
TARĐHSEL ÇEVRE KORUMACILIĞINDA  ÖNCÜ  KENT: 
 
 

  SAFRANBOLU’YA  ÖZGÜ  ÖZELLĐK  VE  GÜZELLĐKLER (*) 
 

                      Kızıltan ULUKAVAK   
 
 
 Çevrenin korunması, hiç kuşkusuz sadece doğa güzellikleri ve doğal çevre 
değerlerine sahip çıkılmasıyla sınırlı değildir. Yapay çevreyi oluşturan tarihsel çevrenin ve 
özellikle kentlerin yıllar önce oluşmuş mimarlık dokusunun bozulmamasına çalışmak da, 
çevrenin korunmasına ilişkin bir duyarlılıktır. 
 
 Batı ülkelerinde bu duyarlılığın, çok eski yıllara kadar uzandığı;  örneğin  17-18 inci 
yüzyıllardan kalma sokakların ve evlerin, o ülkelerde günümüze kadar özenle korunduğu 
bilinmektedir. Türkiye’de ise, bu konuda ne yazık ki çok eskilere uzanılamamaktadır. 
Ülkemizde cami, kışla, han, hamam, kervansaray ve benzeri kamusal yapılar kargirdir 
.Buna karşılık, sivil mimarlık ürünleri olarak tanımlanabilecek özel konutlar, geçmiş 
yüzyıllarda ahşap materyalden yapılmıştır. Günümüzdeki koruyucu kimyasal maddelerinin 
kullanılmadığı ve hatta bilinmediği eski dönemlerde, ahşabın olumsuz dış etkenlere karşı 
dayanma süresinin çok sınırlı olması ve bu arada çok sık yaşanan yangınlarla bir kaç evin 
değil, mahallelerin kül olup gitmesi sonucu, ülkemizin tarihsel kentlerinde, nihayet  en fazla 
100-150 yıllık mimarlık değeri taşıyan evlerimiz, konaklarımız ayakta kalabilmiştir. Ancak 
bunların da büyük bir bölümü, geçen yüzyıl içersinde nüfus artışı, kente göç ve kentsel 
rant sağlama gibi kimi nedenlerle yıkılarak, yerlerine apartmanlar dikilmesiyle yok 
edilmiştir. 
 

Tüm bu olumsuzluklara karşın, elde kalabilen  son sivil mimarlık değeri yapıtlara  
sahip çıkılarak kentsel çevrenin korunması, Türkiye’de 1975 yılında Safranbolu’nun 
öncülüğünde başlatılmış ve ileriki yıllarda ülke düzeyinde yaygınlaşmıştır. 1975’ten önceki 
yıllarda tarihsel değerlerin korunması denilince, sadece arkeolojik alanlar ve ören yerleri 
akla geliyor; kentlerimizin mimarlık dokusunun bozulması, sadece mimarlık, tarih ve sanat 
çevrelerinin kültürel kaygıları olmaktan öte,  bir anlam taşımıyordu. Yine o yıllarda “eskiye 
rağbet olsa bit pazarına nur yağardı” anlayışı egemendi; “Anıtlar Yüksek Kurulu bir  çivi 
bile çaktırmıyor, yıkıp yerine yenisini yaptırmıyor”  gerekçesiyle, Đstanbul’daki tarihsel 
yalıların, geniş bahçeli köşklerin yakıldığı yolundaki haberlere, basında çok sık 
rastlanıyordu. 

 
Đşte böyle bir dönemde Safranbolu’nun korunması için Belediye yönetiminin bir dizi 

uygulamaları yürürlüğe koyması  ve bu amaçla Sayın  Prof.Dr.Doğan KUBAN’ın 
önderliğindeki Đstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinin bilimsel 
desteğiyle, 1975’te kollarını sıvaması, ülkemizde kentsel koruma alanında  milat oluşturan 
çok önemli bir olgudur. 

 

                                            
(*) Cumhuriyet Gazetesi’nin 22.03.2006 tarihli “GEZĐ” ekinde “Başka Safranbolu Yok”  
     başlığı altında  kısaltılarak yayınlanmıştır 



 2

  Ancak Safranbolu’nun önemi ve özelliği, sadece kentsel çevrenin korunması duyarlılığına, 
Türkiye’de   öncülük etmekten ibaret değildir. Safranbolu’nun  farklılığı, daha çok ülkemizin başka 
kentlerinde olmayan özelliklerinden ve başka güzelliklerinden kaynaklanır. 

 
Aslında uzun yıllar öncesinden, “kendini koruyan kent” olarak bilinmesi ve ünlenmesi 

Safranbolu’nun özelliğini; ahşap işleme ve süsleme sanatının şaheserleri olarak kabul edilen konak 
niteliğindeki,  her biri iki üç katlı  evleri de güzelliğini oluşturur. 
  

 Başka kentlerden farklı olarak bir kaç adet değil, mahalleler halinde, hepsi bir arada binden 
fazla evin, bir “açık hava müzesi”  biçiminde sergilendiği benzersiz bir “kentsel sit alanı” olması 
Safranbolu’nun özelliği; bu  evlerle bütünleşen camiler ve çeşmelerle bezenmiş sokakları ile lonca 
geleneğine  göre düzenlenmiş çarşıları da güzelliğidir 

 
Kent ölçeğinde  UNESCO tarafından 1994 yılında “Dünya Miras Listesi”ne alınan, 

Türkiye’nin Đstanbul dışındaki tek kenti olması  Safranbolu’nun özelliği; tarihsel Hükümet Konağı’nın 
bulunduğu Kale’den  ya da Hıdırlık Tepesi’nden, biri diğerinin görüşünü kapatmayan ata yadigarı 
evleri, mahalleleri  kuş bakışı  seyreylemek ise  doyulmaz güzelliğidir. 
. 

       
 

2003’de Rodos’ta, 220 kent içinde,  ilk 20 sırada yer verilen bir “Dünya Kenti” olduğu için 
Safranbolu özeldir; Arnavut kaldırımlı sokaklarındaki görkemli evleri, eski ataerki aile yaşamının  
özgün mekanları olarak  çok güzeldir. 

 
Türkiye’de korunması gerekli elli bin dolayındaki kültür ve tabiat varlığının yüzde ikisinden 

fazlasına sahip bulunmakla, “Korumanın başkenti” olarak adlandırılmak Safranbolu’nun özelliği; 
anıtsal kültür değerleri “Cinci Hanı”, “Yeni Hamam”, Akçasu deresi üzerine yapılan kemerlerin 
üstüne, bir biblo gibi oturtulan “Đzzet Mehmet Paşa” ve  “Lütfiye (Kaçak)” Camiileri ile “Köprülü 
Camii ve avlusundaki “güneş saati”, “Lonca” düzeninden kalan “Demirciler çarşısı”, “saat kulesi”, 
“Đncekaya su kemeri”, “Tokatlı” ve “Düzce” kanyonları, “Yörük köyü” ve  “Bulak mağarası”  ile 
“Sarıçiçek yaylası” ve “Gürleyik” gibi orman içindeki ilginç piknik alanları  görülmesi gerekli 
güzellikleridir. 
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  Kentin “Bağlar” kesiminde, eski mimarlık dokusu ile yeşil örtü bir arada korunduğu için  
Safranbolu özeldir; ”Kavaklar Kahvesi”nde oturup dinlenmek bir başka güzelliktir. 
  
    Fındıklı, Antep fıstıklı, Hindistan cevizli, çifte kavrulmuş veya kente adını veren, bir gramı 
bir gram altın değerindeki “safran” katkılı lokum, safranlı  zerde, kuyu kebabı, “Bükme”, cimitsiz 
(susamsız) simit ve “Çavuş üzümü” de  Safranbolu’nun özelliklerindendir; “başka yörelerinkinin adı 
olsa da, bunun kadar tadı yok” dedirten su böreği ve baklavası çok güzeldir. 
 
  Özetle,  “Başka Safranbolu yok” söylemi özelliklerinden; yaşatılan sosyal ve  kültürel tüm 
ulusal değerleri de Safranbolu’nun güzelliklerindendir. Böylece, gidip görenlere, önce ulusal 
değerlerimizi ve kimliğimizi gözlemleme olanağı vermesi Safranbolu’nun özelliği; sonra bunlarla 
onları gururlandırması güzelliğidir.  
 
. 
 
 

 


