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               1987 yılında, Safranbolulu  39 kurucu üye tarafından oluĢturulan  Vak-
fımızın amaçları arasında;  kültür, sanat ve turizm alanında çeĢitli etkinliklerde 
bulunmak; gelenek ve göreneklerimiz ile folklorumuzun geliĢtirilmesini ve yaygın-
laĢmasını sağlamak görevleri de bulunmaktadır.  

              Bu nedenle Safranbolu’nun tarihsel, kültürel ve mimarlık değerleriyle 
iliĢkili broĢürler,  kitaplar   yayımlanması; çalıĢtaylar ve seminerler düzenlenmesi, 
sergiler açılması desteklenmekte; kent değerlerinin  geri kazanımına ve kent 
belleğinin oluĢumuna  yönelik çeĢitli çalıĢmalara da öncülük edilmektedir. 

Avrupa Mimari Miras yılı nedeniyle, Safranbolu Belediye BaĢkanlığı ile Ġs-
tanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi ve Restorasyon 
Enstitüsü’nün (MTRE), 1975 yılında birlikte düzenledikleri “Safranbolu Haftaları” 
Cumhuriyet tarihimizin en görkemli kültür buluĢmalarından biri olarak ilçemizde 
gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu birliktelikle, kentimizin mimarlık dokusunu ve geleneksel  
kültürünü miras olarak görmenin ilk adımları atılmıĢtır. Bugün Safranbolu’nun 
dünya mirası olarak varoluĢu, kuĢkusuz bu aydınlanma sayesindedir.  

             Böyle bir sürecin öncüsü, ilk yöneticisi ve uygulayıcısı,  Akçasu Mahalle-
si’nde komĢumuz ve mahalle arkadaĢım; dönemin Belediye BaĢkanı Sn. Kızıltan 
ULUKAVAK ile Karabük Demir Çelik ĠĢletmeleri’nde birlikte çalıĢtığım Sn. Aytekin 
KUġ’un, “Nehir Söyleşi” biçiminde düzenledikleri bu kitapla, 1975’den bu yana 
açılan pencerelerden, Safranbolu’nun korunma sürecinde  geride kalan son 40 
yılı  ve 1975 öncesine iliĢkin Safranbolu gerçekleri, ayrı ayrı kesitler halinde ve 
gerektiğinde belgelerle anlatılmıĢ bulunuyor. 

              Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı olarak,  Prof.Dr. Doğan KUBAN’ın 
deyimiyle; “Bir uygarlık göstergesi Safranbolu’’yu  konu alan,  

“ Koruma’da 40. Yıl (1975-2015) - 40 Söyleşi (1975 öncesi ve sonrası)”  

adlı bu kitabın basımını üstlenmekten dolayı, övünç ve kıvanç duymaktayız 

              Sn. Kızıltan ULUKAVAK ile Sn. Aytekin KUġ’a teĢekkür eder, yaptıkları 
söyleĢiler nedeniyle kendilerini  içtenlikle kutlarım.  01.04.2015 
 
 
                                                                                     Şefik DİZDAR                    

 Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı   
          BaĢkanı           
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ÖNSÖZ   

 
  Safranbolu’yu koruma amacına  yönelik, bilimsel ve yönetsel uygulama-
lar, 1975 yılında baĢladı; 2015’e gelindiğinde 40 yaĢını doldurdu.  

  Bugün 50-55 yaĢından küçükler, herhalde 1970’ler Safranbolu’sunu ya 
hiç ya da yeterince anımsayamazlar. Dolayısıyla 40 yıl önce baĢlayan Safranbo-
lu’yu koruma öyküsünü de, kendi gözlemleriyle bilemezler. 

  Bu öykünün baĢlangıç yılları ile daha sonrası hakkında zihinlerde beliren 
soruları yanıtlamanın ve çok daha eski dönemlerdeki Safranbolu’ya iliĢkin biline-
bilenleri anlatmanın; hem Safranbolulular, hem de araĢtırmacılar açısından ya-
rarlı olacağı düĢünüldü. 

  Soruların, yanıtların ve gerekli açıklamaların, son yılların bir yazın türü 
olan “Nehir söyleşi” biçiminde  olması, hem söyleĢenler, hem de okuyanlar için 
kolaylık sağlayacaktı. 

  Yapılan  araĢtırmada öğrenildi ki, bu yazın türü Türkiye’ye özgüymüĢ; yurt 
dıĢında örneği yokmuĢ. Ülkemizde, 2000’li yılların baĢında, T. ĠĢ Bankası yayın-
larında yaĢama geçirilmiĢ. “Nehir” sözcüğü, akıcılığı ve uzunluğu temsil edermiĢ. 
Nehir söyleĢi; sözlü tarih ya da otobiyografik söyleĢi olarak da adlandırılabilirmiĢ. 

 Bizimki de, yer yer  otobiyografik söyleĢi gibi oldu. Son 40 yılın Safranbo-
lu’sunun siyasal, sosyal ve yönetsel yaĢamından kesitler sunulurken, otobiyogra-
fiyim de soruldu. Ġlginç olabilecek yönleriyle yanıtlamaya çalıĢtım. 

 Anlattıklarımın bir kısmının, daha önce  yayımlanmıĢ olan “Safranbolu’da 
Bir Zaman; Bir Başkan (1974-1980)” ve “Bir Safranbolu’nun Penceresinden Saf-
ranbolu” adlı kitaplarımda da ister istemez yer alması nedeniyle, bu nehir söyleĢi, 
o kitapların yeni bir baskısı gibi düĢünülmemelidir. SöyleĢiler, sorular ve yanıtları 
biçiminde baĢka konuları ve olayları da içermektedir. Bunlar da öznellikten uzak, 
olabildiğince nesnel yorum ve anlatımlarla sunulmaya çalıĢılmıĢtır. 

 Değerli sanatçıların Safranbolu tablolarının ve arĢivinin kullanılmasına 
izin veren Sayın Ġsmet SARAÇOĞLU’nun Safranbolu fotograflarının; söyleĢilerde 
anımsama ve anlatım kolaylığı sağlayan  katkılarını, Ģükran duygularıyla özellikle 
belirtmek isterim. 

SöyleĢiyi yapan Safranbolu sevdalısı, değerli araĢtırmacı dostum Sayın 
Aytekin KUġ’a ve söyleĢilerin basımını üstlenmek suretiyle, Safranbolu konu-
sunda gösterdikleri  duyarlılığın   çok anlamlı yeni bir örneğini sergileyen Safran-
bolu Kültür ve Turizm Vakfı adına, Vakıf BaĢkanı Sayın ġefik DĠZDAR’a sonsuz 
teĢekkürlerimi sunarım.   24.03.2015 
 
                  
              Kızıltan ULUKAVAK 
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Safranbolu - 1975 
                                                                         (Fotograf: Yük.Müh.Mimar Mustafa PEHLĠVANOĞLU) 
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Safranbolu - 2015 
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İLK SÖZ 

 

  Sayın Kızıltan ULUKAVAK’a söyleĢimizin baĢında, ”kendinizi tanıtır mısı-
nız; kim olduğunuzu açıklar mısınız?”  dedim. “Aytekin Bey, kendimden söz et-
meyi sevmem; çeşitli yayınlarda benim özgeçmişim yer almaktadır, siz de beni 
yakından tanıyorsunuz; tanıtımı siz yapmalısınız” yanıtını aldım.  

Bunun üzerine Kızıltan ULUKAVAK’ın özgeçmiĢini bundan sonraki sayfa-
larda kısaca özetlemeye çalıĢtım.  

             Aytekin KUġ 

 
Söyleşilerde soran ve yanıtlayan 

Solda  Aytekin KUġ; sağda Kızıltan ULUKAVAK  
                 (Fotograf: Ġsmet SARAÇOĞLU)  
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KIZILTAN ULUKAVAK’IN 

TANITIMI 
 

ÖZGEÇMİŞİ: 

  Kızıltan ULUKAVAK, Safranbolu 1937 doğumludur;  Akçasu Mahalle-
si’nde yerleşik, Hasseyinler (Hacıhüseyinler) ailesinden Kahveci Mustafa Efen-
di’nin oğludur.  İlk ve orta okulu Safranbolu’da okumuş, 1955 yılında Zonguldak 
Mehmet Çelikel Lisesi’ni  bitirmiştir. Aynı yıl girdiği Ankara Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi’nden 1959 yılında, Pekiyi derece ve Yüksek Ziraat Mühendisi ünvanıyla 
mezun olmuştur. Memuriyeti  sırasında devam ettiği Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’ni de 1967 yılında Pekiyi dereceyle bitirerek,  Ankara Adliyesi’nde 1969 
yılında avukatlık stajını tamamlamıştır.     

 1959-1960 yıllarında Devlet Su İşleri Ankara V. Bölge Müdürlüğü’nde; 
yedek subaylık hizmetinden sonra da, Toprak ve İskan İşleri Genel Müdürlü-
ğü’nde Ziraat Yüksek Mühendisi olarak görev almış, 1962 yılı sonunda Tarım 
Bakanlığı’nın açtığı sınavı kazanarak, bu Bakanlığa Müfettiş Yardımcısı olarak 
atanmış, 3 yıl sonra Müfettiş olmuş ve bu görevinden Safranbolu’da avukatlık 
yapmak amacıyla, 1970 yılında istifa ederek ayrılmıştır. 

 Kızıltan ULUKAVAK, Safranbolu’da avukatlık ve iki dönem Belediye Baş-
kanlığı yapmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı olarak katıldığı yerel se-
çimleri, 1974 ve 1977 yıllarında arka arkaya iki kez kazanan Kızıltan 
ULUKAVAK’ın Safranbolu Belediye Başkanlığı görevinde bulunduğu 1974-1980 
yılları arasındaki çalışmaları, kısaca şöyle sıralanabilir. 

 Özellikle Safranbolu’nun tarihsel ve 
kültürel değerlerinin Türk ve Dünya kamuoyu-
na tanıtılması ve koruma altına alınması konu-
sundaki karar ve uygulamaları Kızıltan 
ULUKAVAK başlatmıştır.  Safranbolu’nun 
1970’li yılların ikinci yarısından itibaren, Türki-
ye düzeyinde tüm yazılı ve görsel yayın organ-
larının gündemine girmesini sağlamıştır. 

 Onun döneminde Gayrimenkul Eski 
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu kararıyla, 
Safranbolu’nun mimarlık değerlerini korumaya 
yönelik önemli yasal  ilke ve kurallar yürürlüğe 
konulmuş, bu kararın başlangıçta beraberinde 
getirdiği tüm sosyal ve siyasal riskler, eleştiri-
ler, tepkiler ve itirazlar  kendisi tarafından gö-
ğüslenmiş; bu yolda alınan karar ve uygulama-
lardan asla ödün vermemiştir. Safranbolu’nun 

tarihsel kesimindeki mimarlık dokusunun bozulmasının önlenmesi ve “Bağlar” 
bölgesindeki yeşil dokunun korunması bu sayede mümkün olabilmiştir. 

 “Kaymakamlar Evi” ile “Arasna”nın Kültür Bakanlığı tarafından  kamulaştı-
rılması, Karayolları üzerinde sarı renkli Safranbolu levhalarının yer alması, Kızıl-
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tan ULUKAVAK’ın  zamanın Kültür Bakanı  Prof.Dr. Ahmet Taner KIŞLALI nez-
dinde ve “Asmazlar Konağı”nın T.Turing Kurumu’nca satın alınması ve bu kuru-
mun, Safranbolu’nun tanınmasında büyük işlevi olan “Safranbolu’da Zaman” 
filmini Süha ARIN’a  yaptırması da, yine onun, Kurum Genel Müdürü  Çelik 
GÜLERSOY nezdinde yaptığı kişisel ve kurumsal girişimler ve kurduğu ilişkiler 
sonucunda gerçekleştirilmiştir. 

 Bu arada eski yapılar korunup, geçmişe ve kültürel değerlere sahip çıkı-
lırken, Safranbolu’da yeni yerleşim alanlarının imar planları da, Belediye Başkanı 
Kızıltan ULUKAVAK döneminde yapılmıştır. Çok geniş bir bölümü tamamen  boş 
bulunan, “Hastarla”nın 1974 yılında imar planı yeniden düzenlenerek, öncelikle 
kooperatifler için yeni yerleşim alanları açılmıştır. İleriki yıllarda  yer yer kat yük-
sekliği arttırılmak ve  yeşil alanlar imara açılmak suretiyle plan değişikliğine gi-
dilmiş olsa da,  İşçievleri, Memurevleri, Ataevleri ve Emek Mahallesi dışında, 
Misakimilli ile Arslanlar arasında, bugün mevcut tüm yapılaşmada, sözkonusu 
imar planı esas alınmış bulunmaktadır.  

 Tarihsel kesimde “Kazdağlıoğlu Meydanı”nın, Bağlar’da “Köyiçi Mey-
dan”nın açılması, çok dar olan kent içi yolların iki geniş aracın yan yana geçebi-
leceği kadar genişletilmesi ve bu amaçla Arslanlar-Kavaklar-Köyiçi-Çampınarı-
Arslanlar, Dibekönü-Kavaklar, Arslanlar-Kabakçı Camii - Akbayır yollarındaki 
bahçe duvarları geri çekilerek yapılan düzenlemeler, Emek Mahallesinin Karabük 
Asfaltına bağlanması, Kemerağzı’nı Beybağı’na bağlayan yolda ve Hastane altı 
yolunda yapılan genişletmeler, virajdaki kaya kesilerek Beybağı Kavşağı’nın çok 
dar ve çok keskin bir viraj olmaktan kurtarılması ve Asmaz bahçesinin ortasından 
yeni bir yol geçirilmek suretiyle, çarşıya ulaşımın, kestirme bir güzergah açılarak 
rahatlatılması ve kısaltılması,  Gümüş’e çok geniş yeni bir köprü yaptırılması, 
Kastamonu yönünden kente giriş yolunda kamulaştırmalarla rahat bir trafik akışı 
sağlanması, Kızıltan ULUKAVAK’ın halk  ile Belediye ve Belediye  ile Karayolları 
arasında oluşturduğu  işbirliği sonucunda Safranbolu’nun kazanımlarıdır. 

    Ayrıca, Hükümet Konağı’nın yanması sonrasında (halen Kent Tarihi Müzesi) 

bugünkü Kaymakamlık binasının yaptırılması, Arslanlar’daki lokal ve bahçenin 
Karabük Demir Çelik İşletmeleri’nden geri alınması, Meslek Yüksek Okulu bina-
sının  bulunduğu arsanın  Belediye’nin mülkiyetine geçirilmesi onun hizmet yılla-
rında gerçekleştirilmiştir. 

   İzzetpaşa Camisi’ndeki el yazması eski kitaplara sahip çıkılması, kent içi 
ulaşımın Belediye otobüsleriyle düzene kavuşturulması ve  Karabük’e Belediye 
otobüs seferleri ihdas edilmesi ve nihayet  yurt içi ve yurt dışında tanınmaya baş-
lanmasıyla Safranbolu’yu görmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin Safranbo-
lu’yu da gezi programlarına almaları, onun dönemindeki Safranbolu’nun diğer 
kazanımları olarak sayılabilir. 

 Kızıltan ULUKAVAK, Türkiye’de 1970’li yılların ikinci yarısında başlayan 
anarşinin dayanılmaz boyutlara ulaşması üzerine, “12 Eylül 1980 Harekatı” ola-
rak bilinen oluşumla birlikte tüm siyasal nitelikli görevlere son verilmesi nedeniy-
le, Belediye Başkanlığından ayrılmış bulunmaktadır.   

Kamuda görev alarak, siyasal etkinliklerin dışında kalmayı  uygun bulan 
Kızıltan ULUKAVAK, Belediye Başkanlığı’ndan ayrıldıktan 2,5 ay sonra, 29 Ka-
sım 1980 tarihinde Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu’na denetçi olarak 
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atanmıştır. Aynı Kurul’da 1983 yılında Başdenetçi olmuş; bu görevi ile birlikte 
1988 yılından itibaren 10 yıl Kurul Hukuk Danışmanlığı görevini de deruhte etmiş 
ve 1998 yılında da Bakanlar Kurulu Kararıyla Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu Üyeliğine atanmıştır. 

 
 

 Kurul Üyeliğinin yanı sıra 3 yıl Kurul Başkan Vekilliği yapmış ve Ma-
yıs/2002’de, yine Bakanlar Kurulu Kararıyla Başbakanlık Yüksek Denetleme Ku-
rulu Başkanlığı’na atanmış olan Kızıltan ULUKAVAK, Başkanlık görevi sırasında 
19.11.2002 tarihinde 65 yaşını tamamlayarak, 43 yıl 7 ay süren kamu hizmeti 
sonrasında, yaş haddinden emekliye ayrılmıştır. 

 Kızıltan ULUKAVAK  Ankara’daki görevi sırasında da, Safranbolu ve Saf-
ranbolulularla olan ilgisini hiç kesmemiş, her fırsatta Safranbolu’ya gelmiş, Saf-
ranbolu’nun kültürel değerlerinin korunmasına yönelik etkinliklere hep katılmış;  
çeşitli  demeç ve yazılarıyla katkıda bulunmuştur.  

  Emekliliği sırasında yazdığı,  Belediye Başkanlığı döneminde karşılaştığı 
yerel sosyal ve siyasal sorunlar ile Safranbolu’nun  tarihsel ve kültürel değerleri-
nin koruma altına alınmasına ilişkin uğraşları konu alan “Safranbolu’da Bir Zaman; 
Bir Başkan (1974-1980)” adlı kitabı 2005 yılında Safranbolu Belediyesi’nce yayın-

lanmış ve bu kitabın 2010 yılında da yine Belediye tarafından ikinci basımı ger-
çekleştirilmiştir. Ayrıca Safranbolu’ya özgü çeşitli konuları içeren “Bir Safranbolu-
lunun Penceresinden Safranbolu (Gözlemler – Derlemeler - Denemeler)” adında ikinci 

BaĢbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu BaĢkanı Kızıltan ULUKAVAK 
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bir kitap daha hazırlamış ve bu kitabı 2007 yılında  kendi olanaklarıyla bastırıp, 
Safranbolu’yla ilgilenenlerin yararlanmasına sunmuştur. 

   Bu arada kendisine Karabük Üniversitesi Senatosu tarafından,  Safranbo-
lu’nun tarihsel ve kültürel değerlerinin Türk ve Dünya kamuoyuna tanıtılıp koru-
ma altına alınması konusundaki karar ve uygulamaları başlatmış ve Türkiye’deki 
diğer tarihi kentlerin korunması ve kültürlerinin yaşatılması sürecine örnek oluş-
turmuş olması nedeniyle “Mimarlık Alanında Tarihi Çevrede Koruma Dalı’nda”, 
11.06.2010 tarihinde,  Üniversite’de yapılan bir törenle “Onursal Doktora” unvanı 

verilmiş bulunmaktadır. 

Kızıltan ULUKAVAK’ın eşi ev hanımı olup, iki kızı ve her kızından da  iki 
torunu bulunmaktadır. Kızlarından, Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi  Gö-
ğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi olan Prof.Dr.Tansu ULUKAVAK 
ÇİFTÇİ, meslektaşı Doç.Dr. Bülent ÇİFTÇİ ile evli bulunmaktadır. Mimarlık öğre-
nimi gören küçük kızı, Yard.Doç.Dr. Gülsu ULUKAVAK HARPUTLUGİL ise, An-
kara Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde görevli olup, o da meslektaşı, 
aynı fakülteden Yard.Doç.Dr. Timuçin HARPUTLUGİL ile evlidir. 

Emeklilik döneminde zamanını, Ankara ve Safranbolu’da geçirmekte olan 
Kızıltan ULUKAVAK, çoğu kez Safranbolu’da Çarşı’daki yazıhanesinde dostları 
ve hemşehrileriyle bir arada olmanın mutluluğu içinde bulunmaktadır. 

 

   

 
Sungur-Kızıltan ULUKAVAK çifti, kızları; damatları ve torunlarıyla- 03.10.2014 

(Altta solda Erdem-Deniz HARPUTLUGİL kardeşler, sağda Ece-Ekin ÇİFTÇi kardeşler; 
Üstte solda Timuçin-Gülsu HARPUTLUGİL çifti; sağda Tansu-Bülent Çiftçi çifti ) 
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