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14 
SAFRANBOLU’DA   SU 

(KAYNAKLAR – SU YOLLARI - ÇEŞMELER – HAVUZLAR) 
 

  Tüm eski kentler, akarsular kenarında ve içme suyu kaynakları olan yöre-
lerde kurulmuĢ bulunmaktadır; Safranbolu da böyledir. Tarihsel geliĢim içersinde 
Safranbolu’da su sıkıntısı olmamıĢtır. 2000’li yılların baĢında Safranbolu’da kar-
ĢılaĢılan su sorunu, yeni yerleĢimlerden kaynaklanan nüfus artıĢıyla iliĢkilidir.  

Safranbolu’da içme ve kullanma suyu dıĢında, meyve ve sebzeleri sula-
mak için Mağara’dan ya da derelerden arklarla getirilen sudan veya bahçelerdeki 
havuzlardan  yararlanılırdı.  

► SU  KAYNAKLARI 

  Safranbolu’’nun eskiden “ġehir”, bugün “ÇarĢı” denilen kesimindeki çeĢ-
melere, 3 ayrı kaynağın suları  gelirdi. Bunlar “Paşa Suyu”, “Akkuyruk Suyu” ve 
“Kaçak Suyu” adıyla bilinir.  “PaĢa suyu”  “Hızar” mevkiindeki, “Akkuyruk suyu”, 
Kayarlı’nın alt baĢındaki ve “Kaçak suyu” da Akçasu’da,  Lütfiye (Kaçak) Cami-
si’nin yakınında, dere içindeki bir  kaynaktan çıkar. 

 Safranbolu çeĢmelerinin çok büyük kısmı, Tokatlı Kanyonu’nun baĢlangı-
cında, GümüĢ deresinin kaynağını da oluĢturan, “Hızar” mevkiinden çıkan suyla 
beslenirdi.  Bu suya, Sadrazam Ġzzet Mehmet PaĢa kente getirttiği için “Paşa 
Suyu” denilir ve Ġncekaya (Gayza) köyü yakınlarında, “Tokatlı” kanyonu üstünde-
ki  “Ġnceköprü” denilen bir su kemeri üzerinden geçirilerek, kente taĢınırdı. 
Ġnceköprü’nün Bizans döneminden kaldığını ve Sadrazam PaĢa’nın bu köprü ile 
su kanallarını onartarak suyu kente ulaĢtırdığını söyleyenlere de rastlanır. 

 
Ġnceköprü 

   Kayarlı semtinin hemen giriĢinde, Akçasu deresinin kıyısındaki bir kay-
naktan çıkan “Akkuyruk Suyu” ise, sırasıyla  Ulukavakdibi, Uzunkır, Babasultan 
Mahallesi, Hıdırlık ve Musalla’daki çeĢmelere ve en son  Akpınar’a kadar gelirdi. 
Bir baĢka anlatımla, Akçasu deresinin akıĢ istikametine göre sol tarafındaki tüm 
çeĢmeler, Akkuyruk Suyu’ndan beslenirdi.   
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  Safranbolu’da, kentin en düĢük kotlarındaki semtlerinde yer alan çeĢme-
leri, Lûtfiye (Kaçak) Camisi’nin hemen 20 metre kadar yukarısında, Kasap 
Mıstanlar yokuĢunun karĢısında, Akçasu deresinin içindeki kavisli bir kayanın 
altındaki kaynaktan  çıkan “Kaçak Suyu” beslerdi.  Çok kurak mevsimlerde suyu 
kaçtığı (kesildiği) için “Kaçak suyu” adıyla anılan bu su,  caminin altındaki Kaçak 
Pınarı’ndan sonra, dere boyunca, ÇarĢı yönünde ilerleyerek, Lungül Pınarı ve 
Hergele Pınarı’ndan sonra, eski Belediye binasının karĢısında, fırının yanındaki 
çeĢmeye ve Köprülü Camisi Ģadırvanına gelirdi. Cinci Hanı’nın içindeki havuzu 
da Kaçak suyunun beslemiĢ olabileceği kuvvetli bir olasılıktır. 

  Safranbolu’da Ģehir kesiminde, söz konusu bu üç büyük su kaynağı dı-
Ģında, Tabakhane mevkiindeki,  “Tabahna suyu” denilen kaynak da önem taĢır. 
Ancak, kentin en düĢük rakımlı yerinde,  dere kotundaki bir kaynaktan çıktığı için 
bu suyu çeĢmelere götürmek olanağı bulunamamıĢtır. Tabahna suyu çok  soğuk 
olduğundan, yaz günleri testi ve güğümlere doldurularak,  evlere ve dükkanlara 
taĢınır; pazar yerinde dolaĢan çocuklar tarafından da bardak bardak satılırdı. 

  Bağlar kesiminde de; “Çampınarı” ile “Müftüpınarı”nın su kaynakları baĢta 
olmak üzere, özellikle Eriklik ve Akbayır semtlerinde,  önemli su kaynakları var-
dır. Bu kaynaklardan çıkan suyun, Bağlar’ın her tarafına dağılımına gerek görül-
memiĢse de, Eriklik’teki bir kaynaktan çıkan suyun, çok yüksek ve geniĢ dehliz 
biçiminde, içine girilebilen boyutlardaki  kanallarla alt kesimlere, Hastarla’dan 
geçerek Kıranköy’e kadar uzandığı bilinmektedir.  

  Hastarla’da 1970’li yıllardaki yeni yapılaĢmalar sırasında, binaların temel 
kazılarında sözkonusu bu   büyük su kanallarına rastlanılmıĢtır. Halen Bağlar’da, 
Arslanlar-Kavaklar yolu üzerinde, eski Belediye BaĢkanlarından merhum Osman 
PAÇACIOĞLU’nun bahçesinde de, içinden su akmağa devam eden, aynı kanalı 
veya dehlizi görmek olanağı bulunmaktadır.  

  Bağlar’da en önemli su kaynağı kuyulardır. Bazı bahçelerdeki  kuyular 
Mağara’dan gelen sulama suyu (ark suyu) ile doldurulur ve öyle kullanılırdı. 
Makbul olan, “çıkma su” denilen, yer altı suyuyla beslenen ve  kendiliğinden do-
lan kuyulardır. Safranbolu’nun “ġehir” kesiminde ise, hiç  kuyu yoktur. Bağlar 
kesimine göre çok fazla sayıda çeĢme vardır.  

► SU YOLLARI 

  Safranbolu’da ana kaynaklarından çıkan su, belirli bir yere kadar “algun” 
denilen, çevresi taĢ döĢeli veya taĢlık zemin oyularak açılmıĢ, dikdörtgen kesitli, 
üstü düzgün kesilmiĢ taĢ kapaklarla örtülü kanallarla kente taĢınırdı.  Daha sonra 
ve özellikle kent içinde “poyra” olarak adlandırılan, kiremit toprağından yapılmıĢ, 
kiremit rengindeki “künk”lerle çeĢmelere dağılımı yapılırdı. Su hattı üzerine belirli 
aralıklarla “küp” adı verilen, yine kiremit toprağından yapılmıĢ bir tür geniĢ kaplar 
yerleĢtirilir; suyun bu kaplara girip çıkarak yoluna devamı sağlanır ve bunların  
dibinde toplanan kum ve pislikler zaman zaman temizlenirdi. 

  Ancak ne var ki, poyraların ve küplerin içersine civardaki ağaçların kökleri 
girer, orada büyür, poyranın içini kaplayarak, su akıĢını engellerdi. Böyle bir du-
rum olduğunda, su hattında tıkalı yerin daha alt kesimindeki bir yerden poyra 
üstten açılır ya da yakında bir küp varsa, o küpün kapağı kaldırılır, poyranın içine 
2-3 mm. çapında,  metrelerce uzunlukta galvanizli tel sokularak, sürekli ileriye 
doğru iteklenir. Buna “suya tel salmak” denir.  
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  Telin bir ucu kanca haline getirilip, bir kiĢi tarafından poyra içinde itekle- 
nirken, bir diğer kiĢi de teli  öbür ucundan sürekli döndürür. Ağaç kökünün bu- 
lunduğu noktaya ulaĢan tele, çevrile çevrile ağacın kökü dolanır. Tel geri çekildi- 
ğinde yerine göre bir iki metre uzunluğunda ve  örülmüĢ kadın saçı görünümün- 
deki ağaç kökü dıĢarı çıkarılıp, tıkanıklık giderilmiĢ olurdu. 1940-50’li yıllarda, 
Belediye görevlisi, ünlü “Sucu Süleyman”,  yardımcılarıyla birlikte her gün ayrı bir 
mahalle ve sokaktaki poyralara tel salarak tıkanıklıkları gidermeğe çalıĢırdı.   

► KÜP  VE KÜSTÜME 

  Safranbolu’da poyralarla çeĢmelere dağıtılan sudan, kent halkı genel ola-
rak çeĢmeler aracılığıyla, az da olsa kimi yerlerde de “küp”ler ya da   
“küstüme”ler yoluyla yararlanırdı. Özellikle suyun geçtiği güzergahın kotu, yol 
zeminine göre fazla yüksek değilse, yol kenarına yapılacak bir çeĢmenin hazne-
sine suyu akıtıp depolamak olanağı bulunamaz. Bu nedenle çeĢme yapılamayan 
kesimlerde oturanların su gereksinimi, küp ve küstüme ile sağlanırdı. 

  Küpler,  su yolunun temizlenmesi için tel salınan küplere ve hatta  evlerde 
kullanılan turĢu veya pekmez küplerine göre daha  büyük ve derin olup, ağızları  
geniĢtir. Poyra gibi  kiremit toprağından yapılmıĢtır. Sokak kenarlarına, duvar 
diplerinden geçen su güzergahı üzerine, toprağın içine yerleĢtirilir. Ağızları, yolla 
aynı seviyedeki sac kapakla kapatılır.   

  Poyrayla  getirilen ve küpün içine akıtılan su, küp dolunca, küpün diğer 
tarafındaki, geliĢe göre biraz daha üstte yerleĢtirilmiĢ çıkıĢ poyrasına girerek yo-
luna devam eder. Çok zahmetli bir biçimde, yere çömelip, küp’ten maĢrapalarla 
alınan su, kovalara ya da güğümlere doldurularak evlere taĢınır.  

  Poyraların döĢendiği su hattı, yol düzeyinden aĢağıda olduğunda “küp”ten 
yararlanılırken, arazinin konumu itibariyle Ģayet suyu, yol kotunun üstünde, yol-
dan bir metreye kadar yükseklikteki “tonç” denilen yamaçlar içersine döĢenmiĢ 
poyralardan geçirmek zorunda kalınıyor ise, iĢte o zaman “Küstüme” yapılır. 
Küstüme taĢtan bir ambara veya havuza benzer, 50-60 cm. derinliğindedir; eni 
ve  boyu ise 70-80 cm. kadardır,  ağzı sac kapaklıdır.  

  Su, bu taĢ sandık veya havuzun bir tarafından akarak içersini doldurur, 
sonra hemen aynı seviyede ve karĢı tarafta yer alan çıkıĢ poyrasından yoluna 
devam eder. Su, böylece yolundan alıkonularak “küstürülmüş!” olur. 
Küstümelerin üstünde sac kapağın örttüğü açıklık, oldukça geniĢtir. Biriken  su 
maĢrabalarla değil, güğümler ya da kovalar, doğrudan doğruya küstümedeki 
suyun içine  daldırılarak doldurulur.  

  Küp ve küstümeler, su hattının geçtiği güzergahtaki topografik veya teknik 
nedenlerle çeĢme yapılamayan belirli yerler dıĢında, çok az sayıdadır. Sebili ve 
musluğu olmayan küstüme  ve küp sularının, hiç kuĢkusuz  hijyenik  olduğu söy-
lenemez. Buna karĢılık, geçmiĢ yılların çok yanlıĢ bir inanıĢı da olsa, suyun 10 
adım ilerlemekle temizlendiği ya da en temiz suyun, sabah erkenden, kuĢluk 
vakti akan ve kaplara doldurulan  su olduğu söylentisi yaygındır. 

► ÇEŞMELER 

  Safranbolu’da kent halkı, içme ve kullanma  suyu gereksinimini, tarih bo-
yu her sokakta, hayır sahibi kiĢilerce yaptırılmıĢ, çok sayıdaki  çeĢmelerden sağ-
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lamıĢtır. Uygun köĢelerde ve özellikle sokakların kavĢak noktalarındaki, kimileri 
birbirine çok yakın ve kimileri çok görkemli olan çeĢmeler,  evlerle bütünlük içer-
sinde, Safranbolu’ya özgü, güzel bir doku oluĢturur.  

 Safranbolu’da çeĢme, genellikle “Pınar” sözcüğü ile adlandırılır. Safran-
boluluların dilinde bu sözcük “Puğar” biçimine dönüĢmüĢ, “Çam puğarı”, “Hergele 
puğarı” diye söylenmiĢtir. Safranbolu’daki kimi çeĢmelerin bulundukları semtler, o 
çeĢmelerin adıyla anılır. Örneğin, Bağlarda, Arslanlar-Köyiçi arasındaki 
Çampınarı ve Müftüpınarı ile Kıranköy-Emek  yolu üzerindeki PaĢapınarı, 
Akçasu’daki Kaçak semti, oralardaki çeĢmelerden adlarını almıĢtır.  

Çampınarı                                                           Müftüpınarı 

  Safranbolu’da çeĢmeler, eski ve tarihsel önem ve değerlerini, 1950’li yıl-
larda PaĢa Suyu’nun da kaynağı olan Hızar suyunun, demir döküm borularla 
kente getirilmesiyle yitirmeye baĢlamıĢtır.  YanlıĢ bir deyim de olsa,  “Terkos su-
yu” da denilen  Ģebeke suyunun, Safranbolu’da  evlere dağıtımının yapılmasıyla 
çeĢmelere gereksinim yok denilecek kadar azalmıĢtır.  

 Ancak, Hızar suyunun Ģehir su Ģebekesine bağlanması kolay olmamıĢtır. 
AĢağı ve Yukarı Dana Köy’ler  ile  Ġncekaya (Gayza) Köyü halkı, bu suyun Saf-
ranbolu’ya götürülmesine karĢı çıkmıĢlar, önde bu köylerin kadınları olmak üzere 
fiziki direniĢte bulunmuĢlardır. 1950’li yılların baĢında kolluk güçlerinin ve adli 
makamların olaya el koyduğu çok üzücü olaylarla karĢılaĢılmıĢtır. 

   Uzun süren çekiĢme ve tartıĢmaların sonunda,  Hızar Suyu’nun Safran-
bolu’ya ait olduğu yargı mercileri kararıyla kesinleĢmiĢtir. Kesin karardan yıllar 
sonra bile, Eylül/1980 ayının baĢında, bu kitabın yazarının Belediye BaĢkanı 
olduğu sırada,  Yukarı Dana Köyü Muhtarlığı’nın Hızar suyuna tekrar bir baĢka 
müdahalesi olmuĢsa da, bu da, yargı kararıyla önlenmiĢtir. Bu gün söz konusu 
köylerin halkının hemen tamamı, Safranbolu’ya yerleĢmiĢ olup, her biri aynı su-
yu, artık Safranbolulu olarak kullanmaktadırlar. 

   Ancak, Safranbolu’da kentin dört bir tarafına Ģebeke suyunun götürüldüğü 
1950’li yıllardan sonra da, eski kaynaklardan, eski kanal ve poyralarla  gelen 
sular, daha uzun bir süre çeĢmelerden  akmaya devam etmiĢtir. Fakat  1980’li 
yıllardan  itibaren, su kaynakları ile çeĢmeler arasındaki kanalların ve su poyrala- 
rının bakımsız kalması sonucunda,  çeĢmeler tamamen kurumuĢtur. Bu arada, 
Ģehir Ģebeke suyu gibi “Hızar” kaynağından gelen ve  çeĢmelerin çok büyük kıs- 
mını besleyen “PaĢa Suyu”yla, Ģebeke suyunun takviyesi yoluna  da gidilmiĢtir. 
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 Kentteki sürekli nüfus artıĢına paralel olarak ortaya çıkan su sıkıntısı, 
geçen zaman içersinde sulama suyu olan “Mağara suyu”nun 1990’lı yıllarda içme 
suyuna dönüĢtürülmesi ve 2000’li yılların ortalarında da Araç yönündeki “Karasu” 
kaynağından, Ģehir Ģebekesinin  takviye edilmesiyle  giderilmiĢtir.  

   
Aynalarındaki süslemelerle  ünlü iki çeşme 

 Solda Hacıbakizade ġükrü Efendi ÇeĢmesi (1927) 
Sağda Cılbırzade Hacı Ali Ağa’nın yaptırdığı Cılbır Pınarı (1890)  

Bu arada, bir çok tarihsel çeĢme de, Kaymakamlığın öncülüğünde, halkın 
katkılarıyla 2005 yılından itibaren restore edilmeye baĢlanmıĢtır. Ancak, restore 
edilen çeĢmelere Ģehir Ģebeke suyu bağlandığı için,  sebillerinden eskisi gibi 
sürekli su akıĢı olamamaktadır.  Onarılan çeĢmelerin sadece görüntüleriyle değil, 
sebillerinden, gürül gürül akan suyun, gönül ferahlatan sesiyle  de bulundukları 
semte, eskiden olduğu gibi  güzellikler katması arzu edilirdi. 

 Kaçak ve  Akkuyruk sularının  güzergahı temizlenip, yeni ve geniĢ plastik 
borular döĢenmek suretiyle, bu iki kaynaktan çıkan suyun, tekrar kent merkezine 
günümüzde de gelmesi sağlanabilirdi. Bu amaçla,  bir kaç yıl önce, bu suların 
kaynakları ve isale hatları birlikte gezilerek, bu satırların yazarı tarafından yetkili-
lere gerekli bilgiler aktarılmıĢtı. Belediye BaĢkanı Dr. Necdet AKSOY’un öncülü-
ğünde 2012 yılında Akkuyruk Suyu’nun yeni bir güzergahtan, kent merkezindeki 
birkaç çeĢmeye getirilmiĢ bulunması, kutlanması gereken bir uygulama olmuĢtur.  

  Ne var ki, günümüzde Hızar suyunu ise,  eski güzergahından kentte ge-
tirmek olanağı ne yazık ki  kalmamıĢtır. Yazıköy civarında konuĢlandırılan askeri 
birliğin gereksinimi olan suyun, Hızar kaynağından alınması sırasında, su borula-
rının, “Ġnceköprü su kemeri”nin üstünden geçen ve  Safranbolu çeĢmelerini  bes-
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leyen suyun taĢındığı orijinal taĢ kanal içine döĢenmesi ve kanalın üstünün be-
tonla kapatılması  çok üzücü bir uygulamadır.  

  Tarihsel, anıtsal ve turistik  değerleri  hoyratça göz ardı edilen görkemli 
kemerden, yapılıĢ amacı doğrultusunda yararlanmak  ve çeĢmeleri suya kavuĢ-
turmak olanağı bundan böyle kalmamıĢtır. Hiç kuĢkusuz, askeri birliğe su sağ-
lanmalıdır. Ancak suyun, kanyonun karĢı yakasına geçirilmesi, günün teknik ola-
naklarıyla, sifon yöntemi ve birleĢik kaplar esasına göre gerçekleĢtirilmeliydi.  

 
                                           Tuzcupınarı         (Akçasu-Kaçak Sokak) 

Safranbolu’da çeĢmeler, ya bulunduğu semtin adıyla ya da yaptıranın 
adıyla anılır.  Ancak, adının nereden kaynaklandığı bilinmeyen çeĢmeler de var-
dır.  Örneğin, yukarda fotografı yer alan Akçasu Mahallesi Kaçak Sokak, 40 
No.lu evin güneybatı köĢesinde, çıkmaz sokağın baĢındaki çok görkemli  çeĢ-
menin adı Ahmet GÖKOĞLU’nun “Paphlagonia” kitabından yapılan alıntı nede-
niyle çeĢitli kaynaklarda “Tuzcupınarı” olarak bildirilmekte ise de, halen yaĢları 
80’e yaklaĢan, bu satırların yazarı dahil, Akçasu Mahallesi sakinlerinin hepsi de, 
cami motifleri ile birlikte çok güzel iĢlemeleri bulunan  bu çeĢmenin Tuzcupınarı 
olarak adlandırıldığını hiç duymadıklarını söylemektedirler.  
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1814 yılında (H.1229)  “Emeksizoğlu Seyit Mehmet Ağa” tarafından yaptı-
rıldığı, kitabesinden öğrenilen bu çeĢme, yaptıranın adıyla anılmadığına göre, 
adının bir baĢka çeĢmenin adıyla karıĢtırıldığı ya da yaptıran zatın tuzculukla 
iĢtigal ettiği için bu adı almıĢ olabileceği, ancak mahalle sakinlerince yaygın ola-
rak   kullanılmadığı ya da zaman içinde adının unutulduğu düĢünülmektedir.  

   
Çok güzel taş işlemeli iki çeşme aynası: 

 Arasna Arkası Sokak’ta Sarıaltın ÇeĢmesi (solda); 
Mescit Sokak alt baĢında Antepzade Hacı Mehmet Ağa ÇeĢmesi-1908 (sağda)  

Safranbolu çeĢmelerinin her biri hakkında, Safranbolu doğumlu, bir öğ-
retmen olan Mustafa ACAR tarafından kaleme alınan bir kitapta (1), geniĢ bilgiler 
yer almaktadır.  Ahmet GÖKOĞLU’na ait 1952 basımı “Paphlagonia” kitabı ile 
Mehmet Behçet’e ait 1925 basımı “Kastamonu Asar-ı Kadimesi” adlı kitaptaki 
bilgilerden yararlanılmakla beraber, kitabın ayrıca Safranbolu’da bizzat dolaĢıla-
rak ve bilgi verebilecek kiĢilerle görüĢülerek kaleme alındığı da anlaĢılmaktadır.  

   Her ne kadar anılan kitapta, “Akkuyruk Suyu”nun kaynağı, Kayarlı Bağla-
rı yolu ile Akçasu deresinin birleĢtiği yerde ve dere kenarında bulunmasına kar-
Ģın, Ulukavak Sokak’ta olduğunun belirtilmesi (Sayfa:4), Kaymakamlar Evi yanın-
daki çeĢme, “Kaymakampınarı ÇeĢmesi” olarak adlandırılırken (Sayfa:60), Akçasu 
mahallesi’nde “Kaçak ÇeĢmesi”nin karĢısında, derenin öbür tarafındaki kayadan 
çıkan ve 1930’lu yıllarda zamanın Kaymakamı tarafından yaptırılan bir haznede 
suyu toplanıp, bir sebilden sürekli akıĢı sağlanan ve bu nedenle  “Kaymakam 
Suyu” olarak adlandırılan çeĢmeden söz edilmemesi, Ulukavakdibi mevkiinde 
bulunan ve suyu, hemen iki metre yanındaki bir kaynaktan çıkan çeĢmenin 

                                                
(

1
)  Mustafa ACAR, XVII Yüzyıl ve XX.Yüzyıl BaĢlarında YapılmıĢ  

      Safranbolu (Ab-ı Hayat) ÇeĢmeleri, 2002  
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“Ulukavakdibi Pınarı” olarak bilinmesine ve Akkuyruk Suyu ile bir ilgisi olmama-
sına karĢın, bu pınarın da  ”Akkuyruk çeĢmesi” olarak adlandırılması (Sayfa:68) 
gibi, bilenlerin ilk bakıĢta gözlerine çarpan yanılgılar bulunsa da, Safranbolu 
çeĢmelerinin anlatıldığı bu kitabın önemi  yadsınamaz. Yazar, bu konuda yararlı 
bir araĢtırmayı gerçekleĢtirmiĢ bulunmaktadır. 

 
Kaçak Pınarı karĢısında, olukları dere yatağında olan Kaymakam suyu çeĢmesi 

Öte yandan, Mustafa ACAR’ın Safranbolu çeĢmelerine iliĢkin sözkonusu 
kitabında da yinelenen bir adlandırmaya özellikle değinmekte yarar olacaktır. Bu 
kitapta; ÇarĢı Hamamönü’nden Kastamonu yönüne giden yol ile aĢağıdan Cinci 
Hanı’ndan doğru gelen yolun kesiĢtiği noktadaki, çok ünlü ve son zamanlara ge-
linceye kadar çok  görkemli haliyle korunan  çeĢmeden,   Akçasu’da olmamasına 
ve çeĢme de denilmemesine rağmen,  “Paphlagoia” adlı kitapta olduğu  gibi, 
“Hergele (Akçasu) ÇeĢmesi” olarak (Sayfa:7) söz edilmektedir.  

  Oysa,  bu çeĢmenin halk arasında  bilinen adı, sadece “Hergele Pına-
rı”dır. ÇeĢme, Akçasu mahallesinde değildir; Akçasu çeĢmesi denildiği de hiç 
duyulmamıĢtır. Safranbolu’da inek sürüsüne “hergele”, bu sürüyü otlatmaya geti-
rip götürene de “hergeleci” denirdi. ÇarĢı mahallelerinin inekleri, sabah otlatmaya 
götürülürken ya da akĢam dönerken bu çeĢmenin yalaklarından sulandığı için, 
çeĢme “Hergele Pınarı” olarak adlandırılmıĢtır.  

  Ayrıca, aynı çeĢmenin kitabesine göre yaptıranın kimliğine iliĢkin verilen 
bilgiyi de düzeltmek gerekmektedir. Mustafa ACAR, “Hergele Pınarı”nı Mustafa 
Bey’in oğlu Hacı Ġbrahim Ağa’nın yaptırdığını yazmakta ise de, yaptıranın her-
halde  10-15 kuĢak sonrası altsoyundan olan bir kiĢi sıfatıyla,   kitabenin doğru 
okunuĢunu belirtmem gerekmektedir.  “Sahib-ül hayrat Elhac İbrahim Ağa İbni 
Muslu bey / Sene erbaa ve tisine ve elf”. Günümüz Türkçesiyle, (Muslubey oğlu 
Hacı Ġbrahim Ağa hayratın sahibi / Yıl dört ve doksan ve bin -1094)  
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  Kitabesine göre Miladi 1682 yılında yapılan  bu çeĢmeyi, bizzat gördüğü 
anlaĢılan Ahmet GÖKOĞLU,  yukarıda değinilen 1952 basım tarihli Paphlagonia 
kitabında çeĢmeden Ģöyle söz etmektedir. ”Çeşme üç yüzlü olarak kesme taştan 
yapılmıştır; büyük yüzünde  5,00 X 0,76 boyutlarında büyük kemeri, üç musluğu, 
büyük bir yalağı vardır”. Yıllarca önünden gelip geçtiğim bu çeĢmenin, yol düzen- 
lemeleri sırasında eski görkemli konumuna son verilip, yolun istinat duvarındaki  
bir oyuğa yerleĢtirilmiĢ bir lavabo görünüme sokulması hüzün vericidir. 

      
Safranbolu’da taş işleme sanatının  en güzel örnekleriyle süslü, iki çeşme  

 Yine, Mustafa ACAR’ın Safranbolu çeĢmeleri ile ilgili kitabının “Sonuç” 
bölümünde (Sayfa: 77), ikinci paragraftaki “Mahalle kadınlarının bir araya gelip 
sohbet ettikleri, sularını doldurup, çamaşırlarını yıkadıkları çeşmelerimiz...” sözle-
rinin, gerçeklerle bağdaĢmayan, çok yanlıĢ bir bilgilendirilme veya değerlendirme 
olduğu da özellikle vurgulamalıdır. Safranbolulu kadınlar çeĢme baĢında sohbet 
etmezlerdi. Böyle bir gelenek, türkülerdeki, öykülerdeki söylemlere göre herhalde 
köylerde oluyordu. 

   Safranbolu’nun eski  kökleĢmiĢ anlayıĢına göre,  çeĢme baĢında kadınla-
rın durup sohbet etmeleri gibi bir davranıĢ, çok ayıp karĢılanır. Genellikle sabah 
erken evin genç kızları, çeĢmeden güğümleri ya da “bakraç” diye adlandırılan 
kovaları doldurur, orada durmaksızın,  etrafına bakmadan hemen eve dönerler. 
Aslında kadınlara evlerinde, kapalı bir ortamda yaĢam koĢullarını ve “kaç-göç”ü 
zorunlu kılan  eski anlayıĢ da,  çeĢme baĢı sohbetleriyle asla bağdaĢtırılamaz.  

 Safranbolulu hanımlar çeĢme baĢında sohbet için toplanmadıkları gibi, 
evin kapısı önüne, yol kenarına oturarak  komĢularıyla  sohbet de etmezler. Bu 
da çok ayıp karĢılanır. Sohbet yeri evin içi veya evin bahçesidir. Bugün Safran-
bolu’da ev kapılarının önünde toplanan hanımların, bir yandan ellerindeki örgü 
ve benzeri el iĢlerini yaparken,  diğer yandan  koyu bir sohbete daldıklarına, he-

Kart  Mehmet ÇeĢmesi-Cinci Hanı sokak ÇarĢı - Pazar Yeri ÇeĢmesi 
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men her mahalle ve sokakta sıkça tanık olunması, Safranbolu’ya özgü eski bir 
geleneğin sürdürülüyor olması değildir.  

  Bu olgu,  kırsal kesimdeki bir geleneği, Safranbolu’nun yeni hem-
Ģehrilerinin  kente taĢımaları olarak açıklanmalıdır. 

► ÇAMAŞIRLIKLAR 

 Safranbolu’da evlerin bahçelerinde özel çamaĢırlıklar bulunduğu gibi, 
dere kenarlarında da “çamaĢırlık” olarak adlandırılan mahaller vardı. 

   Ancak,  Mustafa ACAR’ın biraz önce söz konusu edilen  kitabında yazdı-
ğının aksine, eskiden Safranbolu'da çeĢmelerde çamaĢır  yıkanmaz; çeĢmeler 
bu amaçla asla kullanılmazdı.      

Sadece, Akçasu mahallesinde dere kenarındaki “Kaçak Pınarı” gibi, yol 
üzerinde olmayan, gözden uzak  bir çeĢmenin önüne,  geniĢ bir çamaĢır yıkama 
taĢı yerleĢtirilerek, bu çeĢme önü genel bir çamaĢır yeri olarak düzenlenmiĢtir.  

  Bunun dıĢında   Safranbolu çeĢmelerinin tamamına yakın büyük kısmın-
da böyle bir imkan olmadığı gibi, çeĢme önünde çamaĢır yıkama gelenek ve gö-
reneği de söz konusu değildi. Bugün çeĢme baĢlarında gözlemlenen halı ve kilim 
yıkanması ise, kente  yeni yerleĢenlerin  beraberlerinde getirdiği, eskiden bilin-
meyen ve uygulanmayan  bir davranıĢ biçimidir.  

 
Kaçak ÇeĢmesi ve önündeki taĢ zeminli çamaĢırlık 

 Safranbolu çamaĢırlıkları, bu satırların yazarının Müzekent Safranbolu 
Gazetesinde yayınlanan bir yazısında da ele alınmıĢtır.(2) Orada anlatılanları, 
burada özet olarak da olsa yinelemekte yarar olacaktır. 

  Safranbolu’ya Ģehir Ģebeke suyu gelmeden önce ve çamaĢır makinesinin 
ise hiç bilinmediği  dönemlerde, bahçelerinde suyu ve havuzu olmayan aileler, az 

                                                
(
2
)  Kızıltan ULUKAVAK, Safranbolu ÇamaĢırlıkları, Müzekent Safranbolu Gazetesi, 

      ġubat/2011-Ağustos/2012 ve Kasım/2013 tarihli 121 ve 122, sayıları  
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sayıdaki çamaĢırlarını  çeĢmelerden güğümlerle taĢınan sularla leğenlerde yı-
kamakla beraber, yılda birkaç kez ve özellikle  kirli çamaĢırların çok fazla olduğu 
zamanlarda, dere kenarlarındaki çamaĢırlıklarda yıkarlardı.  

 Kimi evlerin, sokaktaki çeĢmenin bulunduğu  duvarın arkasında, evin ha- 
yatında veya bahçe duvarının iç kısmında, en az bir “masura” miktarında Beledi- 
ye’den tahsisli suyu akan, çeĢmeleri vardı. Bu çeĢmelerin  yanına çamaĢırı sıcak 
suda kaynatmak için kazan ocağı yapılmıĢ ve çamaĢırı sürtmek, “tokaçlamak” 
(tokmaklamak) için de geniĢ ve düzgün taĢtan bir  zemin oluĢturulmuĢ ise, çamaĢır, 
“çamaşırlık” denilen bu mekanda yıkanırdı.   

  Bu çamaĢırlıklarda,  bahçelerinde suyu olmayan komĢular da odunlarını 
ve temizlik malzemelerini getirerek, çamaĢırlık sahibinin izniyle çamaĢırlarını, 
komĢuluk iliĢkileri gereği yıkayabilirdi. 

Ancak sokaktaki her çeĢmenin, bir çamaĢırlıkla bağlantısı yoktu. Zaten, 
böyle bir bağlantı nedeniyle, kendi çamaĢırlığı olan aile sayısı da çok azdı. Ça-
maĢır yıkamada daha çok,  dere kenarlarında, zemindeki yerli kayaların yontula-
rak, düzgün yüzeyler elde edildiği alanlar kullanılırdı.  

Bu amaçla, uygun yerlerdeki dere yatağını oluĢturan kayaların yüzeyi, 
demir murçlarla  kırılarak düz satıhlar elde edilmiĢ ve bunlara “geysi (giysi)  ka-
yası” adı verilmiĢtir. Geysi kayalarının bulunduğu yerler  de “çamaşırlık” olarak  
adlandırılırdı.  

  Bu çamaĢırlıklardan iki tanesi Akçasu deresi üzerinde, Lutfiye (Kaçak) 
Camisi’nin 30-40 metre yukarısında, Hacıhüseyinler  bahçesi ile Hocaanalar 
bahçesi arasında kalan dere yatağındadır. Camiye daha yakın olanından, daha 
eski olduğu için “Eski Çamaşırlık”  olarak  söz edilir. 

  Mahalleye tek çamaĢırlık yeterli olamamıĢ olacak ki, bu çamaĢırlığın    
10-15 metre kadar yukarısında dere yatağındaki kayalar  tekrar yontulup yüzeyi 
düzlenerek  ikinci bir çamaĢırlık daha oluĢturulmuĢ ve buna “Yeni çamaşırlık” 
denilmiĢtir. Bu ikinci çamaĢırlığın  taĢ zemini, ilkinden daha geniĢ ve daha mun-
tazamdır. Satıhtan suyun kolayca akması için, kayanın yüzüne  birbirine paralel, 
dereye çapraz biçimde, dar ve uzun, küçük kanalcıklar da açılmıĢtır.  

ÇamaĢır yıkanacağı gün evin hanımı ya da gelini veya genç kızı, önce  
bir kucak dolusu odun ile büyük çamaĢır kazanını çamaĢırlığa götürür. Bir kenara 
birbirine paralel olarak iki sıra taĢ dizer ve aralarında kazan geniĢliği kadar bir 
açıklık olan bu taĢların üzerine kazanı koyar. Ġçini dereden bakraç’la (bakır kova) 
aldığı suyla doldurur ve kazanın altına, taĢların arasına odunları dizer, çırayla 
odunları ateĢler. Su   kaynayıncaya kadar  evine giderek, yıkanacak çamaĢırları   
getirir.  ÇamaĢırlar önce derenin soğuk suyu ile ıslatılır, üzerine “kil” dökülerek, 
kirlerinin kabaca temizlenmesine çalıĢılır.  

  ÇamaĢırlar sonra kazana atılarak, kazandaki kaynar suyun içinde bir süre 
bekletilir. Kazanın içersine kil de atılır. Kazandaki kaynar sudan çıkartılan çama-
Ģırlar geysi kayası üzerinde tokaçlanır. “Tokaç” uzun saplı  çok düzgün ve kalın 
bir ağaç parçasıdır. Onunla çamaĢırlara vurularak, kirli sularının akması sağlanır.  

  Ayrıca çamaĢır sabunlanarak, sabunlu çamaĢır, geysi kayası üzerine 
sürte sürte kirinden arındırılmaya çalıĢılır.  Beyaz çamaĢırlar için ayrıca “çivit” de 
kullanılır. ÇamaĢıra çok açık, belli belirsiz hafif  mavimsi bir görünüm   kazandı-
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ran çivit’in en makbulü, “öküzbaş” marka olanıdır. Bu iĢlemlerle temizlenen ça-
maĢırlar derenin soğuk suyuyla durulanır, burularak sıkılır ve yaĢ olarak eve gö-
türülür. Evde ya da bahçede asılarak kurutulur. 

 

 
Akçasu deresi kenarında üstte eski çamaĢırlık;  altta yeni çamaĢırlık 

  Bazı hanımlar akĢamdan odununu çamaĢırlığa götürür; sabah kendisin-
den önce baĢkası gelip çamaĢırlığı kapmasın ister. Ancak bu hoĢ karĢılanmaz. 
Sabahleyin erken gelen, akĢamdan getirilmiĢ odunları dikkate almaz, kendi 
odunlarıyla ateĢi yakar. Ġlk odunları getiren daha sonra çamaĢırlığa geldiğinde, 
ona  “geysi kayasını, odun değil, kadun kapar” denilmesi, Safranboluluların diline 
yerleĢmiĢ bir tekerlemedir. 

  Akçasu deresinde çamaĢır yıkanması, eskiden sadece yazları birkaç ay 
oturulduğu için, Kirkille ve Kayarlı yöresi sakinlerince hiç kirletilmemiĢ olan dere 
suyunun çok berrak aktığı kıĢ ve bahar mevsiminde söz konusu idi. Yazları ise 
derenin suyu çoğu kez Haziran ayı baĢlarında kesilmiĢ olurdu.  
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 Akçasu  çamaĢırlıklarından  baĢka GümüĢ deresi üzerinde ve Tabahna  
ile Dereköy civarında da çamaĢır yıkanan “geysi kayaları” vardı.  Ayrıca, yıllar 
önce hepsi  yıkılmıĢ olsa da, dere kenarında etrafına duvar örülmüĢ yerlerde de 
çamaĢır yıkandığı olurdu. Bunlardan biri de, Uzunkır’da Ulukavakdibi Pınarı’nın 
bitiĢiğinde iki taĢ oluk önündeki, halen  yarım metre toprak altında kalmıĢ ve üze-
ri otlarla kaplanmıĢ taĢ zeminde  yer almaktaydı. 

  Bağlar’da ise çamaĢır, havuzlu evler dıĢında, genellikle bahçe içlerinden 
geçen sulama suyu arklarının kenarındaki geniĢ taĢ zeminlerde yıkanırdı. Arktan 
alınan su, kazan ocağında veya su arkının yakınındaki bir ocak üzerine konulan 
kaplarda ısıtılır; kirli olsun, yıkanmıĢ olsun çamaĢır asla arkta ıslatılmaz veya 
yıkanmaz, kirli ve sabunlu su da asla ark’a akıtılmazdı. Aksine davranıĢ çok bü-
yük bir ayıp kabul edilirdi. KomĢuların Ģiddetli bir tepkisiyle karĢılık bulurdu. 

► HAVUZLAR 

Safranbolu’da  tüm çeĢmeler, nasıl kentin mahalle ve sokaklarını süsle-
yen ve  kent dokusunu güzelleĢtiren ögelerden ise,   Safranbolu evlerinin bahçe-
lerindeki ve hatta evin içindeki havuzlar da, evler ve bahçelerle  bütünleĢen, on-
lardan ayrılmaz bir baĢka güzelliği, bir baĢka özelliği oluĢturur. 

 Safranbolu’nun “ġehir” kesiminde, ancak yeterli geniĢlikteki bahçelerde 
yer alan  havuzları, “Bağlar” kesiminde, hemen her evin bahçesinde görmek 
mümkündür. Safranbolu’da havuzların üç önemli iĢlevi vardır. Öncelikle ahĢap 
materyalden oluĢan evlerin olası yangınlardan korunmasında ve kurtarılmasında 
havuzlar baĢlı baĢına bir önem taĢır. Yangında bol miktarda suya gereksinim 
olacaktır. GeçmiĢ dönemlerde havuzlar, yanan binaya insan gücüyle su fıĢkırtan 
emme basma tulumbaların emici hortumlarının içine atılacağı ve oradan çekilen 
suyun, yanan yere fıĢkırtılacağı su deposu durumundadır.  

  Havuzun dibindeki vana veya tıpalar açılıp, havuz suyu arklara alınarak, 
bahçede havuz tabanından daha düĢük kottaki meyve ve sebzelerin sulanması, 
havuzların sağladığı önemli bir baĢka olanaktır. Meyve ve sebzelerin susuz kal-
mamasında, yeĢilliğin korunmasında havuzda depolanan sudan yararlanılır. 

  Nihayet havuz baĢında oturmak, serinlemek, fıskiyelerden akan suyun 
sesini dinleyerek havuz baĢında dinlenmek de, hiç kuĢkusuz tadına doyulmaz, 
çok zevkli bir baĢka olanaktır. Su sesinden, para sesi kadar hoĢlanıldığı söylenir. 

  T.Turing Kurumu tarafından restore edilen Havuzlu Asmazlar Konağı ve 
bu konağa bitiĢik Asmaz Ailesi’nin bir diğer koluna ait evin içinde bulunan havuz 
ile Bağlar Dibekönü’nde Curtlar’ın evindeki havuz çok ilginçtir.  

  Bu havuzlar  iki tarafı sedirli ve tavanı süslemeli bir odaya yerleĢtirilmiĢ 
konumlarıyla ve  “arslan ağzı”  denilen sebilllerinden gürül gürül akan sularıyla 
çok görkemli bir görünüm sergiler. Evin içinde ve hatta ikinci katındaki bir odada 
bulunan havuzların, halen Safranbolu’da, bu üçü dıĢında,  baĢka benzerleri bu-
lunmamaktadır. 

  Evin içinde yer alan bu üç örnek dıĢında, havuzlar hemen her evde bah-
çe içindedir. Yerine göre 5-10 m3’ten, 50-60 m3’e kadar hacimleri vardır. Büyük 
ve geniĢ olanları, özellikle Bağlar’da, yaz mevsiminde, evin ve mahallenin çocuk-
ları için yüzme  havuzu iĢlevi de görür.  
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Asmaz Ailesi’ne ait iki ayrı evin içindeki iki görkemli havuz 

 (Soldaki T.Turing Kurumu’nun satın aldığı konakta, sağdaki halen Hakkı Asmaz’ın oturduğu evde)
   

  Kimi bahçelerde havuzlar, üstü ve etrafı kapatılıp, çevresine  sedirler yer-
leĢtirilerek,  büyük bir oda içersine alınmıĢtır. Bahçe içersindeki  böyle kapalı 
havuzların “Bağlar” kesimindekileri,  halen harap veya tamamen yıkılmıĢ bir du-
rumdadır. Bunların bir örneği “ġehir” kesiminde, Akçasu Mahallesi Ulukavak So-
kak’ta Hacıhüseyinler Evi’nin bahçesindedir. 

   Kapalı mekanı ve yatay kesiti elips biçimindeki yontma taĢtan yapılan 
havuzuyla değiĢik ve ilginç yapı özellikleri gösterir. 1873 yılında yapılmıĢ bu ha-
vuzun kapalı mekanının tüm ahĢap kısımlarını, bu kitabın yazarı, emeklilik ikra-
miyesiyle  2003 yılında restore ettirmiĢtir. 

  Bahçedeki havuzların suyu, kentteki çeĢmelerle iliĢkili olarak, iki ayrı yol-
dan sağlanır. Ya mahalle çeĢmesinin sebilinden akan ve  hayvanların su içtiği, 
Safranbolu’da “oluk” denilen çeĢme yalağından taĢan su (bunun adı, Safranbo-
lu’da, çeşmenin ayak suyudur)  bir veya bir kaç bahçeye Belediye tarafından 
tahsis edilir. Yahut mahalle çeĢmelerine  “poyra” denilen künklerle gelen su, 
“küp” adı verilen, suyun aktığı ve dağıtıldığı bir yerden ya da çeĢmenin su topla-
ma haznesinden, çevredeki evlerin bahçelerindeki havuzlara da alınır.  

  Bağlantı, günümüzde Ģehir Ģebekesinden evlere su alınmasına benzer 
biçimde, Belediye kararıyla ve “masura” olarak adlandırılan, eski bir su ölçü biri-
mine göre, özel bir hatla gerçekleĢtirilir. Meydan Larousse Büyük Lugat ve Ansik-
lopedisi’nin 8.cilt, 444. sayfasında verilen bilgiye göre, “30 dirhem ağırlığındaki  
bir kurşun kürenin, (1 dirhem=2,97 gr) geçebileceği delikten akan su, bir masura”dır. 
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Hangi çeĢmenin ayak suyunun, kimin veya kimlerin bahçesine akacağı ve 
kimin bahçesine kaç masura su tahsis olunduğu, çok uzun yıllar öncesinden iti-
baren Belediye’de kayıtlıdır. Ayak suyundan yararlananlar da, masura ölçüsüne 
göre bahçesine su alanlar da,  düzenlenen bir tarife uyarınca, Belediye’ye yıllık 
belirli bir harç ödeme yükümlülüğündedir. Bu tarifede, çeĢme ayak suyu harcı, 
masura hesabı sağlanan temiz suyun harcına göre çok daha düĢüktür.   

 
Akçasu Mahallesi Ulukavak Sokak’taki Hacıhüseyinler Evi’nin bahçesindeki havuz odası 

► ŞİFALI SULAR 

.  Safranbolu’da,  Rumların “Ayazma” dedikleri belirli bir illeti veya hastalığı 
iyileĢtirdiğine inanılan su kaynakları  vardır. Bunlardan biri, Tabahna dolayların-
daki “Emzikli Kaya” suyudur. Özellikle ilkbaharda  ve Hıdrellez günü bu kayanın 
çevresindeki kırlara çıkıldığında, kayadan damlayan bu sudan Ģifa niyetine içilir-
di. Bu su hakkında, kimi söylentilere dayalı anlatımlar vardır.(3) 

                                                
(
3
) Uğurol  BARLAS, Geleneksel Açıdan Safranbolu Tıp Tarihine BakıĢ, Hilmi Barlas Eğitim Vakfı 

Yayını, 2015, Sayfa: 58 
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Diğer Ģifalı su  “Isıtmalık Suyu”dur. Akçasu Mahallesi’nde Isıtmalık mevki-
indeki bu suyun,  DDT ilacı bilinmediği için, sıtma hastalığının henüz Türkiye’de 
önlenemediği yıllarda, sıtma’ya iyi geldiği söylenirdi. “Isıtmalık Suyu”, Akçasu 
Mahallesinde, Ulukavakdibi’nin tam karĢısındaki kayanın altından çıkar; yazın 
azalan, kıĢın çoğalan bir sudur. Bu su, kayaya bitiĢik, dört tarafı taĢ, küçük bir 
havuz veya sandık görünümünde, üstü sac kapakla örtülü bir haznede toplanırdı.  

  1940’lı yıllarda yakından tanık olduğum üzere, hazneden maĢrapalarla 
alınan suyla, öndeki taĢ zeminde  çocuklar, büyükleri tarafından yıkanırdı. Sonra, 
yıkanan sıtmalı çocuğun elbisesinden  koparılan  bir bez parçası da, hemen ora-
daki çalılıklara bağlanır ve böylece Ģifa bulunacağına inanılırdı. Çalı, rengarenk 
bez parçalarıyla ilginç bir görünüm sergilerdi.  

  Çocukken sıtmaya yakalandığımda; Isıtmalık’a götürülmediğimi, ancak 
bahçemizdeki havuzun kıĢ günü çok soğuk olan suyuna, birkaç saniye  girip çı-
karılarak iyileĢeceğimin düĢünüldüğünü çok iyi anımsıyorum. 

  Aslında, “Atabirin” ve “Kinin”  gibi sıtma ilaçlarının  bulunamadığı II.Dünya 
SavaĢı döneminde,  sıtma hastalığında çok yükselen vücut ısısı, soğuk suyla 
yıkanılarak, Ģok etkisiyle düĢürülmüĢ oluyordu. KuĢkusuz bunlar ilkel uygulama-
lardı. Cumhuriyet Hükümetlerince özellikle oluĢturulan Verem SavaĢ ve Sıtma 
SavaĢ örgütlerince gerçekleĢtirilen tıbbi ve bilimsel yöntemlerle bu her iki hasta-
lığın, ülkemizde kökü kazındı.  

ġifalı sularla ilgili olarak, Lozan AntlaĢması gereği Türkiye’den ayrılan 
Rumların, Kıranköy’deki kiliselerinin son papazının torunu Stefanos PAPA-
DOPULOS’un, Safranbolulu Rıfat DEDEOĞLU’na anlattıkları da çok ilginçtir.(4) 

 “Safranbolu Aya Stefanos Kilisesi’nin rahiplerinin sıfatı Kudüs Patrikha-
nesi’nin vekilliğidir. Fener Patrikhanesi Safranbolu’nun Amasya Metropolidliği’ne 
bağlı olduğunu kabul eder. Oysa doğrusu Kudüs. Kudüs olması da gerekiyor 
zaten. Tarih de bunu doğruluyor” diyen papaz toprunu, tarihi kanıt olarak da,  
Kıranköy’deki kiliseyi Kudüs’ten Ġstanbul’a dönüĢünde, yolda, Safranbolu yakın-
larında hastalanan Ġmparatoriçe EVDOKSĠA’nın (Athenais) yaptırmasını gösterir. 

 Anlatılana göre, rüyasına giren Aziz STEFANOS’un Safranbolu’ya gidip 
oradaki bir ayazmada yıkanırsa Ģifa bulacağını söylemesi üzerine, Ġmparatoriçe 
Safranbolu’ya gelerek iyileĢince, daha önce Kudüs’te aziz STEFANOS’un mezarı 
üzerine ve onun adıyla yaptırdığı kilise gibi, Safranbolu’ya da, Aya Stefanos 
adıyla   kilise yaptırdığını ve azizin kemiklerinden bir parçayı da, gümüĢ muhafa-
za içinde kiliseye armağan ettiğini bildirir. Ġmparatoriçenin yıkanarak Ģifa bulduğu 
ayazmanın neresi olduğu hakkında herhangi bir bilgi verilmemiĢ bulunmaktadır. 

► SULAMA SUYU  

  Safranbolu’da içme ve kullanma suyu kadar, sulama suyu da büyük bir 
değer ve öneme sahiptir. Akçasu mahallesinde olduğu gibi, dereden arklarla geti-
rilen suyla bahçelerin sulanması dıĢında, Safranbolu’da, sulama suyu olarak 
yararlanılan  baĢlıca üç  su kaynağı vardır.   

                                                
(
4
)  Rıfat DEDEOĞLU, Tarihin Derinliklerinden Günümüze Bir Safranbolu Öyküsü,  

 NOKTA  Dergisi, Toplum sayfası, 7-13 Ağustos 1994, Yıl: 12, Sayı: 33, Sayfa: 42-43  
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  Bunlardan biri, Kirkille’nin hemen üstünde, Bartın karayolu kenarındaki 
kaynaktan çıkan su; diğeri  Kayarlı’da  Akçasu deresi içersindeki “Koç Suyu”dur. 
Bu suların her ikisinden de, halen Kirkille ve Kayarlı bahçelerini sulamak için  
yararlanılmaya devam edilmektedir. Üçüncüsü ve hiç kuskusuz en önemlisi, ken-
tin Bağlar kesimini, yüzlerce yıl sulamıĢ olan  Bulak “Mağara Suyu”dur. 

   Mağara’dan geniĢ ve derin  bir arkla gelen su, Bağlar DeğirmenbaĢı’nda 
üç kola ayrılır. Her koldaki arklar  ayrı bir bölgeyi sular. Yapılan  ihale sonucu,  
sulama iĢini üstlenen sucular, Belediyenin, suyun akıtıldığı beher saat  üzerinden 
belirlediği tarifeye göre ücret alarak, her bahçeye sırayla su verirler. Ġlkbahar’da 
Belediye’nin önemli hizmetlerinden biri, Bağlar’daki su arklarını temizlettirmektir.  
Temizlik iĢini üstlenen Belediye’nin ünlü Sucu Hakkı’sının (Hakkı ERAY) ayrıca, 
suyun Mağara’dan düzenli olarak akması, sucuların denetlenmesi gibi görevleri 
de vardır. Bu görevleri, yıllar boyu büyük bir dirayet ve baĢarıyla yürütmüĢtür. 

   Hem yol kenarlarından akan ve hem de  bahçe içlerinden geçen arklar-  
daki suyun kirletilmemesine  Bağlar sakinleri büyük bir özen gösterirler. Ġnsanın 
damarlarında dolaĢan kan ne kadar yaĢamsal bir önem taĢıyorsa, tüm Bağlar’ı 
bir ağ gibi ören arklardan akan Mağara Suyu da, Bağlar kesiminin bahçelerindeki 
çiçekler, meyve ve sebzeler için aynı iĢlevi üstlenmiĢ ve yüzyıllar boyunca Bağ-
lar’ın yeĢil dokusunun, sağlık ve canlılık içersinde devamını sağlamıĢtır.  

 
Bulak Mağarası’ndan bir kesit (

5
) 

 Ancak, Mağara Suyu’ndan yararlanmak, Bulak köyü ile Safranbolu ara- 
sında çok uzun yıllar devam eden ve bir türlü sona ermeyen bir davaya da konu 
olmuĢtur. Sonuçta, Safranbolu Belediyesi, Bağlar’ın sulama suyu olan “Mağara 
Suyu”na sahip çıkabilmede, ne yazık ki baĢarılı olamamıĢtır. 1940’lı yıllarda Saf-
ranbolu adliyesinde, Belediye ile Bulak köy tüzel kiĢiliği arasında görülmeye baĢ-
lanan dava, 1950’li yılların baĢında Safranbolu lehine sonuçlanmıĢ ise de;  tem-
yiz edilmesi üzerine Yargıtay tarafından karar bozulduktan ve 1953 yılında Kara-
bük Ġlçe olduktan sonra dava, Bulak köyü, Karabük ilçesine bağlandığından,  
yetki yönünden  Karabük adli makamlarına intikal etmiĢtir.  

  1974-1980 yıllarında Belediye BaĢkanı olarak yakından  izlediğim bu da-
vada, Mağara Suyu’nun “kadim intifa tarzı”nın ne olduğunun, her iki tarafça da 
kanıtlanamaması,  davanın uzamasının tek nedeni idi. Sular hukukundaki, “su-
yun kadim intifa tarzı ne idi ise,  yine onunla amel olunur”  (Su, başlangıcı bilinme-

                                                
(

5
) Hayri ARSLAN ,Cumhuriyet Gezi Dergisi,  02-15.11.2005, Sayı: 15  
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yen bir tarihten bu yana nasıl kullanılıyorsa, sudan yine aynı biçimde yararlanmak gere-
kir)  kuralının uygulanması zorunluluğu vardı.  

  Bu konuda mahkemeye bilgi verecek tanıkların ve bilirkiĢilerin, yaĢlı olma-
ları ve bu arada, tarafsız kiĢiler olduklarının kabulü için de,  ne Safranbolu ve ne 
de Bulak köyü halkından olmaması gerekiyordu; fakat bu nitelikte tanık ve bilirkiĢi 
bulunamıyordu. Safranbolu Belediyesi  olarak bulunabilen ve Mahkemeye öneri-
len  tek kiĢi, 1970’li yıllarda, bir hayli ileri yaĢta olan   Ġnceçay (Nağza) köyü’nden  
ünlü Mehmet ÇAKIR Amca’ydı.(Safran-Tat Firması sahibi Metin ÇAKIR’ın dedesinin babası)  

  Ancak mahkeme heyeti, Mağara’ya olan ulaĢım zorluğu nedeniyle  ma-
hallinde keĢif de yapamıyordu. KeĢif kararları bir türlü uygulamaya konulamadı. 
Nihayet 1990’lı yıllarda Bulak  Köyü ile Safranbolu Belediyesi arasında Mağara 
Suyu’nun % 45’er oranında bölüĢümü, % 10’unun da Karadirlik deresine bırakıl-
ması konusunda anlaĢmaya varıldı.  

  Oysa ki, 1950’li yıllarda Belediye hizmetleriyle de yakından ilgilenen, Saf-
ranbolu’nun en kıdemli, en tanınmıĢ avukatı merhum Abdi KARAKAġOĞLU, 
“Mağara suyu’nun sadece haftanın Cuma günleri ve Cuma vakti Bulak Bağları’na 
akıtılmasını, diğer tüm zamanlarda Safranbolu Bağlarına akmasını” öngören çok 
eski bir “ferman”ın olduğunu, baĢlangıçta Mahkemenin bu fermana dayanarak 
anlaĢmazlığı Safranbolu lehine çözümlediğini, ancak 1950’li yılların baĢında da-
va temyiz edildiğinde, dava dosyasından bu fermanın kaybolduğunu ve bu yüz-
den davanın uzayıp gitmekte olduğunu söylemiĢti. 

 Mağara Suyu’nun anlaĢma uyarınca Safranbolu’ya bırakılan % 45’inin de, 
daha sonra, Hızar suyunun yetmemesi nedeniyle, Ģehir Ģebeke suyuna dahil 
edildiğine tanık olundu. Ancak Ģehir su Ģebekesinin Araç yolu üzerindeki “Kara-
su” kaynağının suyuyla takviye edilmesinden sonra, Mağara Suyu’nun yarıya 
inmiĢ olsa da, Bağlar’daki arklardan akmasının ve böylece Bağlar’ın yeĢil doku-
sunun bozulmamasının,  her Safranbolulunun özlemi ve dileği olduğu söylenebi-
lir. Bu özlemi, Safranbolulu bir Ģairimiz Ģöyle dile getirmektedir: (6) 

“Kimine yokum dersin, kimine varım / Bu ark suyuna eyledin Bağları ken-
dine hasım / Bugün yarın diye dayandı Kasım / Temmuz Ağustos’ta kurudu da-
lım yaprağım / Eylül’de yağmuru ile imdadıma yetişir Allah’ım / Kasım’da suyu 
neyleyim ben gardaşım.”  

Doğrudur, Ağustos’ta kuruyan yaprak, Kasım’da gelen suyu neylesin? 
Hem ne demiĢler, “Göle su gelene kadar, kurbağanın gözü patlar”.  Dal da, yap-
rak da, bir baĢka anlatımla, Bağlar’ın yeĢili de susuz duramaz. Hiç kuĢkusuz 
aĢağıdaki özdeyiĢ de, suyun değerinin  baĢka sözcüklerle, en güzel biçimde dile 
getiriliĢidir.  

 

        

Aç durulur; susuz durulmaz ! 
 

                                                
(
6
)  Yılmaz SAVAġ, Safranbolu Ekspres Gazete’si, 11.08.2006  


