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12. BÖLÜM 
 

YOLLAR GENİŞLİYOR;  MEYDANLAR AÇILIYOR 
 
 
 
  1970‟li yıllarda, Safranbolu‟da yolların ancak bir motorlu taĢıtın 
geçebileceği kadar bir geniĢlikte olması, yolların çoğu kesiminin kamyon, 
otobüs ve hatta minibüs gibi araçların, karĢı karĢıya geldiklerinde  birbirlerine 
değmeden geçmelerine müsait bulunmaması ve kimi yolların da,  çok sayıda 
evin önüne kadar odun, kömür ve ev eĢyası getiren araçların ulaĢmasını 
engelleyecek kadar dar olması sürekli bir yakınma konusuydu. Bu arada, Ģehir 
içi yolcu taĢımacılığında çok önemli bir iĢlevi üstlenmiĢ bulunan Belediye 
Otobüslerinin seyir güzergahı da aynı durumdaydı; üstelik ÇarĢı‟da 
Hamamönü‟nde ve Bağlar Köyiçi‟nde, otobüslerin değil park etmesini, geri 
dönüĢ için rahatlıkla manevra yapabileceği geniĢlikte  bir alan da yoktu. 
 
  Bu olumsuzluklar, yollar geniĢletilmek; ÇarĢı‟da ve Bağlar‟da 
meydanlar açılmak suretiyle giderilebilirdi;  imar planında, mevcut yolların çok 
daha geniĢ olması öngörüldüğü için, yollar açısından hukuki bir engel de 
yoktu. Ġmar planı, Bağlar Köyiçi‟nde meydan açılmasını da içermekteydi; 
ÇarĢı‟da Kazdağlıoğlu Camii çevresinde meydan açılması ise, imar planı 
değiĢikliğini gerekli kılıyordu. Bu amaçla Yük.Mimar Baran ĠDĠL‟e hazırlatılan 
plan değiĢikliği, Haziran/1974 Belediye Meclis toplantısında uygun bulunarak 
Ġmar ve Ġskan Bakanlığı‟na onay için sunuldu. 
 
● İLK KAZMA DİBEKÖNÜ’NE VURULUYOR 
 
  Bağlar Dibekönü sakinlerinden Osman IġIKGÜL, Mayıs/1974 
baĢında  bir gün Belediye‟ye geldi, Kavaklar Camii‟nden Dibekönü‟ne inen 
yolun çok dar, kaldırımlarının tamamen bozuk olduğunu, komĢularının, 
bahçelerinden birkaç metre eninde bir bölümü, yol boyunca, yolun geniĢlemesi 
için bağıĢlamaya hazır olduklarını ve bu amaçla, yeniden yapımını 
Belediye‟nin üstlenmesi kaydıyla, bahçe duvarlarının geri çekilmesine 
rızalarının bulunduğunu bildirdi. Osman IġIKGÜL‟ü, çocukluğumda babamın 
kahvehanesinin karĢısında kunduracılık yaparken tanırdım; daha sonra 
Belediye Zabıta Memuru olmuĢtu;  bana geldiği sırada da Demir Çelik 
ĠĢletmelerinde çalıĢıyordu. Sosyal yönü güçlü, güvenilir bir kiĢiydi; önerisini 
hemen kabul ettim, kendisinden  ayrıca  bizzat yardım ricasında da bulundum. 
 
  Kara Mahir‟in (Mahir DOĞAN) kullandığı Belediyenin kepçesi ve 
mevcut iki damperli kamyonu ile Fen ĠĢlerinin tüm iĢçileri Dibekönü‟ne 
sevkedildi; bir yandan duvarlar yıkılıyor, yol kotundan yüksek bahçe toprağı 
hafredilip taĢınıyor, öbür yandan geniĢleyen yolun kenarına bahçe duvarları 
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yeniden yapılıyordu. Kısa zamanda yol geniĢletildi, yola stabilize malzeme 
döküldü. Mahallenin ve Safranbolu‟nun renkli kiĢilerinden emekli öğretmen 
Hüdai KAVUġTURUCU‟nun (Meşebaş) Anadol marka arabası için bahçesine 
yaptırdığı garaj, bir köĢesinden 70-80 santim kadar imar yolunun içinde 
kalıyordu. Yol o noktada yeterli geniĢlikte olduğu için, garajı yıkıp geriye 
çekmek gereksizdi; ancak yıkılabileceğinden çok çekindiğinden Belediye‟ye 
nakdi bağıĢlarda bulundu, bununla da yetinmedi, o sırada ya Rusya‟ya, ya da 
Uzakdoğu‟ya seyahate çıkmıĢtı, her gittiği yerden bana mektup yazıyor, 
yıkmama konusunda verdiğim sözü anımsatıyor, bana “süper başkan” gibi 
sıfatlar yakıĢtırarak, pohpohlayarak sözümden dönmememi sağlamayı 
düĢünüyordu. Mektuplarını arkadaĢlara gösteriyor, mizacını ve amacını 
bildiğimiz için, gülmekten kendimizi alamıyorduk. 
 
  Memurevleri‟ni, Dibekönü üzerinden Kavaklar‟a bağlayan yol iki 
aydan önce bitirildi, hiç kamulaĢtırma bedeli ödenmedi; sadece Kavaklar 
Camii yanında yolu geniĢletmek olanağı bulunamayınca, Hıfzı ĠPÇĠOĞLU‟na 
ait bahçe, bir yıl sonra kamulaĢtırılarak, bu yol, camiin önü yerine arkasından, 
Kavaklar yoluyla birleĢtirilmek suretiyle, halen Niyazi YILDIRIM‟a ait olan evin 
önünde geniĢ bir kavĢak oluĢturuldu.  
 
●  “KÖYİÇİ, TAYYARE MEYDANI MI OLUYOR ?” 
 
  Dibekönü‟ndeki uygulama ilk denemeydi, halk ile Belediye 
birlikteliğinin ilk örneğiydi; bundan güç ve cesaret alındı. Hemen Arslanlar-
Kavaklar-Çakmakçayırı-Köyiçi-Müftüpınarı-Çampınarı-Arslanlar otobüs 
güzergahını  oluĢturan yolun geniĢletilip düzenlenmesine geçildi. Bu 
güzergahtaki bahçe sahipleri, 1974 yılında bir yaz gecesinde Kavaklar 
kahvesinde toplantıya çağrıldı,  Belediye Meclis üyeleri ve teknik elemanları 
da oradaydı; Belediye Mühendisi  Kemal TUNCER tarafından imar planı 
üzerinde açıklamalarda bulunularak, yol çalıĢmaları hakkında bilgi verildi. 
Kendilerine bahçelerinin geniĢleyen yol içersinde kalacak bölümleri için 
kamulaĢtırma bedeli istemeyeceklerine iliĢkin taahhütnameler imzalattırıldı; 
Belediye olarak da yıkılan duvarlarının yapımı taahhüdünde bulunuldu.  
 
  Bu sırada, Köyiçi‟nde HacımemiĢzade Hamdi Efendi‟nin (Kel 
Hamdi) bahçesinin hemen hemen yarısının, meydan içersinde kalacağını 
öğrenen, bahçe sahibinin mirasçısı ve oğlu Kdz. Ereğli‟de yerleĢik Ahmet 
MEMĠġOĞLU‟nun yakını, “Küçük Mehmet” lakaplı Mehmet MEMĠġ‟in “Kızıltan 
Bey, Köyiçi’ne tayyare mi indireceksin, bu kadar geniş meydan olur mu?” 
demesini hiç unutamam. Unutulmaması gerekli bir baĢka olgu da,  
bahçesinden çok geniĢ bir bölümünün, hiçbir bedel ödenmeksizin meydana 
dönüĢtürülmesine  seve seve razı olan Ahmet MEMĠġOĞLU‟nun, toplumsal 
çıkarlar için kiĢisel özveride bulunmak gibi, çok erdemli bir davranıĢın, takdire 
Ģayan en güzel örneğini sergilemiĢ bulunmasıdır. 
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  Arslanlar-Köyiçi-Arslanlar yol geniĢletme çalıĢmaları Belediye 
olanakları ile üstesinden gelinemeyecek boyutlardaydı, yıkılan duvarların 
yapımı iĢi, bir yükleniciye ihale edildi; Belediye olarak, bahçelerin yolda kalan 
kısımlarındaki toprağın hafriyatı ile taĢınmasına çalıĢılıyordu.  Antep Sokağı ile 
Kavaklar yolunun birleĢtiği köĢede, eski Belediye BaĢkanlarındanı  Osman 
PAÇAÇIOĞLU‟nun  yüksek bahçe duvarı ilk önce yıkılarak iĢe baĢlandı; 
buradan Kavaklar Kahvesine kadar yol hem dar, hem de yüzeyi bir sel yatağı 
görünümündeydi, Köyiçi‟ne ancak Ağustos/1974 ayının son günlerinde  
gelinebildi. Köyiçi‟nde   Ahmet MEMĠġOĞLU‟nun (Kel Hamdiler) bahçesinde 
çok fazla toprak hafriyatı yapılması ve bu toprağın taĢınması sözkonusuydu.  
 
  1974 yılı 30 Ağustos Zafer Bayramı,  Cuma gününe 
rastladığından, hafta tatili ile birlikte 3 gün resmi tatil olacaktı. Bu üç gün 
boyunca, Köyiçi‟nde, Karayolları‟ndan sağlanacak bir dozer ile Zonguldak 
YSE‟nin (1) damperli kamyonlarından yararlanmayı düĢündüm. Ġlgililer, resmi 
tatilde çalıĢan iĢçilere toplu sözleĢme gereği  ödenmesi gerekli üç yevmiye ile  
araçların akaryakıtının Belediye olarak karĢılanması  ve personelin de rızası 
bulunması kaydıyla uygun buldular. YSE‟nin damperli kamyon Ģoförleri 
Safranbolulu olduklarından, kendileriyle görüĢtüm, hemen kabul ettiler.  
 

 
Safranbolu‟da ĠLKSES Gazetesi  (11.10.1974) 

 
   Karayolları Kastamonu Bölge Müdürlüğü, Kastamonu-Karabük 
yolunun yapımı için Konarı Köyüne Ģantiye kurmuĢtu, o Ģantiyeden bir dozeri 
ve operatörünü yetkililer görevlendirdiler. Ancak Babasultan Mahallesi‟ne 

                                                 
         (

1
)  YSE (Yol Su Elektrik)  Ġl  Müdürlüğü, 1980 sonrasında “Köy Hizmetleri Ġl  Müdürlüğü” 

ve 2000‟li yıllarda da  “Ġl Özel Ġdaresi Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğü” adını aldı.  
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giriĢte, iki evin arasından geçen Kastamonu yolu o kadar dardı ki,  bıçağı çok 
geniĢ olduğundan, oradan geçemeyen dozer, Kirkille tarafından dolaĢtırarak 
Bağlar‟a götürülmek zorunda kalındı. 
 

 
 

 
Köyiçi meydanı açılıyor  (Üstte Kız Meslek Lisesi) 

 

   Bayram sabahı erkenden çalıĢmalar baĢladı, dozer gibi güçlü 
bir aracın kazdığı toprağı, yukardaki fotograflarda görüldüğü üzerde Kara 
Mahir‟in Belediye kepçesi, 4‟ü YSE„ye, 2‟si Belediyeye ait damperli 
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kamyonlara yüklemede yetersiz kalıyor, dağlar gibi toprak tepeleri oluĢuyordu.  
Bu çok güzel  bahçe toprağını kendi bahçesine  götürmek isteyenlere yardımcı 
olunuyor, Mezbahane altı gibi  daha uzak yerlere taĢıma külfeti   azalıyordu.  

 
    Saat 16.30‟a doğru birden bire dozerin gürültülü çalıĢması 
duyulmaz oldu; makinenin yanına gittim, dozer operatörü “efendim piston kolu 
kırıldı, bu kol dozerin önündeki bıçağın ileri, geri ve aşağı yukarı hareketini 
sağlar” deyince, “Konarı’daki şantiyede yedek parçası yok mu ?” diye sordum. 
“Orada olmadığı gibi, Kastamonu Bölge Müdürlüğü’nde de olmayabilir”  yanıtı 
karĢısında bir anda yıkıldım, tüm planlar suya düĢmüĢtü. Bayram tatilinden 
yararlanıp Köyiçi meydanını açmak olanağı yitirilmiĢ olacaktı. Resmi tatil günü, 
hangi Karayolu yetkilisine ulaĢılıp, sorun çözüme kavuĢturulabilirdi ? 
 
● CAN  KURTARAN SİMİTİ 
 
  Katipler‟in evinin altındaki kahvehanenin önünde oturup, çaresiz 
kara kara düĢünmeğe baĢladım; Demir-Çelik‟in vardiya otobüsü geldi, saat 
8.00-16.00  vardiyasında çalıĢanları Köyiçi‟ne bıraktı. Otobüsten inenlerden 
Yılmaz KAVUġTURUCU beni gördü, olagan dıĢı bir durum olduğunu anlamıĢ 
olacakki, “ne oldu” diye sordu. Olanları anlatınca, “kırılan parçayı bana ver, bir 
de araba bul, Karabük’e gideyim, Demir Çelik’te yenisini yaptırıp getireyim” 
dedi. Demir-Çelik ĠĢletmeleri Genel Müdürü imiĢ gibi kesin konuĢuyordu, “git 
işine, benimle dalga mı geçiyorsun, akşam oldu, bu saatte kimi bulup, kiminle 
görüşülür de ne yaptırılabilir” dediğimde, “sana ne, yaptıracak ben değil miyim” 
diye karĢılık verdi. Baktım ki çok ciddi ve iddialı konuĢuyor, inanamasam da, 
“denize düşen yılana sarılır” örneğindeki çaresizlik içersinde, dozer 
operatöründen acele kırılan parçayı sökmesini, Belediye personelinin de 
kendisine yardımcı olmasını istedim. Mahir DOĞAN‟a, Belediye‟nin siyah 
Taunus binek arabasıyla, kırık parçayı alıp, Sayın KAVUġTURUCU‟yu 
Karabük‟e götürmesi talimatını verdim. 
 
  Köyiçi‟nden ayrılmadım,  
hemen dönmelerini söyleyerek çalıĢanları 
yemeğe gönderdim. Aradan 3 saate yakın bir 
süre geçti, Taunus geldi, sevgili arkadaĢım 
Yılmaz KAVUġTURUCU, bir elinde kırık 
parça, öbür elinde yeni yaptırdığı parça, 
muzaffer bir komutan edasıyla arabadan indi. 
Bana, “bak bakalım olmuş mu” dedi, ben ne 
anlardım, dozer operatörünü çağırdım, 
“olmuş” dedi, yine inanamadım, “makineye 
tak, çalıştır da görelim” dedim. 15-20 dakika 
sonra yeni parçanın kusursuz bir biçimde 
iĢlev yaptığı anlaĢılınca, defalarca Sayın 
KAVUġTURUCU‟ya teĢekkür ettim, “can kurtaran simiti” olmuĢtu.  

Yılmaz KAVUġTURUCU 
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   Kendine özgü sempatik nitelikleriyle Demir Çelik camiasında 
sevilen bir kiĢi olmasının yanı sıra, yetki ve sorumluluğu gerektirir  üst 
görevlerde bulunmasa da, bu konumda olanların bile, bu kadar kısa sürede 
üstesinden gelemeyecekleri bir iĢi becerecek yeteneği bulunmasından dolayı 
okul arkadaĢım Yılmaz KAVUġTURUCU ile iftihar ettim, onur duydum. Her 
yerde ve her fırsatta bu olayı anlatmaktan da, büyük bir zevk ve keyif aldım. 
 
  Karayolları‟na ve YSE‟ye mensup olanlar dahil, tüm personeli 
topladım, programımızda 5 saat kadar bir duraklama olduğunu, bunu telafi 
etmek için gece yarısı 01.00‟e kadar çalıĢmak isterlerse, kendilerine 3 değil,  4 
gündelik ödeyeceğimi söyledim; hiç biri itiraz etmedi.  
 
   Elektrikçi Osman Usta ve ekibini çağırdım; çalıĢma alanının 
yeterince aydınlatılması sağlandı. Mahalle sakinlerinin evlerine Belediye 
Zabıta memurunu gönderdim; olaylar anlatılarak, gece çalıĢılırken olacak 
gürültüden dolayı özür dilediğimi duyurdum.  
 
   Mahalleliden de hiçbir tepki olmadı; ancak çok sevdiğim, değerli 
bir okul arkadaĢımın bahçesindeki armut ağacının hafriyat sırasında sökülüp 
atılması, o arkadaĢımın büyük bir tepkisine neden oldu. Bana, ağacın 
babasının hatırası olduğunu, zarar vermemek için dikkatli olunmasını 
söylemiĢ, ben  de bunu ilgililere tembih etmeme karĢın, gece karanlığında 
dikkatsizlikle olan olmuĢtu. ArkadaĢımla kiĢisel iliĢkilerim tamamen bozuldu; 
düzelmesi zor oldu, uzun zaman aldı. 
 
● KURTULUŞ MEYDANI VE ATATÜRK ANITI 
 
  Bağlar‟daki  yol çalıĢmaları Belediye‟ye 115.000 liraya mal oldu; 
Köyiçi meydanının açılması da Eylül/1974‟de tamamlandı. Kız Meslek 
Lisesi‟nden doğru gelen büyük araçların birkaç manevrayla Arslanlar yönüne 
dönebildikleri ve bir iki aracın dahi park edemediği Köyiçi kavĢağı, meydana 
dönüĢünce, darlıktan kurtulunduğu için, buraya 01 Ekim 1974 tarihli Belediye 
Meclisi kararıyla “Kurtuluş Meydanı” adı verildi.  
 
   Bir iki yıl önce, Kale‟deki Hükümet Konağı‟nın önündeki 
havuzun üstü kapatılmıĢ, oraya yaptırılan bir kaide üzerine fiberglas‟tan 
mamul bir ATATÜRK heykeli dikilmiĢti. Heykelin yaptırılmasında, Kimya 
Yük.Mühendisleri Necla-Abdullah KALAYCIOĞLU çiftinin baĢını çektiği, Demir 
Çelik‟te çalıĢan bir grup Safranbolulu öncü olmuĢtu.  
 
   Bu heykel, Bağlar‟ın merkezi Köyiçi KurtuluĢ Meydanı‟na çok 
yakıĢacaktı. Kaymakam YaĢar KIRIMLI da uygun gördü. ATATÜRK heykeli 
burada hazırlanan bir mermer kaide üzerine yerleĢtirildi; kaidenin ön yüzüne 
Yüce Atatürk‟ün en değerli ve en anlamlı söylemi olan “Ne Mutlu Türküm 
Diyene” özdeyiĢi sarı madeni harflerle yazıldı. Kaidenin çevresi çiçeklendirildi 
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ve 29 Ekim 1974 Cumhuriyet Bayramı günü anıtın açılıĢı yapıldı. O yılın 
Cumhuriyet Bayramı törenleri de orada düzenlendi. (2) 
 

 
Kaymakam, Garnizon Komutanı ve Belediye BaĢkanı,  

Emniyet mensupları ile birlikte anıtın açıĢında bir arada  (29.10.1974 

                                                 
  (

2
)  !990‟lı yıllara gelindiğinde KurtuluĢ Meydanı‟ndaki   Atatürk heykeli 

kaldırıldı; yerine geniĢ bir alanı kaplayan, etrafı kocaman taĢlarla kaplı bir havuz yapıldı, 
meydanın adı da değiĢtirildi. “Bu yeni düzenlemenin gerekçesi nedir, heykel nereye 
götürülmüĢtür?” Safranbolu‟da hiç kimse bu konularla ilgilenmedi. Ayrıca Sadri Artuç caddesi 
yakınında, Atasaray ĠĢ Hanı karĢısındaki heykelin, Safranbolu‟daki ilk Atatürk heykeli olduğunu 
söyleyerek övünenler de  oldu; buna da hiç karĢı çıkan olmadı.  
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            KurtuluĢ Meydan‟nda 29 Ekim 1974‟te ilk kez Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor 
 

  Bir yıl sonra, 1975 yılında da KurtuluĢ meydanı-Müftüpınarı-
Çampınarı-Arslanlar yolunun geniĢletilmesi tamamlandı. Bu amaçla, 
Çampınarı‟nda yol üzerinde kalan Dökmeciler‟in evi yıkılarak, bahçenin iç 
kısmına Belediye olanaklarıyla küçük bir ev yapıldı. Söz konusu yol için, uzun 
bir Ģerit halinde, en fazla Terzi Celal Amca‟nın (ERKUT) bahçesine girildi. 
Kendisine ve kamulaĢtırma bedeli istemeksizin bahçelerinin bir bölümünü 
seve seve yola terkeden tüm hemĢehrilere,  Safranbolu adına hep minnet ve 
Ģükran duyguları içinde olundu. 
 
●  “ELİN OĞLU BAK NASIL YIKIYOR ?” 
  
  KurtuluĢ Meydanı‟ndan sonra, ÇarĢı‟da  Kazdağlıoğlu camii 
çevresinde bir meydan oluĢturulması için Yük.Mimar Baran ĠDĠL tarafından 
yapılan imar planı değiĢikliği, Ġmar ve Ġskan Bakanlığınca onaylanır 
onaylanmaz, plan gereğince meydan içersinde kalan taĢınmazların 
kamulaĢtırma iĢlemlerine baĢlandı. Daha önce hiçbir kamulaĢtırma 
yapılmadığından, Belediye personelinin kamulaĢtırmada bilgi ve deneyimi 
yoktu. KamulaĢtırma prosedürüne  iliĢkin tüm iĢlemleri ben yaptım. 
 
  1319 sayılı yeni Emlak Vergisi Kanunu uyarınca emlak vergisi 
beyannamelerinin ilk kez verildiği 1972 yılında, her yerde olduğu gibi 
Safranbolu‟da da mükellefler, az vergi ödemek için beyannamelerinde, 
taĢınmazlarının değerini düĢük göstermiĢlerdi. Oysa,  o sırada yürürlükteki 
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1961 Anayasası‟nın 38 inci maddesi (3) uyarınca, bir taĢınmazın kamulaĢtırma 
bedeli, vergiye esas değerinden fazla olamazdı. Bu yüzden kamulaĢtırılan 
binalara, rayiç değerlerinin belki dörtte biri kadar, toplam 300.000 lira 
dolaylarında bir bedel ödendi.  
 
  Aralarında Gulük Veli namıyla maruf  Veli AYDOĞAN‟a ait iki 
ev, Terzi  Mustafa AYDIN‟a ait bahçeli ev ve kahvehane,  Arpacı  Ali ÜNAL‟a 
ait ev ve dükkan,  Tevfik KÖġELĠ‟ye ait eski otel ve kahvehane ile 
AKÇAOĞLU‟nun hanı baĢta olmak üzere, toplam 14 parça ev ve dükkanın 
yıkım iĢi için iki kez ihaleye çıkıldı, talipli çıkmayınca, yıkım iĢini  Belediye 
üstlenerek, Belediyenin genç ve deneyimsiz olmasına karĢın, çalıĢkan ve 
azimli Mühendisi  Kemal TUNCER‟in yönetiminde, 01 Mart 1975 günü yıkıma 
baĢlandı. Yıkım sırasında yeni iĢe alınan SatılmıĢ KARAHARMAN‟ın 
yaralanması üzücü oldu. Yıkımı seyirden dönerken, “Sarı Emin“ olarak bilinen, 
AP‟li  Emin SARIHAN‟ın, Kocaoğlan‟ın fırınının önünde “bu memlekette hiçbir 
yer yıkılamaz diyorlardı, elin oğlu bak nasıl yıkıyor” diye kendi kendine 
söylendiğine tanık olunuyordu.  
 
  Yıkım tamamlanıp, enkaz kaldırıldığında eski adı “Oduncu 
Pazarı” olan, Kazdağlıoğlu camii çevresinde büyük bir alan açılmıĢ,  Karabük 
dolmuĢları ve Belediye  otobüsleri ile Demir Çelik vardiya otobüsleri için büyük 
rahatlık sağlanmıĢ; özel otolara da yeterli geniĢlikte park yeri ayrılmıĢtı. (4) 
 
  1970‟li yılların ortalarında, ÇarĢı otobüs durağından bir otobüs 
veya kamyon Ģoförü hareket edeceği sırada, yukarıdan Hilmi Bayramgil 
caddesi‟nden bir baĢka araç geldiğini gördüğünde, yol iki aracın geçebileceği 
geniĢlikte olmadığından hareket etmez, beklerdi. Yolun çıkıĢa göre sağ 
tarafında, blok halindeki yerli kayalar  2-2,5 metre kadar geniĢlikte  
kesildiğinde yoldan, iki büyük araç karĢılıklı olarak geçebilecekti. Kazdağlıoğlu 
meydanı açılıp, Asmaz Bahçesinden yol geçirildikten sonra, söz konusu 
kayaların kesilmesine baĢlandı. Bu çalıĢmalarda dinamit iĢinden iyi anlayan 
”Kara Cemal” adıyla bilinen Belediye iĢçisi Cemal SARITAġ‟ın maharet ve 
cesaretini hep takdirle anarım. 
 

                                                 
 (

3
) Anayasanın 38 inci maddesi, birkaç yıl sonra,  Anayasa Mahkemesi‟nce, 

Anayasa‟nın temel ilkelerine aykırı bulunarak iptal edildi. 
 
 (

4
) Aradan 25 yılı aĢkın bir süre geçtikten sonra, Safranbolu‟daki araç sayısı ve 

dolayısıyla oto park gereksiniminin  en az 5 kat; turizmin hareketli olduğu günlerde belki 10 kat 
arttığı göz ardı edilerek, Kazdağlıoğlu Meydanı‟nda 2000‟li yıllarda yapılan yeni düzenlemeyi 
anlamak ve açıklamak olanağı bulunmamaktadır. ÇarĢı kesimine yeni otoparklar yapılmadan, 
Kazdağlıoğlu meydanının yeniden   düzenleme adına, çevre ile uyumsuz biçimde bir taĢ 
yığınına dönüĢtürülmesinin kusur ve sorumluluğu, her ne kadar Kültür Bakanlığı‟na yükletilmek 
istense de, Safranbolu‟daki yetkililerin, Kültür Bakanlığı bürokratlarının masa baĢında 
hazırladıkları, Safranbolu‟ya yakıĢmayan bu projenin tamamına ve örneğin camiin giriĢ kapısının 
önü ile minare  çevresinin kazılarak, daha önceden bulunmayan bir Ģadırvanı oraya 
oturtmalarına seyirci kaldıkları da,  yadsınamaz bir gerçektir.   
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  Bu yolun hemen baĢında, sağ taraftaki kayalık zeminden, Ģerit 
halinde 1-2 metre geniĢliğinde bir bölümün alınarak yola katılması iĢinde, 
oranın sahibini ikna etmek olanağı bulunamadı; çok direndi, anlayıĢ 
göstermedi. KamulaĢtırma yapmak zorunda kalındı.  Akçasu‟dan komĢum, çok 
uzaktan olsa da akrabam olan bu hemĢehrim bana küstü, ben laf atsam da, 
konuĢmayarak dargınlığı sürdürdü. 
 
●  “EV YÜRÜTENLER”  İŞ BAŞINDA    
 
  Yapılan yeni düzenlemelerle, ÇarĢı merkezi Karabük yönünde 
ana arter olarak rahat bir geçiĢe kavuĢmuĢtu.  Kastamonu yönüne doğru olan 
Ģehirden çıkıĢ yolu da ele alınmalıydı. Bu yol üzerinde, “Hergele Pınarı”nın 
yanında “Mantarcı kızı”nın evi ve kahvesi olarak bilinen bina, yolu çok 
daraltıyordu; önünden Hergele Pınarı‟nın üstüne doğru çıkan yol kesimi de 
hem çok dar ve hem de çok dikti. Bu amaçla önce Mantarcı Kızı‟nın evi ve 
kahvesi kamulaĢtırılarak yol geniĢletildi; yanındaki bahçenin bir bölümü de  
yola katıldı. Kastamonu yolu üzerinde Çatalköprüden itibaren yol yükseltilerek, 
Hergele Pınarı yanındaki eğim azaltıldı. 
 
  Babasultan Mahallesi‟nde, hemen Kastamonu yolu 
baĢlangıcındaki viraja gelmeden önce, “Tımarlar” lakaplı    Hüsnü-Yılmaz 
BAYRAM kardeĢlere ait evin bahçe duvarındaki çeĢmenin karĢısında, Eflani 
Sokağı ile Kastamonu Karayolunun kavĢağındaki evi de kamulaĢtırmak 
gerekiyordu. Bu ev, eskiden  Mehmet BÜYÜKÖZCAN, Ġsmail PĠġĠCĠ ve Fatma 
NAKĠPOĞLU kardeĢlerin ailesine aitti ve Kastamonu yolunu o kadar 
daraltıyordu ki, geniĢ kasalı bir kamyonun ve bıçağı geniĢ bir dozerin buradan 
geçebilme olanağı yoktu. 
 
  Bu evin kamulaĢtırılması da, tek baĢına yeterli değildi, hemen 
üstündeki Ģoför Mehmet ĠPEK‟in evi de yolu daraltıyordu; ancak  ev 3-4 metre 
geride olabilse sorun kalmazdı.  Bu evin yıkılmadan, Ovacık‟lı olup, 
Safranbolu‟ya yerleĢmiĢ ve “ev yürütenler” olarak ünlenmiĢ inĢaat ustaları,  
Ahmet-Hüseyin ÖĞÜT kardeĢler tarafından geri çekilebileceği, söylendi. 
Ustalarla görüĢtüm, yapabileceklerini bildirdiler. Evin sahibi ġoför Mehmet 
ĠPEK kabul etti, evinin eĢyalarını boĢalttı ve ev, ustaların hünerine terkedildi.. 
 
  Ġlk kez bir evin yürütüldüğüne tanık olacaktım; merakla 
bekliyordum. Evin damındaki tüm kiremitler aĢağı alındı. Evin  “yeydana” 
denilen duvarlarında, direkler arasındaki kerpiçler boĢaltıldı; ev,  dört bir tarafı 
direklerden oluĢan iskelet olarak kaldı. Evin arka cephesine, temel duvarları 
hizasına, aynı yükseklikte, evin geri çekileceği mesafe kadar uzunlukta iki 
taraflı yeni duvar örüldü. Ev, bu yeni duvarların üzerine doğru, demir 
manivelalar ve ceraskal yardımıyla, ancak insan gücüyle, yerine göre santim 
santim, yerine göre milim milim geriye doğru itildi. “Ev yürüten” ustalar 
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maharetlerini göstermiĢlerdi;  kaydırma iĢlemi bittikten sonra, evin çatısı ve 
yan duvarları yeniden örülerek, sahibine teslim edildi. 
 
● SADRİ  ARTUÇ   CADDESİNE  YAYA KALDIRIMI 
 
  Safranbolu‟ya Karabük, Bartın ve Kastamonu yönünden 
giriĢlerin düzenlenmesinden sonra, artık sıra   Ģehir içi yollara gelmiĢti.   Sadri 
Artuç Caddesi‟nin Arslanlar‟dan Kranköy‟e kadar, yürümeğe çalıĢanlar için 
tehlike arzetmesi ve yağıĢlı havalarda yol kenarının çamur olması nedeniyle, 
öncelikle bu yolun yaya kaldırımına kavuĢturulmasına büyük gereksinim vardı. 
Caddenin iniĢe göre lise binasından itibaren sağ tarafı, ĠĢçievleri‟nden itibaren 
de sol tarafı Kıranköy‟e kadar meskun değildi, her iki taraf tarlaydı. Önce iniĢe 
göre sağ tarafa 1975 yılı baĢında, Arslanlardan Kıranköy‟e kadar geniĢ bir 
yaya kaldırımı yapıldı. Bir yıl sonra yolun sol tarafı da, Arslanlar‟dan, ĠĢçievleri 
Mutlu Sokak baĢına kadar yaya kaldırımına kavuĢturuldu.  
 
  Bağlar Ġlkokulu‟nun bahçe duvarı, Ģevli bir biçimde 
yapıldığından yolu daraltıyordu; Ģev kaldırılarak, yola dik açılı bir duvar örülüp, 
yol geniĢletildi. Öğrencilerin güvenli bir biçimde okula giriĢ ve çıkıĢları için 
merdiven yapıldı, fosseptik çukuru iptal edilerek, okuldan kanalizasyon 
Ģebekesine bağlantı sağlandı. Bu iĢlemler sırasında Kaymakam ile Ġlköğretim 
Müdürü‟nün yardım yerine,  yersiz ve anlamsız müdahaleleri oldu. 
 
● AKBAYIR YOLU DA GENİŞLİYOR    
 
  Arslanlar‟ı Akbayır‟a bağlayan yolun geniĢletilmesi ve otobüs 
seferlerinin Akbayır Camiine kadar uzatılması   da gerekiyordu. Bu amaçla, 
Çampınarı ve Cebeci Sokak‟tan itibaren “Kıraathaneci”  Hakkı YURTTAġ‟ın 
evinin bulunduğu kavĢağa  kadar olan çok daracık yolu açmak düĢünüldü ise 
de, bu güzergahta oturan hemĢehriler,  bahçelerinden yol için yer vermeye 
rıza göstermeyince, 1976 yılında Salim Alpay ÇarĢısının altından Kıraathaneci 
Hakkı amcanın evinin önüne ulaĢan güzergahın geniĢletilmesine baĢlanıldı; 
sonra Kabakçı camiine ve oradan da Akbayır camiine kadar uzanan dar yol, 
gerektiğinde kamulaĢtırma da yapılarak, bahçe duvarları geri çekilmek 
suretiyle geniĢletildi. Bu düzenlemeler sonrasında, 1978 yılında Akbayır‟a 
otobüs seferleri baĢlatıldı. Daha sonra Akbayır‟dan Cırık bahçesine inen yolun 
ıslahıyla, Emek Mahallesiyle de bağlantı sağlandı. 
 
  Bu arada, beton yol yapımı için Ġmar Ġskan Bakanlığı‟ndan 
gönderilen ödenekle, Kıranköy‟de Ulucami‟den baĢlayarak iç yollar ve Akıncı 
sokak ile ÇarĢı sokakları  betonlandı. Ancak, daha sonraki yıllar, 
Safranbolu‟nun kültürel değerlerinin gün ıĢığına çıkartılması için uğraĢ 
verilirken, kaldırımların üstünün betonlanmasının   hata olduğu öğrenilince 
büyük bir üzüntü duyulacaktı. 
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● BELEDİYE KEPÇESİ  VE KARA MAHİR  
 
  Yol düzenleme çalıĢmalarında, Belediyenin iĢ makinası olarak 
sadece, “kepçe” olarak adlandırılan çok eski bir loder‟i vardı. NATO 

havaalanlarının yapımında kullanılmıĢ ve 
Türkiye‟ye bırakılmıĢ olduğu söyleniyordu. Eski 
Belediye BaĢkanı  Ömer AN bu makineyi 
Belediye‟ye kazandırmakla büyük hizmette 
bulunmuĢtu. Hem dozer gibi hafriyatta ve hem de 
çıkan taĢı toprağı damperli kamyonlara 
yüklenmede kullanılıyordu. Elinden her iĢ gelen, 
çok çalıĢkan ve becerikli Mahir DOĞAN (Kara 
Mahir), adıyla örtüĢecek biçimde, bu eski ve çok 
yıpranmıĢ makineyi büyük bir maharetle 
kullanmaktaydı. Çok genç yaĢta vefat eden Kara 
Mahir‟in, her zaman takdirle andığım, çok yararlı 
hizmetleri olduğuna özellikle değinmek isterim. 

 
  8 ay aradan sonra, 11 Aralık 1977‟de yeniden Belediye 
BaĢkanlığı‟na seçildiğimde kepçe arızalıydı. Safranbolu‟da motor konusunda 
bilgi ve yetenek sahibi olarak bilinen bir usta tarafından loder‟in motorunun 
kendi iĢyerinde sökülmüĢ; ancak bir Ģey yapmaksızın öyle bırakılmıĢ olduğunu 
öğrenince, bir anlam veremedim. Elden, ayaktan yoksun kalınmıĢ gibi 
olunmuĢtu. Hemen sökülen parçaları Belediye garajına getirttim, Karayolları 
Kastamonu Bölge Müdürü‟ne bir usta göndermesini rica ettim; gelen usta 
makinenin bir parçasının kırık olduğunu ve yenisinin temini gerektiğini bildirdi. 
 
  Ankara, Ġstanbul her taraf arandı, bulunamadı. Loder çok eski 
modeldi; ancak bir makine ithalatçısı firmanın Amerika‟dan getirtebileceği 
söylendi. Ankara‟da bu iĢlerle ilgili olduğunu öğrendiğim bir firmayla temasa 
geçerek, bir aydan kısa bir süre içinde gerekli parça geldi, Karayollarının 
ustası makineyi toparladı ve yine eskisi gibi yararlanma olanağına kavuĢuldu. 
 
● YSE ŞANTİYESİ SAFRANBOLU’DA KURULUYOR 
 
  Belediyenin önceleri iki, sonraları üç damperli kamyonu vardı; 
zaman zaman yetersiz kalınca YSE‟nin damperli kamyonlarından da 
yararlanılıyordu. Karabük‟te uygun yer bulamayan Zonguldak YSE (Yol, Su, 
Elektrik) Müdürlüğü‟ne, Safranbolu‟da Ģantiye kurmaları için Kirkille‟nin altında, 
Bartın yolunun kenarında Belediye zilyetliğindeki TaĢharmanlar‟daki iki parça 
taĢınmazın, Belediye Meclisi‟nin 01.10.1976 ve 01.06.1977 tarihli 
toplantılarında birer lira bedelle  devredilmesi, sadece köyler bakımından 
değil, Belediye açısından da önemli yararlar sağladı.  

 

Mahir   DOĞAN 


