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16 
ŞİİRLERDEKİ SAFRANBOLU   

VE SAFRANBOLU’NUN  ŞARKISI 

 

 Safranbolu, sadece gazete ve dergilerdeki ya da kitap ve  broĢürlerdeki 
yazı, haber, yorum ve fotograflarla değil; Ģiir diliyle de anlatılmağa çalıĢılmıĢtır. 
Safranbolu’ya iliĢkin ulaĢılamayan ya da rastlanamayan çok güzel  anlatımlar 
içeren Ģiirler  olabilir; ancak bu bölümde ulaĢılabilen, bulunabilen Ģiirlerden bir 
demet sunulmuĢ bulunulmaktadır. 

► SAFRANBOLU’NUN  ŞİİR  DİLİYLE  İLK  ANLATIMI 

  Safranbolu’yu anlatan ilk Ģiir, büyük bir olasılıkla, hem Safranbolu’nun 
özelliğini ve hem de Cumhuriyetin en değerli eseri demiryolu’nun önemini, 10.yıl 
marĢı gibi  vurgulayan Ģu Ģiir olabilir:  

                         Safranbolu, Safranbolu,               Dört bir yanında bağı var 
                         Dağın, taĢın varlık dolu.               Demir kömür toprağı var 
                         Karabük’ün demiryolu,                 Ne tükenmez kaynağı var 
                         Bir araçtır yükselmeğe                 Biz alıĢtık yükselmeye  
 
  1946 yılında Kalealtı Ġlkokulu’nun 3. sınıfında baĢöğretmen ve sınıf öğ-
retmeni olan Sayın Mustafa SEVĠNÇ bu Ģiiri, bu satırların yazarına ve sınıf arka-
daĢlarına öğretmiĢ ve sonra Ģarkı ya da marĢ olarak da söyletmiĢtir. 

  Aradan 70 yıl geçtikten sonra Sayın Aytekin KUġ’un yaptığı bir araĢtırma 
nedeniyle getirdiği “BARTIN Gazetesi”nden bu Ģiiri, 1936 yılında Kalealtı Ġlkokulu 
Öğretmenlerinin operet sözleri olarak yazdığı ve Öğretmenler Birliği salonunda 
temsil edilen piyeste söylendiği öğrenilmiĢtir. (1) ġiirin 2.kıtası değerli 
hemĢehrimiz emekli yargıç Sayın Ayhan ÖZEN’den alınmıĢtır. 

► TAHİR  KARAUĞUZ’UN  ŞİİRİNDEKİ SAFRANBOLU   

  Sayın Tahir KARAUĞUZ (1898-1984), 1910’lu yıllarda Kastamonu Lise-
si’ndeki öğrencilik yıllarından itibaren Ģiir yazmağa baĢlayan, KurtuluĢ Sava-
Ģı’nda Kastamonu’nun ünlü “Açıksöz” gazetesini  çıkaranlardan ve Cumhuriyet 
döneminin ilk  aydınlarındandır.  

  Zonguldak il merkezinde, 1920’li yıllardan itibaren, sadece yerel siyasal 
ve sosyal konularda değil, basın ve kültür alanında da çok etkin bir kiĢidir. Çok 
uzun yıllar Zonguldak Ġl Genel Meclisi’nde Safranbolu ilçesini temsilen bulunu-
yor. Matbaası var; çok sayıda gazete ve dergi yayınlıyor. Kastamonu Lisesi’nde 
okurken “Safranbolu’nun Tahir’i, Kastamonu’nun Ģairi” olarak adlandırılan Sayın 

                                            
(

1
) “Safranbolu’muz Yükseliyor” baĢlıklı bu Ģiirin, 1936 yılında Kalealtı Ġlkokulu Öğretmenlerince 

yazıldığının ve 29 Mart 1936 tarihinde  Öğretmenler Birliği salonunda temsil edilen operet biçimin-
deki piyeste söylendiğinin, 09 Nisan 1936 tarih ve 538 sayılı BARTIN Gazetesi”nde bildirildiği, 
Aytekin KUġ’a ait  “Belediye BaĢkanı Gadartalıoğlu Osman AKIN’ın Özel ArĢivinden; Bir Zamanlar 
Safranbolu (1931-1946)”  adlı kitaptan öğrenilmektedir. 
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KARAUĞUZ’un bu sıfatına “Zonguldak’ın da naĢiri” (yayıncısı) sözcükleri ekle-
nirse, kendisini tanıtmada zorluk çekilmez. 

  ġair, Tahir KARAUĞUZ olarak biliniyor; ancak Ģiirlerinde Safranbolu’daki 
aile lakabını, T.A.KARAKULLUKCUOĞLU olarak kullanıyor.  

 Sayın Tahir KARAUĞUZ’un, 1976 yılında, ölümünden 6 yıl önce, Beledi-
ye BaĢkanı olduğum sırada, tarafıma  gönderdiği bir kartının iliĢiğinde, “Devrei 
Kaside ve Gazel” baĢlığını taĢıyan iki ayrı  Ģiirinin yer aldığı, küçük boy dört say-
fa  bir fasikül vardı. Fasikülün kapağında, en üstte  “HemĢerilerime armağan” 
yazan ve 1951’de Karabük’te  basıldığı anlaĢılan bu Ģiirlerin, daha önce “Saf-
ranbolu-Karabük” Gazetesinin 15-19. sayılarında yayınlanmıĢ olduğu da kapak 
bilgileri arasındaydı 

 Fasikülün baĢında yer alan “Devrei Kaside” Ģiirinin tamamına yakın çok  
büyük bir bölümü, geçtiğimiz  yüzyılın ortalarındaki Safranbolu’yu ve kimi Saf-
ranboluluları konu almaktadır. 109 beyit, 218 dizeden oluĢan bu çok uzun Ģiirin, 
tamamına, bu kitabın ilk baskısında yer verilmiĢtir.  

 Divan edebiyatı Ģiir türlerinden olan “Kaside” biçiminde yazılmıĢ, “Devrei 
Kaside” adını taĢıyan Ģiirin baĢında, çok iri puntolarla “Bu da tarz-i Nedim üze-
redir” kaydı yer almaktadır. Nitekim, Ġstanbul’a övgüler düzdüğü   Ģiirine, ünlü 
Divan ġairi NEDĠM’in “Bu Ģehr-i Stanbul ki  bimisl-ü behadır / Bir sengine yekpa-
re Acem mülkü fedadır ; Bir gevher-i yekpare iki bahr arasında / HurĢid-i 
cihantab ile tartılsa sezadır” (ġu Ġstanbul Ģehri benzersiz güzeldir / Bir taĢı,  tüm 
Acem (Ġran)  ülkesi değerindedir; Ġki deniz arasında tümüyle bir cevherdir / Ciha-
nı parlatan güneĢle tartılsa yeridir ) diye baĢlamasına bir nazire (örnek, taklit) 
olarak, ġair KARAUĞUZ da, kasidesine “Safranbolu’nun Bağları bir misl’ü 
behadır / Salkımları yakut ile tartılsa sezadır” (Safranbolu’nun Bağları eĢsiz gü-
zeldir / Salkımları yakut ile tartılsa yeridir) dizeleriyle baĢlamaktadır. 

 

Kasidenin özgün metninin başlangıcı 

  ġair KARAUĞUZ Ģiirinin son beyitinde “Fehmeyleyemez artık bizi ensal-i 
cedide / Yazdıklarımız çünki betarz-i kudemadır” (Bizi yeni kuĢaklar artık hiç 
anlayamaz / Çünkü yazdıklarımız eskilerin tarzındadır)  diyerek bir gerçeği ifade 
etmektedir. 1950’li yılların gençliğinin anlayamadığı bir Ģiiri,  2000’li yılların sa-
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dece gençleri değil, onlarla birlikte yaĢlıları da  hiç anlayamayacaktır. ġiirin anla-
Ģılmasını sağlamak için, bu satırların yazarınca TürkçeleĢtirilmesi yoluna gidil-
miĢtir. ġiirde geçen Osmanlıca sözcük ve deyimlerin Türkçe karĢılıklarının bu-
lunmasında da Mustafa Nihat ÖZÖN’ün “Osmanlıca-Türkçe Sözlük”ü  ile “Büyük  
Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi”nden yararlanılmıĢtır. (ANKARA - Ocak/2006)  

  Sayın Tahir KARAUĞUZ’un Ģiirinin baĢındaki 12 beyit; 24  dize, Osman-
lıca aslına olabildiğince bağlı kalınarak ve hece vezniyle TürkçeleĢtirmeye çalı-
ĢılmıĢ ve bu yeni metne “Cennet Safranbolu” adı verilerek aĢağıya alınmıĢtır.   

CENNET SAFRANBOLU

Safranbolu’nun  bağları benzersiz güzeldir, 
Salkımları  yakut ile tartılsa yeridir 
 
Baştanbaşa yeşil ovalar çoşku içinde, 
Çam dalgalı ormanları gökyüzü renginde. 
 
Yağmış gibidir, sanki bereket gökten yere; 
Orada tabiat, her yanda bolluk içindedir. 
 
Dut, elma, erik meyvesi ve bostanla dolu, 
Tanrı’nın büyük bir nimetidir Safranbolu. 
 
Seher zamanı  bülbüller öter, güller açar, 
Uyandırır aşıkları, sabahleyin rüzgar. 
 
Duygular uçacakmış gibi, sanki gönüller 
Bir başka hayal alemine kol açar, gider. 
 

Çam gölgelerinde kırlara dökülür gençler, 
Gönül sefa sarhoşu, yine dönsün kadehler. 
 
Dostların  gittiği ya Mağara, ya Göveren; 
Sefa  mızrabından, hangi şarkıdır dökülen? 
 
Bağlar’da zevk ve neşe dolu, havuz başları,  
Cümbüşü gör, bu  neşenin, kimde ne kadarı ? 
. 
Bir çık  Değirmenbaşı’na dünyayı seyret de, 
Rüzgara bak, bu havadır, Cennet’te esen de. 
 
Cennet  ya altında, ya da üstünde değilse, 
Doğrudur, Cennet yolu buradan geçer dense 
 
Safranbolu, Safranbolu ve de Safranbolu; 
Dünya cennetisin veya sende Cennet  yolu

► BİR TARİHSEL OLAYIN ŞİİRİ 

  Safranbolu’da bu satırların yazarının kuĢağı, büyüklerinin hep “derin kar” 
diye bir olaydan  söz ettiğine ve sanki bir milat gibi, doğum ve ölüm gibi kimi 
olayların da, derin kar öncesi veya sonrası diye anlatıldığına tanık olmuĢtur.  

 
                                                Karlar altındaki Safranbolu’dan bir görünüm         (Fotograf: Ġ.SARAÇOĞLU) 
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1908 yılında, o zamanki takvimle Hicri 1326 yılında yağan ve olağanüstü 
derinlikte yığılan kar nedeniyle, evlerin kapıları yerine, ancak birinci kat pence-
relerinden dıĢarı çıkılabildiği hep söylenegelmiĢtir.  

  O dönemde Müftüzade Müderris Ziya Efendi tarafından yazılan ve Prof. 
A. ABDÜLKADĠROĞLU-Ü.(Ayan) ÖZSOY, tarafından hazırlanan “Safranbolu 
MeĢhurları”, (Ankara/2000, Sayfa:64-65) adlı kitaptan alınan aĢağıdaki Ģiir, bu 
olayı anlatmaktadır. 

                                              KAR  DESTANI 

Kar ile doldu cihan 
El aman ve’l-aman 
Fukara hali yaman 
El-medet ya Rabb eman 
Bütün yollar kapandı 
Geçilmez oldu heman 
Yıkıldı hayli evler 
Ne dam kaldı ne tavan 
Ġki metre kar oldu 
Kasabamıza yağan 
Köylerden haber yoktur 
Telef olmuĢ mudur can 
ġüphesiz yıkılmıĢtır 
Yüzlerce han ile man 
Katık bulmakta müĢkil 
Yenir ekmekler yavan 
Bulak Bostanbükü hep 
Mücavir köylü ihvan 
ġehre gelinmez hala 
Dayanır mı buna can 
Hükümet tatil oldu 
Hem de mekteb-i sibyan 
Açılmıyor dükkanlar 
Bahalı acı soğan 
Tiryakiler pür-telaĢ 
Bulunmaz oldu duhan 
Yeni Hamamı kapattı 
Odunsuzluktan Osman 
Eski Hamam sağ amma 
Yıkıldı gitti külhan 
GümüĢ Hamamı salim 
Kazandı Yorgacıyan 
Kasabadan Bağlar’a 
Gidilmedi bir zaman 
Dört beĢ gün sonra ancak 
Gidilebildi yayan 
ġu onbeĢ gün içinde 
Henüz gitmiyor hayvan 
Odun sırtla taĢınır 
Dahi ot ile saman 
Bir ev kürümek için 
Yüz kuruĢ oldu elan 

Hayvan kaldı ahırda 
Çıkamaz taĢra bir an 
Çar-pa suya çıkamaz 
Çekemez onu inan 
Çok davar kırılmıĢtır 
BoĢ kalır hayli çoban 
Posta gidip gelemez 
Sürücüdür peĢiman 
Telgraf kısmen bozuk 
Düzemiyor çavuĢan 
Od ağacı gibi odunu 
Tartıyor kantar mizan 
Bir okka kuru odun 
Yedi paradır inan 
YaĢına narh beĢ para 
Dayansın buna insan 
Bi’n nisbe tahıl ucuz 
Bulunur dakik ü nan 
Tuzu bazı muhtekir 
Üçe satmıĢtır nihan 
Lahm-ı çamuĢu dörde 
Aldılar bi-imtinan 
Koyun eti tadamaz 
Ortaca halli dehan 
Bir kıyye yağ yirmiye 
Aldırdı bana avan 
Soğuk zararsız lakin 
Kar eyliyor periĢan 
Santigrat der ki 
Gösterdi anı ayan 
Kasaba sıkılırsa 
Köylü etmez mi figan 
Bağlarda bir çok evler 
Yıkıldı oldu viran 
Hatta Ģehirde bile 
Çöktü beĢ altı mekan 
GümüĢ Tekkesi göçtü 
CoĢtu  misl-i derviĢan 
Yüz yaĢında adamlar 
GörmemiĢ böyle tufan 
Pencereyi yol etti 
Kapıları kapanan 
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Bu kıĢtan gördü ziyan 
Müslüman Hıristiyan 
Hele eytam-u eramil 
Fukara ve hastagan 
Hüda imdat eylesin 
Açlık oldu nümayan 
Himmet etti ehali 
Yüzlerce ehl-i iman 
Mevta kalırdı evde 
Güç açtılar kabristan 

Bin üç yüz yirmi altı 
Kanun-i sani bu an 
Ġkisinden baĢladı 
Yirmisidir pek yaman 
Ya rab halas et bizi 
Ya Rahim ü ya Rahman 
Ecrini ihsan eyle 
Lütfun durur firavan 
(Yağdı kar) tarih-i tam 
Yazdı (Ziya) dastan 1326 (1908) 

                                                                                          Müftüzade  Müderris Ziya Efendi 
 

► ŞEVKET ÖZKÖK’ÜN ŞİİRİ  
 
  Merhum ġevket ÖZKÖK, Safranbolu 1920 doğumlu olup, Müsellimoğlu 
Hakkı Efendi ile öğretmen Habibe Hanım’ın oğludur. Bir süre Fizik Öğretmen-
liği yaptıktan sonra Ġstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde Fen Doktoru 
ünvanı ile Atom Çekirdek Fiziği Kürsüsü’nde çalıĢmıĢtır.  

  AĢağıdaki Ģiiri, ĠĢte Hayat Budur, (Helvacıoğlu Yayınevi, Ġstanbul/1966)  adlı 
kitabından alınmıĢtır.  

 

SAFRANBOLU 

 

Ufkunda mavilik, gönlünde bahar, 
Ne güzel vekarın var, Safranbolu. 
Hasretle yükselir, alçalır dağlar, 
Kucakla dağları sar, Safranbolu. 
 
Safran, kekik kokan kırların vardır; 
Gürül gürül akan soğuk sulardır... 
Emelin geniĢtir, yolların dardır,  
Varsın olsun dar, Safranbolu 
 

Çık artık içinden o derin tasın! 
Enginlere aksın ümidin yasın... 
Adın gönüllerde unutulmasın, 
Güzeller güzeli yar Safranbolu 
     Şevket ÖZKÖK 

(ġair, Safranbolu’nun henüz kültürel bir değer olarak 
tanınmadığı bir dönemde,  unutulmasın diye, derin 
tasın içinden çıkmasını isterken, asıl o zaman unutu-
lacağını düĢünmüyor.K.U.) 

 

► ARSLAN KAYNARDAĞ’DAN İKİ ŞİİR 

 Arslan KAYNARDAĞ, 1970’li yılların ortalarında Safranbolu Mimarlık De-
ğerleri ve Folkloru Haftaları sırasında, Safranbolu’ya gelen konuklardandır. Saf-
ranbolu’ya iliĢkin çeĢitli gazete ve dergilerde Safranbolu’nun önemini ve korun-
ması gereğini vurgulayan yazıları çıkmıĢtır. 

  Ġstanbul Beyazıt Sahaflar ÇarĢısı’ndaki Elif Kitabevi ile Elif yayınlarının 
sahibidir, çeĢitli kitapları; gazete ve dergilerde Ģiir ve yazıları yayınlanmıĢtır. 
Arslan KAYNARDAĞ’ın aĢağıdaki Safranbolu’ya iliĢkin iki Ģiiri,  Sevgiler de Gün-
demdedir-ġiirler, (Elif Yayınları, Ġstanbul/1979) adlı kitabından alınmıĢtır. 
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                                      SAFRANBOLU’DAN İZLENİMLER 

Bu Ģehri siz yaptınız, sizin elinizden çıktı bu evler, bu duvarlar, 
Bu güzel kapılar, pirinçten kapı tokmakları, 
Elleriniz kadar, yüzleriniz kadar güzeldi yaptıklarınız, 
Bu saçakları böyle siz uzattınız, 
Pencerelerle süslediniz evlerinizi, çiçekler bahçelerinizde ve pencerede 
Havuzlar yaptınız, fıskiye sesleri sardı evlerinizi, bahçelerinizi. 
Su sesi, kuĢ sesi ve sizin gülüĢleriniz, 
Yıkadı zamanın kirini. 
Sevgi dokudunuz tezgahlarınızda, bitmedi sürdü türküleriniz. 
Bu ağaçları siz diktiniz, bu asmalar, bu çınarlar, bu cevizler sizden kaldı, 
Siz akıttınız bu suyu Ģeker gibi çeĢmelerden. 
Tezgahta çalıĢan sizdiniz, savaĢta döğüĢen sizdiniz. 
Sayfa süslediniz, kitap yazdınız, kitabeler görüyorum hep sizin. 
ġiirler okuyorum mezar taĢlarınızda ölümden öte köy yok. 
Herkes sevdi sizi Safranbolulular, 
Herkes sevdi sizi en güzel Türkiye’siniz. 

            Arslan KAYNARDAĞ 1976 
 

 
Arslan KAYNARDAĞ’ın Ģiirlerini yazdığı 1976 yılındaki Safranbolu’dan bir görünüm 

 

                                  SAFRANBOLU’DA ARASTA 

Safranbolu’da arasta 
Asmalar örtmüĢ arastanın üstünü 
Arastada kırksekiz dükkan 
KırkbeĢinin kepenkleri kapalı 
Yalnız üç dükkanda üç usta 
Mesci Ahmet 
Dikici Mehmet 
Ve Mustafa 
Sabahtan akĢamadek çalıĢıyorlar eskisi gibi 

Ahmet usta 10 yaĢında çırak girmiĢ 
O kadar küçükmüĢ ki eĢiğe zor çıkarmıĢ ayakları 
Çoğu öldüler diyor eski ustaların 
Kimi iĢi bıraktı Karabük’te fabrikaya girdi 
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Kimi dükkan açtı baĢka illerde 
Biz üç usta kaldık üç masal gibi 
Sen bizi 
Ġstiklal harbinde askere ayakkabı yetiĢtirdiğimiz günlerde görecektin 

Ben masal gibiyim, aletlerim masal gibi 
Ceviz kütüğündendir tezgahım 
Bir rum usta vardı Safranbolu’da 
Ġki liraya ondan aldım 

Arastanın ön yanında bir çeĢme 
ÇeĢme dünü bugüne bağlıyor 
Bir tarih bitiyor arastada 
Arastanın ötesinde 
Bir tarih baĢlıyor 

                                         Arslan KAYNARDAĞ  1976 

 
► HÜSEYİN AVNİ CİNOZOĞLU’NUN  İKİ  ŞİİRİ 
 
  Hüseyin Avni CĠNOZOĞLU, ülkemizde sanat ve edebiyat çevrelerince de 
yakından  tanınan bir Ģairdir.  Karabük 1955 doğumludur, avukat’tır. ÇeĢitli dergi-
lerdeki Ģiirlerinin bir araya getirildiği çok sayıda  kitabı bulunmaktadır.  Genç ya-
Ģında, 2015 yılında kaybettiğimiz, merhum Hüseyin Avni CĠNOZOĞLU’nun aĢa-
ğıdaki Ģiirleri, “Safranbolu’da Tek Deniz Feneri” (Safranbolu Hizmet Birliği yayını, 1997) 
adlı kitabından alınmıĢtır       

SAFRANBOLU’DA  ZAMAN

sebillere yazılı masalları  
çağların sesi taĢ minarelerde 
zaman hüzün ustasıdır 
nargile içilen kahvelerde 
 
iki ırmak arası firuze 
geçmiĢ zamanın besteleri 
içedönük kasabada loncalar 
bir çırak usta olacak arife gününde 

    
     

türkmen kızları mı oynayan 
sevda gözlü evlerde 
kurtuluĢ türkülerini seymenler 
çakmaklı tüfeklerin kabzelerine nakıĢlamıĢ 

 
tükenir gibi hoĢ sedası 
son yazın bağbozan ellerinde 
ne ki Safranbolu 
bir eski Ģiir Paflagonya’da 
 
Hüseyin Avni CİNOZOĞLU

 

SAFRANBOLU  ÇARŞILARI 
 

düĢlerim eski zamanlar ülkesinde 
kevser abı hayat zümrüt anka 
destanlar çağırıyor efsanelere 
dağları gökkuĢağıyla yıkanan Ģehrimde 

altın tuğlar mıdır gökyüzüne eriĢen 
büyük kartalların imrenerek baktığı 
Cenevizden Selçuktan Köprülü Mehmet PaĢadan 

bir hale yansır pencerede 

gün süzülünce kameriyeler Ģenlendi 
fetih günleri seymenlerin türküsü 
çapraz asmıĢlar mavzerlerini 
Ulusal KurtuluĢ günlerinde 

doğuyor eski bir Safranbolu güneĢi 
beyaz bir anka bekliyor kalesini 
bir kızın saçlarına dolanıyor gökkuĢağı 
hüzün sevinç akĢamlarında 
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dilek tutar gökçe kızları 
Hıdır Ġlyas gününde  
anlı Ģanlı gelin alayları 
güneĢ batmayacak Safranbolu’da 
 
gözleri aydınlık ustalar 
cami avlularında güvercinler 
muĢtular getirirler badı sabayla 
ilk alfabe kokusunu duyduğum ilk altın sabahta 
 

eskil bir güneĢ doğuyor yitik uygarlıklarından                         
gökyüzü daha beyaz yıldızlar daha Ģehla 

baĢka Ģehirlerde var baĢka bölgelerde 
Safranbolu’da bulurum yurdumu, yurdumda 

 
iki ırmak akar çağların ortasında 
eğer baĢını, kıyısında nergisler 
hareli bulutlar mor dağlar 
yağmurları muĢtucu Ģehrimde 
 

savrulur rüzgarda akça duvakları 
altun nakıĢlı kemerleri bellerinde 
gümüĢ taslarda kınaları bekler 
kır çiçekleri açmıĢ ellerinde                                                                            

suyun sabrın hüneri  
parlıyor demirciler çarĢısında 
atlar arabalar taĢıyor erken 
eski loncaların dualarını 
 
bakıyorum tarihin kapısından 
Ģadırvanlarda güvercin tufanı 
dökülüyor aydınlık suları 
hayrat yazılı sebillerden 
 
havuzlarda yıldızların gölgesi 
gidelim zamanlardan öteye 
Ay serpiliyor pelerinler gibi 
gizemli hicazkar ut seslerine 

                                                                               Hüseyin Avni CİNOZOĞLU 
 

► MUSTAFA YANIK’IN SAFRANBOLU ŞİİRİ 
 

Mustafa YANIK Safranboluludur. Bu kitabın ilk baskısında, 1970 yılından 
beri yazmakta  olduğuna değinilmiĢ ise de, kendileri, 05.10.2007 tarihli Safranbo-
lu Ekspres Gazetesi’ndeki yazılarında, 1959 yılında yerel gazetelerde ilk Ģiirleri-
nin  ve 1960 yılında da Tercüman Gazetesi’nin “Ġnci” sanat dergisinde ilk öyküle-
rinin  ve Ģiirlerinin yayınlandığını açıklamıĢtır. 

  Demir Çelik ĠĢletmeleri’ndeki görevinden emekli olduktan sonra, 1990’lı 
yıllardan beri kamuoyunun kendisini, yerel basındaki yazıları ve yerel BRTV tele-
vizyon kanalında, her akĢam yaptığı yorumlarıyla tanıdığı Mustafa YANIK, 
Ekim/2013’te menhus bir hastalığa yenik düĢerek aramızdan ayrılmıĢtır. 
 
  Merhum YANIK, 01.02.2007 tarihli “Safranbolu Ekspres” Gazetesinden 
alınan aĢağıdaki Safranbolu adlı Ģiirini, değerli bestekar Niyazi ġENGÜL’ün isteği 
üzerine Ģarkı yapması için yazdığını; ancak  bestekarın tarzına uygun düĢmediği 

için bestelenemediğini, yine aynı gazetede açıklamıĢ bulunmaktadır.  
 
                                            safranbolu 
 
safranbolum memleketim 
benim güzel Ģirin kentim 
nerde olsam nasıl olsam 
bil ki seni çok özlerim 
 
nice yıllardan gelerek 
yarınlara yürüdüğüm 
öyküleri dinleyerek 
sevgilerle büyüdüğüm 
 
 

 
cumbalarda ud sesleri 
 taksim yapar yüzyıllardır 
fesleğenleri gülleri 
her mevsimi bir bahardır 
 
bindallılı güzel kızlar 
süpürür kaldırımları 
duvarlarda suskun sazlar 
yankılanır akĢamları 
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hıdırlıktan doğan güneĢ 
uyanır nal sesleriyle 
anılar dünyalara eĢ 
bağlara göç seferiyle 
 
nice seymenin mavzeri 
eski günlerini özler 
kuĢları ve çeĢmeleri 
eski türküleri söyler 
 
demirciler bakırcılar 
eski kapı tokmakları 
hangi eski yapı saklar 
o sararmıĢ mektupları 

türkmenlerin bastonları 
kaldırımlara nakıĢtır 
safranbolu sokakları 
tükenmeyen bir alkıĢtır 
 
kaç bin yıldır seninleyim 
solmayan bir çiçek gibi 
seninle doğan sevgiyim 
asla ölmeyecek gibi 
 
aĢk sarmaĢıkları sarar 
eskimiĢ o konakları 
her sabah sevgili arar 
Safranbolu akĢamları

Mustafa YANIK 

 
► ASIM  YAZAR’DAN  SAFRANBOLU; EVLERİ  VE MEVSİMLERİ 
 
  Merhum Asım Yazar,  aĢağıdaki Ģiirlerinin de yer aldığı “Göçmen KuĢ-
lar” adlı Ģiir kitabının yazarıdır. Bu kitabın (4.Baskı, Ocak/2015) arkasındaki öz-
geçmiĢinde “Yusufeli 1930 doğumlu olduğu, okumak için yollara düĢtüğü, Evli-
ya Çelebi olup yurdu dolaĢtığı, bir eĢ bulup uzun süre Safranbolu’da eğleĢtiği, 

sonunda ayağının Ġstanbul’a düĢtüğü” yazılıdır. ġubat/2016’da vefat etmiĢtir. 

             SAFRANBOLU  

 
Asırlarca öncesi 
Üç vadiye kurulmuĢ 
Candaroğulları’ndan 
Osmanlılara kalmıĢ. 
 
Kayaboğazı, GümüĢ 
Akçasu dereleri 
Bizim yaĢlı Ģehirin 
Sanki yüz çizgileri. 
  

Zarif Ġnceköprü’sü 
Cinci Hoca’nın hanı 
Köprülü külliyesi 
Bir kültür hazinesi. 
 
Cumbalı muĢabaklı 
O güzelim evleri 
Beyazlara bürünmüĢ 
Sanki gelinlik giymiĢ 
 

Emanet kutsaldır ya 
Biz de öyle davrandık 
Estetiği bozmadan 
Günümüze taĢıdık 
 
Bu Ģehrin özelliği 
Mimari güzelliği 
Ġlla görmeğe değer 
GörmemiĢseniz eğer  

 Asım YAZAR 

                                          SAFRANBOLU EVLERİ

Sarıçiçek dağların 
Arslanların, Bağların 
Eteklerine yatmıĢ 
Öyle uyuya kalmıĢ 

Penguenler gibidir 
Safranbolu evleri 
Birbirine sokulmuĢ 
Yakın dostluklar kurmuĢ 

Bir araya gelmiĢler 
Yamaca yaslanmıĢlar 
 

Hepsi eĢit olarak 
GüneĢi paylaĢmıĢlar 

Hepsine güneĢ vurur 
Hepsi manzara görür 
Cumbasıyla oyması 
Bir sanat harikası 

Hanları hamamları 
Camisi, medresesi 
Açık hava müzesi 
Bize tarih miras 
                   Asım YAZAR 
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SAFRANBOLU’DA İLKBAHAR 

Mart çıkınca salkım saçak, 
Çiçek açar, badem erik, 
GökkuĢağı renklenirler, 
Sanki birer Aden’dirler, 
Bağlar, Çamlıca, Gürleyik. 

SAFRANBOLU’DA YAZ  

Sıcak geçer yaz ayları, 
Çekme sen bu sıcakları. 
Ġster misin serinlemek 
Al yanına bol içecek 
Ver elini Sarıçiçek 
    
                         

SAFRANBOLU’DA SONBAHAR  

Burada çok değiĢik Sonbahar 
Renk, renk olur tüm yapraklar 
Sarısı var, turuncu var 
Gelin ismini siz koyun 
Ġsmi konmadık renkler var 

SAFRANBOLU’DA KIŞ 

Buzlansa da Kanlı göller 
Kapansa da bütün yollar 
Biz mutluyuz yöremizde 
Sazlar bizde, sözler bizde 
Tavernalar emrimizde 

                            Asım YAZAR 

 
► YILMAZ SAVAŞ’IN UNUTAMADIKLARI 
  
 Yılmaz SAVAġ, Safranbolu’nun yazar ve Ģairlerindendir. Yerel gazete-
lerde Safranbolu sorunlarına iliĢkin, doğru yaklaĢımlar sergileyen yazıları ve 
zaman zaman da Ģiirleri yayınlanmaktadır. AĢağıdaki Ģiiri, 23.07.2002 tarihli 
“Gazete Safran”ın 7. sayısından  alınmıĢtır. 
 
              UNUTAMAM SAFRANBOLUM 
  
Bize miras oldun, dünyaya müze 
Seni yapan üç alet; keser, testere, rende 
Söze gerek yok, bakıver maziye ve öze 
Unutamam seni Müzekent Safranbolum 
 
Camilerine, hamamlarına, hanlarına 
Cumbalı, çıkmalı konaklarına 
Binbir çeĢit lezzetli mutfaklarına 
Unutamam seni Müzekent Safranbolum 
 
 
Ortası loncalı Arasta ÇarĢısı’na 
Dar, kaldırımlı büklüm sokaklarına 
FlaĢlarını patlatan konuklarına 
Unutamam seni Müzekent Safranbolum 
 

Ressamların renkli fırçalarında 
Seramiklerin parlak düzeylerinde 
Rölyeflerin dalgalı yüzeylerinde 
Unutamam seni Müzekent Safranbolum 
 
Hizmetlerin baĢladı Ulukavak Kızıltan’la 
Bitmedi devam etti, Caymaz Erdoğan’la 
Geldik bugünlere Eren Mustafa’nla 
Kervanın yürüyecek Mehmet Ceylan’ınla 
GeçmiĢten geleceğe yaĢayan Safranbolum 
 
Bürokratlarımız keĢfetti seni 
Konuklarımız yaĢatıyor yaĢlı bedeni 
Unutmayız nankör değiliz hizmet edeni 
Sana kimse diyemez harabe virane 
Sonsuza kadar yaĢayacak Safranbolu

        Yılmaz SAVAŞ 
 

► RASİM YILDIRIM’IN DEĞİRMENİ 
 
  Safranbolu folklor ekibinin en baĢarılı elemanlarından rahmetli Rasim 
YILDIRIM, Eflanili olup çok küçük yaĢta Safranbolu’ya yerleĢmiĢ ve Demir Çelik 
Fabrikalarından emekli olmuĢtur. Safranbolu’da saygın kiĢiliği ile tanınan ve sevi-
len; ancak genç yaĢında kaybettiğimiz  Rasim YILDIRIM’ın, “Değirmen” baĢlıklı 
Ģiiri, 06.09.2000 tarihinde, saat 04’de yazdığını ve 22.09.2000 günü Bağlar 
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DeğirmenbaĢı’ndaki değirmenin, restorasyonu sonrasında yapılan açılıĢ töreni 
sırasında okuduğunu söyleyerek, bu satırların yazarına vermiĢtir. 

 
                            DEĞİRMEN 

 
DeğirmenbaĢı’m değirmeninde öğüttüm unu 
Zamanla virane oldu, geldi demiĢtim artık sonu 

   Ağaç oluğundan kavak dallarına dökülen suyunu 
Unutma sen de yeniden yapılıp doğduğunu 

 
Değirmenci güderdi vardı üç beĢ koyunu 
Nasıl unuturum uyutup yedirdiği yoğurdunu 
Yüzün gülsün, bak akıttılar beklediğin suyunu 
Çakıldak sesinle karĢıla, sana gelen ziyaretçi konuğunu 

 
Bak Ģu Safranbolu’nun eskisine, yenisine 
Kazanmadı mı ilk defa, Kızıltan ULUKAVAK’la ününe 
Hizmet bir yarıĢtır, kimin gelirse önüne 
Koruyalım eserlerimizi geleceğin günlerine 

              Rasim YILDIRIM 

► NİYAZİ ŞENGÜL’ün SAFRANBOLU ŞARKISI’NIN GÜFTESİ  
 
  Safranbolulu değerli bestekar  Niyazi ġENGÜL’e ait bir Safranbolu Ģiiri 
vardır ve onun tarafından Ģarkı olarak bestelenmiĢtir. Bu Ģarkı, Safranbolu’da, 
“Korumada 15 Yıl - Safranbolu Mimari Değerler ve Folkloru Haftası” sırasında, 
29.06.1990 akĢamı Türk musikisinin ünlü sanatkarı Zekai TUNCA tarafından, 
Safranbolu Arslanlar Kültür Merkezinde seslendirilmiĢtir.  “Yürük Aksak” usulün-
de ve   “Sultaniyegah” makamındaki Ģarkının sözleri Ģöyledir: 
 
                          SAFRANBOLU 
 

Safranbolu, Safranbolu her semtin tarih dolu 
Güzellerden güzeldir, ezelden Safranbolu. 
Nerde olsam benimlesin, inan ki son bestemdesin. 
Güzellerden güzeldir, ezelden Safranbolu. 

 
Çamlıca’dan esen rüzgar, yeĢil Bağlar, Harmanlar; 
Burunsandal, Kavaklar,  cumbalıdır konaklar. 
Bindallı giyer kızları, billur gibi Ģen suları 
Güzellerden güzeldir, ezelden Safranbolu. 

 
Kıymetini hiç bilmedim, göz yaĢını silmedim 
Her semtini yazmadım, Ģarkılara sığmadın. 
Sitem etme, anla beni; pek çok severim ben seni. 
Güzellerden güzeldir, ezelden Safranbolu 

 
  2011 yılında kaybettiğimiz merhum Niyazi ġENGÜL, güftesini bu Ģiirin 
oluĢturduğu Ģarkıyla ilgili olarak, “Besteyi yaptım, radyoya gönderdim” baĢlığı 
altında yayınlanan, 1990 yılında kendisiyle yapılan bir röportajda (2); 

                                            
(
2
)  TRT Radyo Televizyon – Aylık Haber Yayın Dergisi, Kasım/1990, Sayı:18, Sayfa: 26-27 
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 “Ben aslen hırdavatçıyım. 940’lı yıllarda 
ilkokulu bitirdim. Öğretmenimiz Senihe TANSUĞ 
musikiye meraklıydı. Ud çalardı. Biz de aynı ma-
halledeyiz. AkĢamları ailece gider gelirdik. Bizim 
evde de bir ud vardı. ĠĢte öyle gide gele bir merak 
baĢladı. Bu merakımı kendi kendime geliĢtirmeye 
uğraĢtım. Hoca aradık yok. Nota öğretecek kiĢi 
yok. Musikinin usul gibi bazı inceliklerini öğrete-
cek hiç kimse bulamadım... 

Rahmetli Fahri KOPUZ, Ekrem GÜYER 
benim mektuplarla tanıĢtığım insanlar. Kendi ken-
dime usul öğrenirken onlardan da yardımlar isti-
yordum. Böylece ilk Ģarkım meydana geldi. Bunu 

hemen radyoya gönderdim denetime...” demektedir. 

 Niyazi ġENGÜL aynı röportajda,  Ankara’ya gittiğini, Ekrem GÜYER’ tara-
fından Fahri KOPUZ’un evine götürüldüğünü, “Kimseye faĢ eylemezdim, söyle-
mezdim” adlı Ģarkısını Fahri KOPUZ’un okuduğunu, “kendine mahsus bir stilin 
var” diyerek  teĢvik ettiğini, daha sonra bir kaç Ģarkısının da TRT’de okunduğu-
nu, ancak arada 20-25 yıl bir boĢluk oluĢtuğunu ve 1960-1983 arasında bir dur-
gunluk dönemi yaĢadığını anlatarak; 

 “ Neredeyse bırakıyordum. Ancak çevremden çok ısrar ettiler. Bunun üze-
rine bir kaç Ģarkı daha yaptım, onları da TRT’ye gönderdim. Son bir yıldır da çok 
sevdiğim memleketim Safranbolu için sözlerini kendi yazdığım, bestesini yaptı-
ğım bir Ģarkı için çalıĢıyorum. Bu Ģarkı ile müzik hayatımı noktalarım derdim. 
Herhalde baĢarılı da oldum. Bu Ģarkım Ģu anda hazır. Hatta bir kaç ay evvel bu-
raya gelen Sayın Zekai TUNCA da okudu ve çok beğendiğini ifade etti” demiĢtir.  

   “Son bestenizi yaptınız. Bu bestenizi ilk olarak kimin seslendirmesini is-
terdiniz” sorusuna ise, “Hiç düĢünmedim... Bu Ģarkı yürük bir Ģarkıdır. Bütün di-
leğim TRT radyolarında çalınmasıdır” diye karĢılık vermiĢtir. 

 Bu röportajın üzerinden 4 yıl geçtikten sonra, Sayın ġENGÜL bana tele-
fonla, Ģarkısının 18.10.1994 günü, saat 13.40’da, TRT Radyo 1’de, “Bizden Size” 
programında çalınacağını  bildirmiĢ, Ankara’da Hukuk DanıĢmanı olduğum Yük-
sek Denetleme Kurulu’ndaki odamda, büyük bir zevkle; Zuhal Kaçar EĞĠLMEZ’in 
okuduğu Ģarkıyı dinlemiĢ ve teybe almıĢtım. 

  ġarkının okunmasından önce, radyoda programın sunucusu, Safranbo-
lu’yu tanıtıcı bir konuĢma yapmıĢ; Safranbolu’ya iliĢkin olarak, o sırada teybe 
alarak not ettiğim Ģu bilgileri vermiĢti:  

 “...GeçmiĢle gelecek arasında giz dolu bağlar kuran Safranbolu evleri, 
mazinin tüm hoĢ yanlarını sergiliyor gibi. Konakların, hanların arasında gezerken 
geçmiĢten soluk almanın hiç de zor olmadığını anlıyorsunuz.  Hepsi de eskiyi 
günümüze taĢıyan zarif birer yadigar. Hepsi de gönüllere hitap ediyor. GeçmiĢ ile 
gelecek arasındaki bağların ne kadar değerli olduğunu… tarifsiz bir huzur sun-
duğunu Safranbolu evleri o kadar güzel ispat ediyor ki...”  

 

Niyazi ġENGÜL 
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  Bu güzel sözlerin ardından Safranbolu’nun cami, ham, hamam gibi tüm 
anıtsal yapıtlarının adlarını ile  özelliklerini kısaca sıraladıktan sonra sunucu, 

  “...Bunca güzellik üzerine neler söylenmez ki. Türküler yakılır, Ģarkılar 
yapılır... Tabiatla tarihin birbirine en çok yakıĢtığı yerdir Safranbolu. Anadolu’da 
bir nazar boncuğudur Safranbolu; hem de üstüne Ģarkılar bestelenen bir nazar 
boncuğu ” diyerek, önce aĢağıdaki Ģarkının ilk kıtasını Ģiir olarak okumuĢtu.  

  Rahmetli Niyazi ġENGÜL’ün, güftesini Yavuz ÖZEN’le birlikte üç kıta 
olarak düzenleyip bestelediği ve “Sen ne güzel beldesin” adını verdiği Safranbolu   
Ģarkısı aĢağıdaki dizelerden oluĢmaktadır. 

                                         SEN NE GÜZEL BELDESİN 
 

                            Sen ne güzel beldesin sayfaların tarih dolu 
Seyretsem senelerce doymam sana Safranbolu 
Maziye sordum ben seni, dediler Ġpek yolu 
Seyretsem senelerce doymam sana Safranbolu 
 
Dünden bir efsanesin bugünlere doğru taĢan 
ġarkılarda nağmesin, hanendeler gibi coĢan 
Sevdalıyım ezelden hasretinle sana koĢan 
Seyretsem senelerce doymam sana Safranbolu 
 
Ruhuma dolan aĢkınla her zaman kalbimdesin 
Güle sordum güldesin, bülbüle sordum ondasın 
Nağmelerde aradım, Sultani-Yegah Ģarkısın 
Seyretsem senelerce doymam sana Safranbolu 
 

  Daha sonra ses sanatkarı da, üç kıta olan Ģarkının, ilk iki kıtasını seslen-
dirmiĢ, ardından  yine program sunucusu, “Safranbolu bu kadar güzel olunca, bu 
kadar güzel Ģarkısı da olunca, insan, bir iki gün tatilinde Safranbolu’ya niye git-
meyeyim diye düĢünmeden edemiyor”  demiĢti. 

  Ancak Ģarkının sözleri 1990’da, Safranbolu Mimarlık Değerleri ve Folkloru 
Haftası sırasında Zekai TUNCA tarafından seslendirilenkinden farklıydı. Bunun 
nedenini, daha sonraları sorduğumda değerli bestekar, TRT denetiminden geç-
mesi ve TRT repertuarına alınabilmesi için değiĢiklik gerektiğini bildirmiĢti.   

  ġarkı ilki gibi, “Yürük Aksak” usulünde ve yine “Sultaniyegah” makamın-
daydı.  

  ġarkının daha sonra radyoda bir kez daha çalındığını anımsıyorum. Sa-
yın Niyazi ġENGÜL, telefonla bilgi verdi; bu kez Safranbolu Ģarkısı,  TRT FM’nin 
“AkĢam Sefası” programında sultaniyegah eserler arasında, 02.04.1996 tarihin-
de, saat 19.30’da  koro tarafından söylendi.  

  Ancak, herhalde solo okunması,  koro olarak söylenmesinden çok daha 
güzel ve etkileyiciydi. 
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Niyazi ġengül’e “Sen ne güzel beldesin” dedirten  Safranbolu      :(Fotograf: Ġ.Saraçoğlu) 

Safranbolu’da yapılan çeĢitli etkinliklerde Safranbolu Ģarkısının sürekli 
söylenmemesi, nağmelerinin kulaklarda yer bulmaması üzücüdür. Bu gerçeği 
ilgililerin dikkate almasını   bir kez daha yinelemek isterim. 

► “BİR BAŞKA TEPEDEN ŞİİRİ”NE NAZİRE:  “AZİZ SAFRANBOLU” ŞİİRİ 

“ġiirlerdeki Safranbolu” baĢlıklı bu bölümü, becerebilseydim de Safranbo-
lu’ya olan duygularımı dillendirdiğim bir Ģiirimle noktalayabilseydim.  Ġstanbul’a 
iliĢkin  en güzel Ģiirlerini yazmıĢ olan ünlü Ģair Yahya Kemal BEYATLI için, nasıl 
“Ġstanbul Ģairi”, “Ġstanbul aĢığı” denirse, Safranbolu’nun Ģairi olamasam da, be-
nim için “Safranbolu aĢığı” denilmesinden hoĢlanırım.  

Yahya Kemal’in “Bir BaĢka Tepeden” adlı, çok bilinen Ģiirine nazire ola-
rak, yani o Ģiirden esinlenip, o Ģiire benzeterek, hece vezniyle kaleme aldığım ve  
“Aziz Safranbolu” adını verdiğim aĢağıdaki Ģiirin dizelerinde, Safranbolu’ya olan 
duygularımı yansıtmaya çabaladım. 

AZİZ SAFRANBOLU 

  Sana Kale’den bir baktım aziz Safranbolu; 
  Dört bir tarafın, hepsi de birbirinden güzel. 
  Ömrümce gönlüm kalacak hep seninle dolu, 
  Sade bir semtini sevmek bile ömre bedel. 
 

 Pek çok eski yerleşim yeri var Türkiye’de; 
 Ancak yok, senin gibi bütünüyle korunan. 
 En talihli kişilerden biridir herhalde, 
 Sende doğup, ölene dek hep sende yaşayan

  ġiir yazmayı , Ģiir okumayı ve Ģiir dinlemeyi sevenlerin ortak duygularını 
herhalde aĢağıdaki söylem, en güzel biçimde dile getirmektedir. 
 
 

      Müzik ruhun gıdası; şiir ruhun sedasıdır 

 


