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25 
KORUMADA  

BEKLENTİLER - ÖNERİLER 
 
 Kültürel değer taĢıyan bir varlığın korunmasında yasal açıdan ilk yapılan, 
onun böyle bir değer taĢıdığının, yasal yetkili mercilerce  önce tespiti, sonra bu-
nun  tescil iĢlemiyle kayıtlara geçirilmesidir. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat varlıkla-
rını Koruma yasası bu konuda Bölge Koruma Kurullarını görevli ve yetkili kılmıĢ-
tır. Ancak bu koruma yolunda ilk adımdır; bununla yetinmek, çok sayıda örnekte 
görüldüğü üzere, koruma değil, korumama gibi bir sonuç doğurmaktadır. 

► NASIL KORUNMALIDIR ? 

  Kültürel değer taĢıyan bir taĢınmazı tespit ve tescil, korunması gerekli 
varlıkları belgelemek açısından gerekli olmakla beraber, uygulamada tescilli ya-
pıların korunmasını sağlayacak eylemlerde bulunulmadığından, sadece mevcut 
yapılaĢma ve görünümün, tümüyle dondurulmuĢ olmasıyla karĢı karĢıya kalın-
maktadır. Koruma amacına iliĢkin türlü eylem, öncelikle kültür varlıklarının sahip-
lerinden beklenilmektedir.  

  Oysa, mimari miras konusu yapıt, özel mülkiyet hukukuna tabi olsa dahi, 
geniĢ ölçek içersinde toplumun olmak gerekeceğine göre, onun korunması için, 
öncelikle kiĢisel değil, toplumsal ve kamusal kaynaklar bulunmalı ve bu konuda 
Ģu gerçekler asla göz ardı edilmemelidir: 

    “ SİT alanında eski bir eve sahip olmanın ve günün gereksinimlerine 
cevap verir yenilikleri içeren onarımı yapılmadan orada  barınmanın, kişisel açı-
dan sürekli bir hoşnutsuzluk nedeni olduğu unutulmamalıdır. Sadece koruma 
kararı  alınmış olmakla, taşınmaz kültür varlıklarına sahip çıkıldığı sanılmaktadır. 
Oysaki, öncelikle bu taşınmazların sahiplerine sahip çıkılmalı ve kendilerine uy-
gun koşullarda parasal destek sağlanmadıkça, korumanın gerçekleşmeyeceği 
kabullenilmelidir...” (1) 

 Kültürel değer taĢıyan bir yapı koruma altına alınmakla, kamusal bir nite-
liğe bürünse de, onarımında kamu katkısı zorunluluğunun olmayıĢı bir çeliĢkidir. 
Koruma olayındaki en büyük bir handikaptır. Korunan yapıların onarımına, ka-
munun sadece belirli koĢullarda katkı ve yardımı söz konusu olabilmektedir.   

  Bu konuları düzenleyen 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu’nun “Taşınmaz kültür varlıklarının onarımına yardım sağlanması ve katkı 
payı” baĢlıklı 12. maddesi Ģu hükmü içermektedir: 

   “Özel hukuka tabi gerçek ve tüzelkişilerin mülkiyetinde bulunan korun-
ması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının korunması, bakım ve onarımı için Kültür 
ve Turizm Bakanlığınca ayni, nakdi ve teknik yardım yapılır”.  

  Bu  düzenlemelere karĢın, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine çok az 
ödenek konulduğu için,  onarım istemlerinin çok büyük bir çoğunluğunun  bu ya-

                                            
(
1
) Kızıltan ULUKAVAK, “Kentsel Sit Kararları”, Milliyet Gazetesi, 09.12.1990   
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sal olanaktan yararlanma Ģansı olamamakta, yararlandırılanlar için de, hangi   
objektif ölçütlerin, dikkate alındığını anlayabilmek olanağı bulunamamaktadır.  

 
ĠSTANBUL EVĠ - -  Resimleme: Metin KESKĠN, Murat ve Ferhat DORKĠP 

(MESA/1999 Ajandası’ndan alınmıĢtır) 

  Mülkiyet hakkı kutsal bir hak ise de, tüm hak ve özgürlüklerde olduğu gibi,  
bu hakkın, kamu yararı ve kamu düzeni amacıyla sınırlandırılması ya da kamu-
laĢtırması, tüm demokratik ülkelerde olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Anayasa-
sı’nda da öngörülmektedir. Koruma altına alınan taĢınmaz kültür varlıklarıyla ilgili 
olarak da 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 15. Mad-
desinde, “kamulaştırma” da öngörülmekte ise de, onarıma katkı için bile yeterli 
ödenek sağlanamazken, kamulaĢtırma amacına dönük düzenlemeler geniĢ  bir  
uygulanma alanı bulamayacaktır ve nitekim bulamamaktadır.   

Her ne kadar tarihsel kentlerdeki taĢınmaz kültür varlıklarının korunma-
sında karĢılaĢılan sorunlar hakkında, zaman zaman kimi yöneticiler söylemlerde 
bulunsalar da ve bu arada yazılı ve görsel yayın organlarında, uzun yıllardır  ko-
nunun uzmanlarının görüĢ ve yazılarına yer verildiğine  tanık olunsa da,  sorunla-
ra iliĢkin uygulanabilir geçerli çözüm önerilerine rastlanılmamaktadır. Ġzleyebildi-
ğim kadarıyla, Prof.Dr. Mete TAPAN’ın  “Kentsel Bellek Üzerine” ve  “Kültür Var-
lıklarımızı Neden Koruyamıyoruz?” baĢlıklı makaleleri (2), bu konudaki yakınma-
lara birer örnektir.  

                                            
(
2
) Prof.Dr.Mete TAPAN, Cumhuriyet Gazetesi, 04.05.2010 ve 17.06.2010  
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  Makalelerde iç göçler sonucu “kentleşme” ve “kentlileşme”  olgusunun 
gerçekleĢmemiĢ olmasının ve “kentsel bellek”ten yoksun kalınmasının, yürürlük-
teki mevzuatın koruma sorumluluğunu salt taĢınmazın malikine yüklemesinin, 
koruma rantının kültürel değerin üstüne çıkmasının neden olduğu olumsuzluklara 
değinilmiĢtir.  Ayrıca bir kültür varlığının, sadece yapı olarak korunmasının yeterli 
olmadığına da dikkat çekilerek, o yapının eski iĢlevini  sürdürmesi  gereği, Ġstan-
bul’dan çok ilginç örnekler verilerek vurgulanmıĢtır. 

   Benzer olumsuzluklarla  Safranbolu da, yıllardır karĢı karĢıyadır.   Önce 
Ģu bir gerçektir ki, iç göç ve iç göçten kaynaklanan sorunlar, sadece büyük kent-
lere özgü bir olay değildir. KuĢkusuz boyutları çok farklı olsa da, 1970’li yıllarda 
15 bin dolayında olan Safranbolu nüfusunun, günümüzde iç göçlerle 50 binlere 
yaklaĢması ve Safranbolu tarihsel kent merkezindeki evlerinin % 90’dan fazlası-
nın el değiĢtirip, iç göçle gelenlere satılmıĢ bulunması bilinen bir gerçektir. 

Safranbolu’da korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiĢ 1000’i 
aĢkın ev bulunuyor. Bunlardan ancak % 20-25’i restore edilebilmiĢtir. Restore 
edilen evlere, genellikle otel, pansiyon gibi konaklama iĢlevi kazandırılmıĢ; bir 
kısmından  da lokanta, kafeterya gibi amaçlarla yararlanılmaya baĢlanılmıĢtır. 
Babadan kalan evini ya da satın aldığı evi, eskisi gibi  konut olarak kullanmak 
amacıyla onarıp, aynı evde  sürekli oturan Safranbolulu sayısı çok azdır. 

 
ANKARA EVĠ - Resimleme: Metin KESKĠN, Murat ve Ferhat DORKĠP 

(MESA/1999 Ajandası’ndan alınmıĢtır) 

  Aslında, burada ilginç bir ikilemden  söz edilmelidir. ġurası  bir gerçektir 
ki,  eski bir evi satın alan yeni Safranboluluların, bugün için bu evlerde oturuyor 
olmaları, evlerin korunmasında önemli bir kazanım olarak düĢünülebilir. Ancak 
bu aldatıcı bir görünümdür. Uzun vadeli ve kalıcı bir kazanım değildir;  ne yazık 
ki, geçici bir dönem için geçerliliği söz konusudur.  

 Çünkü,  evlerin yeni sahipleri de, maddi olanak bulduklarında, evlerini 
onartmak yerine, ilk fırsatta  baĢkalarına satıp ya da terk edip, evin ilk malikleri 
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gibi kargir yapılara yerleĢmek istemektedirler. Ġlk maliklerin mirasçıları, zamanla 
değiĢen koĢullar ve anlayıĢlar sonucu, artık evle ve aile büyükleriyle iliĢkili mane-
vi bağları önemsemeyerek evlerini satarken, aynı evle hiçbir manevi bağlantısı 
olmayan yeni sahiplerinin, evlerini satmaları  doğal karĢılanmaktadır.  

  Prof.Mete TAPAN’ın  biraz önce değinilen makalelerinde, Ġstanbul için 
dile getirdiği  “kentsel bellek”in kaybolmasının doğurduğu olumsuzluklar, Safran-
bolu’da da, ev ile sahipleri arasındaki manevi bağlantının kopmasıyla ilintili “evsel 
bellek”ten yoksun kalıĢın olumsuz sonuçlarıyla benzerlik gösteriyor. Ne var ki, 
Safranboluluların, Ġstanbul’dan farklı olarak, Safranbolu’daki kültürel varlıkların 
iĢlev değiĢtirmesinden, Ģu aĢamada yakınması sözkonusu değil. “Yeter ki evler 
restore edilsin, korunsun da istenirse işlev değiştirsin; ama kente özgü mimarlık 
dokusu yaşatılsın” demek durumunda bulunuyorlar. 

 Ancak Ģurası da bir gerçektir ki,  her Safranbolu evinin iĢlev değiĢtirme 
olanağı yoktur. Örneğin sayısı 1000 dolayında olan eski evlerin üçte birinin bile, 
Safranbolu ölçeğinde  otel, pansiyon, lokanta ve benzeri turizme yönelik bir iĢ-
letme haline dönüĢtürülmesi söz konusu olamayacaktır. Çünkü Safranbolu turiz-
minin gereksinim duyduğu ya da ilerde duyacağı iĢletme sayısı ve kapasitesinin 
de bir sınırı vardır. Kimi evlerin, kamusal veya yarı kamusal kuruluĢlarca ya da 
sivil toplum örgütlerince satın alınıp, kurumlarının yönetim merkezi olarak değer-
lendirilmesi önerisi de, beklenenin aksine,  ilgiyle karĢılanmamıĢtır. 

    Eski dönemlerde, kimyasal maddelerden yararlanılarak uygulanan ko-
ruma yöntemleri bilinmediğinden, ahĢap evler ister istemez olumsuz dıĢ etken-
lerle çok yıpranmıĢtır. Batı ülkelerinde,  17-18 inci yüzyıllardan kalma sokaklar-
daki  kargir evlerin, Avrupa’da; örneğin Düsseldorf, Frankfurt ve Paris gibi kent-
lerde günümüze kadar özenle korunduğu hayranlıkla gözlemlenmektedir. Türki-
ye’de ise, yüzyıllar öncesinden günümüze, sadece cami, kıĢla, han, hamam, 
kervansaray ve benzeri kamusal nitelikli  kargir yapılar kalmıĢtır.  

  Sivil mimarlık ürünleri özel yapıların, ahĢap materyalden oluĢması nede-
niyle, ülkemizin tarihsel kentlerinde, -buna Safranbolu da dahildir- Batı ülkelerin-
deki kargir evlerin aksine, yüzyıllar öncesinde yapılıp, ayakta kalabilmiĢ ahĢap 
yapı yoktur. (Türkiye’de en eski ahşap yapının, İstanbul-Boğaziçi’nde 1697’de yaptırılan,  Köprü-

lü Amcazade Hüseyin Paşa yalısı olduğu bilinir. 1699 Karlofça antlaşmasının taslaklarının hazır-
landığı ya da imzalandığı söylenen bu yalının,  halen  viran görünümlü küçük bir kısmı ayaktadır) 

  Ülkemizin tarihsel kentlerinin hemen tamamı gibi,  Safranbolu evlerinin 
çok  büyük kısmı, 19. yüzyılın 2. yarısında ya da 20. yüzyıl baĢlarında  yapılmıĢ 
olup, ortalama 100-150  yaĢlarındadır. Zamanın acımasız koĢullarına bu ahĢap 
evlerin daha uzun süre dayanabilmesi umut edilmemelidir. 2863 sayılı yasada 
öngörülen “Onarıma katkı fonu” gibi kamusal kaynaklardan yararlanılarak evlerin 
restorasyonu da, ne yazık ki bir hayaldir. Bu fondaki ödenekler hem çok yetersiz-
dir ve hem de dağıtımında tutarsızlıklar ve keyfilikler egemendir.  

  Yardım baĢvuruları arasında, nesnel ilke ve kurallara göre önceliklerin 
belirlenmemesi ve bir sıralama yapılmaması  önemli bir yakınma konusudur. An-
cak ne var ki, yakınmalara son verecek bir sıralama yapılsa bile, kamu kaynakları 
çok kısıtlı bulunduğundan ve bir baĢka deyiĢle, “delik büyük, yama küçük” oldu-
ğundan, koruma altındaki tüm taĢınmaz kültür varlıklarının kamusal katkılarla 
onarımını yapabilmek olanağı olamayacaktır. 
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   Nitekim Prof.Dr.Mete TAPAN “Eski Yapıların Koruma Sorunu” baĢlıklı  
diğer bir yazısında (3); “...Bir başka sorun da bir yapının eski eser olarak tescil 
edilmesiyle yapının çıplak mülkiyeti sahibinde kalmak koşuluyla bir kamu malı 
haline dönüştüğünü, yine kamuya anlatılamamış olmasıdır…bu yapıların resto-
rasyonunun tüm giderlerinin yine çıplak mülkiyete sahip olana yıkmak kadar bü-
yük bir çelişki olamaz. Kamu adına tescil et ama restorasyon giderlerini mal sa-
hibine yükle modeli ülkemizdeki “koruma” adına yapılan en büyük haksızlıktır. Bu 
haksızlık yok edilmediği sürece, vatandaşla devlet arasında koruma konusunda 
sağlıklı bir diyalog kurulamaz.” Sayın Prof. TAPAN’ın dile getirdiği bu gerçekler, 
koruma olayındaki en büyük  handikaptır.  

  Tüm bu nedenlerle, çok uzun yıllardır Safranbolu evlerinin geleceği nasıl 
güvence altına alınacaktır; bu evlerin tamamı korunup, gelecek kuĢaklara aktarı-
labilecek midir sorusuna, kendi kendime yanıt aramaktayım. 1975 yılında, Saf-
ranbolu Belediyesi ve ĠTÜ Mimarlık Fakültesi iĢbirliğiyle Safranbolu, ülkemizde 
mimarlık değerlerinin korunup, yaĢatılmasının özlem olmaktan çıkıp, uygulama 
alanı bulmasının öncüsü olmuĢtu.  

  Aradan geçen 40 yılın sonunda bugün, ülkemizde korunması gerekli ev-
lerin oluĢturduğu kentsel sit alanı denildiğinde, Ġstanbul’un sur içi ile birlikte, akla 
ilk gelen Safranbolu oluyor. Ancak, Safranbolu’nun  bir bütün olarak korunma-
sında, yeterli ve gerekli önlemlerin alınabilmiĢ ya da bulunabilmiĢ  olduğundan 
hala söz edilemiyor. Bunun sonucu 100 - 150 yıllık Safranbolu evlerini ayakta 
tutacak araç ve yöntemler, önümüzdeki kısa bir dönem içersinde bulunamazsa, 
herhalde en fazla  yarım yüzyıl sonra,  korunması bütünüyle  sürdürülmüĢ bir 
Safranbolu’dan, ne yazık ki söz edilemeyeceği anlaĢılıyor.  

   O zaman ne olacak;  “Dünya Miras Listesi”nde yer almasıyla, sadece 
kent halkı olarak değil, ülke olarak da övündüğümüz Safranbolu evleri bir bütün 
olarak korunamadı diye, dövünme dönemi mi baĢlayacak? Böyle bir dönemin 
baĢlamaması için, bilim çevreleri ile kamunun ilgili birimlerinin ve yerel yönetimin 
eĢgüdümüyle, ortak aklın ıĢığında, varsa  yeni yollar ve yöntemler bulunulmasına 
çalıĢılmalı; yoksa Safranbolu evlerinden hangilerinin, hangi boyutta ve nasıl ko-
runmasına devam edileceğine iliĢkin bir yol haritası belirlenmelidir. 

     Bu gerçekleri yıllardır, çeĢitli toplantılardaki konuĢmalarımda ya da yazı-
larımda dile getirmeye çalıĢtım. ġu gerçeğin altını da özellikle çizmek  isterim: 
Ulusal bir kültür mirası olan Safranbolu’nun, tüm özellik ve güzellikleriyle sürgit 
korunmasında zamanın daraldığı, 12’ye çeyrek kaldığı bilinmeli; geleceğe dönük 
öngörülerde bulunma ve bunları yaĢama geçirme sorumlu- luğunu taĢıyanlar, 
tehlike çanlarının sesine kulak vermeli; duyarsız kalmamalıdır. 

► DÜNYA MİRAS LİSTESİ’NDE YER ALMANIN SORUMLULUĞU  

   1975’lerde baĢlatılan Safranbolu’yu koruma olayının, 1994’te Dünya Mi-
ras Listesi’ne alınmakla doruk noktasına ulaĢması paha biçilmez bir değer ve 
anlam taĢır. Ġstanbul Suriçi’nden sonra, Türkiye’de böyle bir onura layık bulunan 
tek kent olması; Safranbolu’nun, ülkemizdeki tarihi kentlerin hepsinin önünde yer 
alması, onlara önem ve değer açısından fark atması demektir. 

                                            
(
3
) Prof.Dr.Mete TAPAN, Cumhuriyet Gazetesi, 10.03.2004  
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  Böyle bir konuma kavuĢmak özellikle turizm açısından hazineler değe-
rindedir. 1994 yılında Dünya Miras Listesi’ne girmekle, UNESCO gibi uluslararası 
bir örgütün, bir anlamda referansına sahip olan Safranbolu, yurt içinde ve dıĢın-
da, özel reklamlara gerek kalmadan yeterince tanındı. Ülkemize gelen turistlerin 
ister istemez ilgi odağı oldu. Aynı ilgi yerli turistler için de, hiç kuĢkusuz  söz ko-
nusudur. Turizmin kentimize olan katkılarını ise, burada yinelemek gereksizdir.   

   Dünya Miras Listesi’nde yer almak bir kıvanç kaynağıdır.  Safranbolu 
böylece bir zirvede kendine yer bulmuĢtur. Ancak o zirvede tutunmak ve  Saf-
ranbolu bayrağını  sürekli  dalgalandırmak, vazgeçilmez bir ilke olmalıdır. Bu 
ilkenin, Dünya Miras Listesi’nde yer alma onurunun sahiplenilmesi gibi, bunun 
sorumluluğunun da üstlenilmesiyle gerçekleĢtirilebileceği göz ardı edilmemelidir. 

   Safranbolu’nun koruma amaçlı imar planını yapan merhum 
Prof.Dr. Ġsmet OKYAY’a, Safranbolu’nun Dünya Miras Listesi’ne alınmasından 
sonra, 1996 yılında, merkezi Paris’te olan UNESCO’nun “Dünya Mirası” Bölümü 
BaĢkanı Laurant Levy STRAUSS’un yaptığı Ģu açıklamanın,  tüm ilgililerin bellek-
lerinde özel bir yeri olmalıdır.(4) 

   Dünya Miras Listesi’ndeki “  ... kent simgesel olarak tüm insanlığın mira-
sı olur. Eğer kentin korunmasında gerekli titizlik gösterilmiyor ise, büyük yozlaş-
malarla kentin tarihi kimliği ve estetiği  bozuluyor ise, belgelere dayalı şikayetler 
üzerine uzmanlarımız gönderilir ve raporlarını teşkilatımıza verirler. Komisyonu-
muz bu raporları inceler ve olumsuz kanıda olursa Dünya Mirası ünvanı geri alı-
nabilir. Ayrıca, Dünya Mirası vasfı tüm insanlığı kapsadığından şikayeti yapanın 
o ülke vatandaşı olması şartı aranmaz; örneğin, bir Çinli ya da Meksikalının şika-
yet dilekçesi verme hakkı vardır.” 

  Bu açıklamadan anlaĢılmaktadır ki, Dünya Miras Listesi’nde sürekli kala-
bilmek, çok sayıda yabancı turistin de uğrak yeri olan Safranbolu’nun, haklı ya da 
haksız, herhangi bir Ģikayet nedeniyle beklenmedik bir zamandaki, beklenmedik 
sınavlarda da baĢarılı olmasını  gerektirmektedir.  

► ARNAVUT KALDIRIMI SORUNU, ÇÖZÜME KAVUŞMALIDIR 

    Koruma olayında, Safranbolu’daki halkın öncelikle yaĢamından hoĢnut-
luğu ön planda tutulmalıdır. Topluma kolaylıklar sağlayacak ve daha konforlu bir 
yaĢama olanak verecek istemler,  Belediye  ya da daha çok Koruma Kurulu en-
geliyle karĢılaĢtığında, hoĢnutluktan söz etme olanağı bulunamaz. 

  Örneğin, Safranbolu’da “Arnavut kaldırımı" konusu güncelliğini korumak-
tadır. Karabük Bölge Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, sit bölgesindeki mahalle 
ve çarĢı içindeki yolların kaldırım olmasında ısrarlıdır. Gelen yerli ya da yabancı 
konuklar ve halk, kaldırımda yürümenin zorluğundan yakınırken,  Belediye de, 
hem kaldırım ustası, hem de kaldırım taĢı bulamamaktan yakınmaktadır.   

  Nitekim, kendi mahallem Akçasu’nun sokaklarına iki üç yıl önce, 
Yazıköy taĢı denilen, çok geniĢ, çok kalın ve bir iĢçinin kucaklayıp kaldıramaya-
cağı kadar ağır taĢlarla, kaldırım değil, taĢ döĢemesi yapıldı ve hiç de güzel ol-
madı. Kaldırımın doğalgaz hattı geçtikten sonra yapılan onarımı ise, sokağı rahat 
yürünemez ve bata çıka araba kullanılamaz hale dönüĢtürdü. 

                                            
(
4
) Karabük Postası Gazetesi, 20.01.1997  
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 Ayrıca trafiğe engel olan kimi yerlerdeki yol geniĢletme iĢlemleri için de, 
Koruma Kurulu engelinden söz edilmektedir. Örneğin, ÇarĢı’dan Kastamonu yö-
nünde giden yol üzerinde,  hamamın karĢısında, 90 derecelik çok dar virajdaki 
kavisli bahçe duvarının, iki evin köĢelerinden sıfırlanıp 1-2 metre içe çekilmesine 
Koruma Kurulu hangi gerekçeyle engel olabilir, anlamak olanağı yoktur. 

 
Ankara Hamamönü’nün, kaldırım yerine kırmızı parke ya da tuğla kaplı bir sokağı 

  Oysa, yasalar ve yönetmelikler Türkiye’de bir kentten, diğer kente farklı 
biçimlerde uygulanamaz. Uygulanıyorsa, uygulama birliği sağlayacak üst merci-
ler vardır. Ankara’da Hamamönü semtinde yapılan uygulamaları örnek göster-
mek gerekir. Ankara Altındağ Belediyesi tarafından  bu semtteki eski evler yıkıldı, 
yerlerine eskisine benzemeyen yeni evler yapıldı.  

  Sokaklar kaldırım yerine, yeni malzemeyle düzenlendi; eskiden olmayan 
alanlar ve kavĢaklar oluĢturuldu veya eskiler geniĢletildi. Ankara Bölge Kültür 
Varlıklarını Koruma Kurulu bu uygulamalara engel olmazken, Karabük Koruma 
Kurulu’nun, benzer konularda  Safranbolu için farklı ve tutucu bir anlayıĢ sergi-
lemesi, nasıl kabullenilebilir. 

     Bu çeliĢkiyi,  Vali’den Belediye BaĢkanı’na kadar görüĢtüğüm yetkililere 
anlatmaya çalıĢtım. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası’nın 
51. maddesi uyarınca koruma ve restorasyona iliĢkin ilkeleri belirlemekle yetkili 
kılınan Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun,  Koruma Bölge Kurulları 
arasındaki koordinasyonu sağlamakla da görevli kılındığını açıkladım. 

  Aynı yasanın 61. maddesi gereğince de, Bölge Kurulları’nın kararlarına 
karĢı, kamu kurumları ile gerçek ve tüzel kiĢilerin, Kültür Bakanlığı aracılığıyla 
Yüksek Kurul’a baĢvuru ve itiraz hakları bulunduğunu anlattım. Görünen o ki, hiç 
önemsenmedim; sadece ben söyledim, ben dinledim. Ġlgililer sessizliğini korudu.  

http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.fotografturk.com/upload/fotograf/2010/10/2/4024-bullllud-hamamonu-evleri-9-4467-950px.jpg&imgrefurl=http://www.fotografturk.com/ankara-hamamonu-evleri-9-p44546&h=712&w=950&tbnid=4Uzi38wie2C10M:&zoom=1&docid=uy5IxQCSS8-5tM&hl=tr&ei=UkTzU9P0I8vMyAPp_4G4AQ&tbm=isch&ved=0CIcBEDMoTTBN&iact=rc&uact=3&dur=1161&page=5&start=64&ndsp=20
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► KAMU KURUMLARININ HİZMET BİNALARI, SAFRANBOLU’NUN 
TARİHSEL KENT MERKEZİNDE DE YER ALMALIDIR 

   Safranbolu’daki asla hoĢ görülemeyecek tutum, kamu kuruluĢları hizmet 
binalarının, tarihsel kent merkezinden yeni yerleĢim alanlarına taĢınmasıdır. Ka-
le’deki Hükümet Konağı’nın 1976’da yanmasından sonra, Kale’ye uzun ve dik bir 
yokuĢtan çıkılabildiğinden, yeni Hükümet binasının, yeni yerleĢim bölgesinde 
yapılmasına ön ayak olmakla, bu konuda, öncelikle zamanın Belediye BaĢkanı 
olarak, bu satırların yazarı kendi payıma düĢen hatayı kabullenmektedir. 

   Ancak zaman içersinde, Belediye dahil kamu kurumlarının  tümünün de 
tarihsel merkezden çekilebileceği hiç düĢünülemedi. 1970’li yıllarda Belediye’nin 
çarĢı içindeki biblo görünümlü, kiĢilikli binasını bırakıp, 1990’larda Kıranköy’e bir 
iĢ hanının birkaç katına taĢınacağı akla gelmezdi.  

 Her kentin Belediye binası, o kentin mimari özelliğini taĢıyan ilgi çekici, 
görkemli yapılardır. ÇarĢı’daki bina, Belediye hizmetleri için yetersiz kalabilir. 
BaĢkanlık o binada kalmak kaydıyla, kimi hizmet birimleri halkın yoğun olduğu, 
kolay ulaĢılacak yerlere götürülebilirdi.  

   Belediye mutlaka yeni bir binaya  taĢınacak ise, bunun yeri de yine ÇarĢı 
kesimi olmalıydı. Belediye, mimarlık  dokusunun önemine ve yaĢatılması gereği-
ne inandığına göre, bu dokuya uzak baĢka bir mahalden kenti yönetmekle çeliĢ-
kiye düĢeceğini görmeli; kamu hizmet birimlerinin bulundukları çevreye canlılık 
ve saygınlık kazandıracağı gerçeğini göz ardı etmemeliydi. 

 Bu arada rahmetli Oktay EKĠNCĠ’nin bir görüĢüne de burada yer verilme-
lidir.(5) Bu konuda Sayın EKĠNCĠ, “Tarihi Kentlerin Başkanları Apartmanda Otur-
masınlar” baĢlıklı bir yazısında,  Ģu haklı görüĢleri dile getirmektedir: 

   “...Nasıl ki her il merkezimizde bir vali konağı var; belediye başkanlarımız 
da, “halkın kent tarihiyle bütünleşmesi” mesajını verecek şekilde artık bu tür “ge-
leneksel evlerde” yaşamalıdırlar...Tarihi kentlerimizin Belediye Başkanları, o ken-
tin bir geleneksel sivil yapısını “başkanlık evi” olarak kamulaştırıp restore etsin-
ler...Bundan sonraki tüm yeni seçilecek  başkanlar da işte bu evde oturarak “kül-
türüne sahip çıkan halkın temsilcisi” olsunlar...Halka eski evlerini önerirken, ken-
dileri buna öncülük yapsınlar...”   

   Hiç kuĢkusuz, tarihsel kentlerin ününden yararlanılırken, öncü ve örnek 
olma zorunluluğu da göz ardı edilmemelidir. “Ele verir talkını, kendi yutar salkımı” 
gibi bir konumda olunmamalı, korumacılığın savunucusu durumunda bulunanlar 
kendilerine düĢen görevlerin de bilincinde olmalıdır. 

    Aslında Belediye BaĢkanlarının örnek olması doğrudur; ancak yeterli 
değildir. Tüm  kamu kurumları da örnek olmalıdır. Safranbolu’da tarihsel kesim-
de,  ÇarĢı Polis Karakolu dıĢında kamu kurumu hizmet birimi yoktur.  

 Musalla’daki Karabük Ġl Özel Ġdaresi’ne ait binada hizmet veren Bölge 
Koruma Kurulu da, 2015 yılı baĢında, Kıranköy’deki Rum Ġskalyon Mektebi’ne 
taĢınmıĢ bulunmaktadır. Musalla’daki binayı  bir ara, Özel Ġdare’nin satacağı söy-

                                            
(
5
) Oktay EKĠNCĠ, Cumhuriyet Gazetesi, ÇED KöĢesi, 24.02.2002  
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lentilerine de tanık olunmuĢtu. Bu uygulamalar, tarihsel kent merkezinin geleceği 
açısından hiç de iç açıcı geliĢmeler değildir. 

 
Safranbolu tarihsel kent merkezindeki eski  Belediye binası 

                                                          (Fotograf: Ġsmet SARAÇOĞLU) 

 Kastamonu’da, Vali Enis YETER döneminde baĢlatılan çok güzel bir uy-
gulama vardır. Tarihsel konaklardan, resmi ya da yarı resmi kurumların veya sivil 
toplum örgütlerinin yönetim yeri olarak yararlanılmaktadır.  

 Benzer uygulamanın Safranbolu için de örnek alınması isabetli olacaktır. 
Çünkü ataerkil aile anlayıĢına göre planlanmıĢ, çok odalı, çok katlı ve çok geniĢ 
Safranbolu evleri, günümüzün ana baba ve çocuklardan oluĢan çekirdek aile 
düzeni için kullanıĢlı değildir. Bu nedenle  bu evlerden konut olarak yararlanmak 
düĢünülmemektedir. Bu evlerin bir kültürel miras olarak korunması ve daha çok 
uzun yıllar ayakta kalmaları amaç  edinildiğine göre, buralara bir iĢlev kazandı-
rılmasına gereksinim bulunmaktadır.  

 “Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur” özdeyiĢi gibi, ahĢap evler de terk 
edilmezlerse ve bakımları yapılarak onlardan yararlanılırsa yaĢamaya devam 
ederler. Koruma olayında, her zaman  kamu kurumları öncü ve yol gösterici ol-
malıdır. Bu amaçla önce kendi mülkleri olan evlere, sonra kiralayacakları ya da 
satın alacakları evlere, toplumsal nitelikli yeni iĢlevler kazandırmalıdırlar.  

 Aynı anlayıĢ ve uygulama, yarı resmi kurumlar ya da sivil toplum kuruluĢ-
larından da  beklenir. Onların yönetim merkezleri ya da lokal, misafirhane ve 
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benzeri tesisler için eski konaklardan yararlanmayı ön planda tutmaları; böyle bir 
yaklaĢımı bir ilke olarak benimseyip, uygulamaya koymaları arzu edilir.  

►TURİZMDE  UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR BELİRLENMELİDİR 

   Her Ģeyden önce, Safranbolu’nun “Dünya Kenti” olarak övünmesindeki 
haklılığı yok edebilecek görünüm ve yakınmalara yol açılmamalıdır. Safranbolu, 
Türkiye’de koruma olayına öncülük ederken, korumanın (K)’sını bile gündemine 
almamıĢ kentlerin öne geçmesine meydan verilmemeli; eskisi gibi Safranbo-
lu’nun hep zirvede kalması; ilgi odağı olması sağlanmalıdır. Ġlginin devamında 
turizmin baĢlı baĢına en önemli etmen olduğu, asla göz ardı edilmemelidir. 

   Bu amaçla Safranbolu’yu görmeye gelenlerle bire bir iliĢki  içinde bulu-
nanlara ve özellikle lokantalarda ve konaklama yerlerinde görevli olanlar ile es-
nafa, gerekli uyarılarda bulunulmalı ve onların tamamı  meslek içi eğitimlerden 
geçirilmelidir. Yerli olsun,  yabancı olsun Safranbolu’ya gelenler, uygun fiyatlarla 
yeme içme ve barınma olanağı bulabilmelidir; fiyat anarĢisi olmamalıdır.  

   Her isteyen evini pansiyon olarak hizmete sunamamalı, konaklama yerle-
rine bir standart ve düzen getirilmeli; buralar denetimsiz bırakılmamalıdır. Bu 
konuda her Ģey Belediyeden beklenmemeli; turizm sektöründeki kiĢilere, iĢletme-
lere, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢlarına denetime ve doğru yönlen-
dirmeye iliĢkin önemli görevler düĢtüğü dikkate alınmalıdır.  

    Safranbolu’ya gelenlerin kolaylıkla baĢvurup bilgi alabilecekleri bir büro, 
örneğin Kazdağlıoğlu meydanında, sabahın erken saatlerinden akĢamın geç 
saatlerine kadar hizmet sunabilmelidir. Burada, kenti tanıtan, gezilecek yerleri 
gösteren harita ve broĢürler bol miktarda bulunmalı ve isteyenlere nazlanılmadan 
verilmelidir. Bu broĢürlerin, kuĢe kağıtlarda, lüks baskılı olmasına değil, yalan 

yanlıĢ uyduruk bilgiler içermemesine özen gösterilmelidir.   

   Safranbolu turizmi, gezi ve eğlenceye dönük değil, öncelikle kültürel ağır-
lıklı olmalıdır. Bu amaçla, her Ģeyden önce Safranbolu’nun bir “Kültür Sarayı”na 
gereksinimi vardır. Kültürel etkinlikler için uygun bir mekanın olmayıĢı Safranbo-
lu’nun  bir “Kongre kenti” niteliğini kazanmasını engellemektedir. 

   Bu  olumsuzluğa artık bir son verilmelidir. Aslında, Karabük Ġl’inde  kültür 
merkezi yapılacak yerin, il merkezi değil, “Marka kent”  sıfatına layık bulunan 
Safranbolu olduğu gerçeği,  suskun kalınmayarak,  yetkililere yıllar önce anlatıl-
malıydı. Bu konuda Karabük’e öncelik tanınmamalıydı. 

   Bu  koĢullara karĢın yine de, Kültür Turizminin en önemli uygulama alanı 
olan bilimsel toplantılar için Safranbolu’nun ilk akla gelecek merkezlerden biri 
olmasına çalıĢılmalı; bilimsel kongreler için Safranbolu’daki özel konaklama te-
sisleri, özendirici uygulamalar gerçekleĢtirmelidir. 

► İZZET MEHMET PAŞA KÜTÜPHANESİ GERİ GETİRİLMELİDİR 

  Safranbolu’ya ait tüm kültürel değerlere sahip çıkılmalı ve örneğin Ġzzet 
Mehmet PaĢa Kütüphanesi, daha fazla gecikilmeden Safranbolu’ya geri getirile-
bilmelidir. Bu kütüphanenin çok değerli el yazması eserlerinin, Ġzzet Mehmet Pa-
Ģa tarafından Safranbolu’ya vakfedildiği, tarihsel belgeler ıĢığında tartıĢmasızdır. 

    Vakfedenin iradesine saygının, tüm hukuk sistemlerinde benimsenen, 
uyulması zorunlu bir ilke olduğu da ilgililere anımsatılmalıdır.  Kütüphane için 
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restore edilen eski Hükümet Konağı’nda ya da baĢka bir mahalde mutlaka gü-
venli uygun bir yer bulunabilmelidir.  

► SAFRANBOLU’NUN TANITIMI HEP GÜNDEMDE KALMALIDIR 

   Safranbolu, geçmiĢ yıllarda olduğu gibi  kamuoyunda, adından, sürekli 
söz edilen bir kent olmalıdır. Kamuoyunun oluĢumunda en etkili araç olan yazılı 
ve görsel medyanın Safranbolu’ya olan ilgisi sürekli ve sıcak tutulmalıdır. 

    TV dizileri ve yerli filmler için Safranbolu’nun en güzel  doğal ve tarihsel 
bir plato  oluĢturduğu da göz ardı edilmemelidir.  Film yapımcılarını Safranbo- 
lu’ya çekebilmek  için yerel yöneticiler her türlü yardımı yapmalı; onların beklediği 
özel ilgi ve kimi  olanakları sağlamaktan da kaçınılmamalıdır.  

   Safranbolu’nun Harmanlar ve Eriklik semtleri ile Emek ve BarıĢ Mahalle-
leri, AĢağı ve Yukarı Tokatlı yöreleri gibi yeni yerleĢim alanlarındaki yeni 
hemĢehrilerin çoğunun, Safranbolu’nun tarihsel kesimlerini hiç görmedikleri ve 
yaĢadıkları kentin kültürel değerinin nereden kaynaklandığını bilmedikleri de unu-
tulmamalıdır. Bilgili ve yetenekli rehberler eĢliğinde düzenlenecek gezilerle, onla-
rın Safranbolu’yu tanımalarına fırsat yaratılmalıdır. Bir kültürel miras olarak Saf-
ranbolu’yu, çok azınlıktaki bir kesim değil, tüm kent halkı kucaklamalıdır. 

► KAZDAĞLIOĞLU MEYDANI YENİDEN DÜZENLENMELİDİR 

Kamu kurum ve kuruluĢlarına düĢen, en önemli görev, özel kiĢi ve kurum-
lara örnek olmaları ve Kazdağlıoğlu Meydanı’ndakine benzer, kentte oluĢmuĢ 
dokuyla bağdaĢmayan uygulamalara giriĢmemeleridir.  

  Safranbolu’da günümüzde her gün, her saat tartıĢılarak, mutlaka çözüme 
kavuĢturulması gereken ilk konu,  tarihsel kent merkezindeki trafik  ve bununla 
iliĢkili olarak otopark sorunudur. 1975 yılında Kazdağlıoğlu Camisi çevresinde 15 
kadar ev ve dükkan kamulaĢtırarak, taĢıtların park ve manevra etmeleri için çok 
geniĢ bir alan kazanılmıĢtı. Böylece buradaki trafik sıkıĢmasına son verilmiĢ  ve 
otopark kolaylığı sağlanmıĢtı. Geçen 40 yıl içinde de, tarihsel kent merkezinde, 
trafikle iliĢkili yeni rahatlatıcı uygulamalar yapılması gerekirdi. 

  Kazdağlıoğlu Meydanının açıldığı tarihten bu yana geçen 40 yıl sonunda, 
kentteki araç sayısının, turizm amaçlı gelenlerin taĢıtlarıyla birlikte en az 10-15 
katına çıktığı rahatlıkla söylenebilir. Bu boyutlardaki araç trafiğinin ve onunla iliĢ-
kili otopark sorununun çözüme kavuĢturulmaması bir tarafa, üstüne üstlük  
sözkonusu alanda, 2000’li yılların hemen baĢındaki yeni düzenleme, çözüm yeri-
ne, mevcut sorunlara yenilerinin eklenmesine neden olmuĢtur. 

    Bu düzenlemenin Kültür Bakanlığı’nca yaptırılmıĢ olması, Safranbolu 
Belediyesi için bir savunma aracı olmamalıdır. Bu kentin sahibi Bakanlık’tan ön-
ce, Belediye’dir. Belediye, Bakanlık bürokratlarının masa baĢında tasarlayıp, 
kendi egolarını tatmin ettikleri bir projenin uygulamasında sessiz kalmamalıydı. 
Meydanda setler, teraslar oluĢturulması ve Kazdağlıoğlu Camisi’nin önüne eski-
den olmayan bir Ģadırvan oturtularak alanın daraltılması önlenmeliydi. 

   Bu uygulama tarihsel çevreye ve oluĢmuĢ kent dokusuna, herkesten 
önce ve en çok duyarlı olması gerekenlerin,  Safranbolu’ya diktikleri bir çirkinlik 
abidesi olarak, kentin ortasında sırıtmaktadır. Yapılan uygulamayla kente değiĢik 
bir güzellik katılması beklenirken, Kazdağlıoğlu Meydanı  bir taĢ yığını haline 
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getirilerek, iĢlevsiz bırakılmıĢtır. Koca bir meydanın böyle bir konuma dönüĢ- 
türülmesini haklı kılacak herhangi bir gerekçe de gösterilmiĢ değildir. Safranbolu, 
“ben yaptım; oldu” anlayıĢı ya da emrivakisiyle karĢı karĢıya bırakılmıĢtır. 

    Tarihsel kent merkezinin  giriĢinde, toplu taĢım araçlarının park yapmaları bir 
tarafa, yolcu indirip bindirmelerinde karĢılaĢılan sorunlar dahi çözülmeden, meydanın 
bu hale getirilmesini anlayabilmek ve kabullenebilmek olanağı bulunamamaktadır.   

   Bu nedenle,  Kazdağlıoğlu  Camisi  çevresini eski güzel görünümüne kavuĢ-
turacak, meydana yararlı bir iĢlev kazandıracak yeni bir düzenleme gerçekleĢtirilmeli; 
yetkililer bu konuda sessiz ve eylemsiz bir tavır sergilemekten artık vazgeçmelidir. 

 
1975 kamulaĢtırmasından sonra, 2000 yılı düzenlemesinden önce Kazdağlıoğlu Meydanı 

► OTOPARK SORUNUNA ÇÖZÜM BULUNMALIDIR 

   Safranbolu’nun en ivedi sorunu, tarihsel merkez ÇarĢı kesimindeki oto-
park sıkıntısıdır. Arabasını park edebilecek yer bulamayan ya da kendisine yar-
dımcı olunmayan kimi ziyaretçilerin, Safranbolu’da kalmaksızın ya Amasra, ya 
Kastamonu yönüne gittikleri sık sık duyulmaktadır. 

 Ayrıca, karĢılaĢılan bu durumu arkadaĢlarından duyanlar, gezi programla-
rından Safranbolu’yu ister istemez çıkarma zorunda kalmaktadır. Bunun, Safran-
bolu hakkında kötü propagandalara neden olmasının yanı sıra,  kentimizdeki 
yeme içme veya barınma mahallerini iĢletenleri, o mahallerde çalıĢanları ve ayrı-
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ca oralara yan hizmetler sunanları hiç kuĢkusuz etkilediği ve  kent ekonomisinde 
de makro açıdan kayıplara yol açtığı tartıĢılmaz bir gerçektir.  

  Otomobil ve otobüsler için, kent merkezi dıĢında otopark yerleri düzen-
lenmesi, oradan kısa ve belirli zaman aralıklarıyla hareket edecek özel taĢıtlarla 
ziyaretçilerin kent merkezine taĢınması ve yine aynı yöntemle otopark alanlarına 
geri götürülmesi projesinden yıllardır söz edilir; ama uygulamaya konulmaz.  

Birkaç yıldır da, Hasandede kayası üstüne otopark yapılacağı; oradan 
kayanın içine açılacak tünel yoluyla veya Akçasu mahallesi üzerinden kente giri-
Ģin sağlanacağı söylenmektedir.  

Otopark konusu daha uzun süre söylem alanında kalmamalı, ivedi bir çö-
züme kavuĢturulmalıdır. Aslında, söylem dönemi çoktan bitmeli, eylem dönemi 
baĢlamalı ve sonuçlanmalıydı.  

 
                              Kış mevsiminde Safranbolu’dan genel bir görünüm          (Fotograf: Ġ.SARAÇOĞLU) 
   

► SAFRANBOLU, GÖRÜP HEMEN DÖNÜLEN  DEĞİL; YENİP İÇİLEN, BİR 
SÜRE  KONAKLANAN  BİR KENT  KONUMUNA  KAVUŞTURULMALIDIR 

  Safranbolu’ya özel otolarıyla veya tur otobüsleriyle gelenler, genellikle ve 
çok büyük bir çoğunlukla konaklama için baĢka kentlere gitmektedir. Hatta ye-
mek gereksinimini bile Safranbolu’da karĢılamamaktadırlar. Buna bir çare bu-
lunmalıdır. Beypazarı örneğinden yararlanılabilir. 

   Otobüs yolculuğu ve öğle yemeği için alınan, kimsenin fazla bulmadığı 
belirli bir bedel karĢılığında Ankaralılar, bir günlerini Beypazarı’nda geçiriyorlar, 
sabah gidip, akĢama dönüyorlar.  HoĢnutluklarını anlata anlata bitiremiyorlar. 
Beypazarı, Ankara’ya bir saat mesafede ise, Safranbolu da çok ırak değil: 2,5 
saat uzaklıkta bulunuyor. Benzer uygulama, Safranbolu’nun yetkilileri ve ilgilileri 
tarafından da düĢünülmeli, bu yolda bir organizasyon gerçekleĢtirebilmelidir.  

  Bunlar aslında Safranbolu Belediyesi’nin hiç kuĢkusuz, tek baĢına üstle-
nebileceği; daha doğrusu çözebileceği konular değildir. Belediye’nin de katkıla-
rıyla,  turizm iĢletmecileri, dernekleri aracılığıyla el birliğiyle gerekli düzenlemeleri 
uygulamaya koymalıdır. Turizm firmalarıyla, tur operatörleriyle görüĢülerek yeni 
yöntemler, yeni turizm etkinlikleri Safranbolu  gündeminde de yer bulabilmelidir. 
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►  “SAFRANBOLU  ALTIN SAFRAN BELGESEL FİLM FESTİVALLERİ”  

 Safranbolu’da her yıl “Safranbolu Altın Safran Belgesel Film Festivali” adı 
altında bir etkinlik yapılmakta; ancak, bu festivaller, ulusal düzeyde yayın yapan 
yazılı ve görsel medyada hiç yer almamaktadır. Bu doğal karĢılanamaz; kabulle-
nilemez. Haklı görülemeyecek ve  kabullenilemeyecek bir baĢka olgu da, 40 yıl 
önceleri Safranbolu’nun tanıtımında çok önemli bir araç olan “Safranbolu Mimar-
lık Değerleri ve Folkloru Haftası”nın adının, “Uluslararası Altın Safran Belgesel 
Film Festivali” olarak değiĢtirilmesidir. 

  Bu ad değiĢtirme, Safranbolu Haftaları’nın baĢlatıldığı 1975 yılından, çey-
rek yüzyıl geçtikten sonra, bu Hafta’lardan 25 incisinin çok görkemli bir biçimde 
düzenlenmesi beklenirken, 2000 yılında “1. Altın Safran Belgesel Film Festivali” 
denilerek gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu değiĢiklik, acı ve üzücü olduğu kadar, düĢündü-
rücüdür. Acı ve üzücüdür; çünkü yeni uygulama, ne adıyla ve ne de içeriğiyle 
eskisinin yüzde biri kadar etkili olamamaktadır. DüĢündürücüdür, çünkü “Devlette 
devamlılık esastır” denilir; Belediyede de böyle olmalıdır; eskinin baĢarılı uygu-
lamalarını sürdürmek, eski yöneticilere değil, yenilere onur kazandırır.  

    Nitekim, uzun yıllar sonra 1990 yılında, “Korumada 15.Yıl” söylemiyle 
yinelenen Safranbolu Haftası’nın tüm onuru ve baĢarısı, bu haftaları 1975’te baĢ-
latan Kızıltan ULUKAVAK’ın değil, 1990’ın Belediye BaĢkanı Mustafa EREN’in 
olmuĢtur. Aynı içerikte devam edilseydi, 2000’li  yıllarda düzenlenen Safranbolu 
Haftaları’nın onuru da, o yılların Belediye BaĢkanlarına ait olacaktı. Yıllardır dü-
zenlenen  ve geleneksel hale gelmiĢ bulunan  bir etkinliği  bir kalemde yok saya-
rak,  film festivali adı altında sıfırdan yeni bir düzenlemeye  soyunmak, Safranbo-
lu’ya özgü bir geleneğin  reddi ve yok edilmesi anlamındadır. 

   ► BELGESEL FİLMLER SAFRANBOLU’YA KATKI SAĞLAMALIDIR 

    Festivalde yarıĢmaya katılan belgesel filmleri, sanatsal ve kültürel açı-
dan tartıĢmak konunun uzmanlarına düĢer. Jürinin beğenip ödüllendirdiklerinin 
çok kaliteli ve değerli olduklarına inanılır. Ancak, Safranbolu’yu konu almayan bu 
belgeseller  Safranbolu’ya  bir kazanım sağlamaz. Dolayısıyla bu amaçla Anka-
ra’dan gönderilen ya da Belediye bütçesinden ayrılan ödeneklerden yapılan har-
camaların Safranbolu’ya geri dönüĢü ya da bir getirisi olamaz.  Safranbolu’nun, 
Kültür Bakanlığı’nca yürütülmesi gereken bir etkinliği üstlendiği söylenebilir.  

  Ayrıca,  zaman zaman bir iki yabancı katıldı diye, yapılan etkinliğe, “Ulus-
lararası” gibi abartılı ad ve sıfatlar takılmasından ne yarar umulur? Her yıl Ġstan-
bul ve Antalya’da çok görkemli ve çok geniĢ katılımlarla, gerçekten uluslararası 
düzeyde benzer etkinlikler yapılırken, Safranbolu’da hiç ses getirmeyen, getirme 
olanağı da olmayan belgesel film yarıĢmalarında niçin ısrar edilir?   

  YarıĢmaya katılacak belgesel filmlerin, özellikle Safranbolu’daki soyut ya 
da somut bir kültürel değeri konu alması gibi bir ön koĢul söz konusu değildir. 
Oysa, Safranbolu’nun kaybolmaya ve unutulmaya  baĢlamıĢ soyut mirasının da, 
somut mirası gibi mutlaka belgelenmeye gereksinimi vardır.  Belgesel filmler, 
sadece ve sadece Safranbolu’nun somut ya da soyut kültürel değerlerinin bilin-
mesi, korunması ve arĢivlenmesi amacına yönelik olmalıdır.  
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     Bu arada her yıl yinelenen Fotograf YarıĢmaları da, sadece Safranbo-
lu’yu konu almalı; Safranbolu enstantaneleri sergilenmelidir. Safranbolu evlerinin 
ve mimarlık dokusunun benzersizliğini kanıtlayan albümler oluĢturulmalıdır. 

  Aslında, Safranbolu’da  düzenlenen etkinlikler, kamuoyunda sürekli Saf-

ranbolu’dan söz ettirebilmelidir.(6) Etkinliğin adı, eğlenceyi çağrıĢtıran festival 
sözcüğü olmaksızın “Safranbolu Evleri Haftası ya da Günleri” olabilir. Safranbo-
lu’nun kültürünü ve mimarlık dokusunu çağrıĢtıran, baĢka bir ad da konabilir. 

   Örneğin TaĢköprü’de, her yıl yapılan kültürel etkinlik, o yörenin ünlü ürü-
nü “sarımsak”tan ad alırken, Beypazarı’ndakine de “Tarihi Evler, El Sanatları, 
Havuç ve Güveç Festivali” adı verilirken, Safranbolu’dakine, belgesel film festivali 
denilmesi, Safranbolu’yu çağrıĢtıran ve onunla özdeĢlenen bir adlandırma değil-
dir. Oysa, Safranbolu ile özdeĢleĢen,  Safranbolu evleridir. 

 
Safranbolu’dan geniĢ bir kesit 

  Safranbolu’nun aksine Beypazarı’nın düzenlediği festivali, “Tarihi evler” 
sözcükleriyle adlandırması göz ardı edilmemelidir. Mimarlık dokusunun önemi ve 
değeri yönünden, “Dünya Miras Listesi”ndeki  Safranbolu’nun “eline su dökeme-
yecek” konumdaki ve onun ancak bir iki mahallesi geniĢliğindeki Beypazarı’nın, 
yaptığı etkinliğe “tarihi evler” ibaresini de ekleyerek, Safranbolu’nun ”pabucunu 
dama atma” giriĢiminde olması Safranbolu’ya haksızlıktır. 

  Merhum  Süha ARIN yapımı, “Safranbolu’da Zaman” belgesel filminin, 
1977 yılında Antalya’da, kendi dalında birincilik ödülüne layık bulunmasından 
öte, Safranbolu ile belgesel film arasında hangi iliĢki kurulabilir? Anılan filmin 
ünlü yönetmeni rahmetli Süha ARIN bile, 2003’te vefatından önce son kez katıl-
dığı Safranbolu Festivalinde, yapılan etkinliğe, belgesel film festivali denilmesin-
deki anlamsızlığa değinerek, belgesel film yarıĢmasının, Safranbolu’da yapılacak 
bir kültürel etkinliğin adı değil, ancak bir alt baĢlığı olabileceğini dile getirmiĢtir. 

Aslında, günümüzde Safranbolu’da düzenlenecek kültürel ağırlıklı toplan-
tıların kamuoyunda ses getirici etkinlikte olabilmesinin büyük önem taĢıdığı önce-
likle kabullenilmelidir.  Etkinlik sırasında gazetelerin ünlü kalemlerinin, televizyon-
ların sunucu ve yorumcularının, kamunun ve özel kesimin  yönlendirici ve sürük-
leyici isimlerinin Safranbolu’nun konuğu olmaları sağlanmalıdır.  

Bu yolla Safranbolu’nun “Dünya Miras Listesi”ndeki onur ve gurur verici 
konumu ile “Başka Safranbolu Yok” ve “Korumanın Başkenti Safranbolu” söylem-
lerinin bir yakıĢtırma değil, gerçeklerin özlü bir biçimde dile getiriliĢi olduğu her-
kese sık sık anımsatılmalıdır. 

                                            
(
6
) 30 Eylül - 01/02 Ekim 2016  tarihinde Safranbolu’da 17.kez düzenlenen festivalde yaptığı ko-

nuĢmada Karabük Milletvekili Sayın Mehmet Ali ġAHĠN de , Safranbolu’da  düzenlenen festivallerin 
yıllardır kamuoyunda hiçbir ses getiremediğine, 2016 festivalinin de birkaç gün önce yanan Saf-
ranbolu’nun tarihi konağı (Akçasu’da  Emeksizler evi) kadar bile medyada yer bulamayacağına 
değinerek, bu olumsuzlukları giderici önlemler alınması gereğini vurgulamıĢtır. 
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  Kültürel ağırlıklı Safranbolu etkinliklerinde, hiç kuĢkusuz müzik de olmalı; 
ancak, diğer etkinlikleri gölgelememeli ve halkın, panel ve konferanslara  ilgisi de 
sağlanmalıdır. Gösterilerde  Safranbolu  folkloruna da yer verilmeli; tanıtımı ve 
yaĢatılması amaçlanmalıdır. Ayrıca, Safranbolulu bestekar rahmetli Niyazi ġEN-
GÜL’ün, “Safranbolu Şarkısı” da hiç unutulmamalıdır. Gönül ister ki, bu Ģarkıyı 
her Safranbolulu bilsin, dinlesin ya da söylesin. 

   Tüm bu gerçekleri, yerel basında çıkan yazılarımda ve kitaplarımda hep 
gündemde tutmaya çalıĢtım. Ancak hiç baĢarılı olamadım. (7) BeĢ yıl önce,  
22.09.2011 akĢamı Karabük BRTV’de merhum Mustafa YANIK’ın, 12. Safranbo-
lu Belgesel Film Festivali’ne iliĢkin yaptığı bir TV yorumu üzerine, kendisine gön-
derdiğim bir (e posta)’da biraz önce değindiğim görüĢlerimi dile getirmiĢ ve yaz-
dıklarımı, çok bilinen aĢağıdaki dizelerle  sonlandırmıĢtım.  

  Gül’e guş ettiremez, boş yere bülbül inler                
Varak-ı mihr-ü vefayı kim okur, kim dinler ? 

          -Mehmet Kami Efendi- 

 (Bülbül, gül’e dinletemeden boş yere öter, 

Vefa sayfalarını kimse ne okur, ne dinler) 

  Rahmetli YANIK, gönderdiğim iletiye (e posta) yoluyla Ģu yanıtı vermiĢti: 

. “Sayın BaĢkan, biz ahde vefayı, dosta bağlılığı, büyüğe saygıyı biliriz. Siz 
her ne kadar; (Bülbül, sesini güle dinletemeden boş yere inler durur / Vefa ve 
sevgi sayfasını, kitabını kim dinler, kim okur) deseniz de, biz hem okur hem din-
ler; dahası hem de yazar-konuĢuruz. KeĢke bunları kaç kiĢi olursak olalım top-
lumun huzurunda tartıĢabilsek. Ama o da olur inĢallah. Siz susmayın, dinleyenler 
burada hazır. Tek kiĢi kalsa bile…” 

 Sayın YANIK’ın bu dileğini gerçekleĢtirmeye, aramızdan erken ayrılıĢı 
engel oldu. Kendisini rahmet ve saygı ile anarken, aynı görüĢlere burada da,  bir 
kez daha değinmeden edemedim.  

Çünkü, aĢağıdaki söylemde dile getirilen bir konumda bulunuyorum. 

 

Konuşsam, dinleyen bulunmuyor; sussam, gönlüm razı olmuyor! 
 

                                            
(
7
) Hiç baĢarılı olamasam da, 06.10.2016 tarihli Safranbolu Ekspres ve Karabük Batı Karadeniz 

Ekspres Gazetelerinde yayımlanan, aynı konularla  ilgili   bir yazıyı,  son kez de olsa kaleme alma 
ve görüĢlerimi kamuoyuna sunma zorunluluğu duydum. 


