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KİTABIN İLK BASKISINA İLİŞKİN  
YANSIMALAR – DEĞERLENDİRMELER 

 
 
  Kitabın ilk baskısı genellikle çok olumlu karşılandı; 
Safranbolulular ve Safranbolu’ya yakınlık duyanlar ilgiyle okuduklarını 
telefonla ya da karşılaşıldığında özellikle belirttiler. 
 
   Yerel basında da kitapla ilgili haber ve yorumlar 
yayımlandı. Mektupla görüşlerini bildiren veya (e posta) yoluyla ileti 
gönderenler oldu. 
  
  Aşağıda onlardan bir bölümüne yer verilmiştir.  
 
 

 
 

  
Safranbolu Ekspres – 25.01.2005 

 

 

 
Karabük Batı Karadeniz Ekspres – 31.01.2005 
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● ALĠ  EFE’NĠN (1) GÖRÜġ VE YORUMLARI 

 
  Ali EFE’nin, Safranbolu Ekspres Gazetesi’nin 16 – 17 
Şubat 2005 tarihli nüshalarında, iki gün arka arkaya “Eski Bir 
Öğretmenin Anlatmak İstedikleri” başlıklı köşe yazılarında, 
“Safranbolu’da Bir Zaman; Bir Başkan” kitabına ilişkin olarak dile 
getirdiği görüş ve yorumlardan bir bölümü şöyledir: 

 
    “…İkimiz arasında 
mutat tebrik teatisi olunurken. 
Benim kartvizitimin ön 
yüzünde hem Safranbolu, 
hem Karabük yazıyordu. 
Bana her zaman olduğu gibi 
tatlı bir üslup içinde, 
Safranbolu’yu belirlemek için 
Karabük demeye lüzum 
yoktur, Safranbolu kendine 
yeter...” 
 
 “…Bir zamanlar benim 
arabam 24 plakalı idi. O 
zaman da bana (nerede 
oturuyorsunuz?) diye incecik 
bir şaka yapmıştı. Hele 
kendisinin 67 plakalı (Anadol) 
marka arabasını uzun yıllar 

niçin değiştirmediğini, yine buradan anlayarak Safranbolu ile ne derecede 
özdeşleştiğini bulmak kolaylığı vardır…” 
 
  “…Safranbolu’nun 700 yıllık tarihi olduğunu bilmekteyiz. Bu 
tarihin 1970’ler sonrasında, daha öncekilerin yapamamış olduğu bir değişimin 
başlangıcı görülmektedir. Bu değişimin girişimini yapan Sayın Kızıltan 
Ulukavak’tır. Bugün dünya kenti olduğu şeklindeki yücelişin hukuk duayeni, 
hümanist ruhlu, karakter sahibi Kızıltan Ulukavak, bu sonuçla ne kadar öğünse 
azdır. Kanımca heykeli dikilesi seviyesine ulaşmıştır. Safranbolu’nun bu zatı 
değerlendirmesi zamanı gelmiştir ve geçmektedir…” 
 

 

                                            
  (

1
) Ali EFE İlköğretim Müfettişliği’nden emekli, Köy Enstitüsü mezunu bir 

öğretmendir. Emekliliği sonrası Safranbolu’ya yerleşmiştir. Safranbolu’yu çok sever, 
Safranbolu’nun sorunlarıyla, yerli Safranbolululardan daha çok ilgilenir. Safranbolu’da 
herkesi tanır; herkesin sevgisine mazhar olmuş saygın bir kişilik sergiler. 
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● TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ DERGĠSĠ 
(Mayıs/Haziran 2005 – Sayı: 58) 
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● ÜNSAL TUNÇÖZGÜR’ÜN (2) MAKALESĠ : 

 
   Ünsal TUNÇÖZGÜR Safranbolu Son Haber Gazetesi’nin 
03.06.2005 tarihli nüshasındaki “Güncel” başlıklı köşe yazısında, kitap 
için Safranbolu Belediyesi’nce matbaaya ödenen ücreti eleştirirken şu 
görüşlerine de yer vermiş bulunmaktadır: 
 
  “…Sayın Kızıltan Ulukavak, “Safranbolu’da Bir Zaman, Bir 
Başkan (1974-1980)” adlı yazdığı kitabında 12 Eylül darbesi öncesi, 
Safranbolu’da Belediye Başkanlığı yaptığı o zor yıllarda yaşadıklarının 
öyküsünü toplamış. Buraya kadar güzel…” 
 
   “Sonra bu kitap, Safranbolu Belediyesi’nce bir kültür hizmeti adı 
altında bastırılmıştır. Kitabın bir yaşam öyküsü, bir hatırat özelliği taşıdığı için 
bir kültür hizmeti özelliği taşıdığı iddia edilemez…” 
 
  “…Dahası var. Merhum Ömer An’ın yaşam öyküsü de 
bastırılmak için ailesinden istenmiş. Şimdi akla Sayın Caymaz, Sayın Eren ve 
daha başka Belediye Başkanlığı yapanların da öyküleri yazdırılıp böyle paralar 
ödenerek bastırılacak mı?” 

 
 
  

● AVUKAT ĠLHAN  ÜNSAL’IN (3)  MEKTUBU (e posta yoluyla) 

 
          İstanbul, 21 Ekim 2008 

 
    “Sayın Kızıltan ULUKAVAK Beyefendi, 
 
     Safranbolu’da Bir Zaman; Bir Başkan (1974-1980)” adlı 
eserinizi büyük bir heyecanla okudum.   
   Duyduğum heyecanı ifade edebilmek ve sizinle paylaşabilmek 
adına bu bu satırları kaleme alıyorum.  
  Her şeyden önce eserin meydana gelmesinde harcamış 
olduğunuz emek ve mesai nedeniyle bir okuyucu olarak size teşekkür 

                                            
    
  (

2
) Ünsal TUNÇÖZGÜR’ün Safranbolu konusunda araştırmaları ve kitapları 

vardır. Uzunca süre Safranbolu’da etkin siyasal faaliyetlerde bulunmuş;  1980 öncesi 
bir ara  Adalet Partisi Safranbolu İlçe Başkanlığı da yapmıştır. 
 
  (

3
) Engin ÜNSAL, Ovacık/Karabük kökenli,  İstanbul’da yerleşik, Safranbolu’da 

yakınları bulunan   bir avukattır.  
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ediyorum. Keşke her belediye başkanımızın, siyasilerimizin, devlet 
yöneticilerimizin    benzeri çalışmaları olabilseydi. 
    Ne yazık ki bu yönde yapılan uğraşılar ülkemizde sayı olarak 
hala daha çok az. Oysa ki bu tür çalışmalar yöneticilerin insani yönlerini öne 
çıkaracağı gibi onların oturduğu makam ve mevkiye bakışı da değiştirecektir.  
   Diğer yandan yöre olarak bu tür eserlere aşina olamayışımız 
yöremizin   kültürel bir eksikliği olarak kendini göstermektedir.    
   Eseriniz sadece belli bir döneme ait belediye başkanlığı ile 
sınırlı kalmamakta söz konusu döneme ait yörenin, kimi zaman ülkenin, siyasi, 
ekonomik ve hukuki olaylarına ışık tutmaktadır. Bu yönüyle ciddi bir arşiv 
niteliği taşımaktadır.  
   Arzum, Karabük’te bulunan resmi kuruluşların esere bu yönüyle 
sahip çıkmaları, ilgi göstermeleridir. 

 
  Muhterem ÜSTADIM, 
 
  Böyle bir eseri yöremize kazandırmış olmanızdan dolayı 

öncelikli olarak   büyük bir mutluluk duydum. Yöremizin böyle bir esere sahip 
oluşu bizler için büyük bir kazançtır. .Bu nedenle size şükran ve minnet borcu 
içinde olduğumuz açıktır.  

  Eserinizin bu itibarla diğer sorumluluk sahibi kişilere örnek teşkil 
edeceğinin   ümidi içindeyim.  

  Bu vesileyle, başta şahsınız ve aileniz olmak üzere, kitaba 
emeği geçen herkese sağlık ve esenlikler diler, en samimi saygı ve 
selamlarımı sunarım.    
 

      Av.İlhan ÜNSAL  

 

● MEHMET ÇÖTÜR’ÜN (*) MEKTUBU 

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

 

                                            
(
*
)  Mehmet ÇÖTÜR, Bartınlı olup, Bayındırlık Bakanlığı Müsteşarlığı’ndan 

emekli İnşaat Yüksek Mühendisi’dir. Bayındırlık Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinde ve 
özellikle Zonguldak Limanı’nın inşaatında, çok önemli görevleri başarıyla yürütmüştür. 
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● DR. FETHĠ TOKER’ĠN (4) MEKTUBU 
 

          
, 

20 Ekim 2007 
 

Sayın Kızıltan Ulukavak, 
 
 
 
 “Safranbolu’da Bir Zaman, Bir Başkan” ve “Bir Safranbolulunun 
Penceresinden Safranbolu” adlı eserlerinizi okudum. Zaman zaman bu 
eserlerin bazı bölümlerini yeniden okuyup Safranbolu’ya ilişkin öğrendiklerimi 
belleğimde tutmaya çalışıyorum. 
 
 “Safranbolu’da Bir Zaman, Bir Başkan” adlı eserinizde özellikle 
yöneticilerin yararlanacağı pek çok ders var. Siz Türkiye’nin yaşadığı en zor 
dönemlerden biri olan 1974-1980 yıllarında Safranbolu’da belediye başkanlığı 
yaptınız. Yaşanan tüm olumsuzluklara karşın, yaptığınız harika uygulamalarla 
siz, Safranbolu’ya yeni bir kimlik kazandırdınız. 
 
 “Bir Safranbolulunun Penceresinden Safranbolu” adlı eseriniz ise bana 
şunları düşündürdü: 
 
  1-Latince söylenmiş olan “Yazılı olan kalır” sözünün ne derece doğru 
olduğuna bir kez daha tanık oldum. Yazdıklarınızı belgelendiriyorsunuz. O 
belgeler olmasaydı, yazdıklarınız anılarla sınırlı kalırdı. Anılar da çoğu zaman 
yanıltıcı olabiliyor. Eserinizde de çok güzel belirtildiği gibi, bir işitilen daha 
sonra doğruymuş gibi, hatta çoğu kez de değiştirilerek, sonraki nesillere 
nakledilebiliyor. Sizin eseriniz yazılı olduğundan kalıcı olacaktır. 
 
  2-Aralarında tutarsızlık bulunan bilgilerin tarafınızdan tartışılması ve 
sonunda “İşte doğrusu budur” demek yerine, “Benim bulabildiklerim ve 
düşünebildiklerim bunlardır” deyip “Daha derinlikli incelemelerin bu konularda 
çalışan bilim adamları tarafından yapılması uygun olur” tavrınız övülmeye 
değerdir. Araştırmalarınız ile elde ettiğiniz bilgilerin ışığında, daha önce kabul 
ettiğimiz bazı doğruların doğru olmayabileceği kanısındayım. 
 

                                            
   (

4
)  Dr. Fethi TOKER uzun yıllar ÖSYM Başkanlığı yapmış ve oradan emekli 

olmuş bir Safranboluludur. Meslek Yüksek Okulu ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin 
Safranbolu’da açılması yolunda çok büyük çabaları olmuş ve bu nedenle Safranbolu’daki 
fakültenin Sayın Fethi TOKER’in adıyla anılması, YÖK tarafından uygun görülmüştür. 
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   3- Eserinizde yer verdiğiniz yazılı kaynakların ve fotografların 
tarafınızdan titizlikle biriktirilmiş, korunmuş ve çok güzel bir düzenleme ile 
sunulmuş olması hayranlık uyandırmaktadır. 
 
   4- Yazdıklarınızın bir kısmını bir Safranbolulu olarak ben de yaşadım. 
Okuduklarım eskiyi anımsamama ve duygulanmama neden oldu. Evlerin, 
ressamların yaptıkları ev tablolarının ve tanıdıklarımın fotograflarını görüp 
duygulanmamak elde mi? 
 
  5- Baskısı ve cildi harika olan eserinizi kendi olanaklarınızla 
bastırdığınızı ve karşılıksız olarak dağıttığınızı söylemeden geçemeyeceğim.(*) 
Bu özveriniz ile  “Safranbolu’ya değer” dediğinizi işitir gibiyim. 
 
 Yazmak zor iştir. İnsanlara yarar sağlayan nitelikli olarak yazmak daha 
da zordur. Siz zor olanı başardınız. Sizi kutluyorum. Size teşekkür ediyorum. 
 
 
 
 Fethi Toker 
 Safranbolu’yu seven bir Safranbolulu 

 
 
 
 

 
=========================== 

                                            
   (

*
) Sayın Fethi TOKER’in burada sözünü ettiği kitap, “Safranbolu’da 

Bir Zaman; Bir Başkan”ın ilk baskısı değil,  “Bir Safranbolulunun Penceresinden 
Safranbolu” adlı, 2007 yılında basılan kitaptır.  
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Kızıltan ULUKAVAK’ın dedesinin yaptırdığı, Akçasu’daki Hacihüseyinler Evi’nin 

“Ya Hafız” ve “Mâaşallah” levhaları yerleĢtirilmiĢ  bulunan güneybatı köĢesi   

 
   İlâhi sakla âfât-ı dehr’den dâr-ı dilşâdı             Numune gûya bahşeylemiş kâşâne-i Belkıs 

   Hemîşe hıfz kıl Yârab içinde olan efrâdı          Hezrân  oku Mâaşallah ne zibâ yapmış üstâdı(*) 

 

                                            
  (*) 19.yüzyılın sonlarında KADRİ isimli bir şairin, Hacıhüseyinler Evi için, yazdığı bir şiirden 

alınan ve şiirin ilk iki beytini oluşturan bu dört dizeyi, Kızıltan ULUKAVAK, anlamına olabildiğince bağlı 

kalarak, günümüz Türkçesine hece vezniyle şöyle çevirmeye çalışmıştır: “Dünyanın afetlerinden bu hoş 
evi sakla Ey Tanrım /  Her zaman koru içinde olan bireyleri Allah’ım - Sanki Belkıs’ın  sarayının 
bir örneği bağışlanmış /  Denilsin Mâaşallah, ustası ne de güzelim yapmış” 
 


