insanlığın yitirdiği bir iç dengeyi, bir yetinme 
duygusunu ve Müslümanlara özgü bir insancıl uygarlığı temsil ediyorlar. 

Batı uygarlığının insanın geleceğini maddi baĢarı ve çatıĢmalarla sapta-
dığı yeni dünya düzeninde Safranbolu tarihte kalmıĢ bir yaĢam kültürünü yansıtı-
yor. Yine de dünyada on milyonlarca insan Safranbolu evi gibi bir konut tasarı-
mına yüksek bir beton apartmandan çok daha insani ve ve üstün bir uygarlık 
gösterisi olarak bakıyor. Bugünün insanı bu ortamda yaĢayan insanların ruh hal-
lerini kuĢkusuz hayal edemez. Fakat burayı görmeye gelen insanlarda bu çevre-
nin olumlu bir empati yarattığını görmek çok kolay.  

21. yüzyılın insanları burada beton apartmanlarda olmayan bir Ģeylerin 
yaĢadığını görüyorlar. Safranbolu tarihe özenen politik sloganlardan binlerce kat 
daha güçlü olarak geçmiĢin hâlâ geçerli estetik ve yaĢamsal boyutlarının varlığını 
bugünün insanına anımsatıyor.  

Safranbolu tarihimizi aydınlatan estetik ve antropolojik ve bir daha olma-
yacak bir belgedir. Bizim için en büyük dilek bu niteliklerin turistik kazanç hastalı-
ğı ile yozlaĢmamasıdır. Safranbolu olağanüstü bir kültür merkezi olabilir.  

Her tür sanatsal ve bilimsel etkinlik için üs olabilecek bir coğrafi konum-
dadır. Konutların bazıları bu görevleri üstlenecek Ģekilde düzenlenebilir. Kentin 
bütünlüğünü koruması için araç trafiği sınırlandırılmak ve kenti özgün yaĢamın-
daki gibi bir yaya alanı olarak düĢünmek koruma‟nın temel gerekliliklerinden biri-
dir.  

Bu duygusal yazıyı bir proje önerisine çevirmek istemiyorum. Fakat Tarih 
Müzesi Safranbolu‟nun çekici varlığı, yörenin çok zengin doğa turizmi olanakları, 
Bartın Çayı üzerinden Amasra‟ya uzanacak gezi programları olanakları bölgenin 
zengin bir ekonomik düzeye ulaĢmasını sağlayacak göz alıcı potansiyellerdir. 
CBT 1311/ 5     4 Mayıs 2012  

(Doğan KUBAN bu yazısına, 2013 yılında Cumhuriyet Kitapları’nda 2.baskısı 
yapılan “ÇağdaĢ Bir Gelecek Ġçin Türkiye’nin Bağımsızlık SavaĢı” adlı kitabının 30. 
sayfasında da yer vermiĢtir) 
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EK: 2 
 

 
KIZILTAN ULUKAVAK’IN KĠTAPLARINA ĠLĠġKĠN 

YANSIMALAR  VE DEĞERLENDĠRMELER 
 

 
Safranbolu Ekspres – 25.01.2005 

 

 
Karabük Batı Karadeniz Ekspres-31.08.2007 

 



532 
 

 

 
Karabük Batı Karadeniz Ekspres Gazetesi – 31.01.2005 

 
 
 

 
Safranbolu Ekspres Gazetesi  30.08.2007 

        
 
 

MEHMET ÇÖTÜR’ÜN (**) MEKTUBU 
 

  Mehmet ÇÖTÜR, 20.02.2005 tarihli, kendi el yazısıyla kaleme 
aldığı mektubunda, kitabın kendisine ulaĢmıĢ olmasından duyduğu mutluluğu 
öncelikle belirttikten sonra; 
 
  “…İlçelerimize ve hatta illerimize sizin gibi değerli Başkanların 
seçilebilmiş olmasının, o ilçeler ve iller için büyük bir şans olduğunu, Safranbolu-
lu hemşehrilerimizin sizi hiçbir vakit unutmayacaklarını ve yıllar geçtikçe yaptıkla-
rınızın değerini daha iyi anlayacaklarını düşünüyorum…” 
 
  demek suretiyle  ilgi ve memnuniyetini dile getirmiĢtir. 
 

                                                      
(
**
)  Mehmet ÇÖTÜR, Bartınlı olup, Bayındırlık Bakanlığı MüsteĢarlığı‟ndan emekli ĠnĢaat 

Yüksek Mühendisi‟dir. Bayındırlık Bakanlığı‟nın çeĢitli birimlerinde ve özellikle Zonguldak Lima-
nı‟nın inĢaatında, çok önemli görevleri baĢarıyla yürütmüĢtür. 
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AHMET GÖLBEK’ĠN  KÖġE YAZISI 
(Karabük Bölgenin Sesi Gazetesi / Her Telden - 30.08.2007) 

 
 

MUSTAFA YANIK’IN  MAKALESĠ 
(Safranbolu Ekspres Gazetesi - 05.10.2007) 
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TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ DERGĠSĠ 
(Mayıs/Haziran 2005 – Sayı: 58) 
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ÖSYM BAġKANLIĞI’NDAN EMEKLĠ 
SAFRANBOLULU  DR. FETHĠ TOKER’ĠN  MEKTUBU 
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AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠ TEKSAS EYALETĠNDE YERLEġĠK 

SAFRANBOLULU  ALPAY TOKER’ĠN,  E-POSTA MEKTUBU  (*) 

 
  Sevgili kardeĢim Kızıltan, 
                   

 "Bir Safranbolulunun penceresinden SAFRANBOLU" adli kitabını 
yazmadaki gayenin, "SUNUġ" sayfasında "70 yıllık yaĢamı boyunca, Safran-
bolu'ya iliĢkin sevgisinden ve ilgisinden kaynaklanan edinimlerini ve biri-
kimlerini baĢkalarıyla paylaĢmakta yarar görmesi, bir Safranboluluyu böyle 
bir çalıĢmaya yöneltmiĢtir" olduğunu belirtiyorsun. 

  Sende biriken bilgileri ve belgeleri, çok çeĢitli kaynaklardan aldığın bil-
gi ve belgelerle birleĢtirip, yorumlarını yaparak kitabına almıĢsın. Kitabını bölüm-
lere ayırarak, her bölüme yalnız baĢlıkta belirtilen bilgileri ve belgeleri koymuĢ, 
okuyucuyu sıkmadan, resimlerle ve grafiklerle anlatmaya çalıĢmıĢsın. Yalnız 
bilmenin değil anlatmanın da önemli olduğunu ispat ediyorsun. Öz Türkçe ile 
yazılmıĢ, anlaması çok kolay yorumlar, kitabı daha da değerlendiriyor.   

Sen gibi akıllı, bilgili, dürüst, kültürlü bir kimsenin uzun çalıĢma ve araĢ-
tırmanın meyvesi olduğuna inandığım kitabını zevkle okudum. Orta okulu bitirdik-
ten sonra Safranbolu ile ilgilenmem  çok sınırlanmıĢtı. Senin kitaplarındaki bilgi-
ler, belgeler, yorumlar bu boĢluğu doldurmuĢ oluyor. Çok teĢekkür ederim. 

  Atatürk ilkelerinin Safranbolu‟da tanıtılması ve benimsetilmesi için yapılan 
çabalara yer vermen Atatürk ilkelerini seven beni çok memnun etti. 

Kitapların için aĢağıdaki benzetmemi yapmak istiyorum. 

   Içi mücevherlerle dolu bir Safranbolu sandığının kapağı açılıp için-
deki zenginlikler kitaplara dökülmüĢtür. Bugün olduğu kadar gelecek  
nesiller de bu  zenginlikten faydalanacaktır.  

 46 yıllık ayrılıktan sonra gördüğüm zaman Evleri, Konakları, Pınarları, 
Mahalleleri, ÇarĢıları, Yolları, Camileri vs. çok iyi muhafaza edilmiĢ, restore edil-
miĢ, bıraktığımdan daha iyi buldum. Safranbolu‟nun Tarihi bir Kent olmasında, 
korunması için lüzumlu paranın bulunmasında büyük rol oynaman çok büyük 
baĢarıdır. Bu Kenti Müzelerin BaĢkenti yapan, Uluslar arası bir gözleme yüksel-
ten Ģahıslar arasında bulunman takdire değer. Seni candan tebrik derim. Senin 
gibi bir arkadaĢımın olması beni gururlandırmaktadır.  

Safranbolu‟nun nüfusu benim bıraktığım 1962 yılında 5 bin kiĢi civarında 
iken, ben 2001 senesinde Safranbolu ziyaretimde  35 bin kiĢinin üstünde oldu-
ğunu öğrendim. 

Anlamadığım bir nokta  bağımsızlıklarını, geleneklerini seven Safranbolu-
ların çoğunun evlerini  kim alırsa ona satıp Kıranköy‟le Bağlar arasındaki kori-
dorda, çoğu apartman olan yerlere  neden taĢındıklarıdır? Safranbolu‟nun sosyal 
düzenini de çok değiĢtirdiğini gördüm. 

Senin baba mirası evi çok güzel restore ettirip, Safranbolu‟nun numune 
evlerinden biri haline getirdiğini Eleanor ve beni davet ettiğiniz zaman gördük. 
Kitabında bu evi ve çevresini çok güzel canlandırıyorsun. Ailelerinin hep bera-
ber yaĢaması güzel bir Ģey. 
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  Kitabında yer verdiğin Vedat Dalokay, apartman dairelerindeki yaĢamayı 
"Ġnsan Siloları"na benzetmektedir. Hayatımda, 3 yıl Newyork‟ta ve 3 yıl Anka-
ra‟da  zorunlu olarak apartmanda yaĢadım. Benim görüĢüme ve tecrübeme gö-
re, apartmanlar nerede, ne kadar geniĢ, ne kadar zengin döĢenmiĢ de olsalar, 
yan yana üst üste konmuĢ "Insan Kümesleridir".  Onların içinde yasamak in-
sanların özgürlüğünü çok kısıtlamakta, benliklerine tesir etmektedir. Evlerini sa-
tan, apartmanda oturan bir çok Safranbolulunun yanlıĢ karar verdiğini sanıyorum.  

 Bu yaz Ağustos ayında, Doktor Ġlterhan ve Doktor Anna‟nin arkadaĢları 
Dallas‟ın Methodist Hastanesi‟ndeki 4 uzman doktor Türkiye‟yi 15 gün ziyareti 
planlıyorlar.  

Amerikan ve Türk Turizm firmalarının Web Sitelerinde Türkiye‟ye seyahat 
için düzenlediği 10,15 ve 20 günlük gezi planlarına bakıyorlar. Görecekleri yerler 
hakkında Web sayfalarından bilgi toplarken Safranbolu‟nun da yer aldığını söy-
lüyorlar. Gitmek isterlerse ben onlara gereken bilgiyi temin edeceğim. 

 Gayelerini gerçekleĢtirdiğine inanıyorum. Seni alkıĢlıyorum.

 
  Sungur hanımın, kızlarının, damatlarının, torunlarının seninle daima gurur 
duymakta olduklarına  hiç Ģüphem yok.  

 Gelecekte yayınlayacağın  kitapları okumaya hazırım. 

Sevgili kardeĢimiz Sungur hanıma ve sana sonsuz, sevgi ve saygılarımızı 
sunarız.  

Bütün Toker‟ler size ve bütün aile bireylerinize (bu kelimeyi senden öğren-

dim)  selamlarını göndermektedir.  

Ekin ve Erdem‟i kucağına al ve bizim için gözlerinden öp.   

Gözlerinden öperim.  HoĢça kal.   

                                               Alpay       Texas’ta  bir Safranbolulu  
                                                                                                                02.02.2008 

 

(*) Mektup  metnindeki  İngilizcede olmayan harfler yerine kullanılan (c, i, g, o, u, s) harfleri, Türk-
çe sözcüklerdeki (ç, ı, ğ, ö, ü, ş) harfleriyle değiştirilmiş ve mektup sahibinin 46 yıldır Amerika’da 
yaşamasından kaynaklanan  kimi Türkçe yazım hataları düzeltilmiş; ancak, mektuptaki tüm görüş 
ve yorumlarda  anlatılmak istenilenlerin anlamı üzerinde hiçbir farklılık söz konusu olmamıştır. 
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AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠ’NDE YAYINLANAN 
“IġIKBĠNYILI DERGĠSĠ”NDE MERHUM YÜKSEL OKTAY’IN YAZISI (*) 

 

www.isikbinyili.org 
ISIKBĠNYILI DERGISI OCAK 2008,Sayı: 15 

Yuksel OKTAY 

 
Bir Safranbolulunun Penceresinden SAFRANBOLU  

  Türkiye’nin belki de en ünlü kasabası olan Safranbolu hakkında yazılmıĢ 
kitaplara bu sene yayınlanan bir yenisi, “Bir Safranbolulunun Penceresinden SAF-
RANBOLU” katıldı.  

Kitabın yazarı 1974 - 1980 seneleri arasında Safranbolu‟nun Belediye BaĢkanlı-
ğını yapmıĢ ve Safranbolu‟yu Türkiye‟ye ve dünyaya açmıĢ bir Safranbolu sevdalısı Kızıl-
tan Ulukavak. Daha önce yazmıĢ olduğu kitaplardan ve makalelerden de esintili 385 
sayfalık kitap, 30 bölümde, Safranbolu‟nun tarihini, yaĢam tarzını ve eskiden ve Ģimdi 
yaĢayanların hayat hikayelerini anlatıyor. Hemen her sayfası fotograflarla süslenmiĢ. Bir 
de “gözlemler, derlemeler ve denemeler” bölümünde, yazarın dünya görüĢünü anlatan ve 
Atatürk‟ün ilke ve devrimlerini hatırlatan anılarına yer vermiĢ. 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Bir Safranbolulu olarak, bu muhteĢem anılarla dolu güzel kitabı tüm Safranbolu-
lulara ve Türkiye‟de kitap sevenlere kazandırdığı için Orta Okul birinci sınıf arkadaĢım 
Kızıltan Ulukavak‟a çok teĢekkür ederim. Sağol varol. Bu vesileyle Amerika‟da yaĢayan 
Safranbolululara ve onların çocuk ve torunlarına, 2008 senesi için Mutlu Yıllar dileğiyle 
beraber bir haber: Amerika‟da Safranbolular BuluĢması, Nisan 2008. Ġlgi duyanların bana 
mesaj göndermeleri rica olunur.. Yuksel Oktay@verizon.net. Görülen ilgi üzerine ilerde 
yer ve zaman tespiti yapılacaktır. Önceden Safranbolu‟da yeni açılmıĢ olan “Lokum Mü-
zesi”nin de tanıtımı yapılacaktır. 
Yüksel Oktay 
31 Aralık 2007, Pazartesi 
Washington, NJ 

(*) Yazı metnindeki  İngilizcede olmayan harfler yerine kullanılan (c, i, g, o, u, s) harfleri, Türkçe 

sözcüklerdeki (ç, ı, ğ, ö, ü, ş) harfleriyle değiştirilmiş ve yazarın uzun yıllardır Amerika’da yaşama-
sından kaynaklanan  kimi Türkçe yazım hataları düzeltilmiş; ancak, mektuptaki tüm görüş ve yo-
rumlarda  anlatılmak istenilenlerin anlamı üzerinde hiçbir farklılık söz konusu olmamıştır. 

 

http://www.isikbinyili.org/
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ĠSTANBUL BAROSU AVUKATLARINDAN 
ĠLHAN  ÜNSAL’IN MEKTUBU 

 

 
                     Ġstanbul, 21 Ekim 2008 
 

 
           Sayın Kızıltan ULUKAVAK Beyefendi, 
 
 

“Safranbolu‟da Bir Zaman; Bir BaĢkan (1974-1980)” adlı eserinizi büyük 
bir heyecanla okudum.  

Duyduğum heyecanı ifade edebilmek ve sizinle paylaĢabilmek adına bu 
bu satırları kaleme alıyorum.   
 Her Ģeyden önce eserin meydana gelmesinde harcamıĢ olduğunuz emek 
ve mesai nedeniyle bir okuyucu olarak size teĢekkür ediyorum.  
 KeĢke her belediye baĢkanımızın, siyasilerimizin, devlet yöneticilerimizin   
benzeri çalıĢmaları olabilseydi. Ne yazık ki bu yönde yapılan uğraĢılar ülkemizde 
sayı olarak hala daha çok az. Oysa ki bu tür çalıĢmalar yöneticilerin insani yönle-
rini öne çıkaracağı gibi onların oturduğu makam ve mevkiye bakıĢı da değiĢtire-
cektir.   

Diğer yandan yöre olarak bu tür eserlere aĢina olamayıĢımız yöremizin  
kültürel bir eksikliği olarak kendini göstermektedir.        

 Eseriniz sadece belli bir döneme ait belediye baĢkanlığı ile sınırlı kalma-
makta söz konusu döneme ait yörenin, kimi zaman ülkenin, siyasi, ekonomik ve 
hukuki olaylarına ıĢık tutmaktadır. Bu yönüyle ciddi bir arĢiv niteliği taĢımaktadır. 
Arzum, Karabük‟te bulunan resmi kuruluĢların esere bu yönüyle sahip çıkmaları, 
ilgi göstermeleridir. 

 
Muhterem ÜSTADIM, 
 
Böyle bir eseri yöremize kazandırmıĢ olmanızdan dolayı öncelikli olarak  

büyük bir mutluluk duydum. Yöremizin böyle bir esere sahip oluĢu bizler için bü-
yük bir kazançtır. 

Bu nedenle size Ģükran ve minnet borcu içinde olduğumuz açıktır. 
Eserinizin bu itibarla diğer sorumluluk sahibi kiĢilere örnek teĢkil edeceği-

nin  ümidi içindeyim.  
Bu vesileyle, baĢta Ģahsınız ve aileniz olmak üzere, kitaba emeği geçen 

herkese sağlık ve esenlikler diler, en samimi saygı ve selamlarımı sunarım.    
 
 
      Av.Ġlhan ÜNSAL 
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MĠLLĠ  PĠYANGO  ĠDARESĠ  EMEKLĠ GENEL MÜDÜRÜ 
SAYIN  ĠLHAN KÜSMENOĞLU’NUN MEKTUBU 
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ĠSTANBUL ESKĠ BELEDĠYE BAġKANI (1973-1977) 
SAYIN AHMET ĠSVAN’IN GÖRÜġÜ 
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BAġBAKANLIK YÜKSEK DENETLEME KURULU ÜYESĠ 
VE BAġKAN VEKĠLLERĠNDEN SAYIN  ALAETTĠN ORHON’UN YORUMU 
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EK:  3 
 

SAFRANBOLU’NUN ESKĠ ADI “TARAKLIBORLU” HAKKINDA 

PROF.DR. ENVER KONUKÇU’NUN GÖRÜġLERĠ 
 

 
Safranbolu‟da 19-20 Mart 2010 tarihli BAKAB (Batı Karadeniz Kalkınma Birliği)  
toplantısı sonrasında, TARAKLI Belediye BaĢkanı Tacettin ÖZKARAMAN!ın  
09.04.2010 tarihinde gönderdiği (e mail) ekindeki ORTADOĞU Gazetesi‟nin 

29 Kasım 1992 tarihli  nüshasının 2.sayfasında yayınlanan 
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Prof.Dr. Enver KONUKÇU‟ya 
ait makale 

 

 
 

BU MAKALENĠN  RAHAT OKUNABĠLMASĠ ĠÇĠN PARÇA PARÇA  
BÜYÜTÜLMÜġ METNĠ,  BUNDAN SONRAKĠ SAYFALARDADIR 
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  P. WĠTTEK: Paul WITTEK (1894-1978),  Avusturyalı Osmanlı tarihçisi, Türkolog 

CÜZCANĠ:  (Minhacettin Ebu Ömer Osman bin Siracettin), (1193-1220) Hintli bir tarihçi-

dir. “Tabakat-i Nasıri” adlı eseri ünlüdür. Ġslam tarihi ve Hint-Türk sultanları hakkında bilgiler içerir.  
 

  NÜVEYRĠ: (ġihabettin Ahmet Bin Abdülvahab eĢ-ġafii), (1279-1332); Mısırlı bir tarihçi ve 

ansiklopedicidir.  
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EK: 4 
 
 

NĠYAZĠ  ġENGÜL’ün SAFRANBOLU ġARKISI  
 

   TRT Müzik Dairesi Yayınları  TSM Repertuar No: 13028 
 
        SULTANĠYEGAH ġARKI 
         (Sen Ne Güzel Beldesin) 
 

   Usulü: Yürük aksak               Müzik: Niyazi ġENGÜL 

        ♪   : 234                                           Söz   : Yavuz ÖZEN 

                  Söz   : Niyazi ġENGÜL 
 
 
                                          SEN NE GÜZEL BELDESİN 
 

     Sen ne güzel beldesin sayfaların tarih dolu 
     Seyretsem senelerce doymam sana Safranbolu 
     Maziye sordum ben seni, dediler İpek yolu 
     Seyretsem senelerce doymam sana Safranbolu 

  
        Dünden bir efsanesin bugünlere doğru taşan 

     Şarkılarda nağmesin, hanendeler gibi coşan 
        Sevdalıyım ezelden hasretinle sana koşan 
        Seyretsem senelerce doymam sana Safranbolu 

 
        Ruhuma dolan aşkınla her zaman kalbimdesin 
        Güle sordum güldesin, bülbüle sordum ondasın 
        Nağmelerde aradım, Sultani-Yegah şarkısın 
        Seyretsem senelerce doymam sana Safranbolu 
 
 

 
 
 
 


