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18. BÖLÜM 
 

SAFRANBOLU MİMARİ  DEĞERLERİ 
VE FOLKLORU HAFTALARI 

    
 
   1975 Haziran ayında bir akĢam üstü, mesai sonrası 
Öğretmenler Lokali olan Arslanlar‟daki Kırkıcı‟nın Kahvesi‟ne gidiyordum; 
arabamdan indim, Belediye Meclis Üyesi ve CHP Ġlce BaĢkanı Nurettin 
ERGÜL yanıma yaklaĢtı, Karabük Demir Çelik ĠĢletmeleri‟nde görevli bir 
arkadaĢın benimle görüĢmek ve tanıĢmak istediğini bildirdi. Bu kiĢi, o sırada ilk 
kez gördüğüm, daha sonraları çok yakın iliĢki içersinde olacağımız 
Yük.Müh.Mimar  Yavuz ĠNCE idi.  
 
  Ġstanbul Teknik Üniversitesi (ĠTÜ) Mimarlık Fakültesi, Mimarlık 
ve Restorasyon Enstitüsü (MTRE) yetkililerinin kendisini aradığını söyleyen 
Yavuz ĠNCE, Karabük‟te görev almadan önce aynı Fakültede bir süre 
asistanlık yaptığını, Türkiye‟nin de üye olduğu Avrupa Konseyi‟nin 1975 yılını 
Avrupa‟da “mimari miras yılı” olarak kabul ettiğini, bu yılla ilgili Türkiye‟deki 
kutlamalar için görev alan ĠTÜ Rektörlüğü‟nün, bu amaca yönelik etkinlikleri  
gerçekleĢtirmek üzere MTRE‟yi yetkili kıldığını bildirdi. MTRE‟deki hocalarının 
da, mimarlık değeri olan en özgün yapıları bulunduran ve koruyan 
Safranbolu‟da, Safranbolu Belediyesi ile ortaklaĢa bir düzenleme yapmak 
istediklerini ve benden yanıt beklediklerini sözlerine ekledi. 

 
 Hiç düĢünemeyeceğim çok ilginç bir öneriydi; 
ancak Belediye olarak, deyimine tam uygun düĢecek 
biçimde “bir kuruşa bin takla atılan” bir dönemde olunduğu 
için Sayın ĠNCE‟ye, “bu olay Belediye‟ye ne kadar paraya 
mal olacak” diye sordum; bir bilgisi yoktu. Genel olarak 
öneriye çok sıcak yaklaĢtığımı, ancak, ayrıntılara iliĢkin 
bilgilendirilmeye gereksinme duyduğumu MTRE 
yetkililerine bildirmesini rica ettim.  

 
● SAFRANBOLU VE 1975 AVRUPA MİMARİ MİRAS YILI ETKİNLİKLERİ 
 
   Yavuz ĠNCE ile olan görüĢmeden iki gün sonra Doç.Dr. Metin 
SÖZEN aradı, yeterli paralarının olduğunu, Belediye‟ye parasal külfetlerinin 
olmayacağını, sadece düzenlenecek etkinlikler için Safranbolu‟ya gelecek 
konuklara barınma olanağı sağlamayı; sergiler ve toplantılar için de uygun 
mekanlar bulmayı  Belediye‟nin üstlenmesini istedi. 

Yavuz İNCE 



 204 

  Hemen kabul ettiğimi bildirdim. ĠTÜ gibi çok saygın bir yüksek 
öğretim kurumunun düzenlediği çok önemli bir toplantıya Safranbolu ev 
sahipliği yapacaktı; televizyon ve basın Safranbolu‟dan bahsedecekti, 
Safranbolu‟nun tanıtımında bundan daha uygun bir fırsat ele geçmezdi. 
Safranbolu‟da otel ve pansiyon yoktu, ancak Safranboluluların geleneksel 
konukseverlikleri vardı, bunu biliyordum, buna güveniyordum, gelen konukların 
barınmalarının bir sorun yaratmayacağına inanıyordum. Haklı çıktım; 
kendileriyle görüĢtüğüm hemĢehrilerimin hemen tamamı, evlerinde konuk 
ağırlamayı severek kabullendiler.  
 
  MTRE yetkilileri ile yapılan görüĢmeler sonucunda, düzenlenen 
etkinliğe ”Safranbolu Mimari Değerleri ve Folkloru Haftası” adının verilmesi ve 
30 Ağustos-05 Eylül 1975  tarihleri arasında gerçekleĢtirilmesi kararlaĢtırıldı. 
MTRE bu etkinliği 500‟ü aĢkın üyesine duyurdu. Bu duyuruda “...Safranbolu 
halkının bilinci, geleneksel kültüre verdiği değer, Safranbolu Belediyesinin bize 
cesaret veren yardımcı çabalarında da kendini ortaya koyarak, böyle bir 
haftanın gerçekleşmesine olanak sağladı...”  görüĢlerine yer verilmiĢti. 
 
    Haftanın programı seminerler, sergiler, film gösterileri, geziler 
ve folklor oyunlarını içeriyordu. Her türlü pankart, duyuru, afiĢ ve broĢür MTRE 
tarafından Ġstanbul‟da hazırlanıp Safranbolu‟ya getirildi. Safranbolu‟yu tarihsel 
ve sosyal açıdan tanıtmak amacıyla hazırladığım notlar, içine Safranbolu‟dan 
fotograflar da konularak küçük boyutlu bir broĢür halinde, konuklara dağıtılmak 
üzere MTRE tarafından bastırıldı. 
 
● SAFRANBOLULULAR, KONUKLARINI EVLERİNDE AĞIRLIYOR 
 
  Evlerinde konuk kabul edecek hemĢehrilere gönderilen anket 
formlarında evlerinde kaç kiĢiyi barındırabilecekleri, evli çift veya bekar erkek 
ya da bayan tercihleri olup olmadığı soruluyordu; anılan yanıtlara göre, 
MTRE‟nin gönderdiği listeden hangi konuğun, hangi hemĢehride kalacağı çok 
önceden belirlendi, hem ev sahibine ve hem de konuğa duyuruldu.  
 
   Konuklar arasında ĠTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı 
Prof.Dr.Doğan KUBAN, Prof.Dr. Nezih ELDEM, Prof.Dr.Mehmet ÇUBUK ve 
Doç.Dr.Metin SÖZEN baĢta olmak üzere çok sayıda üniversite öğretim üye ve 
görevlisi, Kültür Bakanlığı MüsteĢarı Prof.Dr.Emin BĠLGĠÇ  baĢta olmak üzere 
çeĢitli Bakanlıklardan üst görevlerde bulunan bürokratlar, ressam Cihat 
BURAK, HeykeltraĢ Zühtü MÜRĠTOĞLU, Ģair Arslan KAYNARDAĞ, Neyzen 
Niyazi SAYIN gibi sanatkarlar yer almaktaydı.  
 
   Ayrıca, kendilerine ait Safranbolu evleri fotograflarını 
sergileyecek olan Yıldız Teknik‟ten Yük. Müh. Mimar Reha GÜNAY ile Yük. 
Müh. Mimar Mustafa PEHLĠVANOĞLU da konuklar arasındaydı. HemĢehrimiz 
büyük folklor üstadı, Sadi Yaver ATAMAN da Safranbolu‟da bulunuyordu. 
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  Konuklar 30 Ağustos günü  geldiler; kendilerini Arslanlar Halk 
Eğitim Merkezi‟nde Belediye BaĢkanı olarak bizzat karĢılıyor, tanıĢıyor,  orada 
kayıtları yapıldıktan sonra, rehber olarak görev verilen Safranbolulu gençler, 
hazır bekletilen bir özel otomobile bindirip, kendilerini kalacakları evlere 
bırakıyor, hangi saatte gelip alması gerektiğini de sorarak ayrılıyorlardı.  
 
   Konuklar yemeklerini Arslanlar ĠĢçi Lokali‟nde yiyeceklerdi; bu 
amaçla 10 lira karĢılığı tabldot yemek çıkartılması konusunda lokal 
yetkilileriyle anlaĢmaya varılmıĢtı. Ancak uygulanamadı; ev sahipleri sabah 
kahvaltısı yaptırmadan bırakmadıkları gibi, börek ve baklava baĢta olmak 
üzere, çeĢitli Safranbolu yemekleri hazırlayarak, konuklarının öğle ve akĢam 
yemeklerinde de sofralarında bulunmalarında ısrarlı oldular. 
   
  Böylece, Safranbolu‟ya gelen kültür, sanat, tarih ve mimarlık 
alanları ile iliĢkili ya da basın ve televizyonla ilgili veya kamu kurumlarında 
görevli 200 dolayında konuğun, benzeri olmayan bir uygulamayla Safranbolu 
evlerinde ağırlanmaları sonrasında, sadece karĢılıklı etkileĢim ve iletiĢim 
ortamı yaratılmakla kalınmadı; konuklarla ev sahipleri   arasında, uzun yıllar 
devam ettirilen ve belki halen de sürdürülen dostluklar ve yakınlıklar da doğdu.   
Konuklardan kimileri, sonraki yıllarda, evlerinde kaldıkları ya da tanıĢtıkları 
Safranboluluların çocuklarının yüksek öğrenimleri ve aile  bireylerinden birinin 
hastalığı gibi sorunlarıyla da ilgilendiler ve yardımcı oldular.  
 

 
Konuklardan ünlü Ressam ve Yük.Mimar Cihat BURAK‟ın çizgileriyle,  

Cumhuriyet Gazetesi‟nde Safranbolu Evleri 

 
  Safranbolu Mimari Değerleri ve Folkloru Haftaları, daha sonraki 
yılların festivallerinde olduğu gibi eğlenceye dönük değildir; zaten adında da 
festival  sözcüğü yoktur, kültür ağırlıklıdır. Bu “Hafta”ların 1975 yılında 
düzenlenen ilkinde,  Arslanlar Halk Eğitim Merkezi‟nde Safranbolu evleri 
fotograf sergisi ile Safranbolu yapıtları rölöve sergisi, Cinci Hanı‟nda açık hava 
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heykel sergisi, Kız Meslek Lisesi‟nde Safranbolu tarihi el iĢleri sergisi gibi 
etkinliklere Safranbolu ilk kez sahne olmuĢtur. Hafta boyunca yapılan 
toplantılar, halktan kopuk, dört duvar arasında, belirli sıfatı veya niteliği 
taĢıyanların katıldığı etkinlikler de değildir. “Hafta” için bastırılan broĢür, dergi, 
pankart ve afiĢlerde ve düzenlenen sergi, panel, açık hava toplantıları ve film 
gösterilerinde tek konu, Safranbolu‟nun korunması ve buradaki kültürel 
değerlerin gelecek kuĢaklara aktarılmasıdır.  
 

 
Ġleriki yıllarda Metin SÖZEN‟in “Korumanın Başkenti” diyeceği  Safranbolu‟dan bir görünüm 

 

● SORUNLAR VE ÖNERİLER 

 
  01 Eylül 1975 Pazartesi günü Kıranköy‟de Kireççi‟nin 
Sineması‟nda  Sayın Doğan KUBAN‟ın yönetiminde düzenlenen seminerde, 
açılıĢ konuĢmamı yaptıktan sonra, Belediye BaĢkanı olarak, konuklara 
“Safranbolu kentinin mimarlık değerlerinin korunması sorunları ve Safranbolu 
Belediyesi” baĢlıklı bir bildiri sundum. Zonguldak Valisi  Nevzat AYAZ da 
toplantıya katılmıĢtı. Çok önemli konuların dile getirildiği söylenen bildirimde, 
Safranbolu‟nun 1975‟lere kadar nasıl korunduğunu, daha sonra nasıl 
korunabileceğini anlatmaya çalıĢtım. 
 
  Safranbolu sivil mimarlık dokusunun ve halk yapıtlarının 
günümüze kadar bozulmadan gelebilmesi ve korunabilmesinin nedenlerini 
açıklarken, hiçbir istila görmeyen Safranbolu‟nun hep   aynı uygarlığın 
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yerleĢtiği ve devam ederek geliĢtiği bir merkez olduğunu, kapalı bir Ģehir 
ekonomisi, gelenek ve göreneklerine sıkı sıkıya bağlı bir sosyal yaĢantıyı 
içinde bulunduğumuz yüzyılın ilk yarısının sonlarına kadar devam ettirdiğini, 
yaĢanan evlerin, kuĢaktan kuĢağa aynı aile bireyleri tarafından özenle 
korunduğunu, Safranbolu‟daki ailelerin genellikle çok çocuklu olmamalarının, 
nüfus artıĢından doğabilecek yeni konut yapımına da gereksinme 
göstermediğini, etnik yapıda da önemli bir değiĢiklik olmadığı için, Ģehir mimari 
dokusunun da özellik ve niteliklerini koruyabildiğini, bunun örgütsel ve yasal 
hiçbir çaba veya önlemle iliĢkisinin bulunmadığını anlattım. 

 
  Ancak artık değiĢen ve  baĢkalaĢan bir Safranbolu ile karĢı 
karĢıya olunduğunu, 1937 yılına kadar Ankara-Zonguldak demiryolu üzerinde 
küçük bir istasyon ve birkaç hanelik bir köy olan Karabük‟ün büyük bir ağır 
sanayi merkezi olarak Safranbolu‟ya 10 Km.  mesafede yer almasının, 
zamanla Safranbolu‟daki her türlü değiĢim ve baĢkalaĢımın nedeni ve etkin 
gücü olduğunu açıkladım. 
 
    KonuĢmamda devamla, büyük iĢ merkezi Karabük‟te konut 
gereksinmelerine çözüm bulamayanların Safranbolu‟da yerleĢmeye 
baĢladığını, eski ahĢap evlerin satıĢ bedellerinin çok düĢük olmasının ve eski 
maliklerin de betonarme evlerde oturma isteği içinde   bulunmasının, evlerinin 
el değiĢtirmesini çok kolaylaĢtırdığını, ilk nüfus sayımının yapıldığı 1927‟de 
5.218 olan Safranbolu kent merkezindeki nüfusun, doğumlarla Türkiye 
ortalamasının çok altında ve çok önemsiz bir oranda artarken, 1955 yılından 
itibaren yeni yerleĢimler sonucunda,  yeni hemĢehrilerle hızla arttığını ve 
nüfusun 1970 sayımında 12.468‟e ulaĢtığını vurguladım. 
 

         
El değiĢtiren ve pencereleri “asrileĢen !” evler 

 

   Bu oluĢumlar sonrasında,  evlerin yeni maliklerinin, kırsal kesim 
yöntemleriyle ve çoğu kez doğrudan kendi el becerileriyle yeni evlerine, yeni 
bir görünüm kazandırmak çabasına girdiklerine; önce, odalardaki “kara 
kapak”lı küçük pencerelerin yerini geniĢ “asri pencere”ler,  damlardaki oluklu 
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kiremidin yerini de Marsilya kiremidinin aldığına,  kalabalık ataerkil bir aile için 
planlanmıĢ olan evin, üst katına çıkmak için dıĢardan bir merdiven konularak 
veya içerde yapılan düzenlemelerle evin bir katında oturulurken diğer katın 
veya diğer bir bölümün kiraya verildiğine tanık olunduğunu dile getirdim.  
 
   Safranbolu evlerinin, eskiden sakinleri ile aralarındaki manevi 
bağlara ve aile değerlerine geleneksel saygı sayesinde korunurken, bundan 
böyle manevi değil, maddi bağlar ve değerler  ön plana çıktığı için, Safranbolu 
evlerini korumada artık baĢka araçlara, örgütsel çabalara ve yasal yöntemlere 
gereksinim bulunduğuna değindim. 
 
  Ancak bunların da, tek baĢına yeterli olamayacağını; kent 
halkının koruma bilinci kazanması,  evlere iliĢkin değer yargılarının değiĢmesi 
sağlanmadıkça baĢarı kazanılamayacağı için, Safranbolu‟da ilgili kamu 
kuruluĢları tarafından demonstratif nitelikte restorasyonlar yapılmasının yararlı 
olacağını, hemĢehrilerimin böylece somut örnekleri görerek, haklarında bir 
yaptırım uygulanmasına gerek kalmaksızın, kendilerinin de aynı yöntemi 
benimseyebileceklerini, evlerin tamamının dar ve sabit gelirlilere  ait olması 
nedeniyle, pahalı restorasyonların altından kalkılamayacağını da belirttim. 
 
  En önemlisi, Safranbolu‟nun korunması konusunda “katı 
davranılmaması” gerektiğine özellikle iĢaret ederek; “bir kent ne kadar mimari 
değere sahip olursa olsun, ne kadar tarihsel bir önem taşırsa taşısın, sadece 
dışardan görmeğe gelenlerin hoşlanacakları bir görünüm içinde kalmağa 
mahkum olmamalıdır; o kentte yaşayanlar da yaşantılarından hoşnut 
olabilmelidirler. Bu nedenle, evinin önüne ve yakınına kadar motorlu 
araçların ulaşmasını sağlayacak genişlikte şehir içi yolu, araçların park 
etmeleri için bir kaç alan ve düzensiz Arnavut kaldırımı yerine düzgün yol, 
Safranboluluların başlıca özlemlerindendir. Bu özlemin gerçekleşmesi için 
birkaç yapının gözden çıkartılarak, yol ve meydana kalbedilmesi 
Safranbolululara çok görülmemelidir.” demek gereğini de duydum. 
 
  Bu görüĢlerim, seminer sonrasında özel sohbetlerde tartıĢma 
yarattı. Safranbolu‟da araç trafiği ne kadar yoğunluk kazanabilir, otopark 
alanlarına ve yol geniĢletmelerine ne gerek var diyenlere Ģiddetle karĢı oldum, 
daha sonraki uygulamalarda da o görüĢlerin değil, kendi gözlemlerimin 
gereğini yerine getirmeğe çalıĢtım. Sadece Arnavut kaldırımı konusunda haklı 
olamayacağımı bir süre sonra anlamıĢ olduğumu belirtmeliyim.  
 
   Düzenlenen seminerde diğer konuĢmacılar da tarihsel çevre 
korumacılığına iliĢkin olarak, yurt dıĢından da çeĢitli örnekler  içeren  bildiriler 
sundular. Geceleri   Arslanlar‟da korumaya iliĢkin DĠA ve çeĢitli film gösterileri 
yapıldı;  ayrıca Yörüklü emekli öğretmen Ali Rıza BAYKAL tarafından 
hazırlanan ve yönetilen, Safranbolu‟nun halk oyunlarını ve düğün adetlerini 
içeren programlar düzenlendi. Hikmet OĞUZ, Ġsmail PĠġĠCi, Ulvi YURTERĠ gibi 
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usta oyuncular, konuklara ve Safranbolululara, Safranbolu oyunlarını tanıttılar. 
Konuklara Bulak Köyü ile Kastamonu gezdirildi. 
 

● SAFRANBOLU’DAN  İLK İZLENİMLER,  İLK YAYINLAR  

 
  Safranbolu Mimarlık Değerleri ve Folkloru Haftası‟na katılan 
konukların Safranbolu hakkında   çok iyi izlenimler edindikleri öğrenildi. 
Konuklar ayrılırken olumlu görüĢlerini özellikle dile getiriyorlardı. 
 
   Bu arada Doç.Dr. Metin SÖZEN‟den aldığım 17.09.1975 tarihli, 
Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü antetli mektupta, 
 
    “..Bütün kent adına sizin kişiliğinizde simgelenen büyük 
konukseverliğe, bizler kadar katılan bütün konuklar da söyleyecek söz 
bulamıyorlar. Bu günlerde İstanbul‟un kültür, sanat ve bilim  çevrelerinde 
konuşulan en ilginç konu Safranbolu. Bu bizler için doğrusu yadsınmayacak 
bir olay. Herkes kendince bir şeyler yazarak yayın organlarına gönderiyorlar. 
Her gün Enstitü‟ye çeşitli yerlerden telefonlar, yazılar geliyor. Bunlar belirli bir 
etki alanının yaratıldığını gösteriyor” deniyor; Sayın SÖZEN aynı mektubunda,  
Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu‟ndan Safranbolu için 
gerekli kararların çıkarılmasının istenildiğini de ayrıca bildiriyordu 
 
   Ayrıca, Safranbolu‟dan dönen konukların adıma gönderdikleri 
çok sayıda mektup ve biri aĢağıda yer alan kartlarda da, hep Safranbolu‟yu 
görmekten duyulan memnuniyet ve iyi izlenimler dile getiriliyordu. 
 

 
. Ünlü HeykeltıraĢ Zühtü MÜRĠTOĞLU‟ndan gelen kart 
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  Ġlk Safranbolu Haftası sonrasında, yerel ve  ulusal basındaki 
Safranbolu‟ya iliĢkin haber ve yorumlar dıĢında, MTRE „nin Nisan/1976 tarihli 
Bülten‟i ile Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu‟nun Temmuz-Ağustos/1976 
tarihli Belleten‟i tümüyle Safranbolu ile ilgili çeĢitli makale, inceleme, öneri ve 
görüĢlere tahsis edilmiĢ; ayrıca Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi‟nin Bahar/1976 tarihli Dergisi‟nde de Safranbolu bilimsel bir 
incelemeye konu olmuĢtu. 
 

 
2 inci Safranbolu Mimari Değerleri ve Folkloru Haftası‟nda  izleyicilerden bir grup 

(06-12 Ağustos 1976) 

 

● BİLİM ADAMLARI HALKIN ARASINDA 

 
  06-12 Ağustos 1976 tarihleri arasında düzenlenen 2. Safranbolu 
Mimari Değerleri ve Folkloru Haftası‟nda ise koruma olayının, halk ile bilim 
adamları ve uzmanlar arasında tartıĢma konusu yapılması çok ilginçti. 
 
    Binlerce kiĢinin katılımıyla, açık havada,  Arslanlar top 
sahasında, geceleri düzenlenen toplantılarda, “Koruma nedir?”, “Safranbolu 
niçin korunmalıdır?” sorularının yanıtlarını, Safranbolulular, koruma olayının 
bilim alanındaki öncüleri,  Prof.Dr. Doğan KUBAN ve Doç.Dr. Metin SÖZEN 
baĢta olmak üzere, en yetkili ağızlardan öğrendiler;   Üniversite öğretim üyeleri 
kürsülerinde değil, halkın arasındaydı; bilimsel terminoloji ile değil, halkın 
anlayacağı sözcüklerle konuĢuyorlardı. 
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   Ġkinci hafta sırasında Çengelköy  Kuleli Askeri Lisesi Öğretmeni 
Feridun ve Tuğan SARAÇOĞLU‟nun Karacaahmet Mezar TaĢları, Anadolu 
Keseleri, Anadolu Çorapları sergileri ile Ġstanbul‟un Tarihi Sokakları adlı yağlı 
boya sergisi, Reha GÜNAY‟ın Edirne Selimiye Camii Fotograf Sergisi açılmıĢ, 
Yörük‟lü emekli Öğretmen Ali Rıza BAYKAL‟ın senaryosunu hazırladığı ve 
kendisinin de katıldığı Safranbolu erkekler düğün adetleri gösterisi gece açık 
havada, Arslanlar top sahasında yapılmıĢ, Safranbolu türküleri tanıtılmıĢ, film 
gösterilerinde bulunulmuĢ ve Yörük köyü konuklara gezdirilmiĢtir.  
 
   Bu arada Arslanlar top sahasındaki, Reha GÜNAY‟ın DĠA 
gösterilerinden, Safranbolulular, Saraybosna ve Mostar gibi eski Türk-Osmanlı 
kentlerini tanımak ve bu kentleri, sanki kendi kültürlerinin ürünüymüĢ gibi 
Yugoslavların nasıl koruduklarını öğrenmek olanağını da bulmuĢlardı. 
 

● “MİMARİ MİRAS TOPLUMUNDUR” 

 
  Ġkinci Safranbolu Haftası sırasında yaptığım konuĢma,  büyük 
yankı yaratmıĢ; Mimarlık Odası‟nın yayın organı “Mimarlık Haberler Dergisi”nin 
11.08.1976 tarihli sayısında “Mimari Miras Toplumundur” baĢlığı altında 
tamamı yayınlanmıĢtı. Bu arada Cumhuriyet Gazetesi‟nin 26.08.1976 tarihli 
nüshasında, “Safranbolu‟da bir kültür girişimi” baĢlığı altında yayınlanan ve 
Kemal ÖZER tarafından kendisiyle yapılan söyleĢide  Doç.Dr.Metin SÖZEN, 
aynı konuĢmamın Ģu bölümüne aynen yer vermiĢti.  
 

  “Bir tarihsel ve mimari mirasa sahip isek, 
sahip kalmakta devam etmek istiyorsak, bu 
mirası korumak amacımız ise, korumanın 
gerektirdiği   giderleri. bol parasal kaynaklara 
sahip olmakla karşılayabiliriz. Bu kaynaklar kişisel 
kaynaklar olamaz. Mimari miras konusu yapıt 
özel mülkiyet hukukuna bağlı olsa dahi, geniş 
ölçek içersinde toplumun olmak gerekir. Her özel 
yapıt, onu yapan veya yaptıran kişinin değil, o 
kişinin yaşadığı dönem toplumunun nitelik ve 
özelliklerini yansıtır. Safranbolu‟da değer 
verdiğimiz şu veya bu eve, filan veya falan 
oğullarının mirasıdır demiyoruz; eski Türk-
Osmanlı döneminin mirasıdır diyoruz. Şu halde 

korumanın gerektirdiği giderleri karşılamada, parasal yönden kişisel kaynaklar 
değil, toplumsal kaynaklar bulmak zorunluluğu ile karşı karşıyayız.” 
 
  KonuĢmamın bu bölümünü Sayın SÖZEN, Ġstanbul Devlet 
Güzel Sanatlar Akademisi tarafından 24-28 Ekim 1977 tarihleri arasında 
düzenlenen Ġstanbul Sanat Bayramı, 2000 Yılına Doğru Sanatlar 

.Metin  SÖZEN 
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Sempozyumu‟nda sunduğu, “Kültürel Verilerin Değerlendirilmesinde Geleceğe 
Dönük Bir Örnek: Safranbolu” baĢlıklı bildirisinde de yinelemiĢti. 
 

 
Safranbolu Mimarlık Değerleri ve Folkları Haftalarından birinde Halk Eğitim Merkezi‟nde  

(eski Halkevi binası) yapılan halka açık bir toplantı 
Masada oturanlar soldan sağa; Metin SÖZEN, Reha GÜNAY,Doğan KUBAN, Kızıltan 

ULUKAVAK, arkada sol baĢta oturan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa UZUN.  
 

  2 nci Safranbolu Haftası sırasında Avusturyalı çok ünlü Türkolog 
Profesör Andreas TĠETZE ile A.B.D. Indiana Üniversitesi öğretim üyesi, 
halkbilimi uzmanı  Ġlhan BAġGÖZ de Safranbolu‟ya gelmiĢlerdi. Köpekleriyle  
birlikte,  Necati SAĞLAM‟a konuk olan Sayın TĠETZE‟nin Türkçeyi, Türklerden 
daha düzgün konuĢması ve  Sayın BAġGÖZ‟ün de “Halkbilimi‟nde Ev” konulu 
bir konferans vermesi, bu haftanın ilginç anılarındandır.  
 
  2 nci Safranbolu Haftası‟nın bir diğer ilginç anısı da,  üniversite 
öğretim üyeleri ve kimi konuklar için verdiğim öğle yemeğine çağrılı olan 
Zonguldak Valisi  Nevzat AYAZ‟ın zamanında yetiĢememesi, konukları saat 
12.00‟den itibaren yemek masasında bekleterek, çaresiz, saat 13.30‟da yemek 
servisini baĢlattıktan sonra saat 14.00‟e doğru gelebilmesiydi.  
 
   Sayın Vali, Bartın üzerinden geldiğini ve yol üzerindeki ilçelere 
de uğradığını bildirerek mazeretini açıklarken, araya giren Prof.Dr.Ġlhan 
BAġGÖZ‟ün “gelmeseniz de olurdu; Belediye Başkanı sizin yokluğunuzu 
aratmadı” diyerek, kendilerine değer verilmezmiĢcesine bekletilmiĢ olmaktan 
dolayı sitemde bulunur biçimde konuĢması, Sayın Vali‟yi rahatsız etmiĢ; ben 
de arada kalarak, övülmeme   nezaketen teĢekkür  bile edememiĢtim.  
 
   Kültürel ağırlıklı haftalar düzenleniyor, ancak Safranbolu‟nun 
korunmasına yönelik somut uygulamalar bir türlü baĢlamıyordu. Cumhuriyet 
Gazetesi‟nin “Tartışma” sayfasına gönderdiğim ve gazetenin 07.09.1976 tarihli 
nüshasında yayınlanan “Tarihsel Çevre ve Safranbolu” baĢlıklı makalemde, 
Safranbolu‟nun korunması sorunlarına değindikten sonra, makalemi “İlerde 
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mimari değerlere sahip Safranbolu gibi bir kentimiz vardı, ne yazık ki 
koruyamadık diye dövünmek ve yakınmak istenmiyorsa daha fazla 
gecikilmemelidir. Çünkü günümüze kadar, dede yadigarı ve baba mirası olarak 
kişisel çabalarla korunabilmiş Safranbolu evlerini ve tarihsel çevreyi korumağa, 
her kentimizde olduğu gibi, Safranbolu‟da da sosyal değer yargılarının 
değişmesi ve ekonomik baskılar sonucu, bundan sonra, kent halkının da, 
belde yönetiminin de gücü yetmeyecektir” diyerek bitiriyor ve alarm zillerini 
çalıyordum. Bu makalem dıĢında,  2 nci haftanın sonunda ulusal basında, 
haber, makale ve yorum olarak Safranbolu‟nun ilkine göre çok daha geniĢ 
biçimde yer aldığına da değinmeliyim 
 

● BİLİMİN  HALKA YAYILMASI SEMİNERİ VE ÜNLÜ DOKTORLAR 

 
   06-12 Ağustos 1977 tarihleri arasında düzenlenen 3 üncü 
Safranbolu Mimari Değerleri ve Folkloru Haftası sırasında, Belediye BaĢkanı 
değildim, 5 Haziran 1977 tarihinde yapılan milletvekilliği genel seçimleri için 
görevimden istifa etmiĢ, seçimi kaybettikten sonra da, Aralık/1977‟de yapılan 
yerel seçimlerde yeniden seçilinceye kadar avukatlık yapmıĢtım.   
 
    3 üncü Hafta‟da da çeĢitli sergiler düzenlenmiĢti. Bunlar 
arasında, Y..Mimar Reha GÜNAY‟ın kayınpederi, Doğum ve Kadın Hastalıkları 
uzmanı Prof.Dr. Kazım ARISAN‟ın Suluboya Resim Sergisi, Kemal ELKER‟in 
Eski Türk Ebruları Sergisi, Salih KALAFATOĞLU‟nun Safranbolulular Gözüyle 
Safranbolu Fotograf Sergisi  vardı. Ayrıca, Reha GÜNAY da, Bulgaristan‟da, 
Filibe kenti ile ilgili koruma örneklerini içeren bir DĠA gösterisi sunmuĢtu.   
 
  Bu haftaya en ilginç katılımı, Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa 
Tıp Fakültesi yapmıĢ, baĢta  öğretim üyeleri Doç.Dr.Nurettin SÖZEN (1) ve 
Doç.Dr.Selçuk EREZ olmak üzere, çeĢitli uzmanlık dallarından hekimlerle 
“bilimin halka yayılması semineri”ni gerçekleĢtirmiĢler, halk sağlığı hakkında 
konuĢmalar yapmıĢlar, beraberlerinde getirdikleri tıbbi araç ve gereçlerle 
Safranboluluların sağlık sorunlarıyla da ilgilenmiĢlerdi. Ġstanbul Ġktisat 
Fakültesi‟nden “Asya  üretim tarzı” görüĢüyle tanınan Prof.Dr. Sencer 
DĠVĠTÇĠOĞLU da, bu Hafta sırasında gelen konuklar arasındaydı. 
 
  Ayrıca Hafta‟ya katılan en yaĢlı ve aynı zamanda çok  ünlü 
konuk Ord.Prof.Dr.Süheyl ÜNVER‟in, “Safranbolulu Hattat Mehmet Efendi ve 
Eserleri - Safran ve Önemi” baĢlıklı konferansı da çok ilgi çekiciydi. Öte 
yandan T.Turing ve Otomobil Kurumu tarafından yaptırılan belgesel filmlerin   
gösterileri de programlanmıĢtı.  Süha ARIN yapımı “Safranbolu‟da Zaman” 
dıĢında, yine Sayın ARIN tarafından yapılan “Hattilerden Hititlere” ve “Midas‟ın 

                                                 
  (

1
) 1989-1994 dönemi Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanı olup;  

 03 Kasım 2002 seçimlerinde Sivas Milletvekili seçilmiĢtir. 
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Kulakları” ile Ali ULVi-Levent DÖNMEZ yapımı “Piri Reis‟in Haritası” 
belgesellerini görmek olanağı bulunmuĢtu. 
 

● FARKLI GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELER 

 
  Safranbolu halkının  çoğunluğu ile yerel ve ulusal basının  
büyük bölümü, Safranbolu‟nun 
kültürel değerlerine sahip 
çıkılarak korunmasına ön ayak 
olanlardan yana olmakla 
beraber, “Düzenlenen bu 
hafta‟lar neye yarar? 
Safranbolu‟nun kültür ve 
folklorunu tanıtmak ne 
kazandırır?” diyenlerin yanı 
sıra, bir siyasal parti adayının 
11 Aralık 1977 Belediye 
BaĢkanlığı seçimi için 
hazırladığı bildiride, yanda 
görüleceği üzere, “Anıtlar 
Yüksek Kurulu Kararını 
tanımayacağım, Hemşehrilerim   
ister apartman yapsın, ister 
gökdelen”  vaatlerinde de 
bulunulabiliniyordu. .  
 
  Bu görüĢlerin, halk 
arasında yandaĢları;  yerel ve 
ulusal basında  köĢe yazarları 
vardı. Örneğin, 3 üncü Hafta‟ya 
ilk kez katılanlardan Ġstanbul 
Ġktisat Fakültesi öğretim üyeleri 
Gülten ve Haydar KAZGAN‟lar ile yazar Oktay AKBAL Safranbolu‟nun 
korunması olayına değiĢik yaklaĢımlar sergilediler.  
 
   Sayın KAZGAN‟lar Bağlar Bölgesi‟nde evinin bahçesini 
parselleyip, baĢkasına satmak olanağı bulamayanların mağdur olduklarını ve 
bahçelerini sadece fasulye ekerek değerlendirmeye mahkum bulunduklarını 
söyleyerek, olaya sadece ekonomik açıdan bakıyorlar; Sayın AKBAL da, 
Cumhuriyet Gazetesi‟nin 17-18 Ağustos 1977 tarihli nüshalarında yayınlanan 
iki makalesinde, Ġstanbul ġehzadebaĢı‟ndaki çocukluğunu geçirdiği konaktan 
bahisle, ahĢap binalardaki yaĢam koĢullarının zorluğunu dile getiriyor, 
1930‟larda hepsi ahĢap olan ġehzadebaĢı‟ndaki binaların hiç birinin 
kalmadığını, Safranbolu‟daki evlerin, sokakların, çarĢıların da yok olup 
gideceğini ileri sürüyordu.  
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   Bu makalelerdeki görüĢleri  Yük.Müh.Mimar Yavuz ĠNCE, 
Safranbolu‟yu Koruma Derneği BaĢkanı sıfatıyla, Safranbolu‟yu korumaktaki 
amaçları açıklayıp, baĢarılı olunacağı inancını özellikle vurgulayarak, tutarlı ve 
gerekçeli biçimde yanıtladı; açıklamaları aynı gazetenin 28.09.1977 tarihli 
nüshasında yayınlandı. 
 

● ANITLAR YÜKSEK KURULU KARARI VE TARTIŞMALAR 

 
  Kimi olumsuz yaklaĢımlara karĢın, Safranbolu‟nun 
tanınmasında ve korunması amacına yönelik geniĢ ve etkin bir kamuoyu 
oluĢmasında üç yıl arka arkaya yapılan  kültür haftalarının çok büyük etkisi ve 
katkısı oldu.  Bu “Hafta”lar yerinde bir deyimle, tanıtılmanın, tanınmanın ve 
korunmanın temel taĢlarını oluĢturdu.  
 
   Bu arada, özellikle 2 nci ve 3 üncü Hafta‟lar sonrasında bir dizi 
kararlar ve uygulamalar gündeme girdi. Bunların en önemlisi   Gayrimenkul 
Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu‟nun 08 Ekim 1976 tarihli kararıdır. Bu 
kararla, Safranbolu için koruma ve geliĢtirme planı yapılıncaya kadar geçecek 
süre içinde uygulanmak üzere, “yapılanma koĢullarına” iliĢkin bir dizi ilke ve 
kurallar getirildi.  
 
  Bağlar bölgesindeki parsel geniĢliği dıĢında, Anıtlar Yüksek 
Kurulu‟nun Safranbolu‟ya yaklaĢımı genelde çok olumluydu. Örneğin, belirli 
nitelikteki onarımlar için bu Kurul‟un kendi adına yetkili olmak üzere 
Safranbolu‟da bir “yerel örgüt”ü görevlendirmesinin ve bu örgütün Belediye 
Ġmar MüĢaviri Yük.Müh.Mimar Baran ĠDĠL, Safranbolu„nun korunma olayına 
büyük ilgi ve katkısı olan Yük.Müh.Mimar Yavuz ĠNCE ile Belediye 
Mühendisinden oluĢmasının büyük kolaylık ve yararı görüldü.  
 
   Dana sonraki yıllar böyle bir olanaktan yoksun kalındığı, her 
konuda Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu‟ndan önce 
yetkililerin Safranbolu‟ya geliĢlerinin, arkasından da verilecek kararın uzun 
süre beklenildiği dikkate alınırsa, yerel örgütün önemi daha iyi anlaĢılır. 
 
     Ancak, Anıtlar Yüksek Kurulu kararında, Bağlar‟da parsel 
geniĢliğinin en az 2.000 m2 olarak öngörülmesi büyük tepkilere ve tartıĢmalara 

yol açtı. Parti içi 
muhaliflerimin bu konudaki 
olumsuz söylemleri ve 

bunlardan birinin sahibi olduğu  ÖzgörüĢ Gazetesi‟nin, yukardaki 03.10.1977 
tarihli nüshasında da görüldüğü üzere yerel gazetelerdeki “ambargo” biçiminde 
değerlendirmeler içeren yayımlar etkili oluyordu.  Belirli bir  kesim tarafından 
sürekli aleyhimde bir olgu olarak iĢlenen ve aslında benim de doğru 
bulmadığım Bağlar‟daki parsel geniĢliğine iliĢkin 2000 m2 kuralını değiĢtirmek 
için büyük uğraĢlar vermek zorunda kaldım.  
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  Ağustos/1977‟de yapılan 3 üncü 
Safranbolu Haftası‟nda, aynı zamanda 
Anıtlar Yüksek Kurulu Üyeliği görevinde de 
bulunan Prof. Dr. Doğan KUBAN‟la 
Bağlar‟da “Curtlar‟ın havuzu” baĢında 
yaptığımız ve yandaki 22.Eylül 1977 tarihli 
Günaydın Gazetesi‟nde yer alan TV 
programında da görüleceği üzere, aynı 
günün akĢamı saat 19.20‟de televizyonda  
yayımlanan söyleĢide, özellikle Bağlar‟daki 
parsel geniĢliğinin 2.000 m2 olması 
kuralının değiĢtirilmesi üzerinde durdum.  
 
  Daha sonraları, ifrazlarda Bağlar‟da 
parsel geniĢliğinin, en az 1.000 M2 olması 
yönünde karar değiĢikliği sağlandı.(2)  
 

 
Prof.Dr. Doğan KUBAN‟ ile Kızıltan ULUKAVAK 

Televizyonda, Bağlar‟da parsel geniĢliğini tartıĢıyor  (22.09.1977) 
 

  Anıtlar Yüksek Kurulu‟nun Safranbolu‟ya iliĢkin koruma kararını 
aldığı 1976 yılından çok önce, Safranbolu’nun Ġller Bankası’na yaptırılmıĢ bir 
imar planı vardı ve 6 ayrı plan önerisi arasında, Prof. Dr. Gündüz ÖZDEġ’e ait 

                                                 
 (

2
) 2863 sayılı yasaya  göre yetkili kılınan TaĢınmaz Kültür Varlıkları Yüksek Kurulu, 

1985 yılında ifraz koĢullarını daha da hafifleterek, 800 M
2
‟ye indirdi. 
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olanı beğenilmiĢ, 1968 yılında Ġmar Ġskan Bakanlığı’nca onaylanarak yürürlüğe 
girmiĢti. Bu planda da Safranbolu’yu koruma gereği üzerinde duruluyordu. 

 
    Ancak Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Kurulu’na göre bu 
plan, Safranbolu’yu korunmada yeterli olamayacağı için, koruma amaçlı bir 

plana ve bu plan hazırlanana kadar, ”geçit dönemi” koĢullarını belirlemeye 
gereksinim duyulmuĢtu. Ayrıca, mevcut planı Sit bölgesi dıĢındaki alanlarda, 
örneğin Hastarla’da yapılaĢmalar için uygun düzenlemeler içermemekteydi.  

 
  Bu nedenlerle, koruma olayı henüz hız kazanmadan ve gerekli 
koruma kararları alınmadan önce, 1968 onay tarihli mevcut imar planında 
değiĢiklik öngören yeni düzenlemelere gidilmesi ve bu amaçla Ġller 
Bankası‟nca Yük. Müh. Mimar Baran ĠDĠL’e ihale olunan plan değiĢikliğinin, 
Ġmar Ġskan Bakanlığı’nca 1975 yılında onaylanması çok yararlı oldu. Kıranköy 

ile Bağlar arasında, Emek Mahallesi çevresi dahil, tüm yerleĢim alanları, Sayın 
ĠDĠL’e yaptırılan imar planının kapsamındaydı. Eskiler korunurken, yeni 
yerleĢim alanı olarak seçilen Hastarla’da, SSK kredilerinden yararlanıp, bir 

kooperatife üye olarak kargir evlerde oturmak isteyenlerin bu arzularına ve 
böylece yeni bir kentin doğumuna, eĢzamanlı olarak olanak hazırlandı. 
 
   Aslında halkın, doğru veya yanlıĢ toplu konutlarda, kaloriferli 
dairelerde oturma istem ve özlemine  set çekmek mümkün değildi. Sit alanı 
dıĢında, korunan bölgenin uzağındaki alanlarda, Safranbolu‟da kagir 
yapılanmaya izin verilmesi bir zorunluluktan kaynaklanıyordu; bu uygulama, 
tarihsel çevrenin korunmasına da  önemli ölçüde yardımcı oluyordu.(3)  
 

● EVLER KORUNMALI, İNSANLAR UNUTULMAMALI 

    
  Sanat, tarih ve mimarlıkla iliĢkili kimi çevreler, kentlerin 
korunmasında tüm yapıların ve sokakların olduğu gibi, dondurulmuĢcasına 
bırakılması görüĢ ve özlemindedir.  Bu tutucu ve nostaljik anlayıĢlarından hiç 
ödün vermezler. Korunan kentte yaĢayanların, korunan evlerde barınanların 
çok haklı yakınmalarına kulaklarını tıkarlar. Ancak, kendileri aynı konumda 
olsalar, farklı davranıĢlar sergileyeceklerinden de kuĢku duyulmaz.  
 
   Dolayısıyla, bu teorik görüĢlerin olduğu gibi benimsenip, pratikte 
bütünüyle uygulanma olanağı yoktur.  Nitekim, Safranbolu korunurken hiç bir 
yapıya dokunulamaz, hiç bir eski ev yıkılamaz gibi tutucu bir anlayıĢtan uzak 
durmaya  özellikle özen gösterildi. 

                                                 
  (

3
) En son “Müzekent Safranbolu” Gazetesinin Ocak-ġubat-Mart/2004  tarihli 

sayısına gönderdiği “okuyucu mektubu”nda Yük.Müh.Mimar Yavuz ĠNCE‟nin de, Dibekönü ve 
Köyiçi‟nde yapılan düzenlemeler ile Hastarla‟daki yeni yerleĢimleri  ve Beybağı‟nda Asmaz 
bahçesi‟nden açılan yeni yolu eleĢtirdiği görülmüĢtür. Safranbolu‟nun korunmasında çok değerli 
yardım ve katkıları yadsınamayacak boyutlarda olan ve Ġstanbul‟da yerleĢmiĢ bulunan  Sayın 
ĠNCE‟nin, zamanında, aynı sözcüklerle hiç değinmediği yakınmalarını, aradan 30 yıl geçtikten 
sonra dile getirmesini anlamak da, paylaĢmak da olanaklı değildir. 
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   “Tarihsel kentler korunmalıdır, ancak, insandan arındırılarak,  
arkeolojik kalıntılar gibi korunmamalıdır; içinde yaşanmakta olan bir kentin 
korunması söz konusu olduğundan, orada yaşayanları, çağdaş yaşam 
koşullarından tümüyle yoksun bırakmamak  başlıca amaç olmalıdır” gerçeği, 
hiçbir yerde olduğu gibi Safranbolu‟da da göz ardı edilemezdi.  
 
   Kent içi ana yolların, iki büyük motorlu aracın yan yana geçiĢine 
olanak verecek biçimde geniĢletilmesi, gereken yerlere otopark alanları ve 
meydanlar açılması için kamulaĢtırmalara giriĢilmesi, hep bu amaç ve 
anlayıĢın gerçekleĢtirilmesine yönelik uygulamalardır.  
 
   Tüm bunlar, Safranbolu’da eskiyi korurken güncel yaĢamın 

gereklerinin göz ardı edilmemesindendir; çok katı bir korumanın ve  halktan 
kopuk bir korumacılığın baĢarı Ģansının olamayacağının bilinmesindendir.  
Bugün koruma bağlamında maya tutmuĢsa,  uygulamalara bu tutum ve 
anlayıĢın egemen olmasındandır. 
 
  Ancak mayanın geç tuttuğu da bir gerçektir. Maya daha önce 
tutturulabilmeli ve eski ev sahipleri kamusal ve toplumsal kaynaklardan 
yararlanarak evlerini daha kolaylıkla koruma olanaklarına kavuĢabilmeliydiler. 
Bu olumsuzlukta, Safranbolu‟ya özgü olanların yanında, kimi çevrelerin 
Safranbolu‟yu koruma sürecini belirli bir noktaya taĢımadan, baĢka yörelere 
önem ve öncelik vermelerinin etkisi göz ardı edilemez.  
 
    Bu yüzden, 12 Eylül 1980 Harekatıyla birlikte Belediye 
BaĢkanlığı‟ndan ayrıldıktan sonra da, her fırsatta ve olanak bulduğum her 
platformda bu konudaki olumsuzluklara değinmeyi görev bildim. Örneğin, 1990 
yılında  yapılan Safranbolu Haftası sırasında,  Kıranköy‟deki Özer 
Sineması‟nda düzenlenen, Prof.Dr. Metin SÖZEN‟in yönetimindeki panelde 
yaptığım konuĢmada, Safranbolu‟nun koruma olayında yalnız bırakıldığına, 
baĢka kentlerin öne geçtiğine değinerek tarizlerde bulundum, aradan geçen 15 
yılın tamamının kazanç yılları olması gerekirken kayıp yıllara dikkati çekmeğe 
çalıĢtım. Saatin 12‟ye çeyrek kaldığını, daha fazla beklemeye, Safranbolu 
evlerinin de, sahiplerinin de tahammülünün kalmadığını belirttim.  
 
   Ayrıca  aynı yıl, Milliyet Gazetesi‟nin 09 Aralık 1990 tarihli 
nüshasında, “Düşünenlerin Düşüncesi” sütununda yayınlanan, “Kentsel Sit 
Kararları” baĢlıklı makalemde, kentsel sit kararlarının, sadece sit alanındaki 
yapılaĢmayı dondurmakla yetindiğine, bu alanı viran görünümden kurtarmayı 
amaçlayan önlemleri ve olanakları beraberinde getirmediğine değinerek, 
 
    “Sit alanında eski bir eve sahip olmanın ve günün 
gereksinimlerine cevap verir yenilikleri içeren onarımı yapılmadan orada 
barınmanın,  kişisel açıdan sürekli bir hoşnutsuzluk nedeni olduğu 
unutulmamalıdır. Sadece koruma kararı alınmakla taşınmaz kültür varlıklarına 
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sahip çıkıldığı sanılmaktadır. Oysaki, öncelikle bu taşınmazların sahiplerine 
sahip çıkılmalı ve kendilerine uygun koşullarla parasal destek sağlanmadıkça, 
korumanın gerçekleşmeyeceği kabullenilmelidir.” 
 
    demek suretiyle, koruma olayının toplumsal ve kamusal açıdan 
önem ve ağırlığını vurgulamayı amaçladım 
 

● SAFRANBOLU HAFTALARINDAN YANSIYANLAR 

 
  Safranbolu, Türkiye‟den sonra,  dünya kamuoyunun gündemine 
girmekte de gecikmedi. Reha GÜNAY‟ın “Safranbolu Evleri Fotograf Sergisi” 
önce Ġstanbul Galatasaray‟daki Yapı Kredi Bankası galerisini süsledi; sonra 
1977 Ġlkbaharında UNESCO‟da  Paris‟te gösterime girdi.  Ardından 1977-1978 
yıllarında Avrupa‟da aynı sergiye, Londra, Münih, Kopenhag ve Stokholm gibi 
merkezler ev sahipliği yaptılar.  
 

 
Reha GÜNAY ve  Paris‟te açtığı “Safranbolu Evleri Fotograf Sergisi”  

 broĢürünün kapağından bir kesit 
 

   Ayrıca ressam Necdet KALAY, 24.09.1977‟de Safranbolu 
Evleri‟nden oluĢan tablolarını Ġstanbul‟da sergiledi. Mimar Ahmet ERTUĞ‟un 
fotograf sergisi, “Yöresel Mimari-1 Safranbolu” adıyla 22 Mart 1978‟te 
Ankara‟da Alman Kültür Merkezi‟nde, zamanın Turizm ve Tanıtma Bakanı 
Alev ÇOġKUN tarafından açıldı. AçılıĢ töreninde Belediye Meclis Üyesi 
Mustafa ULUÇINAR‟ın Ankara‟da yüksek öğrenimin gören kızı Hüsnüye ile 
Bağlar Ġlkokulu öğrencisi kızım Tansu, Safranbolu‟nun tefebaĢ giysileriyle, 
konuklara Safranbolu lokumu ikram etti. 
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  Safranbolu Haftaları ile ilgili olarak basında, radyo ve 
televizyonda yer alan yayınlar büyük ilgi odağı oluĢturmuĢtu. Gazete ve 
dergilerde Safranbolu‟ya iliĢkin yazıların baĢlıkları ilginçti: Çelik GÜLERSOY, 
“Karanlıkta Bir   Işık,  Doğan KUBAN ”Safranbolu‟yu Niye Korumalı” ve 
“Safranbolu Olayı”, Metin SÖZEN “Yaşamın Sınırları Daralıyor”, Salih SUN, 
“Tarihin Canlı Kaldığı Kent”, Kemal ÖZER “Kültür Girişimi”, Arslan 
KAYNARDAĞ “Kültürel Değerleri Koruma Örneği”,  Zeynep ORAL ”Bir 
Başkadır Safranbolu Evleri”, Feridun AKOZAN “Geçmişimiz İçin Bir Gelecek, 
Korumaya İnançlı İnsanların Kenti”, Kasım ġENOL “Yaşayan Tarih”, Vedat 
Nedim TÖR “Safranbolu‟daki Evlerin Dersleri” gibi baĢlıklar altında, 
Safranbolu‟nun korunmasıyla ilgili görüĢlerini kamuoyuna sunuyorlardı.            
 
  Radyo ve televizyonda ise, sadece Safranbolu‟daki mimarlık 
değerlerine değil, Safranbolu‟nun folkloruna  ve sosyal yaĢantısına; gelenek 
ve göreneklerine iliĢkin yayınlar da yapılıyordu. Örneğin, bu konularda Avukat 
ġemsettin AYKOL‟la yapılan ve radyoda birkaç gece arka arkaya yayınlanan 
çok ilginç bir söyleĢide bulunuldu. Büyük ney ustası Niyazi SAYIN‟ın, ilk 
Safranbolu Haftası‟nda, bir benzeri herhalde olmayacak biçimde açık havada, 
Arslanlar‟da verdiği unutulmaz ney konserinden sonra, “biz buraya mimari yapı 
görmeye gelmiştik, oysa onlardan daha güzel, daha yüce bir yapıyla, insani 
yapıyla karşılaştık” demesi kıvanç ve mutluluk yaratmıĢ; Milliyet Sanat 
Dergisi‟nin 19 Eylül 1975 tarihli sayısında da, Arslan KAYNARDAĞ, Sayın 
Neyzen‟in düĢüncelerini   tüm konukların paylaĢtığını açıklamıĢtı. 
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   Bu arada Türkiye‟de Safranbolu evleriyle   birlikte, eski evlere 
olan ilgi de artmıĢtı. Nitekim 1978 yılında PTT, yukarda görüleceği üzere,  
“Geleneksel Türk Evleri Anma Serisi” adı altında, 1 liradan 8 liraya kadar 
değer taĢıyan  5 puldan oluĢan bir seriyi, 21.11.1978‟de ilk gün damgalı 
zarflarla birlikte tedavüle çıkardı. Ġstanbul‟da Köprülü-Amcazade Hüseyin PaĢa  
Yalısı, Ġzmit‟te Saatçi Ali Efendi Konağı, Kula‟da Beyler Evi, Milas‟ta 
Bahaeddin Ağa Evi (Arslanlı Ev) ile Safranbolu‟da Saraçlar Evi bu pulları 
süslüyor, 8 lira olan en değerli pulda Safranbolu evi bulunuyordu.  
 
  Ayrıca, aralarında MESA gibi büyük inĢaat Ģirketlerinin de 
bulunduğu, kimi kuruluĢların duvar takvimlerinin her aya ait sayfalarında da, 
1978 yılından itibaren Safranbolu evleri ve Safranbolu‟dan görüntüler yer 
almağa baĢlayacak, bir çok iĢyerinin ve konutun duvarları Safranbolu 
görünümleriyle güzelleĢecektir.  
 

 
ME-SA‟nın 1978 duvar takviminde Safranbolu evleri 
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   Öte yandan   çok sayıda renkli Safranbolu kartları da 
1975‟lerden itibaren basılmaya baĢlanıp, satıĢa sunulacaktır. Daha sonraki 
yıllar  Safranbolu evleri Milli Piyango biletlerinde de yer alacaktı; önce           
19 Ağustos 1982 tarihli çekiliĢe ait biletlerde GümüĢ‟teki Karaosmanlar Evi,     
19 Ocak 1997 çekiliĢe ait biletlerde de Kaymakamlar Evi bulunacak;  Milli 
Piyango‟nun 29 Haziran 1990 ve daha sonra 19 Eylül 2000 çekiliĢleri  de 
Safranbolu‟da yapılacaktır. 
 
  Safranbolu ile birlikte, Safranbolu mimarlık dokusunun 
benzerlerinin bulunduğu Bulak ve Yörük Köylerine de, Safranbolu Haftaları 
sırasında geziler düzenlendi. Yörük köyünün Safranbolu gibi tanınmasında ve 
birlikte anılmasında, Ġstanbul‟da yaĢayan Yörüklülerin ve kurdukları vakfın 
büyük katkısı olmakla beraber, tanıtımların baĢlangıcında Safranbolu Haftaları 
önemli bir etkendi. Bulak köyünün, Yörük‟ün gerisinde kalması, kimi 
nedenlerin yanı sıra, sanırım Bulak halkının, köyleriyle Yörüklüler düzeyinde 
ilgili olamamalarından kaynaklandı.   
 
  Safranbolu Haftaları ve Safranbolu‟nun olumlu yansımaları, 
öncelikle yörenin ekonomik açıdan en güçlü kamu kuruluĢu T. Demir ve Çelik 
ĠĢletmeleri‟ni de harekete geçirdi. Bağlar Köyiçi‟nde özgün yapısıyla dikkati 
çeken Kız Meslek Lisesi binasının onarımını Demir Çelik ĠĢletmeleri üstlendi.  
Demir Çelik ĠĢletmelerinin teknik görevlilerinden ve Safranbolu Koruma 
Derneği BaĢkanı  Yük.Müh. Mimar  Yavuz ĠNCE‟nin ilgisi ve duyarlılığı sonucu, 
bina bir bütün olarak elden geçti; restore edildi.  

 

         
) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Safranbolu Ortaokulu ve ilk Müdürü Rasim GEMĠCĠ (1948) 
 

   Bu binada 1948 yılında Safranbolu Ortaokul‟u açılmıĢ; benim 
kuĢağım bu okulun ilk öğrencilerini oluĢturmuĢ ve okulumuzun ilk onarımını da 



 223 

ilk Müdürümüz Rasim GEMĠCĠ, son onarımdan 30 yıl önce gerçekleĢtirmiĢti. 
Bu nedenle okulumuzun hiçbir masraftan kaçınılmaksızın yeniden onarımının 
yapılmıĢ olması, beni ve arkadaĢlarımı  çok mutlu etmiĢti. 

 
  Safranbolu haftalarının,  Safranbolu‟nun tanıtılıp korunmasına 
yönelik çabalara ve giriĢimlere olan katkılarına ve bu haftalardan kaynaklanan 
olumlu yansımalara, Aytekin KUġ‟un derlediği bilgi ve belgeleri içeren, 
“Türkiye‟de Mimarlık Değerlerinin Korunmasında İlk Adımlar - Safranbolu 
1975-1980” adlı, Safranbolu Kaymakamlığı Hizmet Birliği‟nin  değerli bir kültür 
giriĢimi olarak 2003 yılında bastırdığı kitapta  geniĢ olarak  değinilmektedir. 
 

● SAFRANBOLU’DA TURİZM FİLİZLENİYOR 

 
  Safranbolu Haftaları ile basın ve televizyondaki Safranbolu‟ya 
iliĢkin yayınlar sonrasında Safranbolu turizm hareketlerine de sahne olmaya 
baĢladı. Önce çok ilginçtir, Alman Kültür Derneği, Türk-Belçika Dostluk ve 
Kültür Derneği gibi çeĢitli ülkelerin kültür ve dostluk dernekleri, üyeleri için 
Safranbolu‟ya gruplar halinde gezi düzenlemeğe baĢladılar. 
  
    Bir özel turizm kuruluĢu olarak, ilk kez “7 Tur” adlı firma, kimi 

gazetelere (yandaki ilan  02.04.1979 
tarihli Cumhuriyet Gazetesi‟nde yayınlandı)  
ilanlar da  vererek 21-23.04.1979 
tarihinde Safranbolu‟ya konuklarını 
getirdi. Safranbolu, Ġspanya   ve ABD  
gibi ülkelerin Ankara‟daki 
Büyükelçiliklerinin de ilgi alanına girdi; 
bu arada baĢta DıĢiĢleri Bakanlığı 
olmak üzere, kimi resmi veya özel 
kurum ve kuruluĢlar kendi mensupları 
için düzenledikleri  programlarla 
Safranbolu‟ya geldiler. (4) 

 
   Gelenlerin Safranbolu‟dan iyi izlenimlerle dönmeleri de 
sevindirici oluyordu. Örneğin, Hollandalı Türkolog KOOPMAN, 25.06.1979 
tarihli mektubunda, tüm grubu adına ev sahiplerinden çok memnun 

                                                 
                                 (

4
) Safranbolu olarak, turizmin ve özellikle ev pansiyonculuğunun, kentsel 

kültürel değerlerin korunmasına olan çok önemli   katkılarından yararlanmada çok geç  kalındığı 
da bir gerçektir Bu konuyu 21-24 Ocak 2004 tarihli Tarihi Kentler Birliği Safranbolu 
BuluĢması‟ndaki konuĢmamda Ģöyle dile getirmeğe çalıĢmıĢtım. “Safranbolu evlerinden turizm 
amaçlı yararlanmak ve konakları konaklama tesisine dönüştürmek suretiyle sağlanacak 
getirilerin, eski evlerin onarımını hızlandırabileceği görüşü başlangıçta hiç kimseye 
benimsetilememiştir. Bu arada, Anadolu‟nun geleneksel konukseverliğinin en güzel 
göreneklerine ve örneklerine sahip Safranbolulular, konuklarını bir bedel karşılığı evlerinde 
barındırmayı da hemen kabullenememişlerdir.” 
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kaldıklarını, teĢekkürleriyle bildiriyor;  ABD Ankara Büyükelçisi Mr. SPIERS da 
gönderdiği 19.11.1979 tarihli mektubunda, “Gezi Türkiye‟de geçirdiğimiz iki 
buçuk yılın en ilgi çekici olaylarından biri olup, gördüğümüz evler 
olağanüstüydü”  diyordu. 
 
● “KORUMAYA KARARLIDIR HALKI;  
YALNIZ GARĠBĠMĠN YOKTUR ĠMKANI” 
 
   1975, 1976 ve 1977 yıllarında üç kez ard arda düzenlenen 
“Safranbolu Mimarlık Değerleri ve Folkloru Haftaları”, 1978, 1979 ve 1980 
yıllarında Türkiye‟de yoğunluk kazanan ve Safranbolu‟ya da yansıyarak  üzücü 
olaylara yol açan anarĢi ve terör nedeniyle, ne yazık ki tekrarlanamadı. 
 
   1980 sonrasında bir iki kez Safranbolu Haftaları yinelenmek 
istenilmiĢ ise de, uygun mevsimde yapılmaması ve gerekli katılımın 
sağlanamaması nedeniyle, hiçbir etkisi ve yansıması olmadı. Zaten 1980‟li 
yıllar Safranbolu‟da  korumacılığın bir duraksama içine girdiği bir dönemdi. 
Safranbolu Haftalarının yeniden canlandırılması ve Safranbolu‟dan yazılı ve 
görsel basında yeniden söz edilmesi 1990‟lı yıllarla birlikte gerçekleĢti. 
 
   Koruma ateĢinin yeniden parlaması, Yavuz ERKMEN‟in 
Safranbolu Kaymakamı ve  Mustafa EREN‟in Belediye BaĢkanı oldukları 1990 
yılındadır. 22-29 Haziran 1990 tarihleri arasında “Korumada 15 yıl” ve “Kendini 
Koruyan Kent: Safranbolu” söylemleriyle düzenlenen yeni Safranbolu Mimarlık 
Değerleri ve Folkloru Haftası büyük yankı uyandırdı. Safranbolu ile iliĢkisi, 
Safranbolu‟da doğmuĢ olmasından kaynaklanan zamanın TBMM BaĢkanı 
Kaya ERDEM‟in de konuk olduğu bu Hafta‟ya, yüksek tirajlı Ġstanbul 
basınından, aralarında etkin köĢe yazarları da olan  gazeteciler  de katıldı.  
 
   Haziran/1990‟da gerçekleĢtirilen “Korumada 15 Yıl” haftası 
sırasında duvarlara asılan “Korumaya kararlıdır halkı ; Yalnız garibimin yoktur 
imkanı” sloganı çok  ilginçti ve basın özellikle bu slogana yer verdi.  Böylece, 
baĢlangıçta 1970‟li yılların ikinci yarısında olduğu gibi, basın ve televizyon 
yoluyla Safranbolu, hem tekrar kamuoyunun gündemine alındı ve hem de  
Kültür Bakanlığı‟nın yeniden ilgi alanına girdi.  
 
   1980 öncesinde Safranbolu‟daki kültürel etkinliklerde yerel 
yönetim tek baĢına bırakılıp,  genel yönetimin  temsilcisi, zamanın kaymakamı, 
yıllık iznini Safranbolu haftaları sırasında kullanmayı yeğlemekteyken, 1990 ve 
sonraki yılların Safranbolu Kaymakamları Yavuz ERKMEN‟, Muammer 
AKSOY,ve Celal ULUSOY koruma olayına dört elle sarıldılar ve onların 
ardılları olan Kaymakamlar Ġzzettin KÜÇÜK ile Gökhan AZCAN da Safranbolu 
konusunda aynı duyarlılığı ve aynı uygulamayı sürdürdüler. 
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   Son 20 yılda Safranbolu‟da görev alan Kaymakamların, 
Belediye‟nin her an yanında ve yardımında olduklarını görünce, 30-35 yıl 
öncenin Belediye BaĢkanı olarak aynı tutum ve anlayıĢtaki kaymakamlarla 
birlikte çalıĢamamıĢ olmaktan dolayı hayıflanmaktan ve son dönemlerin 
Belediye BaĢkanları ne kadar da Ģanslı kiĢiler diyerek, onlara gıpta etmekten 
kendimi alamadığımı da özellikle belirtmeliyim. 
 
   Sonuç olarak; Safranbolu‟nun korunmasına yönelik çeyrek 
yüzyılı aĢan süreçte, zaman zaman duraksamalar olsa da, çizilen güzergahtan 
çıkılmamasına özen gösterilmesi sonucunda, 1994 yılında Safranbolu‟nun 
UNESCO tarafından “Dünya Mimari Miras Listesi”ne alınma aĢamasına 
ulaĢılmıĢ ve Prof.Dr. Metin SÖZEN‟in deyimiyle Safranbolu, “Korumanın 
Başkenti” gibi çok onur verici  bir nitelendirilmeye layık bulunmuĢtur. 
 

   
Milliyet-Ekran 11.07.1995                 “Korumanın BaĢkenti‟”nden bir  kesit 
 

   Dünya Miras Listesi‟ne yer alan Ġstanbul (sur içi) ile birlikte  
Safranbolu‟nun, Türkiye‟nin çok değerli, kendine özgü, tarihsel  bir  yerleĢim 
yeri olmasından kaynaklanan nitelendirmelere iliĢkin konumunu, gelecekte de 
sürdürmesi, hem yetkililer ve hem de Safranbolulular açısından, sürekli olarak  
baĢlıca amaç olmalıdır. 
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● PROF. DR. DOĞAN  KUBAN’IN  DEĞERLENDİRMELERİ 
 
   Safranbolu Mimarlık Değerleri ve Folkloru Haftaları baĢta olmak 
üzere, yoğun çabalarla  1975 yılında baĢlatılan  ve zaman zaman kesintiye 
uğrasa da, çeĢitli etkinliklerle yıllardır sürdürülen Safranbolu‟yu koruma 
serüveni, 30-35 yıl sonra  ne sonuç verdi; atılan tohumlar, dikilen fidanlar 
hangi meyveleri verdi? Kitabın 2.basımında bu sorunun yanıtını bir bilim 
adamından;  Prof.Dr. Doğan KUBAN‟dan öğrenmek en doğru yol olacaktır.  
 
   1975 yılında Ġstanbul Teknik  Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 
Dekanı ve Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü BaĢkanı olarak, 
Safranbolu Belediyesi‟yle iliĢki kurup, daha önce değinildiği üzere 
Safranbolu‟nun korunması ve tanınması olgusunun temeline ilk harcı koyan 
Prof.Dr. Doğan KUBAN, “Safranbolu Dünya Miras Alanlarını Koruma, 
Yaşatma ve Tanıtma Derneği”nin daveti üzerine Haziran/2009 ayı ortalarında 
Safranbolu‟daydı ve Safranbolu izlenimlerini, önce 15.06.2009 akĢamı 
Belediye BaĢkanı Dr.Necdet AKSOY‟un verdiği yemekte Ģöyle anlattı. 
 
   “Safranbolu olmasa biz de olmazdık, Safranbolu‟nun 
Cumhuriyet döneminde çok önemli bir yeri var, Safranbolu‟dan başka hiçbir 
yerde böyle bir deney olmamıştır. Yani diyeceksiniz ki sizin binanızı koruyalım, 
nasıl yapalım? Halka anlatalım dedik. Halka bunu anlattık ve halk bizi 
kucakladı. Bu olay hiçbir yerde olmadı. Buraya 200 kişi geldi ve bu toplum 200 
kişiyi misafir etti. Bu da toplumun katkısıdır. Bu sadece burada oldu ve tuttu”  
 

 
Belediye BaĢkanı Dr.Necdet AKSOY, Prof.Dr. Doğan KUBAN‟a  

Safranbolu halkı adına teĢekkür plaketi sunuyor- 15.06.2009 
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   Ardından Safranbolu  Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım 
Fakültesi‟nde, 3.Bilim, Kültür ve Sanat Günleri etkinlikleri sırasında 16.06.2009 
tarihinde verdiği “Safranbolu Niçin Korundu” baĢlıklı konferansta  Sayın 
KUBAN Ģunları söyledi: 
 
    “Dünyada bulunduğumda en büyük mutluluk duyduğum yer 
Safranbolu‟dur ve her geldiğimde heyecan duyarım. Kentlinin kendisi kentine 
sahip çıkmalıdır. Ben İstanbul‟un, İzmir‟in, Gaziantep‟in, Kastamonu‟nun, 
İznik‟in koruma planlarını yaptım ama hiçbiri korunmadı. Türkiye„de kentine en 
iyi sahip çıkan Safranbolu‟dur ve bu geleneğin devam etmesi gerekir. Koruma, 
yasa sorunu değildir, bir kültürel tavırdır” 
 

 
Prof.Dr. Doğan KUBAN, Karabük Üniversitesi Safranbolu Güzel Sanatlar ve Tasarım 

Fakültesi‟ndeki konferansından sonra, Karabük Valisi Nurullah ÇAKIR, Safranbolu Kaymakamı 
Gökhan AZCAN, Üniversite Rektörü Prof.Dr. Burhanettin UYSAL, Fakülte Dekanı Prof.Dr. 
Gülser ÇELEBĠ, Dr.Fethi TOKER  ve diğer katılımcılarla, fakülte binası önünde  bir arada 

 
  Daha sonra Sayın KUBAN,   Cumhuriyet Gazetesi‟nin 
26.06.2009 tarihli “Bilim Teknoloji” ekinin 2. sayfasındaki “Bir Uygarlık 
Göstergesi:Safranbolu”  baĢlıklı yazısında da Ģu görüĢleri dile getirdi:  
 
   “…Geçenlerde Safranbolu‟ya gittim. Tarihi Safranbolu 
yaşıyordu. Tarihi Safranbolu Türkiye‟nin en önemli tarihi kentlerinden bin kat 
daha iyi korunmuştu…Safranbolu‟da çağdaş aydınlık insanların, politik 
düşünce ve kavgalar üstünde, ortak olarak sahip çıktıkları bir kent mirası 
bilinci oluşmuştu…1975-77 arasında Safranbolu halkı her yıl 200-250 tarihçi, 
sanat tarihçisi, mimar, ressam, heykeltıraş, fotoğrafçı, politikacı, yazar, 
gazeteci, film yapıcısı Türk aydınını kendi evlerinde yılda bir hafta misafir 
ettiler. O zaman Türkiye‟nin en büyük aydın belediye başkanı olarak tanıdığım 
Kızıltan Ulukavak bu toplumsal hareketin başını çekti. Kasaba halkını 
örgütledi. Ve Türkiye‟de şimdiye kadar hiçbir kent ve kasabada olmayan bir 
tarihi kent koruma olgusunu gerçekleştiren yolu açtı. Ona ve bütün 
Safranbolululara,  ve Safranbolu‟nun korunmasına ufak ve büyük katkısı olan 
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herkese selam olsun. Bu ülke kültürü hepsine teşekkür borçludur. Bu olay 
Türkiye‟de başka hiçbir kent ve kasabada gerçekleşmediği için Cumhuriyet 
tarihinin en yalın ve başarılı sosyal katılım, bilinçlenme hareketi olarak 
incelenmelidir.  
  

     
  
  Nihayet Doğan KUBAN, en son olarak da yine Cumhuriyet 
Gazetesi‟nin,  13.11.2009 tarihli Bilim Teknoloji ekinin 2 sayfasındaki “Sele 
zeytinini bilmeyen zeytin satıcısı (Ehliyetsizlik üzerine)” baĢlıklı yazısında da,  
Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) kurulduktan sonra, Ġstanbul Teknik 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü‟nün 
(MTRE), YÖK tarafından kaldırıldığını eleĢtirirken de Ģu gerçeğe 
değinmektedir:  
   “…Bu enstitü Türkiye‟de tek korunmuş tarihi kent olan 
Safranbolu‟yu, Safranbolu Belediyesi ile ortak korumayı başarmıştı…”  
 

       
Prof.Dr. Doğan KUBAN ile Kızıltan ULUKAVAK 

T.Turing ve Otomobil Kurumu Safranbolu Havuzlu Asmazlar Konağı‟nın bahçe duvarına, 
Safranbolu‟nun korunması amacına yönelik katkıları nedeniyle, kendilerinkiyle birlikte Çelik 

GÜLERSOY ve Süha ARIN anısına  çakılan plaketlerin önünde (15.06.2009) 
 


