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24 
KORUMAYA KARġIT GÖRÜġLER;  

 ĠTĠRAZLAR, ELEġTĠRĠLER 

 

  Safranbolu Mimarlık Değerleri ve Folkloru Haftaları 1977 yılından sonra 
yapılmadı, daha doğrusu yapılamadı. Yapılabilseydi, Safranbolu‟ya daha çok 
yarar sağlanabilirdi. Ancak 1977 sonrası, Türkiye‟yi 12 Eylül 1980 harekatına 
götüren kargaşalı yıllardı. Anarşik olaylardan Safranbolu da nasibini alıyordu. 
Can güvenliği yoktu. Özellikle Karabük‟te, sağ ve sol akımların tüm fraksiyonları 
etkindi; olaylar anında Safranbolu‟ya da yansıyordu.  

Bırakınız siyasal içerikli toplantıları, kültürel ve sosyal amaçlı olanlara 
dahi kimse katılmak istemiyordu. 1977‟den sonra, hem halkın, hem gelecek ko-
nukların güvenliği, önceki yıllardaki toplantıların benzerleri  yinelenerek riske 
sokulmak istenilmedi. Kimilerinin sandığının aksine, ileri sürülen karşıt görüşler 
Safranbolu Haftaları‟nın yapılmama nedeni değildir. 

► ANITLAR YÜKSEK KURULU KARARLARINA TEPKĠLER 

  Safranbolu halkının  çoğunluğu ile yerel ve ulusal basının  büyük bölümü, 
Safranbolu‟nun kültürel değerlerine sahip çıkılıp, korunmasına ön ayak olanlar-
dan yana olmakla beraber, “Düzenlenen bu hafta’lar neye yarar? Safranbolu’nun 
kültür ve folklorunu tanıtmak ne kazandırır?” diyenler de  eksik değildi.  

 Bu görüşlerin, halk arasında yandaşları;  yerel ve ulusal basında  köşe 
yazarları vardı. Örneğin, 3. Hafta‟ya ilk kez katılanlardan İstanbul İktisat Fakültesi 
öğretim üyeleri Gülten ve Haydar KAZGAN‟lar ile yazar Oktay AKBAL Safranbo-
lu‟nun korunması olayında değişik yaklaşımlar sergilediler.  

  Sayın KAZGAN‟lar Bağlar Bölgesi‟nde evinin bahçesini, bir ev yapılabile-
cek genişlikte parsellere ayırıp, başkasına satmak olanağı bulamayanların, Anıt-
lar Kurulu kararı gereği mağdur olduklarını ve bahçelerini sadece fasulye ekerek 
değerlendirmeye mahkum bırakıldıklarını söylüyorlardı. Olayı kültürel açıdan 
değil, sadece ekonomik yönden değerlendiriyorlardı. 

   Sayın AKBAL da, Cumhuriyet Gazetesi‟nin 17-18 Ağustos 1977 tarihli 
nüshalarındaki iki makalesinde, İstanbul Şehzadebaşı‟ndaki çocukluğunu geçir-
diği konaktan bahisle, ahşap binalardaki yaşam koşullarının zorluğunu dile getiri-
yor, 1930‟larda hepsi ahşap olan Şehzadebaşı‟ndaki binaların hiç birinin kalma-
dığını, Safranbolu‟daki evlerin ve çarşıların da yok olacağını ileri sürüyordu.  

  Bu makalelerdeki görüşleri  Yük.Müh.Mimar Yavuz İNCE, Safranbolu‟yu 
Koruma Derneği Başkanı sıfatıyla, Safranbolu‟yu korumaktaki amaçları açıklayıp, 
başarılı olunacağı inancını özellikle vurgulayarak, tutarlı ve gerekçeli biçimde 
yanıtladı; açıklamaları, aynı gazetenin 28.09.1977 tarihli nüshasında yayınlandı. 

 Halk arasında kuşku yaratan, en önemli eleştiri ve itiraz ise, Anıtlar Yük-
sek Kurulu‟nun Safranbolu‟yu kentsel sit alanı kabul etmesi ve bu alandaki yeni 
yapılanmalar için, kısıtlayıcı  bir kısım ilke ve kurallar koymasıydı. Bunun fatura-
sı Belediye Başkanına çıkartılıyor, özellikle Bağlar bölgesinde asgari parsel ge-
nişliğinin 2000 m2 olarak belirlenmesi çok büyük tepkilere neden oluyordu.  
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  Bağlar bölgesindeki parsel genişliği dışında, Anıtlar Yüksek Kurulu‟nun 
Safranbolu‟ya yaklaşımı genelde çok olumluydu. Örneğin, belirli nitelikteki ona-
rımlar için bu Kurul‟un kendi adına yetkili olmak üzere Safranbolu‟da bir “yerel 
örgüt”ü görevlendirmesinin ve bu örgütün Belediye İmar Müşaviri 
Yük.Müh.Mimar Baran İDİL, Safranbolu„nun korunma olayına büyük ilgi ve katkı-
sı olan Yük.Müh.Mimar Yavuz İNCE ile Belediye Mühendisinden oluşmasının 
büyük kolaylık ve yararı olmuştu.  

 
Prof.Dr. Doğan KUBAN  ile Kızıltan ULUKAVAK 

Televizyonda, Bağlar‟da parsel genişliğini tartışıyorlar  
(Dibekönü‟nde Curtların Evi‟ndeki havuz başı - 22.09.1977) 

 Bağlar‟daki en az parsel genişliğinin 2000 m2  olmasına ilişkin tepkiler, 
aslında haksız değildi; ben de 2000 m2 asgari parsel genişliğini çok fazla ve isa-
betsiz buluyor, değiştirilmesi için yoğun çaba gösteriyordum. Bu konuyu, o sıra-
lar Anıtlar Yüksek Kurulu üyeliği de yapan, Sayın Prof.Dr.Doğan KUBAN‟la  bir 
televizyon programında  Eylül/1977‟de, 3. Safranbolu Haftası sırasında tartıştım. 
Böylece ne düşündüğümün Safranbolulular tarafından bilinmesini istedim. Bir 
süre sonra 2000 m2 olan asgari genişlik, 1000 m2‟ye düşürüldü. 

Ne var ki, mensup olduğum parti de dahil, her partide Safranbolu‟yu  ko-
rumanın karşıtları vardı. Onlar etkili ve yetkili kişilerdi. Safranbolu‟da yayınlanan 
“Özgörüş Gazetesi”nin, koruma olayını “ambargo” biçiminde değerlendiren olum-
suz yayınları da çok etkili oluyordu. Belediye Başkanı olarak her şeye karşın, 
Bağlar‟daki asgari parsel genişliği dışında, Anıtlar Kurulu‟nun koyduğu tüm ilke 
ve kuralları savunuyordum. Safranbolu‟yu korumanın başka çıkar yolu olmadığı-
na gönülden inanıyordum. 

Safranbolu‟da koruma olayının başlangıcı olarak kabul ettiğimiz 12 Hazi-
ran 1975 tarihli Belediye Meclis kararının, muhalif muvafık, tüm üyelerin oybirli-
ğiyle alındığı unutulmuştu; artık adı anılmıyordu. 

Bu arada, 11 Aralık 1977 günü yapılacak Belediye seçimleri için karşıt 
parti  adayının dağıttığı bildiride yazılanlar da çok ilginçti. “Anıtlar Yüksek Kurulu 
Kararını tanımayacağım, kat tahdidini kaldıracağım; hemşehrilerim   ister apart-
man yapsın, ister gökdelen”  vaatlerinde  bulunuluyor; Safranbolu‟nun “harabeler 
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şehri” olmayacağı bildiriliyordu. İşte, Belediye Başkan adaylarından biri olarak bu 
satırların yazarı, korumanın ateşli savunuculuğunu üstlenirken, zamanın bir bü-
yük kitle partisinin adayı rakibi de, koruma konusunda böyle bir anlayış sahibiydi. 

  Türkiye‟de yaygın bir uygulama olmadığı bir dönemde, yani  1970‟li yıl-
larda, Safranbolu‟nun mimarlık dokusunu koruma amacına yönelik  kararların 
yürürlüğe girmesine öncülük etmek; Kentsel SİT Kararı alınması ve SİT bölge-
sindeki tüm yapıların katı ilke ve kurallara bağlanması gibi radikal uygulamaları 
başlatmak, halk oyuna dayalı bir yerel yönetimi, yeni seçimlerde zorda bırakmaz 
mıydı; bu riski nasıl göze alabildiniz sorusuyla çok sık karşılaşırım. 

  Kuşkusuz söz konusu kararlar, yöneticiler için, başlangıçta sosyal açıdan 
olduğu kadar, siyasal açıdan da risklidir. Ancak, şurası bir gerçektir ki, toplum 
yaşamındaki her yenilik, her yeni atılım ve girişim, başlangıçta tepki alabilir. Za-
ten adına,  ister devrim, ister atılım denilsin, her yeni girişim, “halka rağmen, 
halk için gerçekleştirilen” eylemlerdir. Yeniden seçilememek de önemli değildir. 
Önemli olan gelecek seçimlerin değil, gelecek kuşakların  düşünülmesidir.  

 Aslında halk başlangıçta, yeni atılımları kendi çıkarlarıyla bağdaştırama-
yabilir. Ancak, uygulamalar sırasında, doğrular anlatılarak  halkın güveni kaza-
nılmış; kişisel ya da partisel değil, toplumsal çıkarların ön planda olduğuna halk 
inandırılmış ise,  ilk tepkiler, bir süre sonra yerini, hoşnutluğa bırakacaktır.  

  Safranbolu‟da da, işte böyle olmuştur. Güdülen amacın doğruluğundan 
hiç kuşku duymadığım için, korumacılığın beraberinde getirdiği sosyal ve siyasal 
riskleri üstlenmekten de kaçınmadım. İlk yıllarda “Eskiler yıkılsın, yerine gökdelen-
ler dikilsin” diyen kişiler ve partiler olsa da ve bu görüşün yerel ve ulusal basında tem-
silcileri bulunsa da;  bunlar azınlıkta kalmıştır.  

  Safranbolu‟yu koruma kararlarını ödünsüz uygulaması nedeniyle, men-
subu olduğu partinin önde gelen, nüfuzlu kimi üyeleri de dahil,  karşıtlarının tüm 
olumsuz çabalarına karşın, Aralık/1977‟de, bu satırların yazarını, halkın % 51,3 
oranında oy verip destekleyerek ikinci kez Belediye Başkanı seçmesi anlamlıdır. 
Bu destek, Safranbolu‟nun kendini koruyan ve korunması gereken ilk kent olarak 
ünlenmesini ve “Korumanın Başkenti” olmasını sağlamıştır. 

İlginçtir; koruma olayına şiddetle karşı çıkanlar da, ileriki yıllarda koruma-
cılığın savunucusu olmuş ve ev pansiyonculuğu yaparak, Safranbolu‟nun ünü 
sayesinde nemalanmışlardır. Başlangıçta, sağa sola sallayıp tutmaması istense 
de, sonuçta dikilen fidan kök salmış;  bol meyve vermeye başlamıştır.  

► “MĠNARE YAPTIRMAYAN MĠNARENĠN YERDEN BĠTTĠĞĠNĠ SANIR!” 

 Zaman zaman kimilerinin, Safranbolu‟yu koruma olayını 1990‟lı yıllarda 
başlatan söylemlerine tanık olunmaktadır. Bunların şayet özel bir amaçları yok-
sa, Safranbolu‟nun  korunmasının geçmişini merak edip öğrenmediklerini, oku-
madıklarını kabul etmek gerekir. Ya da bir ağacın meyve verdiği yıl dikilmiş ol-
duğunu sandıklarını, ağacın meyve verebilmesi için, önce fidan olarak dikilmesi, 
sonra özenle bakımı yapılan bir evreden geçmesi   gerektiğini dikkate almadıkla-
rı veya almak istemedikleri  akla gelir.  1990‟lı yılların meyveleri, 1975‟lerde diki-
len ve özenle korunan ağacın ürünüdür. Nitekim, 1990‟daki Safranbolu Mimarlık 
Değerleri ve Folkloru  Haftası‟na da, “Korumada 15.Yıl” adı verilmiştir.  
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 Dolayısıyla, 1975-1980 yıllarındaki Safranbolu‟nun korunmasına ilişkin 
olarak biraz önce değinilen tepkileri, itirazları, siyasal çekişmeleri önemsemeye-
rek, koruma olayını 1990‟larda başlatanlar, “minare yaptırmadıkları için, minare-
nin kendiliğinden yerden bittiğini sananlar” olarak  da nitelendirebilir. 

Özetle şu bilinmelidir ki, Safranbolu‟nun kendini korumuş olmasında da, 
sonradan koruma altına alınmasında da temel etmen,  halkın ve yasal temsilcile-
ri yerel yönetimin Safranbolu sevgisidir.  Bu sevgiden kaynaklanan duyarlılıklar, 
kentsel kültürel değerlerin korunması amacına yöneliktir. 

Aslında,  Safranbolu‟nun korunması, doğrudan Demir-Çelik işletmelerinin 
ilgisiyle gerçekleşmediği gibi; sadece kimi öğretim üyelerinin, kimi mimarların ya 
da kurumların  çabaları sonucu yahut tek başına “Safranbolu’da Zaman” belge-
sel filmi sayesinde de gerçekleşmiş bir olgu değildir. Bu, ilk önce Safranbolu 
halkına ve bu halkın yasal temsilcisi Safranbolu Belediyesine haksızlık olur. Hiç 
kuşkusuz Safranbolu‟nun korunmasında, entelektüel çevrelerin asla yadsınamaz 
katkıları vardır. Ancak her türlü katkıya da, yardıma da gerekli ortamı hazırlayan; 
her türlü sorumluluğu ve başlangıçtaki sosyal ve siyasal  riskleri üstlenip, tepkile-
ri göğüsleyen de Safranbolu Belediyesi‟dir. Safranbolu‟nun korunması olayı, 
halk-belediye işbirliği ve karşılıklı bir güven  ortamı yaratılmasıyla başarılmıştır.  

Koruma olayının başlangıcında,  zamanın Safranbolu Belediye Başkanı, 
boynuna asılan davula, her önüne gelenin, elindeki tokmağı vurduğu bir konum-
da değildir. Çalınan esere, orkestranın tüm enstrümanlarının uyum içinde katılı-
mını ve katkısını “orkestra şefi” sağlar. Safranbolu‟yu koruma olayında, 1970‟li 
yıllardaki orkestra şefi de, Safranbolu Belediye Başkanı‟dır. Alçak gönüllülük bir 
erdemdir; ancak gerçekleri açıklamak da bir görevdir. 

Başlangıçtan bugünlere kadar, Safranbolu halkının ve tüm Belediye Baş-
kanlarının, “Başka Safranbolu yok” söyleminin doğruluk ve geçerliliğini sürdürme 
çabası içinde olmaları da, hiç kuşkusuz, koruma olayında 1975‟te yakılan ateşin 
sönmeden sürekli yanmasının güvencesini oluşturmuştur.  

1970‟ler Safranbolu‟sunda yaşamayanlara, geçmişe dönük bir yargıya 
varmadan önce, bu kitabın Safranbolu‟ya ilişkin yayınlar bölümündeki, Sayın 
Prof.Dr.Doğan KUBAN‟ın, 1970‟lerde; Safranbolu korumasının başlangıç yılla-
rında neler yapıldığına  ilişkin iki makalesini okumaları salık verilmelidir.  

 
Safranbolu’dan bir kesit: Böyle bir kent nasıl olur da korunmaz?  
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AMASYA EVİ  Resimleme: Metin KESKİN, Murat ve Ferhat DORKİP 

(MESA/1999 Ajandası‟ndan alınmıştır)  

►TARĠHSEL KENTLER NEDEN VE NASIL KORUNMALIDIR? 

  Eski kentler niçin ve nasıl korunmalı sorusu, kimi çevrelerde  sıkça tartı-
şılmaktadır.  Bu sorunun tutarlı ve geçerli yanıtlarına değinilmelidir. 

Eski kentler kültürel bir varlıktır; o nedenle korunmalıdır denilmesi yeterli 
olamayabilir. Dolayısıyla, önce kültürel varlıklar neden korunmalıdır sorusu üze-
rinde durulmalıdır.“Kültürel varlıklar neden korunmalıdır?” sorusunun, “kimler için 
korunmalıdır” sorusuna da açıklık getirecek biçimde çok değişik yanıtları vardır; 
ancak, bu yanıtları, her kesimin benimsemesi beklenemez.  Önce, konuya farklı 
bir bakış açısı içeren, Prof.Dr. Stefanos YERASİMOS‟un “Eskiyi Kimler İçin Ko-
rumak” başlıklı  makalesindeki görüşlerine yer vermekte yarar olacaktır. (1) 

  “Paris’te modern mimarlık öncüsü gözde mimarlar, 1789 Devrimi öncesi 
konaklarda yaşarlar; İstanbul’da eski mekanların korunması için çaba harcayan-
lar, Bağdat Caddesi’ndeki apartmanlarda otururlar. Geleneksel konutları koru-
mak, kültürel ve ekonomik yönleriyle her yerde başlı başına bir sorun. 

 Geleneksel konut alanlarının kültürel mirasın bir parçası sayılması genel-
likle 20. yüzyıla ait bir olgu. Kentlerin büyümesi, trafiğin bunlara hakim olması, iki 
dünya savaşında bir çok Avrupa kentinin eski merkezlerinin harap olması, koru-
ma fikrinin anıtsal yapılardan geçmiş günlük hayatın tanıkları olan ev, dükkan, 
sokak gibi ögelere ve  bunları kapsayan alanlara kaymasına neden oldu. 

 Bu gelişmenin temelinde iki kavram yatar. Birincisi eskinin ender olması 
ve herhangi ender bir meta gibi değer kazanması ya da başka bir deyişle, eskinin 
antika haline gelmesi. İkincisi ise, “modern”e yönelik beğeninin giderek eskiye 

                                            
(
1
) Prof.Dr.Stefanos YERASİMOS, “Eskiyi Kimler İçin Korumak”,  

    Cumhuriyet Gazetesi, 21.01.1992   
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kayması ki bu oldukça yeni olduğu kadar, Batı Avrupa’dan başlayıp giderek çev-
re ülkelerine yayılan bir olgudur. 

 Modern eşya yeni olduğu zaman enderdir, pahalıdır; ancak birkaç seçkin 
ve zengin kişi onu elde edebilir ve dolayısıyla sahiplerine prestij getirir. 1920 yıl-
larında otomobil sahibi, 1950’lerde televizyon sahibi olmak gibi. Oysa modern 
eşya kısa bir zamanda sürümünü artırarak sıradanlaşacak ve prestijini kaybede-
cektir, bu süreç ise gittikçe hızlanmaktadır. 

 Otomobilin bir iki nesil ayrıcalığını koruması karşısında, örneğin bugün 
Avrupa’nın bazı kentlerinde yolda yürürken ceplerinden telefon çıkarıp konuşan-
ların fiyakası olsa olsa birkaç ay sürebilecektir. 

  Konut konusunda bu gelişme daha da belirgin olmuştur. Yüzyılın başında 
bir apartmanın altıncı katında oturmak, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kentin 
dışında bir villada yaşamak, az  kişinin sahip olabileceği bir ayrıcalıktı... 

 Böylece konutta da eskiye ve dolayısıyla eski kent merkezlerine dönüş 
başladı. Ancak bu dönüşün iki koşulu var: Birincisi ”modern”in tadına bakmış ve 
ondan bıkmış olan eskiye dönmeğe meraklı. Sokakta çamura batıp evinde susuz 
kalanı, mutfağı zemin katta, helası bahçede olanı eskinin çekiciliğine inandırmak 
oldukça zor. İkincisi, eskiyi restore etmek, yani aslına uygun biçimde, modern 
konforu yerleştirmek, yeni inşaattan çok daha pahalıdır. Yani kısacası, eskide 
yaşamak görgülü zengin işidir. Oysa bugün eski, genellikle kır kökenli dar gelirli-
nin barınağı haline gelmiştir. Bu durumda neyi, kimin için korumak ? 

 
Safranbolu‟da tarihsel bir değer: “Karaüzümler Evi” 

 Bunun yanıtını tam olarak vermek olanaksızdır. Sokağı, çeşmesi, dükka-
nı, çevresi ile geleneksel konut alanları, kültürel bir değer olarak toplumun malı 
olmalıdır. Ancak bir müzenin, bir anıtın aksine, böyle bir bütünün en önemli özel-
liği, içinde yaşayan insanlarla birlikte var olmasıdır. Oysa bugün, burada yaşa-
yanlar ya binaları eski işlevlerine aykırı biçimde barınak olarak kullanan kişiler ya 
da eski sakinleridir. Fakat özlemleri genellikle, modern mekanlara yöneliktir. 
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  Eski sakinlerin mekanlarına çok bağlı olduğu yerler, her zaman bir istisna 
olmuştur. Geriye, buraya meraklı özel kişileri çekmek ya da yerli meraklısı çık-
mazsa turizme tahsis etmek kalıyor. Bir kaç yıl önce Turizm Bankası’nın tüm 
Galata ve Beyoğlu’nu bir turist pansiyonu bölgesi olarak düşünmesi gibi. Bunun 
altında “Eski bizim umurumuzda değil, yabancı beğeniyorsa kendisi kullansın” ya 
da “Burası ilginç ama yaşanılacak gibi değil… önce turist burasını şenlendirsin, 
sonra biz de arkadan geliriz” gibi iki ayrı düşünce yatabilir. 

  Turist gettoları kurmakla sorunun çözüleceği şüpheli. Eninde sonunda bir 
toplumun kültürel değerini oluşturan geleneksel konut alanlarına toplumun ken-
disi sahip çıkmalı. Bunun öncüleri, dünyanın her yerinde olduğu gibi artistler, 
aydınlar gençler, “Burada oturulmaz, buradan gece geçilmez” denilen yerlerde 
yerleşmeyi göze alanlardır...” 

 
ANTALYA KALEİÇİ EVİ -  Resimleme: Metin KESKİN, Murat ve Ferhat DORKİP 

(MESA/1999 Ajandası‟ndan alınmıştır) 

 Bu görüş ve saptamaların hemen tamamında çok büyük gerçeklik payı 
bulunduğu yadsınamaz. Bu arada, “eskiye rağbeti, modern yaşamı tatmış, ancak 
bıkmış kişilerin başlatması, sokağında çamura batanları, ya da Arnavut kaldırım-
larında yürüme zorluğu çekenleri, eski evlerinin çekiciliğine inandırmanın zor 
olması, eskinin restorasyonu ve içine modern olanakları yerleştirmenin, yenisini 
yapmaktan  pahalı oluşu nedeniyle  zengin işi olması ve eski mahalle sakinlerinin 
özlemlerinin modern mekanlara yönelik bulunması” gibi olgular da, Safranbo-
lu‟nun korunması olayında karşılaşılan yadsınamaz gerçeklerle, büyük ölçüde 
örtüşmektedir. Ayrıca, yine belirtildiği gibi, meraklıları eski yerleşim yerlerine 
çekmek veya buraları turizme tahsis etmek de, Safranbolu‟nun korunmasında  
yaşanmakta olan ve koruma olayına ivme kazandıran evrelerdendir. 
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  Ancak tüm bu gerçeklere rağmen, mimarlık alanındaki kültürel değerlerin 
ve SİT alanlarının, ekonomik olanakları olan zenginler için, entelektüel çevreler 
için, ya da turistler için korunduğu ve korumanın nedenini onların bu yöndeki 
istemlerinin oluşturduğu söylenemez; söylenmemelidir. Koruma olayını sadece 
bu nedenlerle açıklamağa çalışmak, onu basite indirgemek olur. Aslında koru-
manın  temel nedenleri, çok daha yüksek değer yargılarından kaynaklanır. 

  Yanda emekliye ayrılması nedeniyle dü-
zenlenen törendeki bir görünümü yer alan Prof. 
Dr. Doğan KUBAN, eski kentleri koruma bilinci-
nin, ulus bilinciyle eş anlamlı olduğunu,  tarihsel 
yörelerin işlevlerinin başında, ulusun varlığını 
tarih boyutları içinde  tanımlamasının geldiğini,  
ulusların kendilerinden olan şeyler yaratarak 
varolduklarını, Safranbolu gibi kentlerin, ulus 
yaratıcılığının simgeleri olduğunu ve onlardan 
halkı bilinçlendirmek, dünya içinde kaybolup git-
meyecek değerlere sahip olduğuna inandırarak 
yararlanılabileceğini söylemektedir.(2)  

  Prof.Dr. Metin SÖZEN de, “Koruma poli-
tikası artık kimlik politikasıdır” başlığı altında 
kendisiyle yapılan bir söyleşide, “Koruma politi-
kası soyut bir şey değildir; bir ulusun ayakta 
durma sorunudur, bir ulusun gelecek kuşaklarının doğru eğitilmesi sorunudur. Bir 
ulusu diğer uluslar arasında farklı kılan, başka kılan ve darboğazlardan kurtaran 
olanaktır bu” (3) diyerek, Sayın Prof. KUBAN gibi koruma olgusunun temel ne-
denleri arasında, ulusal duyarlılık ve değer yargılarını ön plana çıkartmaktadır.  

 Sayın SÖZEN‟in Kabataş Kültür Mertkezi‟ndeki bürosunun duvarında da, 
yıllar önce “Gelenek; külü muhafaza etmek değil, ateşi yanar halde tutmaktır” 
özdeyişi vardı. Buradan hareketle, tarihsel çevre korumacılığı da, “viraneleri mu-
hafaza etmek değil, ulusal değerleri canlı tutmaktır” denebilir. 

 Aynı konuda bu satırların yazarı da, uzun yıllar önce şu görüşleri dile ge-
tirmiştir: (4)  “...Gerçek milliyetçilik, ulusal değerlere ve ulusal kültürümüzün yıllar 
boyu devam eden birikimlerinin ürünü olan yapıtlara sahip olabilmektir, onlara 
saygı duyabilmek, onları bir övünç vesilesi olarak sunabilmek ve gösterebilmek-
tir. Başka toplumların herhangi bir alandaki etkinliği altında kendi değerlerini bir 
tarafa bırakarak yapılacak taklitçilik ve kopyacılık, bir toplumu, bir ulusu manevi 
değerlerden yoksun bırakır.  

  Safranbolu’da, eski Türk evlerini  ve sokaklarını korumak ve yaşatmakla; 
mimarlık alanında olduğu kadar, eski Türk sosyal yaşantısı alanında da geçmiş 
ile gelecek arasında bir köprü kurmak mümkün olacaktır… gelecek kuşaklar  tek 

                                            
(
2
) Doğan KUBAN, “Safranbolu‟yu Niye Korumalı?”, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu 

Belleteni, Temmuz,Ağustos/1976, Sayı:54/333 ve Politika Gazetesi, 13.08.1976 

(
3
) Dekorasyon Dergisi, Temmuz-Ağustos 1990, Sayı: 17, Sayfa:52-59  

(
4
) Kızıltan ULUKAVAK, Safranbolu‟da Tarihsel Bir Gün-23 Eylül 1978,  

Safranbolu‟da Zaman Gazetesi, 05.10.1978, Sayı: 6  
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örnek Safranbolu varmış, onu da…yok etmişler…diyemeyecekler, övgü konusu 
etmeseler bile, sövgü konusu da etmeyeceklerdir...” 

 Hiç kuşkusuz,  bir eski Safranbolu evi, sadece dedelerinden o eve miras 
yoluyla sahip olanlar için değil, aynı toplumun, aynı ulusun tüm bireyleri için, hem 
soyut, hem somut açıdan  önem ve değer taşır, övünç, onur ve gurur kaynağı 
olur; bu nedenle “mimari miras toplumundur” tümcesi bir gerçeğin dile getirilişidir. 
Bir ulus hakkında, sadece bugün yaşayanlara ve onların yapıtlarına bakılarak bir 
yargıya varılamaz; çünkü siyasal hukukta genel kabul görmüş tanımlamaya göre  
ulus demek,  ortak sosyal ve kültürel değerleri olan, bugün yaşayanlarla birlikte, 
geçmişten geleceğe bir ırmak gibi akıp giden insanların oluşturduğu   topluluk 
demektir ve o topluluğa özgü, günün ve geçmişin soyut ya da somut tüm kültürel 
değerleri, o topluluğu diğerlerinden ayırt edici en önemli ögelerdir. 

 Bu ögeler arasında yer alan mimarlık mirası evler ve kentler,  ayakta kal-
dıkları sürece, herhangi bir bölgede ya da  yörede bir ulusun varlığının ve uygar-
lığının, bir tapu belgesi gibi değerli bir kanıtını oluştururlar. Böyle bir kanıttan 
yoksun kalmamak için, Safranbolu evleri ve benzeri tüm mimarlık mirası korun-
malı ve gelecek kuşaklara aktarılarak, o kuşakların da kökleriyle bağlantılarının 
sürdürebilmelerine olanak tanınmalıdır.  

 Mimarlık mirası yapıtlar, aynı zamanda eskidikçe değer kazanırlar. Eski-
dikçe değer kazanmak, çok söylendiği gibi soyut açıdan sadece “eski dostluk-
lar”a, somut açıdan da sadece “şarap”a özgü değildir. Mimarlık mirası da eski-
dikçe değerlenir, eskidikçe antika olur. Antika olmak  başlı başına ayrı bir değer 
yargısıdır. Çünkü eskinin yeniden yapılması söz konusu değildir, aynı malzeme 
ve aynı usta, aynı sanatkar bulunamaz. Bu yüzden eski çok azdır, nadirdir, böyle 
olduğu için  değerli ve değerli olduğu için de, korunmalı ve kollanmalıdır. 

 Kapı ve pencere işlemelerinden, tavan, dolap ve ocak  süslemelerine ka-
dar el emeğiyle, göz nuruyla yoğrulmuş olan bir eski Safranbolu evinin benzeri,  
bugün ahşap materyal motor gücüyle kesilip biçilip yapılmaya kalkışılsa, böyle bir 
evin asla eskinin insan gücüyle, matematik ile fen bilimlerinden ve özellikle geometri-
den yararlanmaksızın,  uzun yıllar boyu sınama-yanılma yöntemiyle kazanılan 
birikimle yapılmış olan evler  kadar değeri olamaz. Bu, ısmarlama elbise ya da 
ayakkabının, konfeksiyon ürünü elbise ya da fabrikasyon ürünü ayakkabıdan, 
çok daha pahalı olmasına yol açan aynı nedenlerden kaynaklanır.  

 Özetle, eski kentlerin, eski evlerin korunması zorunluluğunun nedeni, 
bunların bir topluluğun ulusal kimliğini kanıtları, tanıkları olmasındandır; eski ol-
malarından, bugün benzerlerinin yapılamayacak olması nedeniyle  ender olmala-
rı ve dolayısıyla antika niteliği kazanarak çok değerli oluşlarındandır. 

► HANGĠLERĠ  KORUNMALIDIR ? 

  Şurası bir gerçektir; antika da olsalar, çok değerli de olsalar eski kentler 
ve eski evler, oralarda yaşayanlardan daha değerli olamaz. Bu nedenle, koru-
mada, hiç bir eski yapıya dokunulamaz ya da yıkılamaz gibi tutucu bir görüş ge-
çerli olmamalıdır. Tarihsel kentler korunmalıdır; ancak, insandan arındırılarak,  
arkeolojik kalıntılar gibi korunmamalıdır.  
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KASTAMONU EVİ - Resimleme: Metin KESKİN, Murat ve Ferhat DORKİP 

(MESA/1999 Ajandası‟ndan alınmıştır) 

 
.   Hangi yapıtlar korunmalı sorusu yanıtlanırken öncelikle, katı bir korumacı-
lıktan kaçınılması, eski evlerde yaşayanların, mümkün olduğu kadar, çağdaş 
yaşam koşullarından yoksun bırakılmaması, onlara sadece “aman evleriniz ne 
kadar güzel” demekle yetinilmemelidir. Aynı evlerde yaşamlarını sürdürme zo-
runluluğunda kalsalar, benzer davranışlar sergileyeceklerinden asla kuşku du-
yulmayacak olanlar, korunan evlerde yaşayanların çok haklı yakınmalarına kulak 
vermeyi temel ilke edinmelidir. Bu temel ilkeler, özetle, “Evler korunmalı, insanlar 
unutulmamalı”  biçiminde de dile getirilebilir.(5) 

  Ancak, kimi tarihsel çevre korumacıları ile mimarlar ve eski kent planla-
macıları bir sokaktaki, bir mahalledeki ve hatta Safranbolu gibi büyük bir tarihsel 
yerleşim yerindeki tüm yapıları, aralarında ilk fırtınada, ya da yoldan geçen ağır 
tonajlı bir aracın sarsıntısıyla yıkılacak konumda olup, ayakta zor durmakta  bu-
lunanlar olsa da, hepsinin korunması gereğini ısrarla savunurlar ve bu konuda 
hiç bir ödün vermek istemezler. Yol genişletme ve meydan düzenleme gibi 
amaçlara yönelik, çok zorunlu kamulaştırmaları bile hoş karşılamazlar. 

  1975 yılında düzenlenen ilk “Safranbolu Mimarlık Değerleri ve Folkloru 
Haftası”na katılan, aralarında İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden 
Prof.Dr.Nezih ELDEM gibi çok değerli bilim adamlarının da bulunduğu kimi ko-

                                            
(
5
) Kızıltan ULUKAVAK, Safranbolu‟da Bir Zaman, Bir Başkan (1974-1980), Safranbolu 

Belediyesi yayını, 2. Basım 2010, Sayfa: 217-218  
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nuklardan,  “kaç taşıt geçiyor ki, Safranbolu’nun dar sokakları genişletilmek iste-
niyor, Safranbolu’da kaç motorlu araç var ki, onların manevra ve otopark gerek-
sinimleri için meydanlar açmak üzere kamulaştırmalar düşünülüyor”  biçimindeki 
eleştirilerine tanık olunmuştur.  

  Ancak bu görüşler  çok saygın bilim adamlarına ait bulunsalar da,  halkın 
yaşamını kolaylaştırmadıkça, toplumsal gerçekler olarak kabullenilemez. Bu ko-
nu, korumacılığın hemen başında 1975 yılında, Safranbolu‟nun gündemine gir-
miş, benzer görüşlere zamanın Belediye Başkanı‟nca şöyle karşı çıkılmıştır: (6)  

 “ ...Evinin önüne veya yakınına kadar motorlu araçların ulaşmasını sağla-
yacak genişlikte şehir içi yolu, araçların park etmeleri için bir kaç alan ve düzen-
siz Arnavut kaldırımı yerine düzgün yol Safranboluluların başlıca özlemlerinden-
dir. Bu özlemin gerçekleşmesi için bir kaç yapının gözden çıkartılarak, yol ve 
meydana kalbedilmesi Safranbolulara çok görülmemelidir. 

 Gezmekte ve görmektesiniz veya gezip göreceksiniz, Çarşı içinde 3-4 
metrekare yüzölçümünde, tahta taraba dükkanlar yüzyıl öncesinden günümüze 
ulaşmış olabilir; ancak bugünkü hali ile ne sahibine ve ne de kent’e bir yarar ve 
güven sağladığına inanmıyoruz. Aynı şekilde tek yönlü olarak dahi bir motorlu 
araca geçit vermeyen mahalle içi yollarda genişletme istiyoruz...” 

 Dile getirilen bu görüş ve özlemler, 1970‟li yılların ortalarında, Bağlar‟da 
ve Çarşı çevresinde şehir içi otobüs güzergahını oluşturan yolların genişletilmesi, 
Bağlar Köyiçi Kurtuluş Meydanı‟nın açılması  ile Kazdağlıoğlu Camii çevresinde 
geniş bir alan oluşturulması için kamulaştırmalar yapılması gibi çalışmalarla uy-
gulama olanağına kavuşturularak gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. 

 Ancak bu uygulamaların, çok katı ve tutucu bir korumacılığı benimsemiş 
mimarların tepkilerine ve eleştirilerine  yol açtığına da değinilmelidir. Bunların 
arasına,  2004‟te bir gazetedeki “okuyucu mektubu”yla, Y.Müh.Mimar Yavuz İN-
CE‟nin de, yıllar sonra katılması şaşırtıcı olmuştu.(7)  

Sayın İNCE, Dibekönü ve Köyiçi‟ndeki yol genişletme çalışmaları ile  
Beybağı‟nda Asmaz bahçesi‟nden açılan yeni yolu eleştiriyor; 1970 öncesinin 
Belediye Başkanı merhum Ömer AN‟ı da, “Safranbolu’ya el sürmemiş ve onu 
korumuş bir başkan” olarak tanıtıyordu.  

  1970‟li yılların ortalarında Safranbolu‟nun kent içi ulaşımında sağladığı 
olanaklar nedeniyle, genişletilen veya yeni açılan yolları, tüm Safranbolulular 
takdir ve şükranla karşıladılar; hep alkışladılar. Safranbolu‟nun korunmasındaki 
yardım ve katkıları, asla yadsınamayacak boyutlarda olan Sayın İNCE‟nin o yıl-
larda, açılan yeni yollardan yakındığına tanık olunmadı. Aradan 30 yıl geçtikten 
sonra eleştirmesini anlamak da, kabullenmek de  olanaklı değildir. 

   Rahmetli bir Başkana ilişkin görüşlerini ise, yorumlamak hiç yakışık al-
maz; bu görüşleri, Safranbolulular paylaşır mı? Bu sorunun yanıtı önem taşır. 

  Yavuz İNCE‟nin aynı mektubunda, yeni yerleşimlerle Hastarla‟nın  beton 
binalarla doldurulduğu hakkında, yine ilk kez tanık olunan  bir başka eleştirisi de 

                                            
(
6
) Kızıltan ULUKAVAK, İ.T.Ü  MTRE Bülteni, Nisan/1976 (I.Safranbolu Mimari Değerleri 

ve Folkloru Haftası‟ndaki seminerde, 01.09.1975 günü,  sunulan bildiri)   
(
7
) Yavuz İNCE, Müzekent Safranbolu Gazetesi, Ocak-Şubat-Mart/2004  
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vardı. Kuşkusuz şu gerçeği göz ardı ediyordu. O yıllarda halkın, kargir konutlar-
da, kaloriferli dairelerde, çağdaş yaşam konforunda oturma özlemine set çekmek 
mümkün değildi. Sit alanı dışında, korunan bölgenin uzağındaki Hastarla‟da, 
kargir yapılanmaya izin verilmesi bir zorunluluktan kaynaklanıyordu. Aslında bu 
uygulama, tarihsel çevrenin korunmasına da  önemli ölçüde yardımcı olmuştur. 

► “DARI UNUNDAN BAKLAVA, ĠNCĠR AĞACINDAN OKLAVA OLMAZ”   

            Aslında hangi konumda olursa olsun “SİT” alanındaki tüm yapılar için,  
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarınca tespit ve tescil kararı alınabilir. 
Ancak karar, tek başına yapıyı koruyamaz. Çünkü koruma kararı, eylemli koruma 
demek değildir. “Darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz” denir. 
Nitekim gazetelerde, yandakine benzer fotograf ve haberlere yer verilip, koruma-

cılıktaki çok katı tutum ve anla-
yış hep eleştiri  konusudur.  

  Yandaki fotografın alt 
yazısı şöyledir.(8) “İşte Ayaş’ta 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu tarafından ko-
ruma altına alınan tarihi evler-
den yalnızca bir tanesi... Bu 
yapıyı koruyanlara sormak ge-
rek (Neresini korudunuz)... 
Ayaş’ın ahşap evleri, restore 
edilmeyi beklerken tek tek yıkı-
lıyor...Evler kaderine terk edil-
miş…ve insana (Ya bir de ko-
runmasaydı) dedirtiyor. İlçede 
100’e yakın evden koruma altı-
na alınan 53’ünün durumu ger-
çekten son derece kötü...tarihi 
ahşap konaklar ... doğa koşulla-
rının etkisiyle bir bir yok olup 
gidiyor” 

  Belki Ayaş‟taki bu yapı çok kötü, çok ekstrem bir örneği oluşturuyor olabi-
lir. Safranbolu‟da böyle örneklerin bulunmayışı da, hiç kuşkusuz çok sevindirici-
dir. Ancak, böyle yapıların kamusal kaynaklar kullanılmadan, sahiplerinin kişisel 
olanaklarıyla onarımını beklemek gerçekçi olamaz. Kamusal kaynaklar  tüken-
mez bir hazine niteliğinde her tarafa yetemeyeceğine  göre, korunma şansını 
yitirmiş böyle yapıları da, diğerleri gibi yasal korumanın yaptırımlarına tabi tut-
mak, yıkılıncaya kadar, bu evlerin bulunduğu sokakları viran bir görünüme mah-
kum etmekten başka bir sonuç doğurmayacaktır. Aslında, şu gerçek de özellikle 
belirtilmelidir ki, yasal düzenlemeler, Ayaş‟taki değinilen örnek ve benzerlerini 
mutlaka korumasını zorunlu kılmamaktadır.  

  Nitekim, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu‟nun, 
2004 yılında 5177 sayılı yasa ile değiştirilen 7. maddesi, bu konuda şu hükmü 
içermektedir: “Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının ve doğal 

                                            
(
8
) Kubilay TOPTAŞ, Hürriyet Gazetesi, 23.01.1994  
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sit alanlarının tespiti, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinatörlüğünde ilgili ve 
faaliyetleri etkilenen kurum ve kuruluşların görüşü alınarak yapılır. Yapılacak 
tespitlerde, kültür ve tabiat varlıklarının tarih, sanat, bölge ve diğer özellikleri dik-
kate alınır. Devletin imkanları göz önünde tutularak, örnek durumda olan ve ait 
olduğu devrin özelliklerini yansıtan yeteri kadar eser, korunması gerekli kültür 
varlığı olarak belirlenir...”  

 
Safranbolu Bağlar kesiminde tavan süslemeleri ve 

 duvarlarındaki  kalem işlemeleri ile ünlü “HACIMEMİŞLER EVİ” 

  Ancak, şurası da bir gerçektir ki, kimi bilimsel çevreler, bu yasal düzenle-
meye karşı çıkmaktadır. Nitekim İ.Teknik Üniversitesi‟nin çok değerli emekli öğ-
retim üyesi,  Sayın Prof.Dr. Hande SUHER, 2863 sayılı yasanın yukarda değini-
len 7. maddesindeki, korunması gerekli  kültür varlığı olarak, “örnek durumda 
olan ve ait olduğu devrin özelliklerini yansıtan yeteri kadar eser”in belirlenmesini 
eleştirerek,  

  “Aynı döneme ait binaların bir sokak, bir mahalle oluşturduğu bir bölümde 
“yeteri kadar” örnek binanın korunmasına nasıl karar verilir? Korunamadıkları 
durumda kalanlar yıkıldıklarında yerine, o yerleşmenin imar yönetmeliği uyarınca 
yapı yapma izni verilince, geleneksel yapılaşma içinde, sokak genişliğine bağlı 
olarak belediyesince, kesinlikle daha yüksek, daha yoğun bir yapılaşmaya yasal 
olarak olanak verilince, eski bütünlük kalır mı? Yıkılanlar kaybolmuş olmuyor 
mu? Korunması için gerekli kararı verilenler, kesinlikle, biri diğerinden ayırt edil-
meden korunmalıdır” (9) görüşünü savunmaktadır. 

  Değinilen bu kaygılara katılmak olanağı bulunamaz, çünkü yıkılanların 
yerine, belirtildiği gibi  daha yüksek ve daha yoğun bir yapılaşma olması, mutlak 
bir zorunluluk değildir; bu konuda sadece, yetkililerin çok ilgisiz ve  duyarsız ka-
labileceklerinden söz edilebilir. 

                                            
(
9
)  Safranbolu Fethi TOKER Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi‟nin 2006-2007 Öğre-

tim Dönemi açılış dersi olarak sunulan, 22.09.2006 günü verilen, “Mimarlık Üzerine Gö-
rüşmeler” başlıklı konferans notu 
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Ünlü ressam mimar Cihat BURAK‟ın Safranbolu‟da çok beğendiği “Kavsalar Evi” 

   Ancak bunun önüne geçmek de hiç zor değildir. Yıkılanın yerine, kesin-
likle o sokaktaki, o mahalledeki geleneksel yapılaşmaya uygun olmayan ve mev-
cut yapı dokusuyla uyumlu bulunmayan bina yapılmayacağının, uyulması zorun-
lu  bir kural haline getirilmesi ve yaptırımlarının belirlenmesi durumunda, sorun 
çözülmüş olacak;  kaygılanmaya gerek kalmayacaktır.  

 Bu nedenlerle olanaklar göz önünde tutularak, gerektiğinde, ait olduğu 
döneme örnek olabilen, bütünlüğü bozmayan ve geleneksel dokuyu yansıtan 
nitelikte,  çok sayıda eseri korumak ana ilke edinilmelidir. Ancak, tamamı koru-
namıyorsa, öncelikle kentsel dokuyu karakterize edemeyecek konuma bürünmüş 
olanlardan vazgeçilse de; diğerlerinin korunması için hep arayış içinde bulunul-
malıdır. Aşağıdaki söylem de, bu konuda  yol gösterici olmalıdır. 

                      

 

Nicelik değil; nitelikli nicelik önemlidir 
                                                         


