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27 
SAFRANBOLU’YA ĠLĠġKĠN KĠMĠ 

DÜġÜNENLERĠN DÜġÜNCELERĠ 

 Yurt içi ve yurt dışında tanınması ve kamuoyuna mal olan bir kent ko-
numuna girmesinden  ve özellikle 1975 yılından itibaren Safranbolu; gazete, 
radyo ve televizyon  gibi kitle iletim araçlarında  basında geniş olarak yer bul-
mağa başladı. Sadece haber olarak değil, gazetelerin köşe yazarları tarafın-
dan kaleme alınan makalelerde ve sanat dergilerinde Safranbolu’ya ilişkin 
yorumlarla, görüş ve düşüncelerle karşılaşıldı. Bunların çok büyük kısmında, 
Safranbolu olayına ve mimarlık mirasını koruma gereğine olumlu yaklaşımlar 
sergilenmiş olmakla beraber, kimi olumsuz görüşler de vardı. 

 Aşağıda, kronolojik olarak, ulusal basında yayınlanmış, kimi  görüş ve 
yorumlardan alınan ve yazının bütününde işlenen temayı olabildiğince yan-
sıtmağa çalışan çeşitli  pasajlar sunulmaktadır. 

► MĠMARĠ  MĠRASI  KORUMA  SORUNU  VE  
“SAFRANBOLU  HAFTASI”NIN  GETĠRDĠKLERĠ – Arslan KAYNARDAĞ 
 
 “...Oysa her eski Ģey, her gelenek kötü değildir. GeçmiĢe tümüyle 
yabancılaĢmak kadar saçmalık olmaz....Giderek artan bir hızla , kültürümüzü 
kendi sürekliliği içinde değerlendirme, tarih boyunca birikip gelen emek gücü-
ne saygı, güzel ve yararlı olan eskiyi koruma bilinci geliĢip yayılıyor. ĠĢin güzel 
yanı bu bilinç yalnız, öncülük göreviyle görevli aydınlarımızda değil, halkımız-
da da geliĢiyor. 

 

 ġu anda bunun çok taze ve sevindirici bir örneği ile karĢı karĢıyayız. 
Safranbolu Belediyesi’nin alkıĢlanacak bir giriĢiminden söz etmek istiyorum... 
Safranbolu’nun ...tarihsel ve yerel özelliklerini günümüze dek koruyabilmesi 
ĢaĢılacak bir olaydır. Ne var ki kasaba bugün öyle bir noktaya gelmiĢtir ki, çok 
kısa bir dönemde her Ģey yok olabilir ve güzelliklerin yerini dünyanın en çirkin 
görüntüsü  kaplayabilir… 

 ...ĠĢte bu noktada Safranbolu halkının, Ģehrin sorunlarına bilinçle yak-
laĢtığını görüyoruz. Bilgili, kültürlü, akılcı, dinamik bir belediye baĢkanları var. 
Nitekim yukarıdaki satırları yazarken onun konuĢmalarından ve festival dola-
yısıyla yayınlanan broĢürdeki yazısından çok yararlandım. Böyle kültürlü ve 
çalıĢkan belediye baĢkanı öteki bütün belediye baĢkanlarımıza örnek olsa 
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gerektir. Her görüĢten, her tabakadan halk da destekliyor onu. ĠĢittiğime göre 
çoğu kararlar belediye meclisinden oybirliğiyle çıkıyormuĢ... 

 Burada ilginç olan, koruma devletten ya da bilim adamlarından çok, 
doğrudan doğruya halkın kendisinden gelmesidir...Böyle bir festival Safranbo-
lu’da ilk kez düzenlendiği halde her Ģey çok iyi baĢladı; çok iyi sürdü ve çok iyi 
bitti. Ġstanbul, Ankara ve  Ġzmir’den gelen 200’e yakın konuğu , gerçekten çok 
terbiyeli ve efendi Safranbolulular evlerinde, günümüzde pek az örneği kalmıĢ 
bir içtenlikle ağırladılar.... 

...Sanat gösterileri festivale çok anlamlı ve yararlı katkılarda bulundu... 
Niyazi SAYIN’ın iĢçi lokali bahçesinde ve eski bir Safranbolu evinin bahçesin-
deki havuz baĢında yıldızlı bir gecede dinlediğimiz ney sesi unutulmaz anıla-
rımız arasına katıldılar. Niyazi SAYIN Safranboluluları çok duygulandırdı ve 
dakikalarca alkıĢlandı. Sanatçı bu sevgi gösterisi karĢısında yaptığı kısa ko-
nuĢmada teĢekkür ederek dedi ki: “Biz buraya mimari yapı görmeğe gelmiĢtik; 
oysa onlardan daha güzel, daha yüce bir yapıyla, insani yapıyla karĢılaĢtık.” 
Bu sözler aynı zamanda bütün konukların duygu ve düĢüncelerini de dile geti-
riyordu...” (Milliyet Sanat Dergisi, 19.09.1975, Sayı: 150)  

► KARANLIKTA BĠR IġIK: SAFRANBOLU – Çelik GÜLERSOY 

 “...Bugün artık Türk turizminin, sanatının ve kültürünün elinde, Edirne 
ve Bursa yok da, bu kentlerimizin 5-10 camisi, çeĢmesi ve evi var. 

  Halbuki, dünya örneklerinde esas olan, bütünü ile korunmuĢ peyzajlar, 
bütünü ile saklanmıĢ tarihsel kentler ve büyük büyük parçaları esirgenmiĢ doğal 
güzelliklerdir. Ancak böy-
le çerçevelerin içindedir 
ki, günümüz insanı geç-
miĢ yüzyılların atmosfe-
rini, sanatını ve kültürü-
nü yaĢayabilir ve kokla-
yabilir, beton bir nesne-
ye çarpmadan, betebeli 
bir apartmana toslama-
dan. Türkiye’de böyle 
bir köĢe kalmıĢ, her 
nasılsa Safranbolu. Orta Anadolu tarlasında tek baĢına kalmıĢ olan bu geçmiĢ 
zaman çiçeğini, yolmadan, örselemeden, 10 Km. yakınına kadar gelmiĢ olan 
simsiyah fabrika bacalarından ve salon  salomanje, gömme banyo, marleyli 
apartman üniformasından koruyabilme düĢüncesini kabil olduğu kadar geniĢ 
çevrelere duyurabilmek ve benimsetebilmek üzere dergimizin bu özel sayısını 
sunuyoruz” (Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, Temmuz, Ağustos/1976, 

Sayı: 54/333)   
 

► SAFRANBOLU’YU NĠYE KORUMALI ? – Prof. Doğan KUBAN 

  “...Besbelli Safranbolu’yu, Kula’yı, Mardin’i ya da Sivrihisar’ı korumak-
la, ulusun tarihsel kimliğini koruma eĢ anlamlı değil. Fakat bunların korunması 
bilincinin ulus bilinci ile eĢdeĢ olduğu kanımca kesin. 
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  Safranbolu’nun evlerini korumayı böyle ulusçu bir yargı tabanına 
oturtmak, aĢırı bir ulusçuluk eğilimi olarak görülebilir. Fakat geçmiĢin maddi 
verilerini korumanın, insanın ve toplumun yaratıcılığını ve kimliğini tanımla-
mak dıĢında, bir amacı olduğunu söylemek de güçtür… 

 ...Safranbolu’yu koruyalım dediğimizde, Anadolu insanında 
varolduğuna inandığımız, onu geleneksel çevreyle bütünleĢtiren bir kültür 
ögesinin varlığını da dile getirmiĢ oluyoruz.  ÇağdaĢ Türk insanının günlük 
yaĢantısında Safranbolu evini ona sevdirecek ne kalmıĢ geçmiĢten? Bu bir 
yaĢam düzeni artık değildir. köyden gelenler bile bir Safranbolu evinin verdi-
ğinden fazla konfor arıyorlar. KiĢinin ekonomik ve sosyal yaĢamına değer 
verdiği statüler değiĢmiĢ. Ġnsanın konuttan beklediği iki Ģey, konfor ve statü 
nitelik değiĢtirince, yapının da değiĢmesi gerekiyor. Bunun ötesinde konutla 
kent arasındaki iliĢki de değiĢmiĢ. Tarımsal düzenin büyük ailesi ve küçük 
kenti yerine, sanayileĢen toplumun daha küçük, topraktan kopmuĢ ailesi ve 
büyük kent ortaya çıkmıĢ. Eski kentte konutla kent arasında varolan boyutsal 
oran, yapılara kent içinde, bahçeleri ve büyüklükleriyle önce bir fiziksel önem 
kazandırıyormuĢ. Sadece insanın ve yük hayvanlarının geçtiği sokaklarda bu 
evler kiĢiliklerini koruyorlarmıĢ. Oysa bugünün kentinde tek evin boyutsal 
önemi nedir? Üzerinden kırk elli kilometre hızla geçilen caddeler üzerinde 
değil tek ailelik konutun, büyük apartmanların bile varlığının kim farkına varı-
yor? Bu gözlemler açıkça gösteriyor ki, geleneksel konutu korumanın iĢlevsel 
olanağı, çağdaĢ yaĢam, bu boyutlarıyla tanımlandığı zaman yoktur.  
 
 ...Safranbolu gibi yörelerin yaĢaması için yaratıcı olmamız, artık eskisi 
gibi kullanamadığımız yapılara yeni iĢlevler  bulmamız gerekiyor... Dünya es-
kiden varolmayan sayısız örgütlenmeler, iĢlevler, ilgi alanları, kavramlar yara-
tıyor. Kanımca tarihsel yörelerin iĢlevlerinin baĢında, ulusun varlığını tarih 
boyutları içinde  tanımlaması geliyor. Uluslar kendilerinden olan Ģeyler yarata-
rak varoluyor ve kendilerinin olan Ģeyleri bilerek özgün ürünler veriyorlar. Saf-
ranbolu gibi kentler, değiĢik koĢullarda da olsa, ulus yaratıcılığının simgeleri. 
Onlardan halkı bilinçlendirmekte, dünya içinde kaybolup gitmeyecek değerlere 
sahip olduğuna inandırmakta, yeni yaratmaları teĢvik etmekte yararlanabili-
riz...” (Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, Temmuz,Ağustos/1976, Sa-

yı:54/333 ve Politika Gazetesi, 13.08.1976) 
 

► YAġAMIN SINIRLARI DARALIYOR – Metin Sözen 

 Evleri yüksek kurdular / Önlerinde uzun balkon / Sular aĢağıda kaldı /  
AĢağıda kaldı ağaçlar / Evleri yüksek kurdular / Onbin basamak merdiven / 
BakıĢlar uzakta kaldı / Uzakta kaldı dostluklar / Evleri yüksek kurdular / Cama 
betona boğdular / Usumuzdaydı unuttuk / Topraklar uzakta kaldı / Toprağa 
bağlı olanlar 

 Günümüzün kadın ozanlarından Gülten AKIN’ın bir Ģiiriyle giriyoruz 
yazımıza. Ġçli içerlek dizeleriyle Gülten AKIN, çevremizde olup bitenleri ozan 
sevgisiyle duyuruyor bizlere. Çevresinin her gün hızla değiĢmesini biraz bu-
ruk, biraz ĢaĢkın izleyen ozan, yeni gelenlerle nelerin, hangi iliĢkilerin kopup 
gittiğini bir bir dillendiriyor. ... 
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            ...GeçmiĢe bağnaz bir tutumla yaklaĢmıyoruz.  Tersine, geçmiĢin ge-
çerli bütün değerlerini yeterince günümüze aktaralım diyoruz... Ekonomik ve 
sosyal yapının yanlıĢ değiĢmesiyle bütün bir geçmiĢ kökünden silinip götürü-
lemez diyoruz. 

   ...Doğayı bozmadan geçmiĢ kuĢaklar, kenti gönüllerince Ģekillendir-
mesini bilmiĢler.  Bunu yaparken “aman yaĢama biçimimizi kısıtlayalım” da 
dememiĢler. Böylece bize kadar direnip uzanabilen ürünler bırakmıĢlar...Oysa 
günümüzde yaĢama biçimimiz değiĢmiĢ, yeni bir çağ gelmiĢ dayanmıĢ... Hızla 
geliĢime yönsüz yöntemsiz ayak uydurmada toplumumuz…Ġnsanoğlu çevre-
sini daha az görür, çevresiyle daha az kaygılanır oldu. ĠĢ gelip büyük sıkıntılar 
içinde öne dikilmedikçe geçmiĢ güzelim çevrenin varlığı anımsanmaz oldu... 

 ...Bu serüveni yaĢayan yalnız büyük kentler mi? KuĢkusuz değil... 
Bunlardan biri de Zonguldak’ın ilçesi Safranbolu. Bir Anadolu Türk kentinin 
bütün değerlerini içeren Safranbolu halkı, Belediyesi bir çıkar yol arıyor. ...Bu 
iĢ için bütün kuruluĢları yardıma çağırıyor...Bakalım bu konuları bilenler, ilgili 
kuruluĢlar bu olumlu çağrıyı düze çıkarabilecekler mi ? Yıllardır masa baĢında 
ürettiklerini eylem alanına koyabilecekler mi? Bunu zaman gösterecek. ... 
Halk somut öneriler, uygulamalar bekliyor. Safranbolu Belediye BaĢkanı Kızıl-
tan ULUKAVAK’ın kentin alanında yaptığı konuĢmanın Ģu bitiriĢ cümlesinde 
düğümleniyor konu: “Safranbolu’nun mimari mirasın bulunduğu bir kent değil, 
korunduğu bir kent olarak, somut örneklere kavuĢmasını bekliyoruz” Biz de 
yazımızı Behçet NECATĠGĠL’in iki dizesiyle bitiriyoruz: “Evlerle savaĢımız / 
SavaĢların en çetini..” (Politika Gazetesi 20.08.1976 ) 

► SAFRANBOLU OLAYI – Doğan KUBAN (ĠTÜ Öğretim Üyesi)  

 “Bir kültür giriĢiminin insana umut veren sonuçlarından bahsetmek 
istiyorum. Geçen yıl Teknik Üniversite’nin Mimarlık tarihi ve Restorasyon Ens-
titüsü ile Safranbolu Belediyesi, “Safranbolu Mimari Değerleri ve Folkloru” 
konulu bir hafta düzenlediler. Bu yıl bu hafta yinelendi. Kuzey-Batı Anado-
lu’nun küçük kentine bilim ve sanat adamları, idareciler, mimar, ressam, hey-
kelci sanatçılar, 
kent plancıları, 
gazeteciler, TRT 
mensupları, ilgi 
duyan aydınlar ve 
bunların hepsin-
den daha önemlisi 
Safranbolu halkı 
katıldı. 

 Safranbolu 
halkına olağanüs-
tü güzellikteki kentlerinin tarihi kimliğine ellerinden geldiğince sahip çıkmaları-
nı söylemek için gittik. Böyle çabaların gerçekleĢmesi için aĢılması çok zor  
engeller var ülkemizde. Örneğin, küçük sanatlar, tarım ve ticaretle zenginleĢ-
miĢ bir Osmanlı kenti olan Safranbolu’nun bahçeler içindeki büyük ahĢap ev-
lerini, sahiplerinin çoğu terketmiĢ. ÇağdaĢ konfordan uzak bu evlerde, Ģimdi , 
Karabük’e çalıĢmağa gelen köylüler oturuyor.  Bir yandan beton yapının, oto-
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mobilin toplum katındaki saygınlık statüsü koyulaĢır, öte yandan tarihsel çev-
reyi koruma yönünde değer yargısı geliĢtirecek, örnek olacak hiç bir uygulama 
yapılmazken, 10 Km ötede günden güne devleĢen bir sanayi kenti olan Kara-
bük’ün Safranbolu’yu yok etmesine engel olmak kolay değil...  Fakat benim 
anlatmak istediğim bu tarihsel kenti kurtarma sorununun baĢarı derecesi de-
ğil, Safranbolu Haftası’nın düzenleme amacını aĢan olgular. 

  Kaderine terkedilmiĢ bu küçük Anadolu kasabası, kendine gösterilen bu ilgi 
ile yaĢamağa baĢladı. YurttaĢlar gazetelerde, radyoda, televizyonda, basında adını 
sık sık iĢitir oldular... Safranbolulular, özel politik amaçlarla yozlaĢmadığı için bütün 
faaliyetlere ilgi duydular ve katıldılar. Gösterilere, konuĢmalara, sergilere geldiler ve 
büyük kentlere göre daha fazla oranda olayları izlediler. Kendilerine ve çevrelerine 
ilgiyle yaklaĢanlarla kaynaĢabildiler. Özellikle kadınların, kadınlarla kurdukları iliĢki-
ler daha kolay, doğrudan ve içtendi. 

 ...Safranbolu olayı, tarihi çevreyi koruma gibi, bizim toplum yaĢamı-
mızda oldukça güç anlaĢılabilen bir olaya aydın sayılmayan halkın da ilgi du-
yabileceğini göstermekle kalmadı, büyük kentlerden gelen aydınlarla Anado-
lu’nun küçük kasabasının iliĢkisinin – belki birinciler için daha fazla – heyecan 
verici, doyurucu ve de üretici olabileceğini gösterdi... 
 
 ...Gazetelere Anadolu kentlerinde kültür faaliyetlerine idareciler tara-
fından çıkarılan zorluklardan örnekler sık sık yansıyor. Gerekmediği halde 
politikayı  iĢ edinmiĢ idareciler az geliĢmiĢ toplumların bir özelliği. Safranbo-
lu’da idareciler sınırlı, fakat olumlu bir ilgi gösterdiler. Herhalde, politik yorum-
lardan korktukları için en çekingen onlar oluyor. Yerel idareciler, belediye ör-
gütleri candan katıldılar Öğretmenler de insanı elinden tutuyorlardı...” 
(Cumhuriyet Gazetesi, 02.09.1976) 

► MĠMARĠ DEĞERLERĠN KORUNMASINDA UYGULAMADA  
KARġILAġILAN SORUNLAR  - Kızıltan ULUKAVAK 
 
 “...Safranbolu mimari değerlerinin korunması konusunda, halkımızda ko-
ruma bilincinin doğması veya yeĢermeğe baĢlaması yeterli olamıyor. Ülkemiz bilim 
ve sanat çevrelerinin en değerli uzmanlarının, bir kısım kamu kurumlarının en yetki-
li kiĢilerinin Safranbolu’nun yanında ve yardımında bulunduğunu bütün içtenlikleriy-
le belirtmeleri, hiç kuĢkusuz önemli bir aĢama ve çok değerli bir katkı oluyor; fakat 
sonuca ulaĢmada yetersiz kalıyor... 

  ...Belediye Meclisimiz 1975 yılı içinde Ġmar Yönetmeliğine bir ek mad-
de koyarak, sıvasız ve badanasız eski evlerin her türlü dıĢ etkenlerden ko-
runması amacıyla, dökülen sıvalarının yenilenmesini, boya ve badanasının 
yaptırılmasını ev sahiplerince yerine getirilmesi gerekli bir yükümlülük haline 
sokmak istemiĢ ve bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlerin evlerinin, masrafla-
rı daha sonra sahiplerinden tahsil edilmek  koĢuluyla, Belediyemizce sıvanıp 
badana ettirilmesini kararlaĢtırmıĢtı... 

  Konu onay için Ġmar Ġskan Bakanlığı’na sunuldu; 5-6 ay sonra gelen 
cevap Ģu: Ġmar Yönetmeliğinize öyle bir maddenin konulması, mülkiyet hakkı 
ile bağdaĢmadığından uygun görülmemiĢtir. 
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  Oysaki, kamunun yararı söz konusu olan hallerde kamulaĢtırmağa 
olanak veren veya imar yasa ve imar planları ile kiĢinin taĢınmaz malını dile-
diği gibi kullanmasını, arsasına dilediği yapıyı yapmasını sınırlayan bir hukuk 
düzeninde, hem kamu yararı ve hem de kiĢisel yarar açısından bir eski evin, 
bir sivil mimari değerin korunması amacına yönelik sıva ve badana yapmak, 
kiĢinin mülkiyet hakkıyla bağdaĢmayan bir kural olamaz. Aynı Bakanlıktan bir 
baĢka örnek vermek istiyorum. Ġmar Ġskan Bakanlığı’nda...bu konularla yakın-
dan ilgili olması gereken bir genel müdür ile görüĢüyoruz. Safranbo-
lu’nun...aslına uygun olarak bugüne kadar korunduğu bir kent olduğundan söz 
etmek istiyorum. GörüĢtüğüm yüksek dereceli yönetici, “Eskiye rağbet olsa, 
bit pazarına nur yağardı” özdeyiĢiyle karĢılık veriyor. 

 ...Mimari mirasın korunmasında ... sunduğum örnekler de gösteriyor ki, 
önce kent halkının veya kent yönetiminin değil, doğrudan doğruya merkezi 
idarenin karar ve onay makamlarını iĢgal edenlerin mimari değerlerin korun-
masının gereğine inanmaları ve kentin korunmasında önce onların koruma 
bilinci içersinde olmaları gerekmektedir. Çünkü, bilimsel görüĢler, ne kadar 
tutarlı ve ne kadar gerçekçi olurlarsa olsunlar, uygulama olanağı taĢımalıdırlar 
ve dolayısıyla uygulayıcılar tarafından benimsenmelidirler... 

 ...Bir tarihsel ve mimari mirasa sahip isek ve sahip olmakta devam 
etmek istiyorsak, bu mirası korumak amacımız ise, korumanın gerektirdiği 
giderleri, bol parasal kaynaklara sahip olmakla karĢılayabiliriz. Bunlar kiĢisel 
kaynaklar olamaz. Mimari miras konusu yapıt, özel mülkiyet hukukuna tabi 
olsa dahi, geniĢ ölçek içersinde toplumun olmak gerekir; her özel yapıt, onu 
yapan veya yaptıran kiĢinin değil, o kiĢinin yaĢadığı dönem toplumunun nitelik 
ve özelliklerini yansıtır. Safranbolu’da değer verdiğimiz Ģu veya bu ev, filan 
veya falan oğullarının mirasıdır demiyoruz, eski Türk Osmanlı döneminin kül-
türel mirasıdır diyoruz, ġu halde korumanın giderlerini karĢılamada, parasal 
yönden kiĢisel kaynaklar değil, toplumsal kaynaklar bulmak zorunluluğu ile 
karĢı karĢıyayız. 

  Aslında, eski ahĢap eve sahip olmak, salt kiĢisel açıdan bir nimet de-
ğil, bir külfettir. Bakımı zordur, onarımı zordur, onarımının gerektirdiği malze-
meyi bulmak zordur, malzemeyi bulsanız onu kullanacak ustayı bugün bulmak 
olanağı yoktur. Dolayısıyla konu çok yönlü örgütsel çaba ve çalıĢmaları gerek-
tiren boyutlara ulaĢacak kadar geniĢ kapsamlıdır... ÇeĢitli örgütlerin topluca 
güçlerini birleĢtirmeleriyle ve teknik bilgi ve parasal olanaklarını bütünleĢtirme-
leriyle, mimari mirası koruma konusunu, bugüne kadar olduğu gibi, belirli çev-
relerin duygusal bir özlemi olmaktan kurtarmalıyız; sadece sözü edilen bir 
konu, bir ideal değil, gerçekleĢebilir bir zorunluluk olduğunu kanıtlamalı-
yız...”(Mimarlık-Haberler, 11.08.1076, Sayı: 14, TMMOB Mimarlar Odası Yayını) 

 

► TARĠHSEL ÇEVRE VE SAFRANBOLU – Kızıltan ULUKAVAK 

     “...Kentlerimizdeki tarihsel mimari dokunun hızla değiĢtiği bir döneme 
girmiĢ bulunuyoruz....Ġstanbul’da Boğaziçi’nin korunması, Ayasofya yöresinin 
ve çevresinin bozulmaması konuları basınımızda çok geniĢ bir yer tutmakta-
dır. Oysa ki, Anadolu’da da korunması ve hem de özenle korunması gereken 
mimari değerlere sahip kentler bulunduğu, her nedense kamuoyuna yeterince 
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yansıtılamamıĢtır. Bu kentler arasında Safranbolu’nun özel bir yeri ve değeri 
bulunduğu tarih, sanat ve mimarlık çevrelerinin ortak görüĢüdür. 

 ...Mimari değerlerin gelecek kuĢaklara da bozulmadan aktarılması için Saf-
ranbolu kentinde ilk adımlar atılmıĢtır. Yugoslavya’da korunan bir Saraybosna kenti 
gibi, ülkemizde de bir Safranbolu örneği oluĢturmamak için hiç bir neden yoktur. 
Yeter ki, sadece üniversitelerimiz değil, yasal görevleri gereği konu ile ilgili devlet 
kurumları da, bu yolda tutarlı bir yaklaĢımda olsunlar, tarihsel çevreyi korumanın 
olanaklarını sağlasınlar ve uygulamaya geçilsin... 

 ...Ġlerde “mimari değerlere sahip Safranbolu gibi bir kentimiz vardı, ne yazık 
koruyamadık” diye dövünmek ve yakınmak istenmiyorsa, daha fazla gecikilmeme-
lidir. Çünkü günümüze kadar ”dede yadigarı” ve “baba mirası” olarak kiĢisel çaba-
larla korunabilmiĢ Safranbolu evlerini ve tarihsel”çevreyi korumağa, her kentimizde 
olduğu gibi, Safranbolu’da da sosyal değer ölçülerinin değiĢmesi ve ekonomik bas-
kılar sonucu, bundan sonra kent halkının da, belde yönetiminin de gücü yetmeye-
cektir. (Cumhuriyet Gazetesi, 07.09.1976) 

► BĠR BAġKADIR SAFRANBOLU EVLERĠ – Zeynep ORAL 

 “Hani derler ya, 
Tanrı özene bezene 
yaratmıĢ” diye...ĠĢte 
öyle yaratılmıĢ, ama 
insanoğlu tarafından...  
Bir kilimi dokur gibi, 
nakıĢı iĢler gibi, taĢı 
toprağı oyar gibi, insa-
noğlu serpiĢtirivermiĢ 
bunları doğaya. Doğa 

da esirgememiĢ doğrusu nimetlerini insanoğlundan. Havası güzel, suyu oluk 
oluk, meyvesi bol, yeĢilin bin bir türü... Safranbolu’dan,Safranbolu evlerinden, 
Safranbolululardan söz ediyorum.... 

   ...Hani fotografçı dükkanlarında insanları sıralarlar ya kimse kimseyi 
kapamasın, herkes resimde görünsün diye... ĠĢte Safranbolu evleri de öyle. 
Ama sıralanmıĢ değil, geliĢi-güzel serpiĢtirilmiĢ bunlar alabildiğine dik inen iki 
vadinin yamaçlarına. Hiç biri bir diğerini örtmesin, kapamasın, hiç biri bir diğe-
rinin güzelliğini, süsünü püsünü saklamasın diye... 

 ...Evet değiĢen yaĢam koĢulları ile birlikte Safranbolu da değiĢmekte-
dir. Burada bir noktayı vurgulamak gerek. Kızıltan ULUKAVAK’ın dediği gibi, 
söz konusu “müzelik bir Safranbolu” yaratmak değildir. Söz konusu Safranbo-
lu’yu “yaĢar” Ģekliyle korumaktır. Bu da kentin her yapıtına, her yöresine (evle-
rine, özellikle çarĢılarına, tarihi yapıtlarına vb.) yeniden, günümüzün iĢlevlerini 
vermektir. Yani en azından bir zamanlar üretim merkezleriyken, Ģimdi tüketim 
yöresi olan kenti yeniden üretken kılmaktır...” (Milliyet Gazetesi, Magazin Eki, 

31.10.1976 – 07.11.1976) 
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► ECEVĠTLER  SAFRANBOLU LOKUMUYLA  
TATLANDILAR– MüĢerref HEKĠMOĞLU 

 Avrupa Konseyi’nden ve Avrupa kentlerinden Anadolu’ya, Safranbo-
lu’ya yönelelim Ģimdi. CHP Genel BaĢkanı Ecevit bütçe konuĢmasını bitirdi. 
Kızılcahamam’da eğitim toplantısına gitti. Biraz çam havası, biraz örgüt hava-
sı ile iyice rahatlamıĢ. Cumartesi akĢamı Otomobil ve Turing Kulübünün dü-
zenlediği film gösterisinde çok neĢeli görünüyordu. Sinemanın balkonu 
protokola bağlı kiĢilere ayrılmıĢtı. Halkçı Ecevit ve eĢi aĢağıda protokol dıĢı 
oturdular. GeliĢlerinde ve gidiĢlerinde alkıĢlarla çınladı salon. Bir davul zurna 
eksikti. Filmlerden biri Safranbolu evlerini gösteriyor. Safranbolulular da iki 
otobüse dolmuĢ gelmiĢler. Seçmenleri içtenlikle selamladılar Ecevit’i. Yöresel 
giysiler içinde genç ve güzel kızlar, nefis Safranbolu lokumları sundu konukla-
ra. Bir kutu da Ecevitlere... 

  Ama asıl Ģölen, renkli Safranbolu evleriydi doğrusu. Gözlere bir Ģölen-
di. Odalarında, sofalarında, tavanlarında ve dolaplarında tahta iĢlemeciliği 
ĢiirleĢtiren evler. O evlerde Ģenlik içinde bir yaĢam düĢünüyor insan.  “O ev-
lerde kavgaya yer olmaz, barıĢta  yaĢanır” diyor.. Oysa dıĢarda, baĢkentte ve 
tüm kentlerde silah sesi ve evlerde uykusu ve umudu yitik ana-babalar değil 
mi?.....” (Cumhuriyet Gazetesi, 22.02.1977) 

 
► SAFRANBOLU’DAKĠ  EVLERĠN  DERSLERĠ – Vedat Nedim TÖR 
   
  “Ġstanbul’da bir 
süre önce “Safranbolu 
Evleri” konulu bir  
fotograf sergisi açıldı. 
Fotografları Yüksek 
Mimar Reha GÜNAY 
çekmiĢti. Belli ki, Saf-
ranbolu evlerinin, mahallelerinin o, kendine özgü eĢsiz güzelliklerine bir mimar 
gözüyle vurulmuĢ da öyle çekmiĢ...Yalnız evlerin, mahallelerin genel görünüĢ-
leri değil, ev içindeki ocaklar, dolaplar, niĢler, tavanlar, kapılar da, tokmak, 
kilit, parmaklık, yazı, resim gibi dekoratif orijinallikleriyle bu sergide yaĢıyordu. 

  . Kenti korumak yolunda, Ġstanbul Teknik Üniversitesi’nin Mimarlık Tarihi ve 
Restorasyon Enstitüsü’yle Safranbolu’nun uyanık belediyesinin anlayıĢlı iĢbirliği ile 
bir savaĢ açıldığını büyük sevinçle öğreniyoruz. Bu örnek giriĢimin Türkiye’de bütün 
tarihsel kentlerdeki son kalıntıları korumak ve kurtarmak hareketi halinde geliĢip 
yayılmasını bir uygarlık ve kültür ödevi saymalıyız. 
.” (Milliyet Gazetesi, 13.03.1977) 

► SAFRANBOLU’DA ZAMAN... (1), (2) - Oktay AKBAL   

  “...Safranbolu’yu niye korumalı ? sorusu açıklığa kavuĢmuĢtur artık. 
Herkes biliyor bu “niye”nin karĢılığını… ama bir de “nasıl”ı var iĢin. Nasıl ko-
rumalı Safranbolu evlerini ? Ben ġehzadebaĢı’nda bir ahĢap evde doğdum, 
büyüdüm. Koskoca sekiz odalı, iki taĢlıklı, iki büyük sofalı, bahçeli bir ev...  O 
kadar uğraĢtı babam, para harcadı, rahatça yaĢanır bir duruma getiremedi o 



 335 

evin yerinde bir yıkıntı 
durmakta... Hani iyice 
yıkılıp gitse de, yalnız 
benim anılarımda kalsa, 
daha iyi olur, diyorum 
kendi kendime! 

  ...Safranbolu’da, o koskoca, o güzel evlerde yüz-ikiyüz yıl önceki var-
lıklı Anadolu halkının yaĢantıları elle tutulurcasına görülmekte...Bugün hep 
özlediğimiz huzurlu bir yaĢam. Ama nerede, ara da bul, o yaĢamı, o insanı 
bugünkü koĢullarda. .. Safranbolulu bir kiĢi sordu; “Siz böyle bir evde oturur 
musunuz?” Romantik bir duyguyla “Evet” demek belki olasıdır, ama bir de 
gerçekçi gözle bakarsak olaya. ? Damı akar, onaramazsınız, çünkü ille de 
eski tuğla bulacaksınız, pencereler küçük, büyütemezsiniz, odalar kocaman, 
yüksek tavanlı, ısıtamazsınız. Mutfak, banyo gibi en önemli yerleri bugünkü 
uygarlığın koĢullarına ne yapsanız uyduramazsınız... 

  ...Zamana kimse dur diyemiyor... Safranbolu’daki o evler geçmiĢin 
birer tanığı. Ama insansız kalmağa mahkum. Hiç bir güç, “sen o evlerde otu-
rup, üĢüyeceksin, acı çekeceksin, çok paralar harcayıp evini onaracaksın, bu 
tarih hazinelerini koruyacaksın” diyemez o insanlara. Devlet alır o evle-
ri...sahip çıkar, korur, onarır, geliĢtirir. Bireysel çabalarla değil, ancak toplum-
sal güçle olur bu iĢler... ”Safranbolu’da Zaman” filmi kalır, yazılar, Ģiirler kalır 
ileriye...Bu tutumla bu anlayıĢla yakın bir gelecekte bu sokaklar, bu çarĢılar, 
bu evler yok olur gider... 

 ...Safranbolu’yu dört yandan çağdaĢ uygarlığın apartmanları, evleri 
sarmıĢ kooperatif yapıları halinde. Eski Safranbolu bir tarihsel çukurda duru-
yor geçmiĢin özlemleri içinde...Ġnsanlar bir bir gidiyor ötelere, yapılar kalıyor 
tek baĢlarına... Sanatseverlerin,  bilim adamlarının, tarihçilerin eline bırakıp 
yazgılarını. Önce de değindiğim gibi çok isterdim devletin buraya sahip çık-
masını, devleĢtirmesini. Hiç değilse sanata, kültüre önem veren bankaların, 
derneklerin, kurumların, varlıklı bireylerin böyle yerlere gereken yatırımı yap-
malarını...”  (Cumhuriyet Gazetesi, 17-18.08.1977) 

► SAFRANBOLU KONUSU – Oktay AKBAL 

 “Safranbolu’da Zaman baĢlıklı yazılarım çeĢitli tepkilere yol aç-
tı...Devlet yardımı, gözetimi, ilgisi olmadan Safranbolu’yu, Safranbolu gibi de-
ğerli yurt köĢelerini tüm güzellikleri, değerleriyle korumak çok çetin, nerdeyse 
olanaksız bir iĢtir... Bugün size Safranbolu’yu Koruma Derneği BaĢkanı Yük. 
Mimar Yavuz ĠNCE’nin yolladığı bir mektubu sunmak istiyorum.  Bakın Sayın 
ĠNCE ne diyor: 

 ...Ġstanbul’da, Bursa’da yitirilmiĢ, yok edilmiĢ insan değerlerinin acısını 
içinde duyan bir aydınlar grubu oluĢuyor Türkiye’de... Türkiye’de ilk kez halkın 
da katıldığı bir koruma örneği Safranbolu’da gerçekleĢecektir. Halkın, yerel 
örgütlerin, Belediye Meclisinin gerçekten istediği bir korumanın önüne geçile-
mez...Safranbolu evi 200 yıllık geçmiĢi olan günümüz koĢullarında da yaĢa-
nabilir özelliktedir. DüĢük gelirli ailelerin oturduğu bir kısım konutlar sağlıklı, 
çok odalı, sağlam evlerdir. Gerçekte bir gecekondunun koĢullarıyla kıyasla-
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namaz... Yapılan araĢtırmalar bu evlerin çağdaĢ koĢullara ulaĢması için ne 
gibi önlemlerin alınması gerektiği doğrultusundadır .Bu konutların yeni sağlık 
ve ısınma donanımlarıyla, mutsuzluk yuvası apartmanlardan daha iyi olaca-
ğından kuĢkumuz yoktur... 

  Yüksek Anıtlar Kurulu kararları sanıldığı gibi halka karĢı bir tutumu 
getirmemektedir... kararlar birer önlem niteliğindedir. Beklediğimiz devlet des-
teği gelecektir. Buna inanıyoruz. Evrensel boyutlara ulaĢmıĢ bir Safranbolu 
olayına ilgisiz kalınamaz....” (Cumhuriyet Gazetesi, 28.09.1977) 

► ZAMAN SAFRANSARISI – Anna TURAY 

  “Safranbolu’da zaman bir baĢka hızla akmaya baĢlıyor...Türkiye Turing 
ve Otomobil Kurumu’nun önümüzdeki günlerde hizmete sokacağı Havuzlu 
Konak Oteli , Safranbolu’nun çehresinin yakın bir gelecekte nasıl parıldamağa 
baĢlayacağının belki ilk ve en 
önemli göstergesi... Asmazlar 
Konağı, 1975’te Safranbo-
lu’nun Anıtlar Yüksek Kurulu 
tarafından korumaya alındığı 
tarihte 600 bin liraya satın 
alınmıĢ. Kurumun Ġstanbul’daki 
turistik iĢletmelerine ağırlık 
vermesi nedeniyle uzunca bir süre boĢ kalan konak üç yıl önce restore edil-
meğe baĢlanmıĢ ve bu iĢlemler150 milyon liraya tamamlanmıĢ. 

 “Galiba göle yoğurt çalıyoruz” diyor Çelik GÜLERSOY, “Ama bir tutar-
sa bir göl dolusu yoğurdumuz olur... Çelik GÜLERSOY havuz örneğini veriyor 
yaptıklarını vurgulamak için. “Ġnsan havuza girdiğinde nasıl boğazına kadar 
sular içindeyse bu konağa girdiğinde de boğazına dek tarihi Türk evi atmosfe-
rine gömülmeli.” Tek çiçekle yaz gelmeyeceğinin bilincinde GÜLERSOY. “Safran-
bolu’yu bütünüyle bir turizm diyarı haline getirmek üzere çarĢısıyla, evleriyle bir 
dizi yardımlara ve onarımlara da baĢlayacağız. Tabii sadece yapılara, taĢ ve 
tahtalara değil, insanlara da yatırım yapacak, bir çevre bilinci doğurmağa çalı-
Ģacağız...” Cumhuriyet Gazetesi, 16.06.1990) 

► KENDĠNĠ KORUYAN KENT - Haluk ġAHĠN 

 “ Safranbolu. Artık ünü Türkiye sınırlarının 
dıĢına taĢmıĢ olan bu güzel beldemizde “koru-
macılığın 15.yılı” kutlanıyor....DıĢ düĢmana karĢı 
yiğitçe savaĢıp direnen nice kentimiz ne yazık ki 
kendisine yenik düĢtü. Kendi kiĢiliğini yok etti. 
Hem de plastik maĢrabayı gümüĢ iĢlemeli tasın, 
lastik tokyoyu sedef kakmalı takunyanın yerine 
koymak için... Evler, konaklar, bahçeler, sokak-
lar, hatta kentler yer ile yeksan edildi. GeçmiĢin 
kahramanlık efsaneleriyle övünen kentlerimiz, iç 

düĢmanın; yani kültürsüzlüğün, bilinçsizliğin ve tamahkarlığın saldırılarına 
karĢı koyamadı...Safranbolu iĢte bu genel gidiĢe karĢı bir kaç baĢarılı istisna-
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lardan biri olduğu için önem taĢıyor... Bir toplumun, bir kentin, bir insanın 
“çağdaĢ” olabilmesi için geçmiĢinden vazgeçmesi gerekmez. Eski olan her 
Ģey çirkin, yeni olan her Ģey güzel değildir... ÇağdaĢlık bir sentezdir. Kayıtsız 
Ģartsız taklit değil. 

 Safranbolulular bugünlerde 15 yıl önce yaptıkları doğru seçimin mey-
velerini yemeğe hazırlanıyorlar... En önemlisi Safranboluluların gözünde 
övünçlü bir pırıltı var. “Evet, o güzelim evlerini asrilik seline kaptırmamıĢ ka-
sabanın halkındanız” dercesine göğüs kabartıyorlar. Hakları var.” (GüneĢ Gaze-

tesi, 24.06.1990) 

► “GARĠBĠMĠN YOKTUR ĠMKANI” – Nail  GÜRELĠ 

 “...Yoğun eleĢtirilerden bunalanların zaman zaman bumerang öfkesiyle 
yineledikleri bir çıkıĢ vardır: “Efendim, bu ülkede hiç mi iyi yapılan iĢ yok? Bi-

raz da onlardan söz etsenize” 
derler. Alın bakalım size, iyi iĢ 
ve de güzelim bir iĢ... Sözünü 
ettiğimiz, “Kendini koruyan 
Kent  Safranbolu” olayıdır. Bu 
olayda halk-aydın iletiĢiminin 

kurulamamasından yakınanlara ibret dersleri vardır. Bu olay, halk-aydın uz-
laĢması arayanlar için ipuçlarıyla doludur. Ve bu olay halk bilinçlenmesinin 
somut örneklerini içerir. 

  ... Bundan 15 yıl önce, bir avuç insan ortaya atılıp “Safranbolu evlerini 
koruyalım” dediğinde halk “Niye koruyalım” diye soruyordu. O halk bugün 
“Nasıl koruyalım” sorusunun kararlı takipçisi durumunda. Bu noktaya gelebil-
mek için, 15 yıl boyunca Prof.Dr.Metin SÖZEN, Yüksek Mimar Yavuz ĠNCE, 
Kızıltan ULUKAVAK gibi insanlar yılmadan çalıĢtılar. Yıkılmaya yüz tutan ev-
lerin onarılması gereğini anlattılar ve Çelik GÜLERSOY gibi insanların kendi-
ne özgü üslupları içindeki katkılarını da sağlayarak bir bölüm evi kurtardılar. 
En önemlisi bu evlerin koruması bilinci halkta yerleĢti... 

 ...AçıĢ konuĢmasını Millet Meclisi baĢkanı Sayın Kaya ERDEM’in yap-
tığı panelin düzenlendiği sinema salonunun duvarına Safranbolulular Ģu dövizi 
asarak “manzara-i umumiye”yi çok veciz biçimde özetlemiĢlerdir. “Korumaya 
kararlıdır halkı / Yalnız garibimin yoktur imkanı” (Milliyet Gazetesi, 29.06.1990) 

► BĠR MASALDIR SAFRANBOLU – Serpil GÜNDÜZ 

 
  

 

 

 

 

“...Safranbolu’yu koruma gereği ve bilincinin ilk tohumları 15 yıl önce 
atılmaya baĢlamıĢtı, 15 yılla geride kalan ne? Safranbolu’nun korunması yo-
lunda kazanç yılları mı, kayıp yıllar mı? “Kendini Koruyan Kent” konumunda 
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korumada 15.yılını dolduran Safranbolu’da geçen hafta ((22-29 Haziran) 
TBMM BaĢkanı Kaya ERDEM’in katılımıyla “Korumada inançlı insanların kenti 
Safranbolu ve korumada 15 yıl” adı altında çeĢitli etkinlikler düzenlendi. 

  TBMM Kültür DanıĢmanı Prof.Dr. Metin SÖZEN, Safranbolu’nun bu-
güne dek geçirdiği evrelerin yakın tanığı. “Anadolu’nun tarihiyle birlikte değer-
lendirildiğinde Safranbolu, bu bölgenin geçirdiği siyasal, toplumsal, ekonomik, 
kültürel evrelerin tümüne tanık olmuĢtur” diyor. 

 ...”Safranbolu’nun korunması mucize bir olay değil” diyor Safranbolu 
Kültür ve Turizm Vakfı Temsilcisi Kızıltan ULUKAVAK. “Bu, yerleĢim düzenin-
den ve toplumsal yapısından kaynaklanan bir olgu”… Bakımı ve onarımı eko-
nomik güç isteyen evler ardı ardına, özellikle kırsal kesimden Karabük’e ça-
lıĢmaya gelen iĢçilere satılmaya baĢlanıyor.  

  Böylece yeni bir döneme giriyor Safranbolu. “Bu dönemde yeni malik-
ler ile evler arasında hiç bir manevi bağ yok. Çünkü yeni sahiplerinin böyle 
evlerde oturma alıĢkanlığı yok” diyor Kızıltan ULUKAVAK...DıĢiĢleri bakanlığı 
temsilcisi Ali Engin OBA, Safranbolu’nun korunması için Dünya Miras Liste-
si’ne alınmasını öneriyor...” (Cumhuriyet Gazetesi, 30.06.1990) 

► SAFRANBOLU’DA ZAMAN – Çelik GÜLERSOY, Süha ARIN   

 “...HAYAT...Canlılığı, yaĢamayı, yaratıcılığı simgeleyen bu sözcüğün, 
bir ikinci anlamı vardır, Safranbolu’da... Her kapı bir baĢka hayata açılır ve bir 
baĢka hayat vardır; her kapının ardında... Safranbolu’nun yaĢantısını evlere, 
evleri Safranbolu’nun yaĢantısına bağlayan bir geçiĢ yeridir, hayat...Ancak, bu 
değerli mimari kalıt da, diğer bir çok Ģey gibi, anlamını yitirmektedir, zaman 
içinde. Ama evlerin yaz-kıĢ soluk alıp verdiği hayatın ahĢap ızgaraları ardına, 
kurusun diye dizilen odun yığınları, vazgeçilemeyen eski bir alıĢkanlığı vurgu-
lar hala... Uzun bir zaman dilimi boyunca insanlara hizmet sunmuĢ olan bu 
hayatlar, yer yer gereksiz bir geniĢlik ve kaçınılmaz bir boĢluk haline dönüĢü-
yor artık...Eski iĢlevlerini  zamana terk etmiĢ olan bu bölümler, Ģimdi, Safran-
bolu evlerinin sürprizlerine yönelen birer basamak sadece...  

 Safranbolu’da zamanın, paha biçilmez bir  armağanıdır bazı evlerdeki 
havuzlu salonlar...Su damlacıkları nice öyküler anlatır, geçmiĢten... Zaman 
içinde hiç değiĢmemiĢ olan o ahenkli ses, sedirlerde oturan evin büyüklerine, 
havuzun çevresinde koĢuĢtukları çocukluk günlerini ve durmadan akıp giden 
zamanı anımsatır... 

 Yemek yemek, sohbet etmek, dinlenmek, uyumak gibi iĢlevlere her an 
kolayca cevap verebilecek durumda olan bu odalar, bugün de eski Türk dö-
Ģeme zevkine uygun olarak , tavan...taban... ve onun ayrılmaz parçası tahta 
sedirleriyle, hala bir bütünlük oluĢturur... Ama zamana karĢı duran bu oda 
düzenleme sanatı, yer yer ödünler de vermiĢtir...Örneğin, artık hiç kaldırılma-
yan bu yatak, bir zamanlar gömme dolaplarda saklanırdı gündüzleri. 

 Ve döner dolap...Zamana ödün vermekten de öte, zamana teslim olan 
bir baĢka parçası, eski Safranbolu evinin... “Haremlik-selamlık” geleneğinin 
ilginç bir ürünü olan bu dolaplar, terk edilmiĢ birer eĢya, artık...” (Argos Dergisi, 

Ağustos/1990)  
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► SAFRANBOLU KENDĠNĠ KORUYOR – Gürol SÖZEN 

 “...Ġçimizdeki kuĢku: Acaba Safranbolu nasıl?...OnbeĢ yıl önce gördüğüm 
Safranbolu mu?...Safranboluluların özelliği konukseverlik. Bildiğim, onbeĢ yıldan 
beri bu böyle. Yalan değil, tam anlamıyla baklava ve börekle beslediler bizleri. Ya-
kındıkları ve haklı oldukları Ģey, Safranbolu’daki yabancı yerleĢmesinin giderek 
çoğalması... Korkum, aradığım Safranbolu nerede? Korkumu çoğaltan, meydan-
daki tuğla yığını, demir filizli dükkanlar.... 

 …Bugüne kadar hangi politikacı, hangi yerel yönetim ve hangi yaptırımcı 
bürokrat kesim, bir eski kenti korumak için karar aldı da halk direndi? Aldatmayalım 
kendimizi. Eski dokuyu yok eden “çağdaĢ zorunluluk” ya da önü alınmaz halk değil.  
Safranbolu kendini koruyor. Ya biz onu koruyabilecek miyiz?”  

(Cumhuriyet Gazetesi, 03.09.1990)  

► KENTSEL SĠT KARARLARI – Kızıltan ULUKAVAK 
 
 “Ülkemizdeki doğal ve kültürel değerlerin korunması amacına yönelik 
olarak, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası’nda çeĢitli ku-
ral ve düzenlemeler öngörülmüĢtür. Bunlardan en önemlisi, bölgesel olarak 
oluĢturulan Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kurullarına, korunması gerekli 
kültür varlıklarının tespit ve tescili ile kentsel SĠT alanlarını belirleme yetkisinin 
tanınmıĢ bulunmasıdır.  

      Kentsel SĠT 
kararı alınması ve koru-
nacak taĢınmazların tes-
pit ve tescili sonucunda 
SĠT bölgesindeki mevcut 
yapılaĢma ve görünüm 
tümüyle dondurulmuĢ 
olmaktadır. KuĢkusuz 
tespit ve tescil, korunma-
sı gerekli taĢınmaz kültür 
varlıklarını belgelemek 
açısından gereklidir; an-
cak hemen ardından, 
çevre düzenlemesiyle birlikte kültür varlığının restorasyonunu sağlayacak ön-
lemler alınmadığı için yetersiz kalmaktadır. Mevcut uygulamaya göre koruma 
kararları, sadece yeniden yapılanmayı dondurmanın aracı olmakta; SĠT böl-
gesini viran bir görünümden kurtarma amacına yönelik önlemleri beraberinde 
getirmemektedir... 

 ...Kentsel Sit alanındaki özel mülkiyet konusu eski bir evin onarımı, 
Bölge Koruma Kurulu’nun ilke kararları gereği, sahibini korumadan caydıracak 
boyutlardaki bürokratik iĢlemlere konu olmaktadır. Oysaki Koruma Kurulu, 
sadece koruma amaçlı imar planlarını ivedilikle onaylamakla yetinmeli, bu 
plana göre kentsel SĠT alanındaki yapılaĢmaya ve onarıma iliĢkin görevler, 
gerektiğinde anılan kurulun gözetim ve denetiminde, belediye yetkililerinin de 
içinde bulunduğu yerel örgütlere devredilerek iĢlemler basitleĢtirilmelidir. 
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  SĠT alanında eski bir eve sahip olmanın ve günün gereksinimlerine cevap 
verir yenilikleri içeren onarımı yapılmadan orada  barınmanın, kiĢisel açıdan 
sürekli bir hoĢnutsuzluk nedeni olduğu unutulmamalıdır. Sadece koruma kararı  
alınmıĢ olmakla, taĢınmaz kültür varlıklarına sahip çıkıldığı sanılmaktadır. Oysaki, 
öncelikle bu taĢınmazların sahiplerine sahip çıkılmalı ve kendilerine uygun koĢullar-
da parasal destek sağlanmadıkça, korumanın gerçekleĢmeyeceği  kabullenilmelidir. 

  ...Bu arada en önemlisi, zamanın hep taĢınmaz kültür varlıklarının 
aleyhine çalıĢtığı ve korunduğu sanılan mimarlık değerleri için de artık tehlike 
çanlarının çalmağa baĢladığı bilinmelidir. Gerekli önlemler alınmazsa, bundan 
böyle sanat, kültür, tarih ve mimarlık çevrelerinin, örneğin Safranbolu evleriyle 
övünmesi yerine, kültür mirasımıza, ulusal kimliğimize sahip çıkılmadı diye 
dövünmeleri döneminin baĢlayacağını söylemek bir kehanet sayılmamalıdır.  

  Böyle bir tablo ile karĢılaĢılmaması, özel mülkiyet konusu taĢınmaz 
kültür varlıklarının korunmasında, öncelikle kültürel amaçlı kamu kaynakların-
dan yararlanılmasını zorunlu kılmakta ise de, SĠT bölgesinde, korumanın ge-
rektirdiği tüm finansmanın devletten beklenemeyeceği de bilinmektedir.  Bu 
nedenle, örneğin Safranbolu SĠT alanında, sahipleri ekonomik güçten yoksun, 
bakıma ve onarıma muhtaç çok sayıda ev, özel kiĢi ve kurumların da yardım 
ve ilgisini bekler durumdadır…” (Milliyet Gazetesi, 

09.12.1990) 

► Ressam Cihat BURAK’ın Kaleminden Saf-
ranbolu;  “O GÜZEL ĠNSANLAR O GÜZEL AT-
LARA BĠNDĠLER GĠTTĠLER...” - Cihat BURAK 

  “Safranbolu diye bir kent var... Ġstanbul’u 
yerle bir eden vahĢi Ģehirciliğin, kör baltanın elinden 
nasıl kurtulmuĢ? 2 km uzaklığındaki yazlık Bağ kısmı 
da daha ayakta. Bu inanılmaz mucizenin adı Safran-
bolu. Peki bu güzellik hiçbir Ģeyine dokunulmadan 
ayakta nasıl kalabilmiĢ böyle? Her güzelliğin düĢma-
nı yoz politikacı, cahil Ģehirci nasıl olup da görmemiĢ 
burasını? Buranın yerini gittikten sonra anlamak 
mümkün. Safranbolu Anadolu’nun en zengin kasa-
balarından biriymiĢ. Ben bunları nereden biliyorum; 
çünkü bundan yirmi yıl evvel Prof. Doğan KUBAN 
Safranbolu’ya tam turistik, tam da akademik denile-
meyecek geziler tertiplerdi. Bir ya da iki otobüs dolu-
su mimar, Ģehirci, bahçe mimarı, arkeolog ya da sırf 
bu iĢleri sevenlerden bir kalabalık. Teknik Üniversi-
te’nin önünden otobüse biner, Safranbolu’da karĢıla-
nırdık. Mükemmel bir organizasyonla belediye reisi 
herkesi ikiĢer ikiĢer evlere dağıtır, Safranboluluların 
tadına doyulmayan eĢsiz misafirperverliğinde yirmi 
gün kadar misafir edilirdik. 

   Sevimliler sevimlisi terzi Celal ERKUT’un 
kalabalık ailesine, sonraki seferde Safranbolu’da 
tavuk çiftliği olan Mustafa  ULUÇINAR’ın evinde ko-
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nuk edildik. Hiç bir beĢ yıldızlı otelde bu kadar güzel yaĢanamazdı. Ev sahipleri her 
zaman olaganüstü sevimli olurlardı. ġehir de içindekiler kadar sevimliydi. Bu gidiĢ 
geliĢ arka arkaya devam etti. 

   Mustafa KAVSA’nın evinde salon belli bir yükseklikten sonra tadına 
doyulmaz fresklerle süslüydü. Sezer TANSUĞ’la beraberdik. Getirilen ikram-
lardan fırsat buldukça masanın üstüne serdiğim kağıttaki resmi bitirmeye çalı-
Ģıyor, bir taraftan da resimlerin alt kısımlarının neden olmadığını soruyordum 
ev sahibine. Sonra anlattı, “Bizim hanım” dedi, “bir gün merdiveni dayadı, aldı 
eline fırçayı, resimleri bir güzel sildi”. “Peki bu yukarıda olanları niye silmedi” 
diye sorduğumda “Merdivenle oraya kadar yetiĢebildi” dediydi. O kısa merdi-
veni eğer bulabilseydim iki yanağından öperdim!.. 

...Safranbolu’nun  gönlü gani sevimli insanları, her biri mimarlık dersi 
veren evleriyle tatlı bir rüya gibi gözümün önündedir...Yıllar oldu Safranbo-
lu’ya gitmeyeli... O güzeller güzeli evleri, zamanın keskin diĢleri ne kadar ke-
mirebildi bilemiyorum. Yörük Köyü’nün delisi yaĢıyor mu? Tavanları, duvarları 
nakıĢlı koskoca konaklar hala yerinde mi acaba?...Ġstanbul’da oturuyorlarmıĢ, 
yazları iki aylığına köye konaklarına gelirlermiĢ. O güzel insanlar o güzel atla-
ra binmiĢler, kim bilir nerelere gitmiĢler...” Arkitekt Dergisi, Temmuz/1993, Sayı: 404) 

► SAFRANBOLU’DA  YALNIZLIĞIN  KAYGILARI... – Oktay EKĠNCĠ 

 “...Türkiye’de bir çok kentte , insanların o kentin değerlerine karĢı du-
yarsızlıkları giderek yükselirken , “yanlıĢ restorasyon” bir yana, kültür varlıkla-
rının yıkılıp, yok olmasına bile tepkisiz kalınırken, Safranbolu’da neden tersi 
oluyor?  
  Örneğin, Safranbolu Belediye BaĢkanı Mustafa EREN, neden Ģöyle 
yakınıyor? “Safranbolu’da güzel örnekleri önce devletin ortaya koyması lazım. 
ġimdiye kadar 17 yılda, Safranbolu’da yapılan sadece Kaymakamlar evi ve 
Arasta çarĢısı, Ģu anda da yapılmakta olan bir meydan düzenlemesi var. Biz 
bunları az buluyoruz..” Ya da benzer Ģekilde , Safranbolu’nun eski Belediye 
BaĢkanı, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Kızıltan 
ULUKAVAK, Ģunları neden kendine dert ediniyor? 

  “Birkaç ay önce gazete haberlerinden, Safranbolu evlerinin Ġstanbul’da 
bit pazarına düĢtüğünü, kapısıyla, penceresiyle, dolap ve tavan iĢlemeleriyle 
mimarlık mirasının satıĢa sunulup, alıcı beklediğini de öğrendik. Bu habere ne 
yazık ki, Safranbolu evlerini gelecek kuĢaklara aktarılması ve korunması ge-
rekli mimarlık değeri  kabul  eden çevrelerden hiç bir tepki gelmedi.” 

 ...Safranbolu’da yıllardır, koca bir “kent” korunuyor. Ne, bilmem kaç 
tane eski ev, ne son zamanlarda “zevahiri kurtarmak için” moda olan “bir kaç 
sokak, ne salt camiler, ne salt köĢkler ya da konaklar, ne de salt bazı çeĢme-
ler ve türbelerle” yetiniliyor...Koruma “kent” ölçeğinde yaĢama geçiriliyor; tüm 
evler, sokaklar, meydanlar, anıtlar, arasta, bağlar, bahçeler ve ağaçlar, “bir 
bütün olarak” Safranbolu’yu simgeliyor… 

 ...”Dünya mirası” Safranbolu bugün gerçekten yalnız. Hem de “kurda 
kuĢa” karĢı yalnız. Yıllar önceki o coĢkulu heyetler, o duyarlı gruplar, sanki bu 
kentin yolunu unutmuĢlar. Ne yapıp edip, 18 yıl önceki ilgi ve heyecanı yeni-
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den yükseltmek gerekiyor.  Devletin etkin desteğini sağlamak gerekiyor.  Yok-
sa “Safranbolu’da zaman” duygulu bir belgesele dönüĢecek ve bunca yıllık 
çabalar düĢ kırıklığıyla sonuçlanacak...”  
(Tasarım Dergisi, Eylül 1993, Sayı: 37) 
 
 ► SAFRANBOLU  “DÜNYA MĠRAS LĠSTESĠ”NDE - Prof.Dr. Reha GÜNAY 

 UNESCO’nun Dünya Miras Listesi Komitesi, Aralık ayı içinde Tay-
land’ın Phuket kentinde toplandı. Bu toplantıda Safranbolu’nun “Dünya Miras 
Listesi”ne alınmasına karar verildi.... Safranbolu gerçekten konumu, mimarisi 
ve hatta gelenekleriyle korunmaya, sahip olduğu değerlerin incelenerek açık-
lanmasına değecek ölçüde önemli kentlerimizden biridir. Acaba Dünya Miras 
Listesi’ne alınmasını sağlayabildiğimiz bu kenti her Ģeyden önce biz yeterince 
koruyor muyuz? Yoksa  sadece “Orda bir kent var uzakta, o kent bizin kenti-
mizdir. Bakmasak da yıkmasak da o kent bizim kentimizdir” mi diyoruz?... 

  Safranbolu ile ilgili ne çok iĢ yapılmıĢ denebilir. Ancak korumanın bir 
de öbür yüzüne baktığımızda korumayı temelinden etkileyecek bazı olumsuz-
luklarla karĢılaĢıyoruz. Koruma imar planı ile ifraz Ģartlarında parsel büyüklü-
ğünün 800 metrekareye indirilmesi eski doku içinde yeni yapılaĢmayı artıracak-
tır... Eski geleneksel evlerin yanında yeni yapıların da yer almasıyla Bağlar 
bölgesi hiç de korunmuĢ olmayacaktır...ġehir Ģebeke suyunun yetersizliği 
nedeniyle sulama suyu Ģehir suyuna katılmakta, bu yüzden bahçeleri sulayan 
ark suyu iki yıldır akmamaktadır....Sulama suyu bir kaç yıl daha akmazsa 
bahçeler halkın gözünde değerini kaybedecek ve ifraz edilerek satıĢına yol 
açacaktır. Büyüklüğü nedeniyle geleneksel evlerin bugün kullanımı zordur; 
miras yoluyla sahipleri çoğaldığı için bakım onarım masrafı sorun oluĢturmak-
tadır. 

  ġehir bölgesinde tepelere yapılan çok katlı apartmanlar, kötü bir arka 
görünüm bölgesi yaratmaktadır...Arnavut kaldırımlı yolların sayısı, çoğu kısa 
ve önemsiz sokaklar olmak üzere çok azalmıĢtır. GeniĢletilen yollardan dolayı 
yeni yapılan bahçe duvarları geleneksel dokuya uyumlu değildir....ĠĢte “Dünya 
Miras Listesi”ne giren Safranbolu’nun bugünkü durumu budur. Aynı listeye 
giren diğer SĠT ve yapılarımıza baktığımızda durum daha iyi değildir. Amaç, 
uluslararası bir listeye girmek değil, koruma olmalıdır.” 
 (Cumhuriyet Gazetesi,  10.01.1995) 

► SAFRANBOLU – Mehmet ġevket EYGĠ 

  “...Ġzzet PaĢa vakfına ait çoğu 
yazma kitap koleksiyonunun bir kısmı 
çalınmıĢtı...Vaktiyle Profesör ReĢit Rah-
meti ARAT, bu kütüphane için “Ġstanbul 
dıĢındaki kütüphaneler içinde yazma 
kitap açısından en değerlisidir” hükmünü 
vermiĢmiĢ....Bu kütüphanede Müteferrika 
baskılarının tam bir koleksiyonu mev-
cutmuĢ.... Kapıyı gördüm, üzerinde beĢ 
altı kilit vardı. Hırsızlıktan önce bir kilit varmıĢ... Bir de korunması Belediyeden 
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alınmıĢ, Kaymakamlığa verilmiĢ. Bade harabi’l Basra... Bu kitaplar Süleymaniye 
Kütüphanesi’ne verilmeli.... Ayrıca mutlaka “Safranbolu Ġzzet paĢa Kütüphanesi 
katalogu” da hazırlanıp müstakil  kitap olarak bastırılmalıdır... 

  Köprülü Mehmet PaĢa Camii, 1991’de restore edilmiĢ. Ġçine girince 
aklım baĢından gitti. Hayatım boyunca tamirat veya restorasyon adı altında 
berbat edilmiĢ çok cami gördüm ama bu kadar rezil, pespaye, kötü, felaket, 
bayağı, evlere Ģenlik bir restorasyon hiç görmemiĢtim. Vakıflar Genel Müdür-
lüğü böyle bir iĢi resmen nasıl yaptırabilir? Tamirat bittikten sonra bu iĢ için 
nasıl para ödeyebilir?...Benim dinim, benim vakıflarım, benim camilerim hiç 
kimsenin oyuncağı haline getirilemez. 

 Gelelim Safranbolu’nun ikinci büyük camii olan Ulucami’nin haline...Bu 
cami 1924 mübadelesinden sonra Rumların bize bıraktıkları Hagia Stefanos 
kilisesidir. Biz de camiye çevirmiĢiz; güzel. Fakat bozmaya, çirkinleĢtirmeye 
asla hakkımız yoktur...Benim elimden gelse, caminin içine yapılan beton ilave-
leri, katları, matları hemen yıktırır ve kilise halindeki Ģeklinden çok daha güzel 
bir iç mekan süslemesi ve tanzimi yaptırırım... 

 ...Safranbolu’nun yüksek bir yerinde Sultan Abdülhamid’in bu asrın 
baĢlarında yaptırdığı bir hükümet konağı binası var... 1971’de yakmıĢ-
lar...Hükümet Konağı’nın ana kapısı üzerindeki mermer kitabeyi görünce ka-
nım damarlarımda dondu kaldı. Oradaki Osmanlı armasını maalesef tama-
men kazımıĢlardı. Alttaki kitabede de kazınmıĢ satırlar, kelimeler vardı.... 

 Safranbolu’da bir caminin önünden geçerken Latin harfli bir mermer 
kitabede “Zulmiye Camii” adını okudum, kendi kendime 
“Böyle cami adı olur mu?”dedim. Meğerse, bu mabedin 
ismi Hamidiye Camii iken, Sultan Abdülhamid düĢmanları 
tarafından Zulmiye Camii olarak değiĢtirilmiĢ ve o kitabe 
de, son zamanlarda konmuĢ...  

 Safranbolu eski tarihi dokusu ve mimarlığı aynen 
korunmuĢ nadir Ģehirlerimizden. Fakat bana bu koruma 
biraz ruhsuz ve sun’i (yapay) geldi. Çünkü ev sahiplerin-
den bazıları bundan memnun değillermiĢ. “Ah Ģu koruma 
kalksa da, bunları yıkıp yerlerine beton ucubeler diksek” 
diye hayıflanıyorlarmıĢ. Böyle düĢünen vatandaĢlar olduk-
ça hiç bir Ģey hakkıyla korunmaz...” 
 (Milli Gazete,  19.09.1996) 

► ESĠNTĠLER /  
MÜZESĠ OLMAYAN MÜZEKENT – Zeynep ORAL 

 “Bundan 25 yıl önce gitmiĢtim Safranbolu’ya. Metin 
SÖZEN’in “Safranbolu’yu görmeyen insan, bu ülkede bir 
gözü kör gibidir” demesiyle, iki gözü bile az bulan ben, 
soluğu Safranbolu’da almıĢtım. O zamanlar ... SĠT alanı 
ilan edilmemiĢ, henüz UNESCO’nun “Dünya Miras” listesi-
ne alınmamıĢtı. Ama o güzelim evlerde yaĢayan güzelim 
insanlar koruma bilincine sahipti....Bence bu evlerin en müthiĢ yanı birbirine 
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olan saygıları, sokağa saygıları, doğaya saygıları....Dik yamaçlara kurulmuĢ 
biri ötekine gölge etmiyor. Sanki fotografçıya poz verir gibi sıralanmıĢlar, “beni 
de çek, beni de çek” diyorlar.  

  Gelgelelim demircileri, bakırcıları, dericileri, kalaycıları, çarĢıları, hanları, 
hamamları, camileriyle ve taĢ iĢçiliğinin döktürüldüğü çeĢmeleriyle, çakıl taĢı avlula-
rıyla, kendisi müze niteliğinde olan Safranbolu’nun tek müzesi yok. Evet kimi evleri  
“gezi evi” yaftasını görünce, 750 bin TL karĢılığında geziyorsunuz ama aynı Ģey 
değil. Yalnız mimarisi, yapı sanatıyla değil, tarihiyle, coğrafyasıyla, el sanatlarıyla, 
babadan oğula geçen meslekleriyle yaĢayan bir müze gerekli buraya. 

Ayrıca, bir kültür merkezi, büyük bir toplantı salonu yok. Yatak sayısı kısıtlı. 
Turizme açıldı diyorlar. Pansiyona, otele dönüĢtürülen eski evler, konaklarla  yatak 
sayısı 600 küsur. Oysa burası özellikle kongre turizmine öyle elveriĢli ki (Ankara’ya 
220, Ġstanbul’a 395 Km).  

...Hiç unutmam, 25 yıl önce Safranbolulu Fatma Nine söylemiĢti: “Bi-
zim güzel evlerimizde insan rüya görür. Bir defa torunların yeni evinde kala-
cak oldum, rüyalarım kaçtı. Rüyadan kesildim. Kendi evime döndüm rüyaları-
ma kavuĢtum. Safranbolu’ya gidin, içinde rüya geçen evleri yaĢayın!” (Milliyet 

Gazetesi, 10.12.2000) 

► SAFRANBOLU: KORUMA UYGULAMALARINA BĠR ÖRNEK–Prof.Dr.Doğan KUBAN 

  “...Avrupa Mimari Miras Yılı ilan edilen 1975’te Ġstanbul Teknik Üniver-
sitesi ve Ġlce Belediyesinin iĢbirliğiyle bir koruma kampanyası baĢlatılmıĢtı. 
Ġlçenin yerli bir ailesinden gelen ve kentin tarihine duyarlı olan belediye baĢ-
kanı ile ĠTÜ Mimarlık Fakültesi’nden bir grup mimarlık tarihçisi ve restorasyon 
uzmanı, bir Safranbolu haftası düzenlemiĢti....Bu giriĢim karĢısında alacağı-
mız tepkilerin sonuçlarından çok umutlu değildik. Ġlce halkı üç yıl, birer hafta 
süreyle yaklaĢık 200 kiĢilik mimar, ressam, yazar, idareci-politikacı ve aydın 
grubunu kendi evlerinde misafir etti. Bu süre içinde konuĢmalar, açık oturum-
lar, dia gösterileri, fotoğraf sergileri, folklor gösterileri düzenlendi....Bu giriĢim 
vermek istediğimiz mesajı yöre halkının baĢlangıçta ummadığımız oranda 
almasını sağladı.  

  Bu mesaj, sonunda sorumlu idarecilere ve politikacılara da ulaĢtı. Saf-
ranbolu kent merkezi bir bütün olarak Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından ko-
runması gerekli bir tarihi sit alanı ilan edildi...Böylelikle Safranbolu, Türkiye’nin 
korunan en ünlü kenti oldu ve geleneksel Türk yerleĢmelerinin simgesi haline 
geldi. Sonunda, Ģehir plancısı Ġsmet OKYAY ile birlikte yaptığımız koruma 
planı ve Ġsmet OKYAY’ın bunu izleyen planı onaylandı... Safranbolu bugüne 
bozulmamıĢ bir belge, hala yaĢayan bir anıt olarak ulaĢmıĢtı. YerleĢmeyi tek 
bir anıt gibi düĢünerek, var olanın en az müdahaleyle korunmasını önermemiz 
gerekiyordu...”  
 (Türkiye’de Kentsel Koruma , Kent Tarihleri ve Koruma Yöntemleri, Tarih Vakfı Yurt 
Yayınları : 116, Haziran/2001, Sayfa:188-203)  

► SAFRANBOLU’DA “ĠLK YILLAR” – Oktay EKĠNCĠ 

     “UNESCO’nun 1994’teki “Dünya Mirası” kararından yıllar önce “korumanın 
baĢkenti” olmaya adaylığını koyan Safranbolu’da geçen ġeker Bayramı’nda 
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“boĢ oda” bile yoktu.  Mezarlık Tepesi’nden kente baktığımızda yakın geçmiĢ-
teki “hüzünlü sessizliği” anımsadık. Artık, o terk edilmiĢ ve bacaları bile tütme-
yen tarihi çarĢı merkezinin yerini, insan, müzik ve araba seslerinin dağlarda 
yankılandığı cıvıl cıvıl bir “turizm kenti” almıĢ. Bu mutlu geliĢmeyi, Bağlar’daki 
geleneksel evlerinde kaldığımız Yücel NAKĠPOĞLU’yla konuĢurken ödül al-
mıĢ böreklerini unutamayacağımız Fatma NAKĠPOĞLU dedi ki; “Her Ģeyi Kı-
zıltan ULUKAVAK’la Metin SÖZEN’ler baĢlattılar...”  

 Ardından, çayın yanında bir kitap; “Türkiye’de Mimarlık Değerlerinin 
Korunmasında Ġlk Adımlar”...Kaymakamlık Hizmet Birliği’nin yayını olarak yeni 
basılmıĢ ve Safranbolu’da “korumanın baĢladığı” 1975-1980 yıllarına ait he-
men tüm belgeleri , aynı sürecin emektarlarından Aytekin KUġ derlemiĢ...” 
(Cumhuriyet, 18.12.2003) 

► TÜRKĠYE’NĠN AYDINLIK YÜZÜ – Zeynep ORAL 

  Safranbolu’daydım. Tarihi Kentler Birliği’nin (TKB) “Safranbolu BuluĢ-
ması”nda... BuluĢmaya ev sahipliği yapan Safranbolu’da baĢlamıĢtı her Ģey. 
Neredeyse 30 yıl önce... Ve Safranbolu’da yeĢeren “koruma” olgusunu taa o 
zamanlar en çok gazetelerine taĢıyan Oktay AKBAL ve ben “ilk adımları”, 
anımsamak, anımsatmak üzere bu toplantıya çağrılıydık....Nasıl unutabilirim 
Kızıltan ULUKAVAK’ın Belediye BaĢkanlığı yaptığı (1975-80) dönemini! Gele-
neksel evleri terk edince rüya görmekten kesilenleri; kömür, odun ateĢi yerine 
gazla piĢen böreğin tadının kaçtığını...Nasıl unuturum insan kaynağının güç 
seferberliğini; Ġstanbul Teknik Üniversitesi’nin çabalarını, evlerin korunmasın-
dan sokağın, dokunun, havzanın korunmasına geçiĢi; “Evlerin içi sizin, dıĢı 
hepimizin” sloganını... 

  Bugün Safranbolu; kıvanç, övünç nedeni. Çünkü belleğine sahip çıktı. 
Gelecek için geçmiĢe sahip çıkılmakla, Safranbolu’dan yola çıkılmıĢtı. Bugün 
Türkiye’de 3216 belediyeden 130’u Tarihi Kentler Birliği üyesi. Tümü aynı ça-
ba içinde....Bugün 130 kent, yarın 430, 830 kent... Neden olmasın... Safran-
bolu BuluĢması’nda ben Türkiye’nin aydınlık yüzünü gördüm. Ġçimde bir umut, 

bir umut...(Cumhuriyet Gazetesi, 25.01.2004) 

► AHġAPLA ÖRÜLÜ  DÜNYA MĠRASI 
 BĠR MÜZE KENT SAFRANBOLU, Hayri 

ARSLAN 

 “...1976’ya kadar akıp geçen zaman 
çok Ģey götürür Safranbolu’dan. Ancak daha 
sonraki yıllar, bu müze kentten hiç bir Ģey 
koparamaz. Dönemin Belediye baĢkanı Kızıl-
tan ULUKAVAK’ın önerisi üzerine Safranbolu 
Belediye Meclisi’nin 12 Haziran 1975’te aldı-
ğı bir kararla Safranbolu’daki tarihi yapılar 
“koruma altına” alınır. 90’lı yılların baĢında 
filizlenmeğe baĢlayan turizm tohumları 
1993’te hızla yeĢermeğe baĢlar. 
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  Yerel yönetimin desteğiyle yöre insanları yaĢadıkları tarihi evleri, yerli 
ve yabancı turistlere konuk evi, pansiyon olarak açar. 

 Bu sayede Safranbolu, büyük Ģehirlerdeki tur operatörlerinin ilgisini 
çekmeği baĢarır. Ve artık yöre halkı hızla turizme yönelir, Safranbolu ve Bağ-
lar bölgesindeki tarihi konaklar restore edilmeye baĢlar. Safranbolu objektifle-
re çok iyi pozlar verir...ġimdilerde Safranbolu’da yatak kapasitesi bin 500’ün 
üstünde. 2004’te Safranbolu’da konaklayan yerli ve yabancı turist sayısı 92 
bini buldu...” (Cumhuriyet Gazetesi, Gezi eki, 2-15 Kasım 2005, sayı: 15) 

► SON  OLARAK  ÇĠZGĠLERLE SAFRANBOLU GERÇEĞĠ : Haslet SOYÖZ 

 
                                                                                         (Milliyet Gazetesi, 19.05.1999) 

 Safranbolu hakkında yurt içinde ve dışında tanınmasında ve nihayet 
UNESCO’nun, “Dünya Miras Listesi”ne alınma sürecinde, yukarda bir bölü-
müne yer verilen  “düĢünenlerin düĢünceleri”nden derlenen görüşler, önemli 
katkılar sağladı.  

  O günleri yaşayan ileriki yılların dedeleri, zaman içinde, ebedi aleme 
göçerek bir bir azalmakta… Bu nedenle yazılanların tümü, aşağıdaki söylem 
gereğince, torunlar içindir. 

 

      

     Dedeler,  olayları  yaĢarlar;  
     Torunlar kitaplardan okurlar 

 


