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28 
PROF.DR. DOĞAN KUBAN’IN  

SAFRANBOLU’YLA  ĠLGĠLĠ GÖRÜġLERĠ 
 

 1975, 1976 ve 1977 yıllarında Safranbolu‟da düzenlenen Mimarlık Değer-
leri ve Folkloru Haftaları sırasında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 
Dekanı ve Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü‟nün (MTRE) Başkanı olan 
Sayın Prof.Dr. Doğan KUBAN, Safranbolu için büyük yararlar sağlayan, hiç unu-
tulmayacak çok değerli bir bilim adamıdır.  

 Avrupa Konseyi‟nin öngördüğü 1975  Avrupa Miras Yılı kutlamaları için 
Safranbolu‟yu öngörmüş bulunmakla ve Üniversite ile Safranbolu Belediyesi‟nin 
işbirliğiyle Safranbolu Haftalarının düzenlenmesine önayak olmakla, Safranbo-
lu‟nun kültürel değerlerinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasındaki 
katkılarıyla Safranboluluların gönlünde taht kurmuştur. 

 Sayın KUBAN sadece bir mimarlık hocası, sadece sanat tarihçisi  ve mi-
marlık tarihi uzmanı değildir; aynı zamanda ülkemizin en önde gelen düşünce 
adamlarından biridir. Her hafta Cuma günleri,Cumhuriyet Gazetesi‟nin Bilim ve 
Teknoloji ekinde yer alan yazılarıyla, sosyal, kültürel ve  tarihsel konularda oku-
yucularını aydınlatmakta ve ufuklarını genişletmektedir. 

 Geçmiş yıllarda söz konusu yazılarından ikisini Safranbolu‟ya ayırmıştır. 
Biri, ”Bir Uygarlık Göstergesi: Safranbolu”; diğeri ”Osmanlı Kent Kültürünün En 
Yaşamsal İmgesi: Safranbolu” başlıklı bu iki yazısına aşağıda bütünüyle yer ve-
rilmektedir. Her iki yazı, daha sonra Cumhuriyet Kitapları arasında yayınlanan 
Sayın Prof.Dr.Doğan KUBAN‟ın kitaplarında da yer almıştır. 

► Bir uygarlık göstergesi: Safranbolu                                                                                                                                                                                                    

 
Doğan KUBAN-Cumhuriyet Bilim Teknoloji Dergisi (26.06.2009, Sayı: 1162) 

“1975 dünyada „Tarihi Mirasın Korunması‟ yılı ilan edilmişti. Aynı yılın 
ağustos ayında Türkiye‟de en büyük halk katılımıyla yapılan Safranbolu haftaları 
başladı. 1975, 1976, 1977‟de her yıl bir hafta bu aydınlanma ve bilinçlenme olayı 
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sürdürüldü. 1994 yılında Safranbolu dünya mirası listelerine Türk kenti olarak 
girdi. Oraya gidin. Ve ona sahip çıkın. Tarihin üretip miras bıraktığı şeylerdeki 
ortaklık kadar hiçbir şey bir toplumun kişilerini birbirleriyle kardeş yapamaz. İn-
sanları birbirlerine düşüren ve çağdaş kargaşayı yaratanları işlevsiz bırakacak en 
güzel yöntem tarihin bıraktıklarına birleştiren miras gibi bakmasını öğrenmektir. 

Bu Cumhuriyet tarihinin çağdaş uygarlık bağlamında halk katılımı ile sağ-
lanan en büyük sosyal atılımı sayılabilir. Safranbolu bugün Türkiye‟nin en iyi ko-
runmuş kentidir. Türkiye‟de tarihi kent koruma çabalarının en gözde olanı ve 
olumlu sonuç verenidir. Ve kendi halkının önayak olduğu bir çağdaşlaşma olgu-
sunun en gönendirici örneğidir.  

Geçenlerde Safranbolu‟ya gittim. Tarihi Safranbolu yaşıyordu. Tarihi Saf-
ranbolu Türkiye‟nin en önemli tarihi kentlerinden bin kat daha iyi korunmuştu. Ve 
Türkiye‟yi ziyarete gelen bütün yabancılar Safranbolu diye bir kenti tanıyorlardı. 
Halk tarih bilincinin bir küçük kenti ekonomik olarak yaşatacağını öğrenmişti. 
Safranbolulular bu çabalarının olumlu sonuçlarını görmüş ve sürdürüyorlardı. 
Safranbolu‟da çağdaş aydınlık insanların, politik düşünce ve kavgalar üstünde, 
ortak olarak sahip çıktıkları bir kent mirası bilinci oluşmuştu. Ve bunları kültür 
alanında taçlandıran bir güzel sanatlar fakültesi kurulmuştu. 

Safranbolu‟da Türkiye‟de eskiden tanıdığım, yaşadığım hiçbir kentte kâbil 
olmayacak bir duruluk içinde yıkandım. Tarihin çağdaşlaşmayı sağlayan araçlar-
dan biri olabileceğini kanıtlanmış olarak görüp büyük bir mutluluk duydum.  

  Bir tarihi kentin koruma çabasının ve bunun başarısının bir öncü sosyal 
çağdaşlaşma olgusu olduğunu düşündüm. O günlerde Safranbolu insanının kat-
kısı ile gerçekleşen bu çabayı ve ürününü kamuoyuna yeni çabaları teşvik edici 
bir örnek olarak sunmak gereğini duydum.  

KIZILTAN ULUKAVAK 

1975-77 arasında Safranbolu halkı her yıl 200-250 tarihçi, sanat tarihçisi, 
mimar, ressam, heykeltıraş, fotoğrafçı, politikacı, yazar, gazeteci, film yapıcısı 
Türk aydınını kendi evlerinde yılda bir hafta misafir ettiler. O zaman Türkiye‟nin 
en büyük aydın belediye başkanı olarak tanıdığım Kızıltan Ulukavak bu toplum-
sal hareketin başını çekti. Kasaba halkını örgütledi. Ve Türkiye‟de şimdiye kadar 
hiçbir kent ve kasabada olmayan bir tarihi kent koruma olgusunu gerçekleştiren 
yolu açtı. Ona ve bütün Safranbolululara ve Safranbolu‟nun korunmasına ufak ve 
büyük katkısı olan herkese selam olsun. Bu ülke kültürü hepsine teşekkür borç-
ludur. Bu olay Türkiye‟de başka hiçbir kent ve kasabada gerçekleşmediği için 
Cumhuriyet tarihinin en yalın ve başarılı sosyal katılım, bilinçlenme hareketi ola-
rak incelenmelidir.  

Tarihi çevre koruma bir yasa sorunu değildir; bir kültürel tavırdır. Avrupa 
toplumları kentlerinin tarihi yapısını yasalardan önce de koruyorlardı. Türkiye‟de 
ise yasa da olsa koruyamadığımızı ya da korumakta zorlandığımızı gördük. Baş-
ta İstanbul olmak üzere ünlü tarihi kentlerin durumu belli.  

Dünyanın II. Dünya Savaşı‟ndan sonra bilinçli olarak örgütlediği savaşta, 
gelişmiş ülkelerle birlikte kentlerin, tarihi, fiziksel varlığının korunmasının bir uy-
garlık birikimi olduğunu öğrendik. Bütün uygar insanlar bunun ulusal kimliğin 
öğelerinden biri olduğu yolunda da bilinçlendirdiler. Türkiye bu bilinçlenmeye 
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ulaşmakta zorluk çeken bir toplumdur. Onun için Safranbolu olayı bir yerel katı-
lım mucizesidir.  

Kuşkusuz Safranbolu gerçekten kültür düzeyi yüksek insanlar yetiştiren 
özellikli bir yöre idi. Yine de bir bilinçlenme süreci, bir sahip çıkma süreci, bunun 
sürdürülmesi ve sonuçlandırılması gibi aşamalarda, Safranbolu bütün Türkiye‟nin 
hastalığı olan toprak yağmasına direnebilen bir kamuoyu yaratabilen tek kent 
oldu.  Bugün kent kültür turizmi ya da tarihi özgün varlık turizmi denilebilecek bir 
etkinlik ile kendine bir geçim olanağı sağlamıştır.  

UYGARLIĞIN GÖSTERĠ ALANLARI 

  Uygarlık uzun zamanları içeren bir süreçtir. Avrupa‟da iyi korunmuş kent 
sayısı saymakla bitmez. Parma, Floransa, Toledo, Aix-en-Provence, Dubrovnik, 
Carcassonne, Venedik anımsandığı zaman insanı duygulandıran uygarlık göste-
rileridir. Bunlara biz sadece Safranbolu‟yu kattık. Önemli olan bu niteliğin ünlü 
anıtlarla değil, kentin konutları ve dokusu ile kazanılmış oluşudur. Bu ülkelerde 
bizden çok teknoloji, bizden iyi öğretim, bizden fazla zenginlik var. O toplumlar 
bu eski konutlarda yaşamanın bir konfor sıkıntısı değil, bir kültürel ayrıcalık nite-
liği olduğunu nasılsa öğrenmişler. Amerika‟nın birkaç yüz yıllık tarihinde bile biz-
den çok korunmuş kent var. 

Cenevre‟de ya da Basel‟de bu zengin insanların bu evlerde nasıl yaşadık-
larına şaşarsınız. Paris‟in Londra‟nın eski mahallelerinde zenginler oturur. Türk 
halkının para kazanıp burjuvalaşan bölümü böyle bir bilince sahip olamadı.  

Orta İngiltere‟nin bazı kentlerinin tarihi merkezlerinde bazen bir tane bile 
yeni bina görmezsiniz. Bizim zenginlerimiz Süleymaniye‟de eski bir evde otur-
maz. Bu mahalleleri İstanbul‟la ilgisi olmayan fakir köylülere bıraktılar.  

Kuşkusuz Avrupalının koruma bilinci başka kültür olaylarıyla paralel yü-
rümüştür. İngiliz Shakespeare‟i, Alman Goethe‟yi, Fransız Montaigne‟i, İtalyan 
Dante‟yi yaşamının bir boyutu yapmıştır. Bizim en okumuşumuz Yunus, Fuzuli ya 
da Mehmet Akif ve Fikret‟i neredeyse unutmuştur. 

Safranbolu‟da ilginç bir olay başıma geldi. Sabah ezanında nasıl olduysa 
bir aralık sadece bir müezzinin ezan sesi geldi. Öteki müezzinler hoparlörlerini 
henüz açmamışlardı. O zaman kendimi eskiden olduğu gibi Boğaziçi‟nde karşı 
sahilde Bebek Camisi imamının sesini dinlermiş gibi hissettim. Sanki bu hoparlör 
sesi değil, insan sesiydi. Ve yüzlerce, binlerce yıllık bir kültür gösterisi idi. Ve 
Safranbolu‟ya da uyuyordu. Yeniden çocukluğumu yaşadım. Ve yaşım kadar 
büyüdüm. Tarih genelde öyle bir boyuttur.  

Biz kuşkusuz 21. yüzyıl insanıyız. İstesek de istemesek de 2009 yılında 
yaşayacağız. Ama tarihin bizimle birlikte yaşamasına izin verirsek varlığımız da o 
kadar artar. 21. yüzyılın cüceleri olmayız.  

Safranbolu‟yu korunmuş olarak görünce onunla birlikte, sadece bir koru-
ma uzmanı ve tarihçi olarak değil, bu geçmişin anısını yaşatabilen uygar bir top-
lum üyesi olarak kıvanç duydum. Ve Safranbolu insanlarına ortak bir varlığı pay-
laşan kardeşler olarak sevgi duydum. 
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Sevgili okuyucular, 

Türkiye‟de hiçbir kent, bir mimarı, bir tarihçiyi ve bir korumacıyı Safranbo-
lu‟yu görmek kadar heyecanlandıramaz. Oraya gidin. Ve ona sahip çıkın. Tarihin 
üretip miras bıraktığı şeylerdeki ortaklık kadar hiçbir şey bir toplumun kişilerini 
birbirleriyle kardeş yapamaz. İnsanları birbirlerine düşüren ve çağdaş kargaşayı 
yaratanları işlevsiz bırakacak en güzel yöntem tarihin bıraktıklarına birleştiren 
miras olarak bakmasını öğrenmektir. Bu edilgen bir öğreti değil etkin (aktif) bir 
öğrenme çabasıdır.”  

(Doğan KUBAN’ın bu yazısı, Mayıs/2013’te  Cumhuriyet Kitapları’nca 2. 
baskısı yapılan “Çağdaş Bir Gelecek İçin Türkiye’nin Bağımsızlık Savaşı” adlı kita-
bın, 36. sayfasında da yer almış bulunmaktadır) 
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Prof.Dr.Doğan KUBAN 

 
Doğan  KUBAN-Cumhuriyet Bilim Teknoloji Dergisi (04 Mayıs 2012 Sayı: 1311) 

► Osmanlı Kent Kültürünün En Büyük Ya-
Ģamsal Ġmgesi: Safranbolu 

“Safranbolu Osmanlı taşra kültürünün ve yaşamının günümüze kalan en 
önemli kent ve fiziksel çevre imgesidir. Türk toplumunun İstanbul dışındaki ya-
şamını konutları, çarşısı, camileri, hamamları ve büyük hanı ile bu küçük kentten 
daha iyi anlatan hiçbir kent kalmamıştır. 

 Bundan yarım yüzyıl önce Türkiye‟nin çok sayıda kenti ve kasabası bü-
tün yerel tarihi özelliklerini koruyorlardı. Mardin‟den İzmir‟e, Erzurum‟dan Muğ-
la‟ya, fiziksel ortamın insani boyutunu yansıtan dokuları, evleri, bahçeleri, sokak-
ları, çeşmeleri, ürünleri, geleneksel yapı teknikleri, yaşamsal, töresel gelenekle-
riyle geçmişi temsil ediyorlardı. Bunu yok etmenin bir çağdaşlık gösterisi olduğu-
nu sanan hükümetlerin politikaları bu mirası yok etti. Oysa o tarihi çekirdekler 
etrafında onların bazen yüzlerce katı büyüklüğünde yerleşmeler oluştu. O güzel 
kentlerimizin tarihi çekirdeklerini koruyabilirdik.  
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Günümüz insanın güncel yaşamında tarihe sevgi ve anlayışla bakan hiç-
bir eğilim yok. Türk kentlerinin tarihi karakterlerinin yok olması kötü bir 
modernizm anlayışının yüzeysel kopyacılığını yansıtır. Son 50 yıllık politik karga-
şa ve toprak spekülasyonu döneminde tarihi kentlerimiz kimliklerini kaybettiler. 
Safranbolu geçmişe açılan tek pencere olarak ayakta kaldı. 

Bu mutluluk verici olgu Türkiye‟deki akademik çevrelerin ve küçük bir en-
telektüel azınlığın o sırada Batılı kamuoyunda önem kazanan, basına ve yayın-
larda vurgulanan, UNESCO ve ICOMOS gibi uluslararası kurumlarca destekle-
nen zenginleşmiş bir tarih vizyonunun Türkiye‟ye yansımasıydı. 1975 Dünya Ta-
rihi Mirası Yılı (World Heritage Year) ilan edildi. Gayrimenkul Anıtlar Yüksek Ku-
rulu Safranbolu‟yu bütünüyle korunacak bir kent olarak tescil etti. 

Amsterdam‟daki Uluslararası toplantı‟da Türkiye‟nin büyük anıtları ve ar-
keolojik sitleriyle birlikte Safranbolu kenti Türkiye‟nin korunan tarihi değerlerinden 
biri olarak dünya kamuoyuna duyuruldu.  

ANADOLU UYANIġI 

O dönemde Safranbolu Belediyesi, Safranbolu‟nun aydınları ve Safranbo-
lu halkı kentlerinin Osmanlı tarihinin en önemli miraslarından biri olduğunun bilin-
cine vardılar. Bu bir Anadolu uyanışı idi. Bunun sağlanması özel bir işbirliği bağ-
lamında gelişti. Safranbolu Belediyesi ve İTÜ Mimarlık Tarihi ve Restorasyon 
Enstitüsü ortak bir program hazırladılar. Bu birkaç yıl sürecek olan Safranbolu 
Haftaları programı idi.  

Her yıl bir hafta Safranbolular Türkiye‟nin dört bir tarafından gelen üniver-
site hocaları, sanatçılar, politikacılar, yazarlar, mimarlar ve aydınları evlerinde 
konuk olarak ağırladılar. Olasılıkla o zamana kadar hiçbir benzer yerel halk ve 
kentli aydın bu kadar güzel ve içtenlikli bir ortamda yan yana gelmemişlerdi. Ka-
nımca bu Cumhuriyet tarihinin en görkemli kültür buluşmalarında biriydi. Misafir-
perver Safranbolu halkı gerçekten güzel bir halktı. Bu haftalar birkaç yıl sürdü. 
Sergiler, seminerler, konferanslar, ziyafetler, tartışmalar bu küçük Anadolu kasa-
basını entelektüel bir aydınlanmanın odağı yaptı. Bugün Safranbolu‟nun Dünya 
tarihi mirası olarak var oluşu o büyük aydınlanma etkinliğinin sonucudur.  

Oraya gelen bütün aydınlar kente hayran kalsalar bile Safranbolu‟nun 
kurtulabileceğine inanmıyordu. Fakat Safranbolu‟da bir şey kanıtlandı. Belki ay-
dınlarca yapılacak bir ön hazırlık gerekliydi. Fakat bir kültürel etkinliğin tepeden 
inme bir hükümet buyruğu ile değil, halkın inanması ve katkısı ile gerçekleşmesi-
nin çok daha verimli olacağını gördük. Üniversite‟nin bilimsel ve tarihsel içeriğini 
saptadığı, Safranbolu halkının da gönüllerini, kalplerini ve misafirperverliklerini 
cömertçe ortaya koyduğu yıllarca süren bu haftalık toplantılar büyük ve aydınlık 
bir Anadolu şenliği olarak kentin ve Türkiye‟nin tarihine kuşkusuz geçecektir.  

Safranbolu etkinlikleri kentlere yağmalanacak toprak ve yıkılıp yeniden 
yapılması gereken köhne yapılar olarak bakan bir anlayıştan bir toplumsal kültür 
mirası olarak görmeye dönüşen bir anlayışa yol açan bir kültür atılımıydı.  

SAFRANBOLULUNUN ÖRNEK DAVRANIġI 

 Ne yazık ki bu uygar ve sağlıklı anlayış Türk kamuoyuna ve dolayısıyla 
sorumlulara yeterince yansımadı. Aradan 35 yıl geçtikten sonra o toplantıların, 
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yerel halkla bir araya gelmenin ve halkın sorularını yanıtlamanın toplumsal gör-
kemini ve heyecanını anlatmak olanaksızdır.  

Fakat halk katılmasaydı hiçbir şey olamazdı. Safranbolulular eski harap 
evlerinin yerine bir apartman yapma hayalini bir kültür mirasını koruma tutkusuna 
nasıl dönüştürebildiler? Bazı ekonomi hocalarının bunun olanaksızlığını söyledik-
lerini anımsıyorum. O uzmanlar o günkü kaderine terkedilmiş Safranbolu‟dan 
çarşıları yılın yarısı boyunca tam verimle çalışan bugünkü kenti hayal edemiyor-
lardı. Fakat bu gün o kent var. Ve daha verimli olacağı da kesin. İstanbul da dahil 
hiçbir Türk kenti böyle bir vizyona evet diyemedi. Paranın tanrılaştırıldığı bir or-
tamda Safranboluluların davranışı destansı bir özveri, bir tür kahramanlık niteliği 
taşıyordu.  

Halkın desteklediği bu koruma olgusu ivmesini yitirmeden devam etti. Bu 
süreç bize bugünkü tarihi hazineyi hediye etti. Korunmuş tarihi çekirdeği, 42 000 
nüfusu, uluslararası tarihi sit statüsü ve %30 gelirini turizmden elde eden eko-
nomisi ile Safranbolu iç acıcı ve çok önemli bir Osmanlı kültür mirasıdır.  

İmparatorluk merkezindeki büyük anıtları ya da arkeolojik sitleri korumak, 
bu günkü koşullarda, sadece bir politik irade ve örgütlenme sorunudur. Türkiye 
„Ben tarihte de vardım‟ demek için Divriği Ulucamisini, Selimiye‟yi ya da Efesos‟u 
korumak zorundadır. Fakat toprak yağmasının doğal felaket düzeyine ulaştığı bir 
ortamda bir kenti korumak ve yaşatmak büyük bir uygarlık gösterisidir.  

Safranbolu bir Parma, Floransa, Salzburg ya da bir Carcassonne değil. 
Fakat 17 yüzyıldan bu yana bir Anadolu ticaret kenti karakterini koruyan bir kent . 
Büyük kiliseleri, sarayları ve heykelli meydanları yok. Fakat bu dar ve geometri-
den yoksun sokaklar, çıkmalar, pencereler, yeşil bahçeler içinde, alçak gönüllü 
boyutlarla inşa edilmiş evler bugün insanlığın yitirdiği bir iç dengeyi, bir yetinme 
duygusunu ve Müslümanlara özgü bir insancıl uygarlığı temsil ediyorlar. 

Batı uygarlığının insanın geleceğini maddi başarı ve çatışmalarla sapta-
dığı yeni dünya düzeninde Safranbolu tarihte kalmış bir yaşam kültürünü yansıtı-
yor. Yine de dünyada on milyonlarca insan Safranbolu evi gibi bir konut tasarı-
mına yüksek bir beton apartmandan çok daha insani ve ve üstün bir uygarlık 
gösterisi olarak bakıyor. Bugünün insanı bu ortamda yaşayan insanların ruh hal-
lerini kuşkusuz hayal edemez. Fakat burayı görmeye gelen insanlarda bu çevre-
nin olumlu bir empati yarattığını görmek çok kolay.  

21. yüzyılın insanları burada beton apartmanlarda olmayan bir şeylerin 
yaşadığını görüyorlar. Safranbolu tarihe özenen politik sloganlardan binlerce kat 
daha güçlü olarak geçmişin hâlâ geçerli estetik ve yaşamsal boyutlarının varlığını 
bugünün insanına anımsatıyor. Safranbolu tarihimizi aydınlatan estetik ve antro-
polojik ve bir daha olmayacak bir belgedir. Bizim için en büyük dilek bu nitelikle-
rin turistik kazanç hastalığı ile yozlaşmamasıdır. Safranbolu olağanüstü bir kültür 
merkezi olabilir.  

Her tür sanatsal ve bilimsel etkinlik için üs olabilecek bir coğrafi konum-
dadır. Konutların bazıları bu görevleri üstlenecek şekilde düzenlenebilir. Kentin 
bütünlüğünü koruması için araç trafiği sınırlandırılmak ve kenti özgün yaşamın-
daki gibi bir yaya alanı olarak düşünmek koruma‟nın gerekliliklerinden biridir.  
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Bu duygusal yazıyı bir proje önerisine çevirmek istemiyorum. Fakat Tarih 
Müzesi Safranbolu‟nun çekici varlığı, yörenin çok zengin doğa turizmi olanakları, 
Bartın Çayı üzerinden Amasra‟ya uzanacak gezi programları olanakları bölgenin 
zengin bir ekonomik düzeye ulaşmasını sağlayacak göz alıcı potansiyellerdir.” 

 (Doğan KUBAN bu yazısına, Kasım/2013’te Cumhuriyet Kitapları’nca yayımlanan 
”Kendini Öğrenemeyen Toplum” adlı kitabın 217. sayfasında da yer vermiĢtir) 

 

Sayın KUBAN!ın yukarıdaki iki yazısı, Safranbolu kent yönetimi ve Saf-
ranbolu halkı için hazırlanmış; iş aleminde kullanılan deyimle bir “bonservis” ya 
da bürokrasi dilindeki “teskiye” değerinde övünç ve kıvanç belgeleri niteliğindedir. 
Her iki yazıdan alınan aşağıdaki  birer tümce ise, yazılanların özetidir. 

Türkiye’de hiçbir kent, bir mimarı, bir tarihçiyi ve bir korumacıyı       
Safranbolu’yu görmek kadar heyecanlandıramaz.  (Prof.Dr.Doğan KUBAN) 

 

Kanımca “Safranbolu Haftaları”, Cumhuriyet tarihinin en görkemli        
kültür buluĢmalarından biriydi.                            (Prof.Dr.Doğan KUBAN 

 


