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17. BÖLÜM 
 

TANINMA VE KORUNMA SÜRECĠNDE 
SAFRANBOLU’DA  ĠLK  ATILIMLAR 

 
 
  Türkiye’de, ekonomik ve sosyal nitelikleriyle öne çıkan bir kaçı 
dıĢında, ilçelerin herhangi birinden söz edildiğinde,  genellikle bağlı oldukları 
Ġl’i de belirtmek gerekir; baĢka türlü o ilçenin nerede olduğunu, belirli bir bilgi 
ve birikim sahibi olmayan kimselere kolaylıkla anlatabilmek olanağı 
bulunulamaz. Hiç kuĢkusuz, 2000’li yıllarda Safranbolu, bu konumdaki ilçe 
merkezlerinden biri değildir; ancak 30 yıl kadar önceleri, Türkiye’de çok geniĢ 
bir kesimin, Safranbolu’yu bildiği de, tanıdığı da söylenemez.  
 
●  “HĠÇ KĠMSE KARABÜK’LÜ OLAMAZ” 
 
  Çok eski bir anımı anlatmak isterim. 1963 yılı Nisan ayında 
Tarım Bakanlığı MüfettiĢ Yardımcısı olarak, ilk kez bir BaĢmüfettiĢin 
maiyetinde, Çanakkale’ye gönderilerek, daha sonraki yıllar bacanak 
olacağımız, benden bir yıl kıdemli MüfettiĢ Yardımcısı arkadaĢım Ülkü ÖZ’le 
beraber, Teknik Ziraat Müdürlüğü ve bu il merkezindeki “Fidanlık” denilen 
Bahçe Kültürleri Ġstasyonu ile Ġlçelerdeki Ziraat Teknisyenliklerinin, iki ay 
süreyle normal  teftiĢiyle görevlendirildik.  
 
  Geceleri Fidanlık’taki idare binasının bir odasında yatıyor, 
akĢam yemeklerini deniz kıyısındaki “Yalova Lokantası”nda yiyorduk. 
Lokantada her akĢam oturduğumuz belirli bir masanın hemen yakınındaki bir 
baĢka masada da bir kiĢinin tek baĢına yemeğini yediğini ve sürekli içki içtiğini  
görüyorduk. 10-12 gün kadar bir süre geçtikten sonra, bir akĢam yan 
masadaki kiĢi bize seslenerek “nerelisiniz?” diye sordu. ArkadaĢım Ispartalı 
olduğunu söyledi, ben Safranboluluyum desem, bana orası nerede diyecek, 
en iyi olasılık Kastamonu’ya mı, Bolu’ya mı, belki de Zonguldak’a mı bağlı 
diye soracak, laf uzayacak, Ģu içkili adama fazla muhatap olmayayım 
düĢüncesiyle “Karabüklüyüm” dedim. Karabük’ü bilmemesi beklenemezdi. 
 
  Soran kiĢiden “sen yalan söylüyorsun” karĢılığını alınca, bu söz 
çok doğru da olsa tepki gösterdim, “o ne biçim söz” dedim. Adam devam etti, 
“hiç kimse Karabüklü olamaz, ben Karabük Emniyet Amiri‟ydim, kısa bir süre 
önce buraya atandım, suratından belli, sen ya Safranbolulusun, ya da 
Karadenizlisin” deyince, sivil giysili Emniyet Amirine, haklı olduğunu, 
Safranbolu’yu tanımayacağını sanarak, Karabüklüyüm dediğimi özür dileyerek 
açıkladım. Bu bana bir ders oldu, daha sonraları, “nerelisin?” diye soranlara 
hep “Safranboluluyum” dedim ve her defasında  uzun uzun Safranbolu’nun 
neresi olduğunu anlatmaktan da hiç usanmadım. 
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● TELEVĠZYONDA SAFRANBOLU PROGRAMLARI 

 
  Çanakkale’deki olaydan 11 yıl sonra, 1974’te Belediye BaĢkanı 
olduğumda, o olay da belleğimde yer etmiĢ bulunduğundan,  Safranbolu’nun 
tanıtımına da önem ve öncelik vermeyi hep göz önünde tutuyordum. Ġlk büyük 
fırsatı 1975 yılı Ocak ayında yakaladım. TRT program yapımcılarından Parlar 
YAZAN aradı, Safranbolu’yla ilgili bir programın yapımında yardımcı olup 
olamayacağımı sordu; nasıl yardım etmezdim, kendisini ve ekibini hemen 
gelmeleri için davet ettim.   
 
   Safranbolu’nun folklorik değerlerini konu alan bir programın 
ana hatlarını birlikte hazırladık. Hıdırlık’ta erkek folklor ekibinden Safranbolu 
oyunları ile türkülerinin;  Gültekin-Ġsmail ASMAZ’lara ait evin içindeki havuzun 
çevresinde de, kızların kına gecesi gösterisinin çekimi yapıldı. Ayrıca, lokum 
yapımı ile kimi zanaat dallarının yer aldığı programda, ben de Safranbolu’yu 
tarihsel ve sosyal özellikleriyle anlatan uzun bir konuĢma yaptım. 
 
  Safranbolu ile ilgili bu ilk televizyon programı 10 ġubat 1975 
akĢamı yayınlandı; özellikle kına gecesi çok büyük ilgi odağı oldu. O sırada 
Safranbolu’da televizyonda düzenli net görüntü olmadığı, zaman zaman da 
görüntü tamamen kaybolduğu için, her olasılığa karĢı, yayın akĢamı 
Ankara’ya giderek programı kayınpederimin evinde seyrettim; o dönemde 
video olanağı olmadığından,  sadece konuĢmaları teyp bandına alabildim.  

 
  TRT yapımcısı Parlar YAZAN’dan kısa 
bir süre sonra bir mektup geldi. Kızlarımızı 
Ankara’ya getirebilirsek, kına gecesi gösterisini, 
30 dakikalık bir program olarak, daha uygun 
teknik koĢullarda stüdyoda çekmek istediğini 
yazıyordu. Değerli Öğretmen  Nezihe AYCAN’ 
(henüz KADIOĞLU soyadını almamıĢtı) ile görüĢtüm, 
kızlarımızı hazırlayabileceğini söyledi; 
ebeveynlerinden de birlikte izin alınca,  TRT 
yapımcısına olumlu yanıt verdim.  
 
    Hocam Nezihe AYCAN Hanımefendi,  
büyük emek ve özveride bulunarak, çoğu 

öğrencisi olan kızlara, Safranbolu oyunlarının tüm kurallarını, figürlerini 
öğretti. Bir otobüs kiralayarak hep birlikte, akĢama geri dönmek üzere 29 Mart 
1975 Cumartesi günü yola çıkıldı.  Ankara Bahçelievler Arı Sineması’nda, 
Orkunt stüdyosu’nda, birkaç kez prova da yapılarak mükemmel bir kına 
gecesi çekimi gerçekleĢtirildi. Çekim sırasında kızlarımızın tefebaĢlarını 
(bindallı) süsleyen, beĢibiryerde altınların oluĢturduğu ziynetleri çaldırmamak 
için, özel  güvenlik önlemleri de aldırıldı.  
 

Nezihe  (AYCAN)  KADIOĞLU 
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  Bu ikinci programın yayımlanmasının, Safranbolu’nun 
tanınmasında çok önemli bir iĢlevi oldu. Yurdun çeĢitli yörelerine yerleĢmiĢ 
hemĢehriler mektupla, telgrafla teĢekkür ediyor, komĢularının ve tanıdıklarının 
da çok etkilendiklerini; kendilerine ve Safranbolu’ya bakıĢ açılarının değiĢtiğini 
ve Safranbolulu olarak gurur duyduklarını bildiriyorlardı. Çok seviniyordum. 
 

● SAFRANBOLU,  KÜLTÜREL DEĞERLERĠNE SAHĠP ÇIKIYOR 

 
  Tanıtımının yanında,  Safranbolu’yu simgeleyen kültürel 
değerlere sahip çıkılmasına da gerek vardı. Niçin gerek vardı?  Bu soruyu 
“21-24 Ocak 2004 - Tarihi Kentler Safranbolu BuluĢması”ndaki “1975’lerden 
2000’lere Safranbolu Paneli”nde yaptığım konuĢmada yer alan Ģu görüĢlerimi 
yineleyerek yanıtlamakta yarar görürüm. 
               
  “...Türkiye‟de 1975 ve öncesi yıllarda, doğal çevre gibi, tarihsel 
çevrenin de korunması gerektiğine ilişkin yaklaşımların, henüz toplumumuzun 
çok büyük bir kesimince benimsenmiş bulunmadığı   anımsanmalıdır.  
 
  O yıllarda kültürel değerlerin korunması denilince, sadece 
arkeolojik alanlar ve ören yerleri akla geliyor; kentlerimizin mimarlık 
dokusunun korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması yoluyla, ulusal 
kimliğimize de sahip çıkılması gibi görüş ve öneriler, sadece mimarlık, tarih ve 
sanat çevrelerinin kültürel değer yargıları olmaktan öte, henüz bir uygulama 
olanağı bulamıyordu.    
 
  1970‟li yıllara gelene  kadar, ataerkil aile düzeninin gereği 
olarak dedelerin, babaların, evlatların, gelinlerin ve  içgüveysi damatların hep 
bir arada oturduğu Safranbolu evlerinin, ata yadigarı ve baba mirası olarak 
özenle korunması ve baba ocağını söndürmemek geleneğine de hep saygılı 
olunması nedeniyle “Kendini koruyan kent” olarak bilinen Safranbolu ise,  aynı 
yıllarda, korunması gerekli kent konumuna dönüşüyordu; korunması için de 
artık, örgütsel ve yönetsel düzenlemelere gereksinim vardı. Çünkü,  sosyal 
etkileşimler ve ekonomik koşullardaki değişimler sonucu ataerkil aile düzeni, 
zamanla Safranbolu‟da da egemenliğini yitiriyordu. 
 
  Yine aynı dönemde, her biri iki üç katlı, 6-8 odalı evlerinin 
bakımından, temizliğinden usanılmış olan Safranbolu‟da; odaları ”asri 
pencere” denilen  geniş tek pencereli, çatıları Marsilya kiremitli kargir evlerde 
oturma modası da  başlamıştı.  Ayrıca, Ankara‟nın ünlü Belediye Başkanı  
Vedat DALOKAY, o yıllarda “insan silosu” olarak tanımlasa da, çok katlı 
apartmanlarda oturmanın farklı bir sosyal statü kazandırdığı inancı, 
Safranbolu‟da da yaygınlaşmıştı.  
 
  Bunun için kentin tarihsel “Şehir” kesimindeki evler, kırsal 
yörelerden gelerek Karabük‟te çalışma olanağı bulmuş yurttaşlarımıza, çok 
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uygun bedellerle satılıyor; ele geçen parayla, ya “Bağlar” kesimindeki ahşap 
eski bağ evlerinin yerine betonarme ev yaptırılıyor, ya da bir yapı 
kooperatifine girilerek yeni konut sahibi olunuyordu.  
 
   Safranbolu‟da bu süreç, tarihsel kent merkezi Şehir 
kesimindeki evlerin, konakların % 90‟ının el değiştirmesiyle sonuçlanır. Ancak, 
doğal olarak böyle evlerde oturma göreneği olmayan yeni hemşehriler 
evlerini, duvarından çatısına, kapısından penceresine kadar kendi 
anlayışlarına ve yaşam biçimlerine  göre değiştirmek; dışardan merdiven 
yaparak kat kat veya bölmelere ayırarak,  kendilerinin oturmadığı bölümleri  
kiraya vermek isterler. 
 
  Kentin genel görünümünü bozan; mimarlık dokusunu 
yozlaştıran uygulamalara  Belediye Başkanının önerisi üzerine,  Safranbolu 
Belediye Meclisi, oybirliğiyle 12 Haziran 1975 tarihinde aldığı kararla, İmar 
Yönetmeliğine korumaya yönelik ek maddeler koyarak engel olmayı düşünür. 
Fakat bu düzenlemeyi, o sıralar yasal yetkili İmar ve İskan Bakanlığı, kutsal 
mülkiyet hakkına saygısızlık görüşüyle onaylamaz; Bakanlığın bir üst düzey 
yöneticisinin zamanın Safranbolu Belediye Başkanı‟na, eskiye rağbet olsa, bit 
pazarına nur yağardı dediğine tanık olunur...” 
 

 
Safranbolu’nun bu görünümü bozulmamalıydı 

 

● SAFRANBOLU’NUN KORUNMASINDAKĠ GERÇEKLER 

 
  Safranbolu Belediye Meclisi’nin tarihsel bir önem taĢıyan 12 
Haziran 1975 tarihli kararını ve Safranbolu’ya özgü gerçekleri bilmeyen ya da 
yeterli araĢtırma yapmayan kimi çevrelerin, Safranbolu’nun korunmuĢ olarak 
kalmasında, kendilerine göre baĢka nedenler bulma çabasında oldukları   
görülür. Bunlar arasında Safranbolu’nun tanınmasında çok değerli katkıları 
olan T.Turing ve Otomobil Kurumu Genel Müdürü Çelik GÜLERSOY’un da 
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bulunuĢunu, Korumada 15. Yıl nedeniyle düzenlenen panelde, 23.06.1990 
tarihinde yaptığım konuĢmada  yadırgadığımı dile getirmiĢtim.   
 
   Sayın GÜLERSOY tarafından hazırlanıp, T.Turing Kurumu 
tarafından 1997 yılında bastırılan “Safranbolu” adlı bir fotograf albümünde de 
aynı görüĢler yinelenerek, “Safranbolu kasabası, Türkiye‟de çok şeyi 
değiştiren 1950 sonrası çalkantılarından mucize bir rastlantıyla çok az 
etkilenmiş olarak günümüze kalmıştır” denildikten sonra, bunda 1970’li 
yıllarda Anıtlar Yüksek Kurulu’nun Safranbolu ile ilgili olarak üst üste aldığı, 
“Safranbolu„yu bütünüyle donduran” kararların etkisi olduğu ve bugün 
Safranbolu gibi tarihi bir çevreye sahip olma Ģansında, anılan “Kurul‟un kültür 
nedir bilen üyelerine borçlu” olunduğu görüĢüne yer verilmektedir. 
 
  Bu görüĢlere tümüyle katılmak olanağı yoktur. Safranbolu’nun 
korunmasında mucizevi rastlantılar aramak yerine, Safranbolu halkına özgü 
ekonomik, sosyal, kültürel ve demografik olgular dile getirilmeli, Anıtlar 
Yüksek Kurulu’ndan önce, bu Kurul’un devreye girmesine olanak ve ortam 
hazırlayan Safranbolu halkının ve onların temsilcisi Safranbolu Belediyesi’nin 
duyarlılığı göz ardı edilmemeliydi. Kaldı ki, Anıtlar Yüksek Kurulu kararından 
önce de Safranbolu,  “dondurularak” değil, içinde yaĢanarak korunduğu gibi, 
Anıtlar Yüksek Kurulu kararından sonra da “dondurularak” korunamazdı. 
Mevcut yapılar onarılıp,  yeni iĢlevler verilerek ve içinde yaĢanarak ancak 
korunabilirdi. Bir koruma savaşı verilmesine gereksinim vardı; 
başlangıçta karşı karşıya kalınan, sosyal ve siyasal tüm riskler 
göğüslenmeliydi ve öyle de yapıldı. ġu bilinmelidir ki, alınan Belediye 
Meclisi kararının temelini, Safranbolu sevgisi ve bu sevgiden kaynaklanan, 
kentsel kültürel değerlerin korunmasını amaçlayan duyarlılık oluĢturur.  
 
   Daha sonraları, Batı ülkelerinde bu duyarlılığın, çok eski yıllara 
kadar uzandığını ve örneğin  17-18 inci yüzyıllardan kalma sokak ve evlerin, 
resmi görevle gittiğim Düsseldorf, Frankfurt ve Paris gibi kentlerde günümüze 
kadar özenle korunduğunu gözlemledim. Türkiye’de ise, bu konuda ne yazık 
ki çok eskilere uzanılamamaktadır. Ülkemizde cami, kıĢla, han, hamam, 
kervansaray ve benzeri kamusal yapılar kargir ise de, sivil mimarlık ürünleri 
olarak tanımlanabilecek özel yapıların, ahĢap materyalden oluĢması ve bu 
materyalin dıĢ etkenlere karĢı dayanma süresinin sınırlı olması nedeniyle, 
ülkemizin tarihsel kentlerinde, -buna Safranbolu da dahildir- nihayet  100-150 
yıllık mimarlık değeri evlerimiz ayakta kalabilmiĢtir.  
 
● KORUMACILIKTA SAFRANBOLU’NUN YERĠ VE ÖNCÜLÜĞÜ 
 
  Hiç kuĢkusuz, yapay çevreyi oluĢturan tarihsel çevreyi korumak 
ve yıllar öncesinde belirlenmiĢ mimarlık dokusunu bozmamak, yerel olduğu 
kadar, ulusal kültürel değerlere sahip çıkma ilkesiyle de iliĢkili  bir duyarlılıktır. 
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  Türkiye’de bu değerlere sahip çıkılması amacına yönelik 
duyarlılıkta, korunması zorunlu çevrenin, sadece doğa güzellikleri ve doğal 
çevre değerleriyle sınırlı olmadığı bilincinde olan Safranbolu Belediye 
Meclisi’nin, Belediye BaĢkanının önerisi üzerine oybirliğiyle aldığı, 12 Haziran 
1975 tarihli kararının özel bir yeri ve önemi vardır. 1970’li yılların ortalarında,  
Safranbolu Ġmar Yönetmeliği’ne,  ek maddeler konulması kararı, Ġmar Ġskan 
Bakanlığı onaylamasa da, mimarlık değerlerinin korunması yolunda atılmıĢ ilk 
adımdır; aynı zamanda Safranbolu yerel yönetimine onur kazandıran çok 
değerli bir belgedir. Ayrıca, Türkiye’de mimarlık değerlerini koruma olayının 
baĢlangıcında, Safranbolu’daki yerel yönetimin, “eski‟yi, sadece bir pazarında 
görmek isteyen!” Ankara’daki konuyla ilgili genel yönetimin çok önünde 
olduğunun  da ilginç bir göstergesidir.  
 
  Nitekim,   Türkiye’de tarihsel çevreye sahip çıkılmasında 
Safranbolu’nun öncü ve önder bir iĢlev üstlenmiĢ olduğunu bilen kesimlerden, 
Ankara Türk Serbest Mimarlar ve MüĢavirler Derneği de, çok uzun yıllar sonra 
olsa da, hiç kuĢkusuz bir kadirbilirlik örneği olarak, zamanın Safranbolu 
Belediye BaĢkanı’na  “Yöneticilik Ödülü” verilmesini uygun bulmuĢtur. Bu 
amaçla, 09.01.2004 akĢamı Ankara Sheraton Oteli’nde yapılan ödül 
törenindeki konuĢmamda dile getirmeğe çalıĢtığım kimi duygularıma, aĢağıda 
da yer vermekte yarar görürüm. 
 

             
 
  “...Yaşamım boyunca böylesine çok anlamlı ve çok değerli bir 
ödüle sahip olmadım. Çok anlamlı, çünkü Belediye Başkanı olarak  
Safranbolu‟nun tarihsel ve kültürel değerlerinin ve bu arada her biri birer sivil 
mimarlık değeri olan evlerinin korunması amacına yönelik çabalarımla ilişkili 
bulunuyor.. Ayrıca bu ödül çok da değerli; çünkü aradan çeyrek yüzyıla yakın 
bir süre geçtikten sonra, anımsanmış olmak büyük önem taşıyor. 
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  Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı anlayışının egemen 
olduğu dönemlerde, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu  çivi 
çaktırmıyor, yıkıp yerine yenisini yaptırmıyor denilerek, İstanbul‟daki tarihsel 
yalıların, geniş bahçeli köşklerin yakıldığının basından çok sık duyulduğu 
yıllarda, tarihsel çevrenin bozulmaması ve mimarlık dokusunun korunması 
olayına Safranbolu öncülük etmiş, başarılı olmuş ve başka kentlere de örnek 
oluşturmuştur.. .Bir mimarlık topluluğundan, mimar olmayan bir kişi olarak 
aldığım bu ödülün, benim için büyük bir onur ve kıvanç kaynağı olduğunu 
özellikle vurguluyorum. Bu ödülün Türk Serbest Mimarlar Müşavirler 
Derneği‟nin ve Siz değerli mimarların, sadece bana değil,  kendini koruyan 
kent olarak adlandırılan Safranbolu‟ya karşı gösterdikleri ilginin ve duyarlılığın 
da  bir göstergesi olduğuna inanıyorum. Hem kendi adıma, hem de Safranbolu 
adına teşekkürlerimi yineliyorum.” 

 
 Safranbolu’nun ÇarĢı kesiminde eski mimari dokunun, Bağlar 
kesiminde yeĢil dokunun korunmasında  1975 yılında baĢlayan ilk atılımların 
çok büyük yararı oldu. Hiç kuĢkusuz ilk yapılanlar, Safranbolu’nun 2000’li 
yıllardaki çizgisine ulaĢmasına temel ve dayanak oluĢturan yapı taĢlarıydı. 
 
  Bunun bilincinde olan Safranbolu Belediyesi adına, Belediye BaĢkanı 
Nihat CEBECĠ’nin, Safranbolu 4 üncü Altın Safran Belgesel Film Festivali 
sırasında, 02.10.2003 tarihinde Safranbolu Meslek Yüksek Okulu’nda 
düzenlenen bir törende, Safranbolu’nun korunması yolunda ilk adım olan 12 
Haziran 1975 tarihli kararı veren zamanın Belediye BaĢkanını ve Belediye 
Meclis üyelerini, bir “Şükran Belgesi” ve plaketle onurlandırması, özellikle 
değinilmesi gerekli bir önem ve değer taĢımaktadır.  
  

 
02.10.2003 günü “Şükran Belgeleri” verildikten sonra, 12.06.1975 tarihli, tarihsel  kararı alan 
zamanın Belediye Başkanı,  Belediye Meclis üyeleri, hayatta olmayan üyelerin yakınları ve   
Yavuz İNCE ile  Aytekin KUŞ gibi Safranbolu‟nun korunmasına değerli katkılar sağlayanlar 

Belediye Başkanı Nihat CEBECİ ile birlikte 



 200 

   Aradan 28 yıl geçtikten sonra olsa da, anımsanmıĢ olmak ve 
içtenlik dolu bir vefa örneğinin sergilendiğini görmek mutluluk dolu bir tablo 
oluĢturmuĢtu. Tören sonunda plaket alanlar adına yaptığım konuĢmada, 
Belediye BaĢkanı  Nihat CEBECĠ’nin gösterdiği anlayıĢa ve kadirbilirliliklerine 
teĢekkürlerimizi sunmanın, zevkli bir görev olduğunu özellikle vurgulamıĢtım.  
 
   Benzer bir vefa örneği, 34 yıl sonra da Belediye BaĢkanı Dr. 
Necdet AKSOY tarafından yinelendi. 12 Haziran 1975 tarihli kararı alanlar ile 
hayatta olmayanların yakınları ve Aytekin KUġ Belediyeye davet edilerek,  
kendilerine aĢağıda örneği yer alan birer “Teşekkür Belgesi” verildi. Nostaljik 
anlar yaĢanırken, toplantıya katılanlar Belediye BaĢkanına, Belediye BaĢkanı 
da katılanlara Ģükranlarını sundular. 
 

 
 

 
Belediye BaĢkanı Dr.Necdet AKSOY, 12 Haziran 2009 toplantısına katılanlarla birlikte 

 


