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11 
SAFRANBOLU  ÇARġISI 

 Günümüzde Safranbolu‟da “ÇarĢı” denilince, eski tarihsel kent merkezi 
ve oralardaki mahallelerden söz edilmiĢ oluyor. Oysa tarih boyunca kent mer-
kezinin adı “ġehir”dir. ÇarĢı, her yerleĢim yerinde olduğu gibi, sadece iĢyerle-
rinin bulunduğu “Şehir”deki alıĢ veriĢ alanıdır. Safranbolu‟nun yazlık sayfiye 
yeri Bağlar‟dır, ikisi arasında da, eski Rum mahallesi Kıranköy vardır.  

SAFRANBOLU ÇARġISI’NIN ESKĠ BĠR  PLANI 
(Kazdağlıoğlu Meydanı‟nın açılmasından önce) 

 
(T. Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni: Temmuz-Ağustos/1976)  
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► “ÇARŞI”  VEYA “ESKİ ÇARŞI”  DEĞĠL;  “ŞEHİR” DENĠLĠRDĠ 

 Kıranköy, Cumhuriyet döneminde Misakimilli (ulusal and-yemin) olarak 
adlandırılmıĢsa da, telaffuz zorluğundan  olsa gerek benimsenmemiĢ, halk 
Kıranköy demeğe devam etmiĢtir. Ancak, tarihsel çarĢı da dahil, 12 mahalleyi 
içine alan yüzyıllardır Safranbolu‟nun “ġehir” denilen  kesimi, son 35-40 yıldır,   
“Çarşı” olarak adlandırılmaktadır. 

1970‟li yıllarda Karabük‟ten, Safranbolu‟ya yolcu taĢıyan minibüslerin 
son durak yeri, ġehir‟de Kazdağlıoğlu camisi yanı,   Bağlar‟da  da Arslanlar‟dı. 
Gideceği yere göre  Karabük‟teki ilk hareket noktasında dolmuĢ değnekçileri-
nin, bir an önce yolcular gelerek aracın dolması için, “Bağlar... bağlar” ya da 
“Çarşı... çarşı...” diye sürekli bağırmaları sonucunda, yüzlerce yıldır “Ģehir” 
denilen bir bölgeye “çarĢı” denilmeye baĢlandı.  ġimdilerde ise, “eski çarşı” 
denildiğine tanık olunuyor. “ġehir” sözcüğü zaman içinde unutularak, zaten 
1970‟lerden itibaren, Safranbolu‟da gide gide küçük bir azınlığa düĢen yerli 
Safranbolulularca da kullanılmaz oldu; böylece azınlık da çoğunluğa uydu. 

  Bugün genellikle hediyelik ve turistik eĢyaların,  “başka yerlerden alı-
narak  satılması” yöntemiyle pazarlandığı Safranbolu çarĢısı, geçmiĢte “alıp 
satma”nın yanında, kendi ürettiğini satan, “yapılanın satıldığı” iĢyerlerinin bu-
lunduğu bir merkezdi.  Bu bölümde bu merkezden söz edilecektir. 

► EKONOMĠK ETKĠNLĠKLER 

   Safranbolu‟da geçmiĢte ilkokul mezunu olunduktan sonra, ortaokula 
gitme olanağı bulamayan erkek çocuklar için tutulacak yol, babanın dükka-
nında  veya  bir zanaatkarın  yanında çıraklığa baĢlamaktı. Daha çok terzi ve 
kunduracı çıraklığı arzu edilir; debbağlık, demircilik ve kalaycılık gibi daha zor 
ve yorucu zanaatlardan kaçınılırdı. Bu yüzden babalar,haylazlık yapan çocuk-
larını, “seni demirci ya da kalaycı yanına çırak vereceğim” diye korkuturlardı. 

  Ġlkokulu bitiren kız çocuklarının da, kadın terzilerin evlerinde, biçki dikiĢ 
öğrenmesi arzu edilirdi. Üç beĢ yıl bir terzi hanımın evine devam edip, terziliği 
öğrenen kızlara ustaları “makas” verirdi. Bu,  yetiĢtiğinin göstergesi olurdu. 

 Safranbolulular ekonomik etkinlikler yönünden, genellikle  bireysel yak-
laĢımlar sergilerler. Safranbolulu, tek baĢına bir iĢ güç sahibi olmak ister; dük-
kanında, atölyesinde yönetimi bir baĢkasıyla paylaĢmak istemez. Bu nedenle 
Safranbolu‟da, bir çok kiĢinin sermayelerini birleĢtirerek kurdukları, büyük çap-
ta ekonomik etkinliği olan; iĢ ve istihdam yaratan iĢyerlerine rastlanmaz.  

  Sermaye birikimini sağlayan anonim ya da limited ortaklıklar kurulması 
ve yürütülmesi giriĢimleri, geçmiĢte Tabakhane‟deki deri iĢletmeciliği yapan 
Debbağ ġirketi ve 1970‟li yıllardaki SAFTAġ örneklerinde olduğu gibi hep ba-
Ģarısızlıkla sonuçlanmıĢtır. Safranbolu‟da anonim ortaklıklar daha çok yakın 
aile bireyleri tarafından kurulur ve dolayısıyla sınırlı bir ekonomik gücü olur. 
Yakın iki üç arkadaĢ arasında kurulan adi ortaklıkların ise, çok uzun süreli 
olabilenlerine pek rastlanmaz.  

  Bu nedenle çok güçlü ticari ortaklıkların ve çok canlı  bir ekonomik  
yaĢantının bulunduğu Bartın‟a, Safranbolu‟dan hep gıpta ile bakılır. 
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 Safranbolulular, 1930‟lu yılların sonu ile 1940‟lı yıllar ve sonrasında 
Karabük‟ün kuruluĢ döneminde,  en yakındaki bir yerde bulunmalarına karĢın, 
orada  ekonomik bir etkinlik sağlayabilmiĢ değillerdir. Karabük‟te kimi Safran-
bolulular, sadece tarlalar satın alıp, Ankara Caddesi ya da Hürriyet Caddesin-
de önce dükkan, sonraları iĢhanı yapıp, bunları kiraya vermekle yetinmiĢlerdir. 
Ekonomik yaĢama, baĢka yerlerden ve özellikle Karadeniz bölgesinden gelip 
Karabük‟e yerleĢenler egemen olmuĢtur. Bir kaç Safranbolulunun kurduğu 
demir haddehaneleri ise sürekli çalıĢtırılamamıĢ, Safranbolulular daha çok, 
istasyon çevresinde demir ticareti ve komisyonculuğu yapmayı yeğlemiĢtir. 

  Safranbolu, genellikle çok zengin kiĢilerin yaĢadığı bir kent olarak bili-
nir. Görkemli evler, evlerdeki yaĢam biçimi, kent merkezindeki han, hamam, 
cami ve benzeri anıtsal yapılar bunun kanıtı olarak gösterilir. Safranbolu‟da 
tarih boyunca çok zengin aileler yaĢamıĢ olmakla beraber, çoğunluğun zen-
ginliğinden söz edilmesi gerçekçi olmaz. Doğru olan, Safranbolu‟nun yoksulun 
fazla olmadığı ve geçim darlığı çekmeyen insanların büyük bir çoğunluk oluĢ-
turduğu kent olarak tanımlanmasıdır. Safranbolu‟da, “Turgut ÖZAL döne-
mi”nde çok kullanılan deyimle, tarihsel geliĢim olarak, toplumda “ortadirek” 
olan, orta sınıf insanlar yaĢamıĢtır. 

  Safranbolu‟da her fırsatta, büyükler tasarrufun önemini ve gereksiz 
harcamalardan kaçınmayı öğütlerler. Safranbolulular  “bir lokma, bir hırka” 
anlayıĢı içindedir denilebilir. Çok cimridir  denilemez. Ancak tutumlu oldukları 
bir gerçektir.  Yemeği içmeyi; yedirmeyi çok severler; ama israfı sevmezler. 

 Türkiye‟nin bir tüketim toplumu haline dönüĢmesinden ve Safranbo-
lu‟ya da yansımasından önce ve örneğin 1940‟lı yıllarda, hemen herkesin biri 
gündelik, diğeri bayramlık iki elbisesi olurdu. En zengin kiĢilerin bile pantolon-
larının arkalarında ve dizlerine rastlayan bölümünde “süvarilik” denilen yama-
lar bulunurdu. Çoraplar yamalı olarak giyilir; okulda öğretmenler, “yamalı giy-
mek değil, yırtık giymek ayıptır” diye öğretirlerdi. Düğün gibi kimi önemli gün-
ler dıĢında, yeni elbise ve ayakkabı,  genellikle bayramlarda  yaptırılırdı. 

 Safranbolulular, bağ ve bahçelerinde ürettikleri ve tarlalarından ortakçıların 
getirdiği ürünler ve iĢyerlerinde ticaret ve zanaat sahibi kiĢiler olarak elde ettikleri 
gelirle yaĢamlarını sürdürmüĢlerdir.  

  Safranbolu,  tarih boyunca Batı Karadeniz Bölgesi‟nde Bolu ve Kastamo-
nu‟dan sonra en önemli bir yerleĢim yeri ve ticaret merkezidir.  Bu özelliğini 1940 
yılların sonuna kadar devam ettirmiĢtir. Bugün her biri, ayrı bir ilçe ve il merkezi 
olan Ulus, Eflani ve Karabük, tüm çevre köyleriyle birlikte, geçmiĢte mülki yö-
netim açısından Safranbolu‟ya bağlıdır. Böylesine geniĢ bir alanı kapsayan 
bölgede yaĢayanların, bağlı oldukları yönetim merkezi olmasının yanı sıra,  
her türlü gereksinimlerini karĢılayabilecekleri  en yakın pazar ve çarĢı Safran-
bolu‟da bulunmaktadır.  

Nitekim, Safranbolu‟da ekonomik etkinlikler hakkında Prof.Dr. Ġlber 
ORTAYLI‟nın bir makalesinden (1) alınan aĢağıdaki pasajlarda da, Safranbo-
lu‟nun eski dönemlerdeki bu yöresel ekonomik  konumu doğrulanmaktadır.   

                                            
(
1
) Aytekin KUġ, Bir Zamanlar Safranbolu, S.Bolu Belediyesi  yayını 2009, sayfa: 11  
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“19.yüzyılda, bölgede gerek zenaatlarda (lonca ekonomisi), gerekse 
tarımsal faaliyetlerde gözlenen yapısal değişmeler belirli merkezlerde bir ser-
vet birikimine de sebep oldu. Bugün hayranlığımızı çeken Safranbolu kasaba-
sının konutları veya 100 yıldır vilayet merkezinden bile daha zengin  hayata 
sahip olan Bartın kasabası bu değişimin kanıtıdır…  

…Kazanın bütün nüfusu 1293/1877’de, 1 Ermeni, 355 Rum ve 6825 
İslam hanesi olarak veriliyor. Bu, kabaca 25.200 nüfusa eşittir. 1901’de ise, 
aynı hesapla bu nüfus 3.300’ü Hıristiyan, 22.700’ü İslam olmak üzere 
26.000’e ulaşmıştır. 19 yüzyıl sonunda kazada mevcut olan 12 hankah (bir 
tarikatın tekkelerinin kendine bağlı olduğu merkez durumundaki tekke) ve 11 han, 

10 hamam ve 911 dükkan; Safranbolu’nun, civarı için toplayıcı ticaret merkezi 
rolünü yüklendiğini göstermektedir. Gene tahıl üretimi ve dericiliğin geliştiği 
kazada 261 değirmen ve 84 debbağhane bulunmaktadır. 

Safranbolu’da bu dönemde çeltik ve tahıl ziraatı ve bağcılık yapılmak-
tadır. Bu ürünlerde pazar için üretime geçildiği görülüyor. Aşar iltizamı ile ya-
şayan, mahalli ölçüler içinde varlıklı bir sınıf türemiştir. Safranbolu, 16-
17.yüzyıllardaki gibi elan Anadolu’nun önemli bir ticari karayolu üzerinde idi. 
19. yüzyıl sonlarında İstanbul’dan Adapazarı’na kadar uzanan demiryolu ile 
bu yörelerin bazı ürünlerinin İstanbul’a sevki daha da kolaylaşmıştı… 

Özellikle Eflani, bugünkü gibi önemli bir hayvan pazarı idi. Bunun Saf-
ranbolu’daki dericilik zenaatını besleyen önemli bir kaynak olduğu anlaşılmak-
tadır. Gerek Osmanlı ülkesinde, gerekse Batı Avrupa pazarlarında; Safranbo-
lu’da üretilen ham deri, işlenişindeki elverişlilik, kalite ve ucuzluğu dolayısıyla 
ihtiyaç duyulan ve aranan bir madde idi. Safranbolu merkezindeki imalathane-
ler ağır endüstriye geçen ülkelerdeki el emeğinin pahalılığı v.s. gibi nedenler-
le, karşılanamayacak bir ihtiyaca cevap veriyorlardı… 

Safranbolu’nun, karayolu ile doğrudan ve deniz yolundan da (Bartın 
vasıtasıyla) Karadeniz limanlarıyla gerçekleşen İstanbul bağlantısı; bunun ya-
nında monokültürel tarıma geçiş ve dericiliğin geniş pazarlara yönelmesi, şe-
hirde önceki devirlere göre varlıklı bir hayatın başlamasına neden olmuştur…” 

Bu arada, Türkiye‟de ilk nüfus sayımının yapıldığı 1927 yılında  Saf-
ranbolu ilçe merkezinin nüfusu 5.218, bağlı köylerin 53.588‟dir. Türkiye nüfu-
sunun 13 milyon dolayında bulunduğu o yıllarda, ilçe merkeziyle birlikte sayısı 
60 bine yaklaĢan bir insan kitlesi,  hem idari ve adli, hem de ticari  açıdan iliĢ-
kide bulundukları Safranbolu‟ya, Sayın Prof. Dr. Ġlber ORTAYLI‟nın değindiği 
XIX. yüzyıldaki ekonomik hareketliliğin devamını sağlamıĢtır.  

  1940 sayımında ilçe merkezi nüfusu 5.327, köyler 73.783 iken, Ulus‟un 
1945 yılında ilçe olması nedeniyle, aynı yıl yapılan sayımda Safranbolu Ġlçe 
merkezi 5.164 iken, köy nüfusu 59.839‟a düĢmüĢtür. 1953 yılında da Eflani ve 
Karabük‟ün ilçe olması ve daha önemlisi Karabük‟ün, bölgenin en önemli iĢ ve 
ticaret merkezi niteliğini kazanmasıyla Safranbolu‟nun  ekonomik hareketliliği 
kaybolmuĢ; gelir ve geçim kaynakları kurumuĢtur. Bu arada Safranbolu çarĢı-
sı da eski önemini ve hareketliliğini yitirmiĢtir. 

 Öte yandan,  Safranbolulu zanaat ve ticaret erbabı, her hafta hayvan 
sırtında Eflani, Ulus/AbdipaĢa, Ovacuma, Toprakcuma, “aĢağı Pazar” da deni-
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len Araç/Ġğdir‟e ve  hatta Eskipazar‟a da,  buralarda yerel pazarların kurulduğu 
günler giderek, ellerindeki malları satıĢa sunarlar.  

 Safranbolu‟da, mal alım satımı dıĢında, üretime yönelik ekonomik et-
kinlikler, tüm el sanatlarını ve  zanaat dallarını kapsamaktaydı. Kunduracılık, 
yemenicilik, terzilik, demircilik, bakırcılık, kalaycılık, debbağlık, saraçlık, se-
mercilik, nalbantlık vb. yapılan iĢyerleri, çarĢının farklı yerlerinde, lonca  düze-
ninde  bir arada yahut aynı sokak boyunca, yan yana yer alırdı.  

  Bu nedenle çarĢı içindeki  sokakların, “kunduracılar içi”, “kasaplar içi”, “se-
merciler içi”, “tüccarlar içi” gibi adları vardı ve bugün de, adlarıyla örtüĢen iĢyerleri 
olmasa da, o sokaklar yine aynı adla anılmaktadır.  Örneğin, kunduracı esnafının 
hiç kalmadığı  Kunduracılariçi Sokağı‟na, tekstil ürünleri ya da hediyelik eĢya satı-
lan  dükkanlar tamamen egemen olmuĢ; ama sokak adı değiĢmemiĢtir.  

  ÇarĢıda sokakların üstü, bir baĢtan öte baĢa, asma dallarıyla örtülü-
dür. Bu özelliği, Ġsmail Habib SEVÜK Ģöyle anlatır:(2) “Safranbolu üzümüyle 
meşhurdur. Yukarı çarşıda çardak üstüne alınan bir tek asma kökü çarşıyı 
enine boyuna kırk, elli metre uzunluğunda kaplıyarak gölgeledikten başka, bu 
tek kök yarım tonu bulan üzümlerinin salkımlarını söbü söbü sarkıtarak  man-
zaraya avizeli bir letafet de veriyor.” 

► ARASNA 

  Safranbolu‟da aynı tür malın üretildiği ve satıldığı çarĢı bölümü anla-
mında “arasta”lar da  vardır. (3) Arastalar aynı zamanda, meslek kurallarını 
belirleyici ve uygulamayı denetleyici, aynı iĢ kolundaki  esnafın dayanıĢma ve 
yardımlaĢmasını sağlayan meslek  birliği “Lonca” kuruluĢunun da örgütlendiği 
alanlardır. Safranbolu‟da en ünlü arasta, “yemeniciler arastası”dır.  Demirci 
esnafı da, çarĢının arasta biçiminde düzenlenmiĢ özel bir bölümünde yer alır. 
Günümüzde demirciler arastasında, bir kaç dükkanda da olsa üretim yapılır-
ken, eski yemeniciler arastası, turistik ve hediyelik eĢya satıĢıyla  farklı bir 
iĢleve bürünmüĢ bulunmaktadır.  

 Yemeniciler arastasına , Safranbolu‟da “arasna “ denir ve arasna denilince 
sadece yemenici dükkanlarının bulunduğu, dikdörtgen planlı,  iki kapılı, ortasında 
kahvehanesi bulunan, birbirine paralel iki yol üzerine, sağlı sollu sıralanmıĢ dükkan-
ların oluĢturduğu çarĢı anlaĢılır. Arasna‟nın 17. yüzyılın ikinci yarısında Köprülü 
Mehmet PaĢa Camisi‟ne akar sağlamak amacıyla yapıldığı söylenir. Çok sonraları 
arasna dükkanları Vakıflar Ġdaresince satılmıĢ ve özel mülkiyet konusu olmuĢtur. 

          Arasna‟da dükkanlar arasındaki yolun üstü de, çarĢının diğer sokakları 
gibi, dükkan önlerine, yolun iki kenarına dikilmiĢ  asmaların  dallarıyla tama-
men kaplıdır. Asmanın yaprakları  gölgeleriyle,  yaz mevsiminde Arasna‟ya 
hem serinlik verirler, hem de çok ilginç bir görüntü sergilerler. Ayrıca üzüm 
zamanı, yukardan aĢağı sarkan, Safranbolu‟da “çavuş üzümü” kadar ünlü, 
“danagöz üzümü” salkımları da, Sayın SEBÜK‟ün deyimiyle, bir “avize görü-
nümüyle” bir baĢka güzelliği oluĢturur. 

                                            
(
2
) Ġsmail Habib SEVÜK, Cumhuriyet Gazetesi, 09.01.1948   

(
3
) Ordugahlarda kurulan, askerin alıĢ veriĢ yaptığı  seyyar çarĢılara da “arasta” deni-

lir.  (Meydan Larousse Büyük Lugat ve Ansiklopedi, Cilt:1, Sayfa: 628) 
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  Arasna‟nın ortasındaki kahve, sadece esnafın çay kahve içme gerek-
sinimini karĢılayan  bir yer değildir. Burada aynı zamanda lonca toplantıları 
yapılır; çıraklıktan kalfalığa yükselecek gençlerin hazırladığı yemeniler, kı-
demli ustalar tarafından görülür, değerlendirilir. BaĢarılı bulunanların, dualar 
eĢliğinde, gerekli törenlerle kalfalığa yükselmesi sağlanır. 

 KurtuluĢ SavaĢı sırasında, ulusal ordunun zorunlu gereksinmeleri için  
arasna yemenicilerinden yararlanılmıĢtır. Yöremizde halkbilim  alanındaki ça-
lıĢmalarıyla tanınan çok değerli araĢtırmacı Uğurol BARLAS‟ın bir bildirisinden 
öğrenildiğine göre (4), KurtuluĢ SavaĢı sırasında, iki yıl süreyle Arasna dük-
kanlarında sürekli 24 saat vardiyalı olarak çalıĢılmak suretiyle, “topuksuz tu-
lumbacı” tipi yemeni yapılmıĢ ve  bir çift yemeni, o günün perakende rayiç 
fiyatı olan, peĢin 85 kuruĢa, Devlet tarafından satın alınmıĢtır.  

    KurtuluĢ savaĢı sonrasında da Arasna„da, 1950‟li yılların ortalarına 
kadar yemeni üretiminde bulunulmuĢtur. Lastik ayakkabıların ortaya çıkmasıy-
la gerileyen yemenicilik, daha sonra fabrikasyon ayakkabı üretimi karĢısında 
büsbütün yenilgiye uğramıĢ; dükkanlar birer birer kapanmıĢ ve zaman içinde 
arasna harabe bir görünüme bürünmüĢtür. Arasna‟da, Ahmet DEMĠREZEN 
dükkanını en son kapatan yemenici ustasıdır. Dükkanı, daha sonra bir ara 
“Yemenicilik müzesi” haline dönüĢtürülmüĢtür. 

  1970‟li yılların ortalarında arasna, kimsenin uğramadığı, dükkanlarının 
kepenkleri dağılmıĢ, çatısı çökmüĢ bir konumda, yıkılmağa yüz tutmuĢ bir 
durumdaydı. Bu satırların yazarı olan, zamanın Belediye BaĢkanının yaptığı 
öneriyi,  o dönemin  Kültür Bakanı Ahmet Taner KIġLALI‟nın, Safranbolu‟ya 
geldiğinde uygun bulması üzerine Arasna, Devlet tarafından kamulaĢtırılmıĢ; 
restore edilerek  günümüzdeki yeni  iĢlevini ve görünümü kazanmıĢtır.  

        
Restorasyon öncesi (1978) yörenin ünlü gazetecisi Kasım ġENOL; restorasyondan çok sonra  

(2003)  ülkenin ünlü gazetecisi Emin ÇÖLAġAN, Arasna‟da Kızıltan ULUKAVAK ile birlikte  

                                            
(
4
) Uğurol BARLAS, “KurtuluĢ  SavaĢı‟nda  Arasta  ÇarĢısı  ve  Yemenicilik”  konulu  

bildiri (25.06.1990  tarihinde,   “Korumada  15  Yıl,  Kendini  Koruyan  Kent  Safranbo-
lu,  Mimari  Değerler  ve  Folkloru Haftası”nda  sunulmuĢtur) 
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► ÇARġI VE CĠNCĠ HANI 

  Bundan 50-60 yıl önce Safranbolu çarĢısı içindeki dükkanlar tahta ke-
penkli, çok dar mekanlardır; vitrinleri yoktur; dükkanın önü olduğu gibi sokağa 
açıktır. KıĢın birkaçının önüne camekan yerleĢtirilir, Tüccarlariçi‟ndeki  manifa-
turacılar bile, dükkanlarında küçük kapalı bir bölümde mangal yakarak ısınır-
lar. ÇarĢı, göze hoĢ gelen bir imar düzeninden yoksun olup, dükkanlar derme 

çatma, tahta taraba bir görünümdedir. 

  Bu çirkin görünüm, yıllar öne bir makalede,  “Anadolunun en eski ve tarihi 
bir kaza merkezi  olan bu şirin beldeyi ziyaret ettiğim zaman kalbimi acı bir yeisin 
kemirdiğini, ruhumun azaplı suallerle sarsıldığını, şurada bir yerli sıfatıyla ve itiraf 
acısıyla dertlendim...” denilerek  çok acı  eleĢtirilerin konusu da olmuĢtur. (5)  

  Safranbolu çarĢısında, Cinci Hanı‟nın önünden geçen yolun, bir baĢtan 
öbür baĢa kadar altında kalan bölüm ve daha çok ĠzzetpaĢa Camisi çevresi,   
“Aşağı çarşı”, yolun üst tarafı, yani Köprülü Camii çevresi de “Yukarı çarşı” 
olarak adlandırılır. 

  Safranbolu Çarsısı  bir kaç kez yangın geçirmiĢ ve bu nedenle kimi 
varlıklı kiĢiler, bir katlı ahĢap dükkanlarının yerine,  XX. yüzyılın baĢında iki 
katlı  kargir binalar yapmıĢlardır. Eski Belediye binası, eski Demirbank (halen 
Cıngıllıoğlu Sanat Galerisi olan bina), bu binanın  her iki cephesinin karĢısın-
daki, halen Ġmren lokumları ile Astat lokumlarına ait binalar ile yine aynı semt-
te bu satırların yazarının yazıhanesinin bulunduğu bina, buna örnek gösterile-
bilir. Ancak çok yetersiz kalan bu yeni yapılaĢma da, çarĢıyı ne yazık ki güzel 
bir görünüme kavuĢturamamıĢtır.  

  
“AĢağı ÇarĢı” (solda) ile “Yukarı ÇarĢı”(sağda)  sokaklarından iki ayrı  görüntü 

  ÇarĢının en geniĢ, en görkemli ve en eski yapısı  Cinci Hanı„dır. Cinci 
Hanı, Anadolu Kazaskerliği‟ne kadar yükselmiĢ, asıl adı Hüseyin olan Safran-
bolulu Cinci Hoca tarafından, XVII. yüzyılın ortalarında,  bir kervansaray ola-
rak yaptırılmıĢtır. PadiĢah Deli Ġbrahim döneminde, bu padiĢahla birlikte Cinci 

                                            
(5)  A. BAHA,  07 Ekim 1929 tarihli, :214 sayılı Bartın Gazetesi‟nde,  “Safranbolu‟da 

Gördüklerim” baĢlıklı makale… (A. Baha Safranboluludur; bir Halkbilim uzmanıdır. 
1930‟da Halk Bilgisi Derneği tarafından yayınlanan “Safranbolu’da Yürük Düğünleri” 
adlı bir kitabı bulunmaktadır.) 
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Hoca, Osmanlı tarihinde çok kötü bir üne sahiptir. Ancak yaptırdığı han ve 
hamamlarla memleketine  hizmetten de geri kalmamıĢtır.   

 
Arasna‟nın son yemenici ustası Ahmet DEMĠREZEN (solda) ve 

Cinci Hanı‟nın son bekçisi Mehmet PULCU (sağda) 

  Cinci Hanı‟nın “İpek Yolu” üzerinde yapıldığı ve bu yolun önemini yitirmesi 
üzerine hanın da iĢlevsiz kaldığı ileri sürülürse de, Ġpek Yolu‟nun nereden geçtiği 
çok tartıĢmalıdır. Safranbolu‟nun da bir çok kent gibi, bu yol üzerinde olduğu söyle-
nir.  Bu hanın yapıldığı dönemde, Safranbolu‟nun önemli bir ticaret merkezi olması 
belirleyici bir etken olabilir;  ya da hanın yapımı, kötü  ünü gibi, serveti de çok büyük 
olan Cinci Hoca‟nın memleketine bir eser kazandırma arzusuyla açıklanabilir. 

  Cinci Hanı bir kervansaray olmasına karĢın, zamanla bu niteliğini kay-
bederek, konaklama iĢlevi yerine, yangına ve hırsızlığa karĢı, kalın demirler-
den yapılmıĢ tek giriĢ kapısı, bekçisi ve aĢılması olanaksız yüksek taĢ duvar-
larıyla, çok güvenli bir mekan haline dönüĢmüĢtür. Bu amaçla çıplak mülkiyet 
vakıf yönetiminde kalmıĢsa da, handaki odalar, eski hukuktaki “sükna hakkı” 
gibi bir tür yararlanma hakkıyla, tapuya da tescillenerek, kiĢilerin kullanımına 
tahsis edilmiĢtir. Bu hak, miras yoluyla kuĢaktan kuĢağa da aktarılabilmiĢtir. 

 
“ġehir “kesiminin merkezini oluĢturan “ÇarĢı”nın, Hasandede Kayası‟ndan,  

 kuĢbakıĢı görünümü - Sol altta Cinci Hanı - (2006) 



129 

 

 

  Dükkanlarının çok dar olmasının yanı sıra, yangın tehlikesini de dikka-
te alan esnaf, mallarının büyük kısmını, Cinci Hanı‟ndaki, kapı anahtarı kendi-
sinde olan odasında muhafaza etmeği yeğlemiĢtir. Cinci Hanı‟nda bir oda sa-
hibi olmak, zanaat ve ticaret erbabı için, ekonomik açıdan daha üst bir ko-
numda olmanın  göstergesiydi. MüĢteri tarafından satın alınmak istenilenden,  
dükkanda kalmamıĢsa, dükkan sahibi esnaf, koĢarak  hana gider, oradan alıp 
getirirdi. Bir baĢka anlatımla Cinci Hanı, esnafın mallarını sakladığı emin bir 
mahaldi; hem de depo iĢlevi görmekteydi. 

  1645 yılında yapılan Cinci Hanı hakkında, yapımından 300 yıl sonra, 
eski Milletvekili, Kastamonu Lisesi Edebiyat Öğretmenlerinden, ünlü yazar ve 
araĢtırmacı Ġsmail Habib SEVÜK, bir makalesinde, “Cinci’nin eserleri” alt baĢ-
lığı altında Ģunları anlatmaktadır.(6)  

  “Sultan Deli İbrahim devrinde ele geçirdiği nüfuzla devleti sarsanlar-
dan üfürükçü Cinci Hoca’nın, memleketi olduğu için, burada yaptırdığı iki ha-
mamla haşmetli hanı görünce onun tarihteki günahını bağışladım. Biri kadın-
lara, diğeri erkeklere mahsus ikizli ve her biri ikişer kubbeli iki hamam, içlerin-
de ferahlığı, mermerlerinin temizliği, yapılışlarının ahengiyle, İstanbul’un en 
ünlü hamamlarına karşı boy ölçüşebilir. Hele han, abideler abidesi denebile-
cek bir eser. Kapı methalinin on metreyi bulan derinliğinde bir zafer takının 
ihtişamı var. Dört müsellesin (üçgenin) birleşmesiyle meydana gelen tonoz 
kubbeli tavan bu methale kendi başına ayrı bir eser mümtazlığı veriyor. 

 Mustatilli (dikdörtgen) bir avluya bakan hanın uzunlama cepheleri altı 
kemerli ve yan cepheleri üçer kemerli olup iki katlı hanın alt katı bu köprü gö-
zü kavislerin açıklığı ile oynak bir mana kazanmış. Üst kat karşılıklı odaları iki 
yanına dizen çepçevre bir holle saray dehlizlerini andırıyor. Fakat hanın haş-
metini her şeyden ziyade canlandıran alt katın sağındaki ahır kısmı: Orası iki 
dizi beş büyük kemerin dört tane fil ayağı kalın sütunlara istinad eden mahiye-
ti ile bir ahırdan ziyade eski devirlerin yer altı serdaplarını (sıcak havalarda oturu-

lan, serin yeraltı odası) andırmaktadır. Yazık ki, bu abidevi han pek bakımsız kal-
mış. Eski 192 odadan şimdi 148’i işe yarıyor. Üst katın cenup cephesi çok 
tehlikeli bir halde. Alakalı makamların acele yardımını dileriz.” 

 Sayın SEBÜK‟ün, duyduklarına ve gözlemlerine  göre kaleme aldığı sanı-
lan bu  makalesindeki yazdıkları  doğru ise,  bir zamanlar Cinci Hanı‟nın 192 odası 
olması  çok ilginçtir. Hanın yapımındaki  oda sayısının iki katına çıkartan yeni oda-
lar,  koridorlara, deve ahırı baĢta olmak üzere, hanın geniĢ mekanlarına ve avlusu-
na, tahta bölmelerle yapılan eklentilerle gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu durum,  güvenli bir 
depo olan hanın, çarĢı için sahip olduğu önem ve zorunluluktan kaynaklanabilir. 

► “CĠNCĠ HANI’NA DÖNMÜġ”  

Cinci Hanı‟nda zamanla ilave edilmiĢ ahĢap bölme ve odalar dıĢında, 
hanın avlusuna, alt ve üst kattaki koridorlara da her türlü mal üst üste, karma-
karıĢık,  geliĢigüzel, düzensiz biçimde atılmıĢ,  üst üste yığılmıĢ olurdu.    

                                            
(
6
) Ġsmail Habib SEVÜK, “Bugünkü Safranbolu ve yarınki SÜMER-KENT”,  

Cumhuriyet Gazetesi, 09.01.1948 
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Cinci Hanı‟nın restorasyon öncesi otlarla kaplı duvar ve  çatısı 

 ve  çok çeĢitli malların geliĢigüzel bırakıldığı avlusu 

   Bu karıĢık, dağınık, karman çorman, düzensiz ve insanın gözünü ra-
hatsız eden  görünüm, çok eski yıllarda baĢlamıĢ ve çok uzun süre devam 
etmiĢ olacak ki, bir yerdeki eĢyalar çok dağınık bir durumda ise ya da çocuklar 
evin içini veya oyun oynadıkları yeri çok dağıtmıĢlarsa; Safranbolulular, “bura-
sı “Cinci Hanına dönmüş” tümcesini, bir özdeyiĢ gibi söylemeden edemezler.  

  “Cinci Hanına dönmek”, dağınıklığı anlatmak ve bu durumdan yakın-
mak için, hala daha kullanılır. 

 Karabük‟ün büyük bir iĢ ve ticaret merkezi olmasıyla, 1960‟lı yıllardan 
itibaren Safranbolu Çarsısı gibi, Cinci Hanı da eski önemini yitirse  de, Han‟ın 
karmakarıĢık  bir depo görünümü devam etmiĢtir. 1980‟li yılların ortalarında, 
odalarındaki kiĢisel yararlanma haklarına son verilerek, Cinci Hanı‟nın Vakıflar 
Ġdaresi‟nce restorasyonuna karar verilmesi, Safranbolu çarĢısı için önemli bir 
geliĢmedir.  
 

 
Restorasyon sonrası Cinci Hanı ve restorasyonu baĢlatan 

Vakıflar Genel Müdürü ġener MACUN 

  Bunu gerçekleĢtiren zamanın Vakıflar Genel Müdürü, Karabük‟lü 
hemĢehrimiz ġener MACUN‟a Safranbolulular Ģükran duyguları içindedir. Ġle-
riki yıllarda BaĢbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu‟nda  mesai arkadaĢlığı 
yaptığım Sayın MACUN‟un baĢlattığı restorasyon, 2000‟li yılların baĢında ta-
mamlanarak Safranbolu, çok güzel bir anıtsal mekana kavuĢmuĢtur. Ancak, 
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restorasyon sonrası Cinci Hanı‟nın adının, “Cinci Han”a dönüĢtürülmesi haklı 
görülemez ve kolaylıkla benimsenemez.                 

 
Restorasyon sonrası Cinci Hanı‟nın içinden bir görüntü  

► ÇARġI’DAKĠ  ĠġYERLERĠ  

  Safranbolu çarĢısında hemen her iĢ kolunda mal ve hizmet üretip, sa-
tan veya Ġstanbul baĢta olmak üzere, baĢka yerlerden aldıklarını pazarlayan 
çeĢitli iĢyerleri vardı. Örneğin, en ünlü fırınlar, “Güdükoğlu‟nun Fırını”, 
“Hasanusta”nın Fırını, “Kemer Fırın”, “Kocaoğlan‟ın Fırını” adlarıyla anılır. 
Kocaoğlan‟ın fırınında, sadece simit yapılırdı ve halen olduğu gibi cimitsiz 
(susamsız)  simitleriyle ünlüydü. 

      
          Manifaturacı              Hırdavatçı ve tuhafiyeci           Kırtasiyeci                   Kuyumcu  
        Ġhsan ÖZTÜRK               Mehmet  ÇELEBĠ        Ali Sabri KĠLCĠOĞLU          Lutfi TOKER 

Safranbolu‟nun en ünlü Ģekercisi ġekerci Osman (ÖZKAN)‟dır. Aynı 
iĢkolunda,  ġekerci Ġhsan (AYTAN)  ile Hidayet (SEZER),  helvacı Ahmet 
(AKÇASU) da bilinen isimlerdendir. Kuyumcu Lutfi (TOKER), kırtasiyeci 
Kilcioğlu (Ali  Sabri KĠLCĠOĞLU), hırdavatçı ve tuhafiyeciler Hakkı 
ERKĠTMEN, Uzun Hatip (Ġsmail ġENGÜL), Çelebi (Mehmet ÇELEBĠ), Yumu-
Ģak Sakız (Cemal AKALIN); terziler Hakkı AĞAR, Faruk ve Saim  ARMAN, 
Hasan DAĞDELEN, Celal ERKUT, Ġsmail NAKĠPOĞLU; manifaturacılar; Ġh-
san ÖZTÜRK, Bekir DĠZDAR, Osman PAÇAÇIOĞLU, Konarılı (Mehmet-Ali 
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VELĠOĞLU), RaĢit‟in Mehmet (AN) ve berberler; “Mıcık”, Ali ERGÜVEN, Hıfzı 
BAYRAM çarĢının eski esnaflarındandır. 

 ÇarĢı içinde en ünlü kahvehane, Yukarı ÇarĢı‟da, Yeni Hamam‟a çıkan 
kemerli kapının karĢısında, halen bir marketin olduğu yerdeki “Kıraathane”dir. 
Çok uzun yıllar Kıraathaneci Hakkı YURTTAġ tarafından iĢletilmiĢtir. Memur-
lar daha çok buraya gelir, konuklar burada ağırlanır. Çok geniĢtir, kimi zaman 
Safranbolu‟ya gelen tiyatro ve çeĢitli gösteri gruplarının programları da, bura-
da sahnelenir. 1950 öncesinde, Halkevi‟nde görevli gençlerin temsilleri ve 
diğer etkinlikleri için de, en uygun mekan Kıraathane‟dir. Kocaoğlan‟ın fırınının  
üstü  de uzun yıllar “Şehir Kulübü” adıyla, lokal olarak kullanılmıĢtır. 

  Yukarı ÇarĢıda Yakup ÇavuĢ‟un kahvesi ve Cinci Hanı yakınındaki 
Ahmet ÇavuĢ‟un kahvesi ile ĠzzetpaĢa Camisi karĢısındaki Kemer Kahve de 
önemli buluĢma yerleridir. Arasna kahvesi, Kunduracılariçi kahvesi, 
Kasaplariçi kahvesi gibi kahvehaneler, çevredeki esnafın toplandığı ve onların 
dükkanlarına servis yapılan iĢyerleridir. Bunlardan kimilerinde hiç oyun oy-
nanmaz, oralara belirli bir yaĢın üstündekiler gelir, sohbet ederler. Bu kahve-
haneler Ramazan‟da açık tutulmaz. Buralarda, daha önce evlenme teklif edi-
len  kızların babalarından niĢan sözü almaya veya niĢan hediyelerinin  sunul-
masına iliĢkin törenler de yapılır.   

“Yüksek kahve” denilen kahvehanede kumar da oynandığı söylenir. 
Gençlere oraya gitmemeleri tembihlenir. Yüksek kahve‟nin neresi olduğuna 
iliĢkin, yanlıĢ bilgilendirmelere tanık olunuyor. Bu kahve, Semerciler sokağının 
hemen baĢındaki bir binanın, merdivenle çıkılan üst katındadır. 
Kunduracılariçi Sokak‟ın sonunda, köĢede ve sadece bir cephesi yol kotundan 
daha yüksek kahvenin adı “yüksek kahve” değil , “Kunduracılariçi Kahvesi”dir. 

 Safranbolu‟da yıllarca ününü koruyan lokanta ise, aĢağı çarĢıda, eski 
Belediye BaĢkanlarından merhum  Hilmi BAYRAMGĠL‟in babası olan  “Ahçı 
Ahmet”in lokantasıdır. Evlerde verilen ziyafetlerde bir yemek çok beğenildi-
ğinde, “sanki Ahçı Ahmet’in lokantasından gelmiş gibi güzel olmuş” denir. 
Önemli konuklar hep orada ağırlanır. Yukarı çarĢı‟da, “Ahçı Ali”nin (Ali SA-
VUN) iĢyeri de beğenilen bir lokantadır. Halen bu lokantada, Safranbolu‟nun 
pazarı olan Cumartesi günleri, eski yıllarda yapılan “kuyu kebabı”nın yerini, 
“döner kebap” almıĢ bulunmaktadır. Yukarı ÇarĢı‟da “Ahçı Çelik”in (Mustafa 
ÇELİK), Saraçlariçi‟nde Mustafa AYKIN‟ın, DemircilerbaĢı‟nda Karaha-
sanoğlu‟nun (Hüsnü ERSOY) lokantaları vardı; bunlardan sonuncusu içkiliydi.  

  Cinci Hanı‟nın  karĢısında, halen Ġmren Lokumları‟na ait iĢyerinde, çar-
Ģının en büyük bakkal dükkanını,  Konarılı Ahmet (SAĞLAM)  iĢletmektedir. 
Daha sonraki yıllarda aynı dükkanda Mehmet DĠLSĠZOĞLU ve Ġsmail PĠġĠCĠ 
de bakkallık yapacaklardır. 

  Safranbolu çarĢısında XX. yüzyılın ilk yarısında en ünlü doktor, Ali Yaver 
ATAMAN‟dır. Muayenehanesi eski Belediye binası karĢısında, Kadri Sokak‟taki, 
halen Ali BENEK‟e ait binanın ikinci katındadır. Ayrıca, Kulak Boğaz Burun Uzmanı 
Dr. Hakkı Nevin ÖZGEN  (Türker  “Özgen”  ĠNANOĞLU‟nun babası), Dr. Ali BULUTGĠL de  
çarĢıda muayenehane açmıĢtır. Zaman içinde doktorlar hep Karabük‟te toplanmıĢ; 
Belediye Tabipliği görevini de üstlenen Hükümet Tabibi  ile Safranbolu‟da uzun 
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süre Devlet Hastanesi‟nde görevli Uzman Doktor YaĢar DERTSAVAR dıĢında, 
baĢka  bir doktorun Safranbolu‟da muayenehanesi kalmamıĢtır. 

  Sadece Safranbolu‟nun değil, Cumhuriyet öncesinden itibaren geniĢ bir 
çevrenin, yıllarca tek eczacısı Hidayet DERMAN‟dır. O‟na ait “Şifa Eczanesi”, eski 
Belediye binasının karĢı köĢesinde, daha sonra da  eczane olan binadadır. ġifa 
Eczanesi, 1950‟li yıllarda kapanınca, Safranbolu  bir süre eczanesiz kalmıĢ; daha 
sonra ilk eczane 1960‟lı yıllarda, aynı zamanda Veteriner Hekim olan Eczacı Erhan 
ĠNEGÖLLÜ tarafından, Yukarı ÇarĢı‟da “Safranbolu Eczanesi” adıyla açılmıĢtır. 

  ÇarĢıda fotografçı dükkanı yoktur,  resmi iĢlemler için istenen vesikalık 
fotograflar Köprülü Camisi avlusunda seyyar fotografçılara çektirilir. ġipĢak 
çekimdir, fotografın negatifine, “resmin arabı” denir; arap resimden, kısa bir 
zaman içinde istenildiği kadar çoğaltılarak, fotoğraflar hazır edilir. 

   
Köprülü Camisi avlusu ve fotografcı Yakuf Efendi        Cami avlusu‟nun yeni görünümü  

  ÇarĢı‟da uzun süre sadece, T.C. Ziraat Bankası faaliyet  göstermiĢ;  Cinci 
Hanı‟nın karĢısı, AĢağı ÇarĢı ve Pazaryeri olmak üzere, zaman içinde çok yer de-
ğiĢtirmiĢtir. Bir ara, daha sonra T.Ticaret Bankası adını alacak olan Adapazarı Tica-
ret Bankası da açılmıĢ ise de, kısa bir süre sonra kapanmıĢtır. 1960‟lı yıllarda çar-
Ģıda T.ĠĢ Bankası, Demirbank ve Anadolu Bankası da Ģube açmıĢtır. Yapı Kredi 
Bankası ise,  1970‟li yılların baĢında Kıranköy‟de Ģube 
açmayı yeğlemiĢtir. 

   Demirbank Müdürü, “Kadı Mehmet” lakabıyla 
ünlü Mehmet MEMĠġOĞLU ile Anadolu Bankası Mü-
dürü merhum Ġsmail EKER  Safranboluludur. Rahmetli 
Mehmet MEMĠġOĞLU, esnafın parasal sorunlarının 
çözümünde yardımcı olması ve kolaylıklar sağlama-
sıyla  tanınır ve sevilir.  

  Dilekçe yazıcıları, dava takipçileri ve avukatlar, 
genellikle Yukarı ÇarĢı‟da, Cinci Hanı‟nın kapısının 
karĢısından baĢlayan Akın Sokak‟ta toplanmıĢtır.  

  En eski ve en ünlü avukat Abdi KARAKAġOĞLU‟nun, en ünlü yazıcı 
ve daha sonra dava takipçisi Muslubeyoğlu Mustafa AYKOL‟un ve oğlu avu-
kat ġemsettin AYKOL‟un, dava takipçileri  Vasfi BĠBEROĞLU ile Abdi YAL-
MAN‟ın yazıhaneleri hep aynı sokaktadır. Avukat Abdi KARAKAġOĞLU ve 
ġemsettin AYKOL, yazıhanelerini Karabük‟e taĢıdıktan sonra, 1970‟li yılların 

Mehmet  MEMĠġOĞLU 
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baĢında önce bu satırların yazarı, ardından Fatma (TOKER) ATEġ ve YaĢar 

KILIÇ da avukat yazıhanelerini, yine aynı sokakta açacaklardır. 

 Kale‟deki Hükümet Konağının Ocak/1976‟da yanmasını takiben, Kay-
makamlık ve Adliyenin geçici süre Hastane binasına sığınmalarından sonra 
Avukatlar yazıhanelerini, Kıranköy‟e taĢımıĢlardır. 

       
Safranbolulu iki avukat; 

                                Av. Abdi KARAKAġOĞLU             Av.ġemsettin AYKOL 

► ZANAATKARLIĞIN ÖNEMĠ VE SONU 

Safranbolu‟da zanaatın önemi ve değeri, “zanaat sahibi olmak, altın bi-
lezik sahibi olmaktır, böyle bir bileziği olanlar aç kalmaz” denilerek anlatılırdı. 
Bu nedenle ilkokulu bitirmesi yaklaĢan erkek çocukların, ortaokula gönderil-
meyeceklerse, hangi mesleği öğrenecekleri  ve kimin yanına çırak olacakları 
konusu gündeme gelirdi.  

Öncelik, babanın ya da akrabanın yanında bir zanaat öğrenilmesiydi. 
Bu olmuyorsa güvenilir bir usta ile görüĢülürdü. Her usta her isteyeni  çırak 
kabul etmediği gibi, her  ustanın yanına çırak girmek de istenmezdi. KarĢılıklı 
güven, yakınlık ve dostluklar önemliydi. 

 Safranbolu çarĢısında, sobacı Asım usta, demirci  Ali (DORUCAN), 
bakırcı Muharrem SOYKÖK, nalbant Mehmet AKÇAOĞLU, marangoz Remzi 
ÇETĠNKAYA, saraç Mehmet ALĠġ ve semerciler Aygıroğlu Mehmet ÖZGÜN 
ile  Kemal AĞYAROĞLU son dönemin tanınmıĢ zanaatkârıydı.  

  Her tür zanaatkarlık, önce Karabük Demir Çelik Fabrikaları‟nda iĢçi 
olarak çalıĢmanın cazibesi karĢısında, çıraklık yapabilecek gençlerin ilgi alanı 
dıĢına çıkmıĢ; daha sonra konfeksiyon üretim, örneğin terzilik ve kunduracılı-
ğı, elbise ve ayakkabı tamirciği düzeyine indirmiĢ; kalaylanması gerekmeyen, 
paslanmaz ve  kararmaz mutfak  kapları ve  seramik  tabak çanak,  bakırcılık 
ve kalaycılığı yok etmiĢ; motorlu araçlar ve tüm köylere düzgün yollarla ula-
Ģım, hayvan sırtında yük taĢımayı ve yolculuğu da tamamen sona erdirmiĢtir.  

  Bunun doğal sonucu olarak, semercilik ve nalbantlık ile kısmen saraçlık gibi 
zanaatlara da iĢ alanı kalmamıĢtır. 2000‟li yılların baĢında,  Safranbolu ve köylerin-
de kendisinden baĢka nalbant kalmadığını söyleyen Yazıköylü bir hemĢehriden, 
yöredeki toplam yük ve binek hayvanı sayısının otuz kadar olduğu öğrenilmiĢtir. 
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  “Yaşamın değişmez kuralı değişim”dir denir. Bilim ve teknolojideki  ge-
liĢime koĢut olarak bu kural,  sosyal ve ekonomik yaĢamla birlikte tüm zanaat 
kollarında da geçerliliğini sürdürmüĢ ve sürdürmektedir. Ġnsanların her gerek-
siniminin el yapımı yerine, fabrikasyon üretimle karĢılanması dönemine giril-
mesi, ister istemez  her alanda zorunlu değiĢimin  de nedenini oluĢturmuĢtur. 

 
(Soldan sağa) Semerciler Mehmet ÖZGÜN ile Kemal AĞYAROĞLU; Saraç Mehmet ALĠġ

   

  Safranbolu çarĢısında,  perakende üretim ve satıĢın yanında, aynı 
iĢkolundaki  esnafın  bir arada taahhüde girip, hep birlikte toptan üretimde 
bulundukları dönemler de olmuĢtur. Özellikle Karabük Demir Çelik Fabrikaları 
ile Zonguldak EKĠ (Ereğli Kömürleri İşletmesi) Müessesesi personeli için, ter-
zilerin elbise, kunduracıların ve yemenicilerin ayakkabı yapımını topluca üst-
lendikleri bilinmektedir. Terziler, Arslanlar‟da Salim ALPAY‟ın sinema binası 
gibi geniĢ salonlarda birlikte dikim yaparlarken, kunduracılar da dükkanlarında 
çalıĢarak taahhütlerini gerçekleĢtirmeğe çabalarlardı. 

  
              Mehmet TOKER                       Osman Pamukçu                       Asım GÖKTUNA 

Mesleklerini uzun süre devam ettiren, Safranbolu‟nun üç tanınmıĢ kunduracısı 
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   Kunduracıların üstlendikleri iĢlerde temsilcisi, en ünlü iki kunduracı usta-
sından biri, “Toker” diye anılan, Mehmet TOKER‟di. (Diğeri Hoca lakaplı Mehmet KOCA-

BAġOĞLU‟dur) Kunduracılar hazır ayakkabı satmaz, sipariĢ üzerine dikerlerdi.  

  Ismarlayanın sağ ayağının biçimi, kurĢun kalemle  bir beyaz kağıda 
çizilerek, terzilerin elbise dikiminde olduğu gibi, alınan ölçüye göre ayakkabı 
yapılırdı. Yemeni daha hafif ve basit bir ayakkabıydı; özellikle bayramlar için 
yaptırılan ayakkabı  “iskarpin” olarak adlandırılırdı.   

 Yeni ayakkabı ve yeni elbise düğün ve benzeri özel durumlar dıĢında, 
dini bayramların öncesinde diktirilirdi. Hem terziler ve hem kunduracılar, dini 
bayramlardan haftalar öncesinde yoğun bir çalıĢma dönemine girerler; müĢte-
rilerinin bayram namazlarına yeni elbise ve ayakkabılarıyla gidebilmeleri için,  
Safranbolu‟da mezar ziyaretine gidildiğinden, “ziyaret günü” olarak adlandırı-
lan arife günü bile,  gece yarılarına kadar çalıĢırlardı.  

► ÇARġI ĠÇĠNDE PAZAR YERLERĠ 

Safranbolu‟da halen Cumartesi günü kurulan Pazar, kadim bir pazar-
dır; yani ne zamandan beri kurulmakta olduğu  bilinmemektedir. Bu pazarda, 
çok geniĢ bir bölgenin halkı, her hafta büyük kalabalıklar oluĢtururlar.  

  Meyve ve sebze satılan pazar, Cinci Hanı‟nın arkasında, Akçasu dere-
sinin iki yanındaki dar sokaklar üzerinde kurulurdu. Son 30-40 yıl öncesine 
kadar, Cinci Hanı yönünden pazar yerine iniĢte, derenin karĢı tarafına, han 
duvarının bitim noktasındaki, dar bir köprüyle geçilirdi. Bugün olduğu gibi, 
derenin üzeri boydan boya kapatılmıĢ değildi. 1960‟lı yıllardan baĢlayarak, 
kısım kısım kapatıldı.  ĠzzetpaĢa Camisi tarafından Pazar yerine  giriĢteki dere 
üstü ise, çok daha eski yıllarda kapatılmıĢ, tahıl pazarı olarak oldukça geniĢ 
bir alan kazanılmıĢtır. 

  Cumartesi günü dıĢında Salı günleri de aynı yerde, fazla hareketli olmayan, 
küçük çapta, pazar kurulur; daha çok yakın köylerin halkı bu pazara gelirdi. Buna 
karĢılık, dini bayramlardan bir gün önce de, yine aynı yerde pazar kurulması gele-
neği vardı. Bayram öncesi kurulan  pazar da, en az Cumartesi günkü kadar hare-
ketli olurdu.  Bayramdan sonraki ilk Cumartesi  pazarına, bayram öncesi herkes 
geniĢ ölçüde gereksinimlerini karĢılamıĢ olduğundan, “kısır hafta pazarı” denirdi. 

Safranbolu çarĢısında aynı iĢkolundaki esnafın bir arada, aynı sokak 
üzerinde dükkanlarının bulunmasına benzer bir biçimde, köylerden getirilen 
her ürün de, çarĢının belirli bir semtinde satıĢa sunulur ve o  semt, pazarlanan 
ürünün adı ile anılırdı. Örneğin Kazdağlıoğlu Camisi  ile simitçi fırınının arası-
na “Oduncu pazarı”, ĠzzetpaĢa Camisi yönünden girildiğinde, Cinci Hanı duva-
rına kadar devam eden, dere kapatılarak kazanılan ilk geniĢ alana “Eski tahıl 
Pazarı” denirdi. Aynı caminin arkasında, kalaycılar ve bakırcılar çarĢısından 
sonra,  “Yeni tahıl pazarı” ile “Hayvan pazarı” yer alırdı.   

  Tahıl alıĢ veriĢi “Yarım” denilen bir hacım ölçüsü (buğday olarak tahminen 

32 Kg) üzerinden yapılır, satın alınan buğday, değirmende öğüttürülüp, daha 
çok yufka  ekmeği için kullanılırdı. Yumurta pazarı “Kemerağzı” denilen semt-
te, Yeni Hamam civarındaydı. 1940‟lı yıllarda bir sepete doldurulan samanın 
içine yerleĢtirilmiĢ yumurtalar tanesi bir kuruĢa alınabilirdi. Tereyağı ise asma  
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Cinci Hanı ve arkasındaki  Pazar yeri, üstte Hasandede kayası 

yapraklarına sarılı olarak, aynı semtte satıĢa sunulur; kimi zaman okka (1,28 

Kg) hesabı üzerinden de satılırdı. Ġlginçtir; eskiden Safranbolu‟da salatalık ve 
bamya tane hesabı alınırdı. Bugün böyle bir alım satımı duyanlar, salatalık 
tane ile olabilir; bamya nasıl tane ile satılır demekteler. Gerçek odur ki, bam-
yanın fiyatı ne diye sorulduğunda, alınan yanıt 100 adet bamyanın fiyatı de-
mekti. Bamyalar 100‟er adet sayılarak parası ödenirdi. 

 Oduncu pazarı, motorlu taĢıtların Safranbolu‟da çoğalmasından sonra, 
bu araçların durak ve hareket noktası olmuĢ; oduncular da, köylerinden getir-
dikleri odunları,  Kazdağlıoğlu Camisi yanında değil,  hayvanlarının sırtında 
çarĢı içinde, bir aĢağı bir yukarı dolaĢarak satmaya baĢlamıĢlardır.  

  Oduncular bulunmasa da, aynı yere “Oduncu pazarı” denilmeye, çok 
uzun süre daha devam edilmiĢtir. Buraya önce “otobüs durağı”, “taksi durağı” 
gibi adlar verilmiĢ; 1970‟li yılların ortasında cami çevresi kamulaĢtırılıp, geniĢ 
bir alan oluĢturulunca da, halk “Kazdağlıoğlu  meydanı” diye adlandırmıĢtır. 

 Bu kamulaĢtırmalar sonucu, taĢıtların park ve manevra etmeleri için  
geniĢ bir alan kazanılmıĢ, bu konuda yıllardır süren sıkıntılar sona ermiĢtir. 
Ancak, aynı alanda  1990‟lı yılların sonunda, Kültür Bakanlığı‟nca  bir takım 
yapılanmalara gidilmesi; setler, teraslar oluĢturulması,  ön cephesi kazılarak, 
Kazdağlıoğlu camisi önüne, ilk yapıldığında olmayan bir Ģadırvan ile etrafına 
oturma yerleri konulması hayret ve üzüntüyle izlenmiĢtir. 

  TaĢıtların buraya  bırakılması doğru değil  idi ise; öncelikle uygun bir 
yerde, yeterli geniĢlikte  yeni bir otopark açılmalı ve sonra  Kazdağlıoğlu çev-
resinin de,  hiç değilse ağaçlandırılıp,  çarĢı içinde  eksikliği duyulan  Ģehir 
parkına ve  yeĢil bir dinleme alanına dönüĢtürülmesi düĢünülmeliydi. 
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   Yapılan  bu düzenleme sonrasında, tarihsel kent merkezinin  giriĢinde ve 
taĢıt trafiğinin en yoğun olduğu noktada, büyük sorunlara ve çözümsüzlüklere yol 
açılmıĢ; ayrıca Kazdağlıoğlu Camisi çevresinin eski güzel görünümünün   bozul-
masına da neden olunmuĢtur. Safranbolu‟daki yerel yetkililerin  bu konuda sessiz 
kalıĢları ise,  duyarsızlığın ilginç bir örneğini oluĢturmuĢtur.  

                
KamulaĢtırma sonrası Kazdağlıoğlu Meydanı           Meydanın düzenleme sonrası görünümü 

 

► ÇARġI  HAMAMLARI 

   Safranbolu evlerinde, “gusulhane” denilen yıkanma mahalleri, evin 
önemli öğelerindendir. Beybağı‟nda Asmazlar Konağı ile Bağlar 
DeğirmenbaĢı‟nda Emirhocazadeler evi gibi  kimi büyük konakların bahçele-
rinde,  halen yıkılmıĢ ya da kullanılamaz durumda olan,  o konak sakinlerine 
özgü hamamlar da vardır.  

 Ancak, belirli zaman aralıklarıyla çarĢı civarındaki herkese açık iki bü-
yük hamamdan birine gitmek, eski Safranbolu‟nun gelenekleri arasında yer 
alır. “Eski Hamam” ve “Yeni Hamam” adlı iki hamam ünlüdür. Eski Hamam‟ın 
Candaroğulları‟ndan ya da Bizans döneminden kaldığı sanılmaktadır.  

  17 yüzyılın ortalarında, Safranbolu‟ya  Cinci Hoca tarafından Ġstanbul 
hamamları kadar görkemli yeni bir hamam yaptırılmıĢtır. Bu hamama halk 
tarafından “Yeni Hamam” denilince,  diğeri artık   “Eski Hamam” diye anılma-
ya baĢlanmıĢtır. Her iki hamamın da hem kadınlara ve hem de erkeklere özgü 
ayrı ayrı bölümleri ve ayrı giriĢ kapıları vardır. Anadolu‟nun kimi yerlerinde 
olduğu gibi, bu hamamlarda haftanın belirli günleri veya akĢamları, sadece 
kadınların ya da erkeklerin yıkanması gibi bir düzenleme söz konusu değildir.  

  Yıkanmak için, ocak veya soba üstünde ısıtılan suyla,  evlerin yatak 
odalarındaki gusülhaneler kullanılırsa da, ayda en az bir  kez, Safranbolu‟da 
hanımlar, kimi zaman komĢular ya da akrabalarla birlikte, topluca  hamama 
giderler. Hamama gidiĢ ve dönüĢ, günün büyük bir kısmını kapsar. Belirli bir 
yaĢa kadar erkek çocuklar da anneleri ile birlikte kadınlar hamamına gider; 
yaĢları ilerleyince, erkekler hamamında babalarına arkadaĢ olmaya baĢlarlar. 
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  Düğünlerde kadınların topluca ”gelin hamamı”na; erkeklerin de  “güve-
yi hamamı”na  gitmeleri, Safranbolu‟nun bir baĢka geleneğidir. Yeni Ha-
mam‟ın kadınlar bölümünün çok geniĢ olan soyunma mahalli, aynı zamanda 
hanımlar için düğün salonu olarak da kullanılır. Safranbolu‟da, Pazartesi günü 
baĢlayan düğün haftasında kadınlar düğünü, ÇarĢamba akĢamları, kimi evle-
rin çok geniĢ olan “çardak”larında yapılmazsa, Yeni Hamam‟da yapılırdı. 

  
Evlerin birbiriyle kucaklaĢtığı  ünlü  “Eski Hamam Sokak” ve Eski Hamam‟ın bugünkü görünümü 

 Safranbolu‟da Eski Hamam ve Yeni hamam dıĢında, GümüĢ Hamamı 
ile Kıranköyde Rumlara ait hamamların uzun süre hizmet verdiği bilinmekte-
dir. ÇarĢıdaki iki büyük hamamın yanı sıra 1900‟lü yılların baĢında,  GümüĢ 
Hamamı‟nın da çalıĢmakta olduğu, Müftüzade Müderris Ziya Efendi‟nin, “De-
rin kar” olarak adlandırılan, 1908 yılında Safranbolu‟ya çok fazla yağan karla 
ilgili olarak yazdığı, “Kar Destanı” adlı Ģiirindeki Ģu dizelerden öğrenilmektedir.  

   “...Yeni Hamamı kapattı / Odunsuzluktan Osman / Eski Hamam sağ  
amma / Yıkıldı gitti külhan / Gümüş Hamamı salim / Kazandı Yongacıyan...” 

  Ġleriki yıllarda, kent halkının büyük çoğunluğunun ġehir kesiminden 
ayrılması ve yeni yapılan kargir konutlarda, hem su ısıtmayı ve hem de ısın-
mayı sağlayan  düzeneğe sahip banyoların bulunması, Safranbolu‟da hamam 
geleneğini ve gereksinimini ortadan kaldırmıĢtır.  Bu yüzden çok önceleri  
GümüĢ Hamamı ve 1970‟li yıllarda da Eski Hamam kapanmıĢtır. Eski Hamam  
bir ara “gezi hamamı” adıyla ilgilenenlerin görmeleri için açık tutulmuĢtur. 

► “YENĠ HAMAM”, “CĠNCĠ HAMAMI” OLDU..! 

 Yeni Hamam, Vakıflar Ġdaresi tarafından 1940‟lı yılların ortalarında 
satıĢa çıkarılmıĢ ve Mehmet TÜFEKÇĠOĞLU tarafından satın alınmıĢ ise de, 
aradan 40 yıl geçtikten sonra, ilgili yasanın verdiği yetkiye dayanılarak Vakıf-
lar Ġdaresi‟nin bu hamamı, bedelini vererek geri alıp restore etmesi, Safranbo-
lu için bir kazanım olmuĢtur.  

  Bu konuda da, Cinci Hanı‟nın restorasyonundaki gibi, 1980‟li yıllarda 
Vakıflar Genel Müdürü olan Karabüklü hemĢehrimiz Sayın ġener MACUN‟un 
çok yakın  ilgi ve katkılarından yararlanılmıĢtır. 
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 Ancak, restorasyon sonrası Yeni Hamam‟ın adının, tüm tabelalarında 
“Cinci Hamamı”na dönüĢtürülmesini  ve bu konuda yapılan uyarıların dikkate 
alınmamasını anlayabilmek olanağı yoktur. 4 yüzyıla yakın süredir halkın “Ye-
ni Hamam” adıyla andığı bir hamamın adını, hangi akla hizmet ise, yapanın 
lakabını vererek değiĢtirmeye kalkmak, Safranbolu‟da yüzyıllar boyunca yer-
leĢmiĢ, kökleĢmiĢ bir isimlendirmeyi hiçe saymaktan  baĢka bir Ģey değildir. 
Bu değiĢiklik, hamamı yaptırana saygı ile de açıklanmağa kalkıĢılmamalıdır. 

 
Adı “Cinci Hamamı”na dönüĢtürülen, Safranbolu‟nun ünlü “YENĠ HAMAM”ı 

   Böyle bir saygıya gerek duyulsaydı, hamama 350 küsur yıl önce Cinci 
Hamamı denilmesi beklenirdi. Tarihsel değerleri korumanın,  sadece somut 
maddi varlıklara değil, tarihe mal olmuĢ, benimsenmiĢ  adlandırmaları da kap-
sayan soyut mirasa da  sahip çıkılmasını gerektirdiği unutulmamalıdır. Yıllar-
dır, böylesine keyfi bir uygulamaya dur diyecek bir merciin Safranbolu‟da bu-
lunmaması ve vurdumduymazlığın sürüp gitmesi bilmem nasıl açıklanabilir? 

Herhalde bu konuda birkaç bireysel uyarının dıĢında, yeterli düzeyde 
etkili, toplumsal  ya da kamusal nitelikli tepki gösterilmemiĢ olması ve sessiz 
kalınması, aĢağıdaki özdeyiĢin doğruluğunun, bu olayla da kanıtlanmasından 
baĢka bir sonuç vermemiĢ bulunmaktadır. 

 

 

 

Bir yanlıĢa kalınmıĢsa sessiz  ve tepkisiz; 
Zamanla bir çok doğru olacaktır geçersiz. 

 

 


