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2 
TÜRK VE OSMANLI KENTİ  SAFRANBOLU 

 
  Safranbolu’nun günümüze  değin, 7-8 yüzyılı  aĢan bir süredir hiç bir 
saldırı ve iĢgale uğramaksızın hep Türk yurdu olarak kaldığı ve böylece kendine 
özgü gelenek ve göreneklerin geliĢtiği ve benimsendiği bir yurt köĢesi olma 
özelliği  kazandığı tarihsel gerçeklerdendir. Ancak, Safranbolu’nun, Türk ve 
Osmanlı kenti olduğu yüzyıllara iliĢkin olarak, ne yazık ki  yeterli yazılı bilgi ve 
belgeden  yoksun bulunulmaktadır. 

► YAZILI  BİLGİNİN ÖNEMİ  

  Bilgi denilince özellikle “güvenilir bilgi”; güvenilir bilgi denilince de, insanlık 
tarihinin,  yazının bulunuĢuyla  baĢladığı kabullenildiğinden, öncelikle “yazılı 
belgeye dayalı bilgi”ye gereksinim vardır. Bundan ötesi, çok sık rastlandığı gibi 
söylentilerdir, yakıĢtırmalardır, olasılıklardır, kiĢisel yorumlardır.  

  Bu olumsuzluklar, gazete ve dergi yayınlanmaması, yazılı belge bırakma 
geleneğinin bulunmaması nedeniyle, son bin yıl için de  söz konusudur.  

  Dolayısıyla, olayları zamanında yazıya dökme  ve hatta kiĢilerin anılarını 
kaleme alması gibi bir gelenek toplumumuzda oluĢmadığından, Safranbolu dahil, 
hemen her kentin bir kaç yüz yıl öncesine ait yakın geçmiĢinde yaĢananlar dahi, 
bir kaç kuĢak sonrasında unutulmakta; çok az unutulmayanlar olsa da, kuĢaktan 
kuĢağa, kulaktan kulağa büyük değiĢikliklere uğramaktadır.  

  Nitekim, Osmanlı Devletinin kuruluĢu ve hatta Ġstanbul’un Fethi gibi çok 
önemli olaylar bile, Bizans tarihçilerinin ya da Arap seyyahların yazdıklarından 
öğrenilmeye çalıĢılmaktadır. Çünkü,  Osmanlı dönemine iliĢkin ilk yazılı metinler, 
Ahmedi ve AĢıkpaĢazade tarihleriyle, XV. yüzyıldan itibaren kaleme alınmıĢtır. 

 Osmanlı’da NAĠMA (1655-1716) ile  baĢlayan resmi tarih yazıcılığı demek 
olan “Vakanüvis”ler de, yaĢadıkları dönemin ya da bir padiĢahın yaĢadığı 
dönemin olaylarını, tüm çıplaklığıyla anlatmaktan kaçınmıĢlardır. Büyük 
çoğunlukla kitaplarını, gerçekleri gizleyerek ve  zamanın yöneticilerine hiç de hak 
etmedikleri övgüler düzerek kaleme almıĢ olduklarından, Osmanlı dönemine 
iliĢkin eski tarih kitaplarındaki bir çok olay, günümüz tarihçileri arasında tartıĢma 
konusudur; birbirinden çok farklı yorumlarla açıklanmaya çalıĢılmaktadır. 

  Ayrıca, Avusturyalı HAMMER ve Buğdan’lı (Romanya) Dimitri KANTEMĠR 
gibi bir çok yabancının, Osmanlılar hakkında  yazdığı  tarih kitaplarına  kaynak 
olarak baĢvurulmak zorunda kalınmaktadır. 

 Osmanlı döneminde, imparatorluğun merkezinde Ġstanbul’da olup bitenler 
hakkında yazılanlar böyle iken,  taĢra kentlerinde ve örneğin Safranbolu’da 
yaĢananlara iliĢkin olarak yazılan ve kaybolmayıp elde kalan  bir belge hiç 
bulunmamaktadır. Ünlü Evliya ÇELEBĠ’nin seyahatnamelerinde de, Safran-
bolu’dan hiç söz edilmemektedir. 

  Sadece, yakın dönemlere ait vekayinameler (olayların tarih sırasına göre 
yazıldığı eser-kronik), tapu tahrir defterleri, saklanabilen Ģeriye mahkemesi kayıt 
ve  ilamları (kararları) ile vakfıyelerden ve XIX. yüzyıl sonlarında hazırlanmaya 
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baĢlanan “Vilayet Salnameleri”nden (yıllık) kimi yüzeysel bilgiler edinebilme ve bu 
bilgilere dayalı, çoğu kez doğruluğu kuĢkulu ve tartıĢmaya açık yorumlarda 
bulunulmaya  çalıĢılmaktadır.   

► SAFRANBOLU’DA TÜRK EGEMENLİĞİ 

 Safranbolu’da Türk egemenliğinin genel olarak XII-XIII. yüzyıllarda 
baĢladığı kabul edilir. Safranbolu’ya önce DaniĢmentler ve Çobanoğulları gibi 
Türk boyları egemen olmuĢlar, sonra  Candaroğulları dönemi baĢlamıĢtır 
Safranbolu’nun Anadolu Selçuklularının, Bizans sınırındaki bir “Uç beyi” 
konumundaki Candaroğulları’nın yönetiminde bulunduğu sırada, 1243’de 
Kösedağı SavaĢı’nda, Anadolu Selçuklu Sultanının Moğol’lara yenik düĢmesi 
sonrasında, tüm Beylikler gibi Candaroğulları da, bir süre Moğollara (İlhanlılara) 
bağımlı duruma girmiĢlerdir. 

 Prof.Dr.YaĢar YÜCEL’in bildirdiğine göre, 1325’te Kastamonu’da basılan 
sikkede Ġlhanlı Beyi Ebu Said Bahadır Han’ın adının bulunması ve 1335-36 yılları 
Ġlhanlı bütçesinde Kastamonu’nun Moğollara doğrudan doğruya bağlı bir Ģehir 
olarak gösterilerek, Ġlhanlılara vergi ödendiğinin belirtilmesi,  Candaroğulları’nın 
ve dolayısıyla Safranbolu’nun Ġlhanlılara bağımlılığını kanıtlayan bilgi ve bulguları 
oluĢturmaktadır; ancak bu bağımlılık çok uzun sürmemiĢtir. (1)  

 Safranbolu’nun, Candaroğulları’ndan  Osmanlı yönetimine geçmesinin, 4. 
Osmanlı padiĢahı Yıldırım Beyazıt zamanında olduğu kabul edilirse de, Yıldırım 
Beyazıt’ın 1402 yılında, Ankara SavaĢı’nda Timur’a yenik düĢmesi sonrasında 
baĢlayan Fetret Dönemi (padişahsız geçen dönem-düzensiz dönem) ile birlikte, 
Safranbolu’ya tekrar Candaroğulları  egemen olmuĢlardır. XIV ve XV. yüzyıllarda 
Candaroğulları ile Osmanlılar arasında sürekli çekiĢme vardır. 

 Candaroğulları, Karamanoğlu Beyliği kadar olmasa bile Osmanlıyı çok 
meĢgul eder. Ünlü din bilgini ve düĢünür, Osmanlı’ya baĢkaldıran  Simavnalı 
ġeyh Bedreddin’in ve Yıldırım Beyazıt’ın oğullarından Ġsa Çelebi’nin Candar-
oğulları’na sığınmıĢ olması, aradaki sürtüĢmeyi artırır.  

  PadiĢah Çelebi Mehmet ve oğlu 2. Murat zamanında yapılan anlaĢmalar 
uzun vadeli olmaz. Ancak sonunda, Fatih Sultan Mehmet döneminde; XV. 
yüzyılın ikinci yarısında, Safranbolu kesin olarak Osmanlı yönetimine girer. 

 X-XIII. yüzyıllardaki Haçlı Seferleri ile  Moğol istilası (1243) ve Timur’a 
yenilgi (1402)  sonrası Fetret dönemindeki  otorite boĢluğu nedenleriyle de olsa 
gerek, aĢağıda değinilen üç kaynak dıĢında, çok eski yüzyıllara ait, 
Safranbolu’dan söz eden, yazılı tarihsel veriler bulunmamaktadır.    

Sadece, XIV yüzyıla ait Ġbni BATTUTA Seyahatnamesi ile Candaroğlu 
Beyliği’nin kuruluĢunu anlatan XV.yüzyıla ait “Yazıcızade Selçuknamesi”  ve 
XVIII. yüzyılda  kaleme alınan “Atlas-ı İbrahim Hamdi” adlı kitaplarda, eski 
Safranbolu^ya iliĢkin, kimi yüzeysel bilgiler vardır. Bu arada XIII.   yüzyılda 
yaĢayan ve Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat’ın sarayında bulunan Ġranlı Ġbni 
BĠBĠ’nin, Farsça yazdığı “El-Evamir ül-Ala’iyye - Ulu Emirler” adlı eserinde, anılan 

                                                
(
1
) Prof.YaĢar YÜCEL,Çobanoğulları,Candaroğulları Beylikleri, 

T.Tarih Kurumu Yayını, 1980, Sayfa:60)  
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yüzyılda Batı Karadeniz yöresine ve özellikle Çobanoğulları Beyliği’ne de yer 
verilmekle beraber, bu eserde Safranbolu’ya değinilmediği belirtilmektedir. 

► İBNİ BATTUTA’NIN GÖRDÜĞÜ SAFRANBOLU 

 Safranbolu’yla  ilgili olarak, yazarının kendi gözlemlerine dayalı  en eski 
yazılı bilginin, 1330-1333 yıllarında  2. Osmanlı PadiĢahı Orhan Gazi döneminde 
Anadolu’yu dolaĢan, ünlü Arap gezgin Ġbni BATTUTA’nın seyahatnamesinde yer 
aldığı tartıĢılmaksızın kabullenilmektedir. Gerede’den gelip Kastamonu’ya gitmek 
isterken yolu üzerindeki Safranbolu’da konaklayan Ġbni   BATTUTA, çok ünlü  
seyahatnamesinde, “Borlû” adıyla bahsettiği Safranbolu hakkında, çok kısa da 
olsa Ģunları yazmaktadır: (2) 

 “ Borlu (Safranbolu) Şehri ve Ali Bey, 

 Buradan Borlû’ya (Safranbolu) gittik.(84) (3) Tepe üzerine kurulmuş küçük 
bir şehir. Eteklerinde hendek var. Tam zirvede sarp bir kale mevcut. Orada bir 
medresede konakladık. Bizimle gelen hacı medresenin müderris ve talebelerini 
tanıyor, onların yanında derslere katılıyordu. Talebelerle olan sıkı dostluğundan 
Hanefi olduğu belliydi. 

 Şehir emiri Ali Bek bizi huzura çağırdı. Bu adam cömert ve iyiliksever. 
Kastamûnya hükümdarı Süleyman Bàdişah’ın (Padişah) oğludur. İleride ondan 
bahsedeceğiz. Yanına varmak için kaleye çıktık; selam verdik. Bize “Merhaba” 
dedi, ikramlarda bulundu. Yolculuklarımı sordu, anlattım.  

Beni yanı başına oturttu. Meşhur müelliflerden olup şehrin kadılığını ve Ali 
Bek’in kàtipliğini yapan Hacı Alàeddin Muhammed de teşrif ettiler. Yemek geldi. 
Bütün davetlilerle beraber yemek yedik. Sonra hafızlar göz yaşartan yanık sesleri 
ve hayranlık uyandıran makamlarıyla Kur’an-ı Kerim okudular. Meclis bu şekilde 
sona erdi ve oradan ayrıldık.” 

 BATTUTA’nın buradan Safranbolu’ya gittik dediği yer Gerede’dir. 
Seyahatnamede Safranbolu’ya iliĢkin bölüm, “Gerede Sultanı” baĢlıklı bölümden 
sonra baĢlıyor. Demek ki, Safranbolu’yu Anadolu’nun içlerine  bağlayan yol, 700 
yıl önce de Gerede’den geçmektedir. Seyahatnamenin Türkçe  metninde, 
aĢağıda da görüleceği üzere, (84) No.lu dipnot’ta, çevirmen Safranbolu’nun 

                                                
(
2
)   Ebu Abdullah Muhammed Ġbn Battûta Tanci-ĠBN BATTUTA SEYAHATNAMESĠ-

Cilt:1-Sayfa: 438- Çeviri Ġnceleme ve Notlar: A.Sait AYKUT-Yapı Kredi Yayınları-Kazım 
TaĢkent Klasik Yapıtlar Dizisi,3.Baskı-Ekim/2004 (Türkçeye “Ġbni Battuta 
Seyahatnamesi” olarak geçen bu eser, Fas’ın Tanca kentinde doğup, 1304-1368 yılları 
arasında yaĢayan Ġbni Battuta’nın 28 yıl boyunca  gezdiği Mısır, Arap Yarımadası, Irak, 
Ġran, Anadolu, DeĢt-i Kıpçak “Kıpçak Bozkırı-Kırım’ın kuzeyindeki bölge”, Bizans,Orta 
Asya, Hindistan, Maldivler, Çin ve Endülüs’e yaptığı gezilere iliĢkin bilgiler içerir. 
Yazarının ”Tuhfetü’n Nüzzar fi Gara’ib il-Emsar ve’l- Aca’ib il Esfar - Görülmedik 
bakıĢlarla ĢaĢırtan Ģehirler ve acayip yolculuklar” adını verdiği bu eser yaygın olarak 
“Rihle” adıyla bilinmektedir.) 
(
3
)  Çevirmenin dipnotu: [84-Borlû (Safranbolu). Safranbolu seyyahımızın bir önceki 

menzilinden; Gerede’den 65 Km. kuzeydoğudadır. Eski metinlerde adı Za’ferânboli 
Ģeklindedir. Zira orada safran ekimi yapılmıĢ. Bugün ise kendine  özgü tarihi evleriyle 
meĢhur. O sırada Candarlıoğlu Süleyman PaĢa’nın oğlu Ali Bey tarafından idare 
edilmekteydi. Bkz. YaĢar YÜCEL, age. C.I, S.58-59] 
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Gerede’ye 65 Km. uzaklıkta olduğunu yazmaktadır. Bugün iki kent arasında 
karayolu bağlantısı 90 Km olduğuna göre, 65 Km uzaklıktan söz edilmesini, o 
dönemde seyahatin, at sırtında ve kestirme patika yollardan yapılmıĢ 
olabileceğiyle iliĢkili kabul etmek  gerekecektir. 

  Safranbolu’yu tepe üzerinde bir Ģehir olarak tanıtıp,  bir medresede 
konakladığından bahsettiğine göre BATTUTA’nın, “Eski Cami”nin hemen  
altında, aĢağıdaki fotografta en altta,  geniĢ cepheli tek katlı bir bina olarak yer 
alan, Süleyman PaĢa Medresesi’nde kalmıĢ olabileceği; oradan yukardaki kaleye 
bakıldığında, kentin bir tepe üzerinde oluĢmuĢ gibi göründüğü düĢünülebilir. Bu 
arada, Kalenin eteklerinde hendeklerin varlığından  söz etmesi ise, kentten 
geçen GümüĢ ve Akçasu derelerini hendek sanmasından ileri gelebilir.  

Ġbni BATTUTA’nın seyahatnamesinde sözü geçen Süleyman PaĢa Medresesi, yukarıdaki 
fotografta altta, solda Eski Cami’nin hemen aĢağısındaki geniĢ cepheli,  tek katlı binanın bulunduğu 
yerdedir. Fotograf, yüzyıllar sonra, aynı yere yapılmıĢ  yeni binanın, önce Muallimler Birliği 
(Öğretmenevi); sonra sinema olarak kullanıldığı 1900’lü yıllardaki görünümünü içermektedir. 

(Geçen zaman içinde yıkılan  binanın yerine, Safranbolu Belediyesi’nce, 2015 yılında “Muallimler Birliği” 
 adıyla Kültür ve Sanat Merkezi olarak kullanılacak yeni bir bina yapılmış bulunmaktadır.) 

 

► YAZICIZADE SELÇUKNAMESİ’NDEKİ SAFRANBOLU 

“Yazıcızade Selçuknamesi” adlı bir  kitapta da Safranbolu’nun adı geç-
mektedir. Ancak, bu kitap, olayların geçtiği dönemde görgü ve bilgiye 
dayanılarak değil, duyumlara ve anlatılanlara göre iki yüzyıl sonra yazılmıĢtır. 
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Prof. Dr.YaĢar YÜCEL’e ait, 
“Çobanoğulları Candaroğulları Beylikleri” 
adını taĢıyan, daha önce  değinilen ve yanda 
kapağına yer verilen  kitaptan (Sayfa:57-59), 
XV. yüzyılda kaleme alınan “Yazıcızade 
Selçuknamesi”nde Candaroğulları’ndan bah-
sedilirken, Safranbolu’ya da değinildiği 
öğrenilmektedir. Prof. YÜCEL, söz konusu 
kitabında, “Yazıcızade Selçuknamesi”ni 
kaynak göstererek Ģu bilgileri vermektedir. 

Candaroğulları Beylıği’nin kurucusu 
ġemsettin Yaman Candar’dır. Egemenliği 
Eflani ve çevresiyle sınırlı kalan ġemseddin 
Yaman Candar’ın ölümünden sonra, oğlu 
Süleyman PaĢa (1309 ? - 1340 ?) yıllarında,  
Eflani’deki Beyliğin baĢındadır. “Yazıcızade 
Selçuknamesi”ne göre, Süleyman PaĢa 
“PadiĢah” ünvanını kullanmıĢtır. Osmanlı 
PadiĢahı II.Murat’a “Tarih-i àl-i Selçuk” 

adıyla sunulan, XV. yüzyıl tarihçilerinden “Yazıcızade Ali”ye ait bir tarih 
kitabındaki bir pasajda, Safranbolu’nun, Candaroğulları tarafından alınıĢı Ģöyle 
anlatılmaktadır. 

  “Bu tarihte Candaroğlu Süleyman Paşa ki Kastamonu havalisinde tımarı 
olan 366 sipahiden biri idi, gördü kim Rum Selçukilerden (Anadolu Selçukluları) hali 
oldu (tanımama, ayrılma)  ve uçlarda her tarafta duran beyler başlı başına bey olup 
yılda Tatar’a (Moğollar-lhanlılar’dan söz ediliyor) bir kolay nesne gönderiyorlar ve yerli 
yerlerinde hükmederler, ol dahi Eflugan (Eflani)  tarafındaki tımar anda idi. 

  Türkleri devşirip çeri (asker) edinip Kastamonu’ya çıktı. Bir gece alelgafle 
(ansızın) Kastamonu subaşısı Muzaffereddin Yavlak Arslan’ın oğlu Mahmud 
Bey’in sarayını… muhasara etti. Mahmud Bey’i tuttu ve mecal vermeyip tepeledi 
ve Kastamonu’yu ve Borlu (Safranbolu) kalesini, o zamanda Zàlifre derlerdi, aldı.” 

► “ULUSLU İBRAHİM HAMDİ EFENDİ”NİN ANLATTIĞI SAFRANBOLU 

  Ġbni BATTUTA’nın ünlü  Seyahatnamesi’nden ve Yazıcızade Ali’ye ait, 
“Yazıcızade Selçuknamesi”nden sonra, Safranbolu’ya iliĢkin, en eski bilgiye,  bu 
kez “Zagfranboli” denilerek ve biraz daha ayrıntılı olarak, “Atlas-ı İbrahim Hamdi 
1163” adlı kitapta rastlanmaktadır.   

 Ulus’lu Ġbrahim Hamdi Efendi’nin,  memleketine Hicri 1163 ( Miladi 1726) 
yılında  yaptığı ziyaret sonrası, Ulus ve çevresiyle ilgili olarak,  bir tür gezi notları 
niteliğinde yazdığı “Atlas-ı İbrahim Efendi-1163” adlı kitapta da,  Safranbolu 
hakkında  kısa ve ilginç bilgiler  bulunmaktadır.(4)  

                                                
(
4
)Ülkü Halkevleri Dergisi, Mart/1940, Sayı: 85, Talat Mümtaz YAMAN’ın 

     “Cihannüma’nın Ġlaveli Nüshası” baĢlıklı makalesinden alınmıĢtır  
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Talat Mümtaz YAMAN’ın Halkevleri Dergisi Ülkü’nün  Mart/1940, tarihli, 
85.sayısında, “Cihannüma’nın İlaveli Nüshası” baĢlıklı makalesinde, Safranbolu 
hakkında söz konusu gezi notlarından aktartılan, Ģu  ilginç bilgiler yer almaktadır.   

  “Varak 312den; Zagfranboli  altmış beş derece tul (boylam), kırk bir derece 
yirmi dakika arzda (enlemde), on iki mahallesi ve dört camii, iki hamamı ve hancer 
(?) hoca (Cinci Hoca’dan söz ediyor olmalı) mükellef bir han yaptırmıştır, bir viran 
kal’ası (harap kalesi) ve Yauz  (Yazı mı ?) köyü dirler Eflani tarafına Rum keferesi 
(kafirleri) karyeleri (köyleri) ve şehirlünün ekserinde (çoğunda) bağ evleri olub yaz 
günlerinde Bağlara nakl ideler (taşınırlar) ve zemininde (toprağında, yerinde) zagfran 
(safran) eyü olmağla tarlası gayet zikıymettir (çok değerlidir), mesela bir İstanbul kile 
(18-20 okka,ortalama 25 Kg) buğday ekilür, tarlaya bir kaç guruş (kuruĢ) virirler, 
vilayeti sengistan (taşlık yer) ve cezire (ada) olmagla toprak azizdir…ve kal’asının 
(kalesinin) etrafında hüdayiperver (Allahın büyüklüğü) üzerlik nebatı (tütsü olarak 

kullanılan, yakıldığında nazar değmesini önlediğine inanılan bitki) çok biter ve 
Zagfranborlu’nun üzümüne nazir (benzer, eĢ) ve taklit kabul etmez, bir salkımın 
eline alub yerken parmakların birbirine yapışur ve elez ve leziz (çok tatlı) ve 
terkabuk (buğulu kabuk) gayet ala (güzel) olur ki Rumeli’nde öyle üzüm görmedik.” 

  XVIII. yüzyılın ilk yarısına ait bu yazılanlarda viran olduğu söylenen 
kaleye, 180 yıl kadar sonra Hükümet Konağı yapılacaktır. O dönem 
Safranbolu’da bulunduğu bildirilen  dört cami, yapılıĢ tarihleri dikkate alındığında 
“Eski Cami, Taş Minare Camisi, Köprülü Camisi ve Hidayetullah Camisi” 
olmalıdır. Ġki hamam da, Eski Hamam ile Yeni hamam olacağına göre, GümüĢ 
Hamamının o dönemde henüz açılmadığı veya çalıĢmadığı düĢünülebilir. 
Kale’nin etrafında, nerede  “üzerlik bitkisi” yetiĢtirildiğini ise, bugün için  bilmek 
olanağı yoktur.  

  Değinilen bu üç kaynak dıĢında, Safranbolu’nun eski yüzyıllardaki tarihine 
iliĢkin olarak ilk yayınlar, 1980 ve 1990’lı yıllarda, “Safranbolu Tarihçe-
Kaynaklar”, “Safranbolu Tarihine Ait Belgeler ve Kaynaklar” ve “Küçük 
Osmanlı’nın Öyküsü-Safranbolu Tarihi” adlarını verdiği kitaplarıyla  Safranbolulu 
Öğretmen ve  Avukat  Hulusi YAZICIOĞLU tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. 

   Beklenmedik bir zamanda, erken bir yaĢta aramızdan ayrılan ortaokul 
arkadaĢım ve meslektaĢım Sayın YAZICIOĞLU’nun kitapları, kimi anlatımlarına 
katılmak olanağı bulunamasa da, yeterli ve inandırıcı kanıt olmaksızın bir görü-
Ģün kesinkes doğruluğunda ısrar ediliyor olsa da, hiç zorlanmadan okunabilen ve 
güzel bir anlatım biçimi olan, kendi dalında Safranbolu’da ilk olma özelliklerinin 
ötesinde,  çok değerli eserlerdir. 

 Safranbolu’nun geçmiĢini aydınlatan, olayların yaĢandığı zamanda kale-
me alınmıĢ tarih kitaplarının bulunmaması, “Dedelerin yaşadıklarını, torunlar ta-
rih kitaplarından okur” özdeyiĢinin gerçekleĢmesine olanak vermiyor.  Buna kar-
Ģılık, yazmanın ve yazının önemini vurgulayan aĢağıdaki özdeyiĢi, eski kuĢaklar 
önemsememiĢ olsalar da, yeni kuĢakların hiç göz ardı etmemesi gerekiyor.   

   

    “Hatır”da kalmaz; “satır”da kalır  

 


