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KIZILTAN   ULUKAVAK 

(Özgeçmişi) 

 

  Kızıltan ULUKAVAK, Safranbolu 1937 doğumludur. Zonguldak M.Çelikel 
Lisesi 1955, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1959 
ve Ankara Üniversitesi  Hukuk Fakültesi 1967 yılı mezu-
nudur. 1960’lı yıllarda Ziraat Yüksek Mühendisi olarak 
çalışmış; Tarım Bakanlığı Müfettişliği görevinde bulun-
muştur. 

 1970–1980 yılları arasında Safranbolu’da avu-
katlık ve iki dönem Belediye Başkanlığı yapmış; Beledi-
ye Başkanlığı sırasında,  özellikle Safranbolu’nun tarih-
sel ve kültürel değerlerinin Türk ve Dünya kamuoyuna 
tanıtılarak,  koruma altına alınması konusundaki karar 
ve uygulamaları gerçekleştirmiştir. 12 Eylül 1980 hare-
katıyla tüm siyasal nitelikli kişilerin görevlerine son ve-
rilmesi nedeniyle Belediye Başkanlığından ayrılmış ve 
kısa bir süre sonra Başbakanlık Yüksek Denetleme Ku-
rulu’na atanmıştır.  

 Bu Kurul’da Denetçi, Başdenetçi, Hukuk Danışmanı, Kurul Üyesi, Başkan 
Vekili ve Başkan olarak 22 yıl çalışmış ve Kurul Başkanı iken, 2002 yılında yaş 
haddinden emekliye ayrılmıştır. 

   Emekliliği sırasında,“Safranbolu’da Bir Zaman; Bir Başkan (1974-1980)” ve 
“Bir Safranbolulunun Penceresinden Safranbolu (Gözlemler–Derlemeler–Denemeler)” 
adlı kitaplarını yazmıştır.  

  Ayrıca, Kızıltan ULUKAVAK’ın Safranbolu hakkındaki görüş ve değerlen-
dirmelerinin yer aldığı, “Safranbolu - Korumada 40. Yıl, 40 Söyleşi (1975 öncesi ve 

sonrası)” adlı, Aytekin KUŞ’la yaptığı söyleşileri içeren bir  kitabı da, 2015 yılında  
Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı tarafından yayımlanmıştır. 

 Bu arada Karabük Üniversitesi’nce Kızıltan ULUKAVAK’a,  Safranbo-
lu’nun tanıtılıp koruma altına alınması ve Türkiye’deki diğer tarihi kentlerin de 
korunması yolunda  örnek oluşturması nedeniyle “Mimarlık Alanında Tarihi 
Çevrede Koruma Dalı’nda”,  2010 yılında “Onursal Doktora” belgesi verilmesi 
de uygun bulunmuştur.  

 Eşi ev hanımıdır. İki kızından doktor olan büyüğü Ankara Gazi Üniversite-
si Tıp Fakültesi’nde, mimar olan küçüğü de Ankara Çankaya Üniversitesi Mimar-
lık Fakültesi’nde öğretim üyesidir. 
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“BİR SAFRANBOLULUNUN PENCERESİNDEN SAFRANBOLU” 
KİTABIN 1. BASKISINDAN  KİMİ  YANKILAR 

                                         ********** 

“… Latince söylenmiş olan “Yazılı olan kalır” sö-
zünün ne derece doğru olduğuna bir kez daha tanık ol-
dum…Yazdıklarınızı belgelendiriyorsunuz…Aralarında 
tutarsızlık olan bilgilerin tarafınızdan tartışılması ve sonun-
da “İşte doğrusu budur” demek yerine… “daha derinlikli 

incelemelerin bu konuda çalışan bilim adamları tarafından yapılması uygun 
olur” tavrınız övülmeye değerdir… Okuduklarım eskiyi anımsamama ve duy-
gulanmama neden oldu…Baskısı ve cildi harika olan eserinizi kendi olanakla-
rınızla bastırdığınızı ve karşılıksız olarak dağıttığınızı söylemeden geçemeye-
ceğim.  Bu özveriniz ile “Safranbolu’ya değer” dediğinizi işitir gibiyim…”  
 (ÖSYM eski Başkanı Sayın Dr. Fethi TOKER’in 30.10.2007 tarihli mektubundan) 

*********** 

 “…Kızıltan ULUKAVAK muhteşem bir yapıt daha hazırla-
mış. “Bir Safranbolulunun Penceresinden SAFRANBOLU”. Bu yapı-
tını Gözlemler-Derlemeler-Denemeler  türünde hazırlamış. Tam 386 
sayfalık, lüks baskılı olarak hazırlanan kitap büyük bir rahatlık ve 
akıcılıkla okunuyor. Anıların ve araştırmaların uygun biçimde har-
manlanmasıyla oluşan yapıt, her Safranbolulunun başucu kitabı 

olmaya aday. Ya da benim için öyle oldu…”        
(Merhum Sayın Mustafa YANIK - Safranbolu Ekspres Gazetesi-Cancana; 05.10.2007) 

********** 

“…Sayın Kızıltan ULUKAVAK Bir Safranbolulunun Penceresinden SAFRANBOLU isimli 
kitabında, kendi deyimi ile gözlemlere, derlemelere, denemelere yer vermiş. 
Mükemmel bir kitap olmuş. Sayın Kızıltan ULUKAVAK tam anlamı ile bir 
Safranbolu aşığıdır. Belediye Başkanlığı yaptığı bu kente karşı inanılmaz bir 
sevgi içinde olduğunu, en kısa sohbetinizde bile hemen anlarsınız. Kitap 
Safranbolu İlçesini bir çok yönü ile anlatırken, o sevgi ile daha derin bir 
anlam kazanmış; ancak hiçbir noktada sevgi bağnazlığı ile gerçek göz ardı 
edilmemiş. Biz bir solukta yarısını bitirdik kitabın… Her kitap güzeldir. Ama 
Sayın Kızıltan ULUKAVAK’ın bu kitabı gerçekten ve ısrarla ve inatla söyle-
necek kadar güzel, içerikli, insanların yöre kültürünü daha yakından tanıma-
ları için bu kitabı mutlaka edinmeleri gerek diyoruz…” 

(Sayın Ahmet GÖLBEK, Bölgenin Sesi Gazetesi/Karabük - Her Telden; 30.08.2007) 

************ 

“…Sende biriken bilgileri ve belgeleri, çok çeşit-
li kaynaklardan aldığın bilgi ve belgelerle birleştirip, yorumlarını yaparak 
kitabına almışsın. Kitabını bölümlere ayırarak, her bölüme yalnız başlıkta 
belirtilen bilgileri ve belgeleri koymuş, okuyucuyu sıkmadan, resimlerle ve 
grafiklerle anlatmaya çalışmışsın. Yalnız bilmenin değil anlatmanın da 
önemli olduğunu ispat ediyorsun.      Öz Türkçe ile yazılmış, anlaması çok 
kolay  yorumlar, kitabı daha da değerlendiriyor… Kitabını zevkle okudum. 
Orta okulu bitirdikten sonra Safranbolu ile ilgilenmem çok sınırlanmıştı. 
Senin kitaplarındaki bilgiler, belgeler, yorumlar bu boşluğu doldurmuş olu-
yor. Çok teşekkür ederim… Aşağıdaki benzetmeyi yapmak istiyorum. İçi 
mücevherlerle dolu bir Safranbolu sandığının kapağı açılıp içindeki 
zenginlikler kitaba dökülmüştür. Bugün olduğu kadar gelecek nesiller 

de bu  zenginlikten faydalanacaktır… Texas’ta bir Safranbolulu-Alpay”  
(ABD’de yerleşik Merhum Sayın Alpay TOKER’in 02.02.2008 tarihli mektubundan) 

                                                    ************* 
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