
KENTSEL  KORUMADA EN ÖNEMLİ SORUN (*) 
 
 
         Kızıltan ULUKAVAK 
 
 
 Taşınmaz kültür varlıklarının korunması amacına yönelik yasal uygulama, söz konusu 
taşınmazların tamamının tescil edilmesiyle başlamakta, çoğu kez başka bir işlem yapılmadan 
beklenilmektedir. Tescil, hiç kuşkusuz koruma gereğini gösteren kamusal bir işlem olmakla 
beraber, tek başına koruma demek değildir. Koruma söylemle değil, eylemle 
gerçekleşebilecek bir olgudur; bir başka anlatımla, korunacak kültür varlığı eski bir  
taşınmazın yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması, öncelikle onarımıyla 
gerçekleşebilecektir. 
 
 Tartışmasız kabul edilen gerçek odur ki, kültür varlığı taşınmazlar mutlaka 
korunmalıdır. Ancak nasıl korunmalıdır, kimler tarafından korunmalıdır, hepsi korunmalı 
mıdır, hepsi korunamazsa hangileri korunmalıdır, korumanın finansmanı nasıl 
karşılanmalıdır? Bu sorulara ne yazık ki bugüne kadar her ilgilenin kabullenebileceği geçerli 
yanıtlar bulunamamıştır.  Ülkemizde ve dolayısıyla Safranbolu’muzda, yanıtsız kalan bu 
soruların oluşturduğu, kördüğüm olmuş  bir sorunlar yumağı ile karşı karşıya bulunuluyor.  
 
 Her ne kadar tarihsel kentlerdeki taşınmaz kültür varlıklarının korunmasında 
karşılaşılan sorunlar hakkında, zaman zaman kimi yöneticiler söylemlerde bulunsalar da ve 
bu arada yazılı ve görsel yayın organlarında, uzun yıllardır  konunun uzmanlarının görüş ve 
yazılarına yer verildiğine  tanık olunsa da,  sorunlara ilişkin uygulanabilir geçerli çözüm 
önerilerine rastlanılmamaktadır. 
 
  Nitekim, izlenebildiği kadarıyla  en son Cumhuriyet Gazetesi’nin 4 Mayıs 2010 ve     
17 Haziran 2010 tarihli nüshalarında yayımlanan, Prof.Dr. Mete TAPAN imzalı “Kentsel 
Bellek Üzerine” ve  “Kültür Varlıklarımızı Neden Koruyamıyoruz?” başlıklı makalelerde de 
demografik hareketlilikten kaynaklanan iç göçler sonucu “kentleşme” ve “kentlileşme”  
olgusunun gerçekleşmemiş olmasının ve “kentsel bellek”ten yoksun kalınmasının, 
yürürlükteki mevzuatın koruma sorumluluğunu salt taşınmazın malikine yüklemesinin, 
koruma eğitiminden yoksunluğun, koruma rantının kültürel değerin üstüne çıkmasının 
taşınmaz kültür varlıklarının korunmasında ortaya çıkardığı olumsuzluklara büyük bir haklılık 
ve isabetle yer verilmiş ve bu  arada bir kültür varlığının sadece yapı olarak korunmasının 
yeterli olmadığına da değinilerek, o yapının eski işlevinin de sürdürülmesi  gereği, 
İstanbul’dan çok ilginç örnekler vererek vurgulanmıştır. 
 
 Benzer olumsuzluklarla  Safranbolu da, yıllardır karşı karşıyadır.   Önce şu bir 
gerçektir ki, iç göç ve iç göçten kaynaklanan sorunlar sadece büyük kentlere özgü bir olay 
değildir. Kuşkusuz boyutları çok farklı olsa da, 1970’li yıllarda 15 bin dolayında olan 
Safranbolu nüfusunun, günümüzde iç göçlerle 50 binlere yaklaşması ve çok değerli birer 
kültürel varlık olarak kabul ve tescil olunan Safranbolu tarihsel kent merkezindeki evlerinin % 
90’dan fazlasının el değiştirip, iç göçle gelenlere satılmış bulunması, bu evlerin geleceğine 
ilişkin derin kaygılar yaratıyor.  
 
 Safranbolu’da korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiş 1000’i aşkın ev 
bulunuyor. Bunlardan ancak % 15’i restore edilebilmiştir. Restore edilen evlere, genellikle 
otel, pansiyon gibi konaklama işlevi kazandırılmış; bir kısmından  da lokanta, kafeterya gibi 
amaçlarla yararlanılmaya başlanılmıştır. Babadan kalan evini ya da satın aldığı evi, eskiden 

                                            
(
*
) Müzekent Safranbolu Gazetesi’nin Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim/2010 

    tarihli,119. sayısında yayınlanmıştır  



 

 

2 

olduğu gibi  konut olarak kullanmak amacıyla onarıp, aynı evde  sürekli oturmakta olan 
Safranbolulu sayısı iki elin parmağından  azdır. 
 
 Ahşap evlerin bakım, temizlik ve ısınma gibi sorunlarıyla baş edemeyen 
Safranbolulular eski evlerini yok pahasına elden çıkartarak, kentin yeni yerleşim alanlarındaki 
kargir apartman dairelerine taşınmış bulunuyor. Ancak, evleri satın alan, kırsal kesimden 
gelen eski evlerin yeni sahiplerinin, ekonomik darboğazlar içersinde olmalarının yanı sıra, 
geçmişteki ataerkil aile düzeninin gereği olarak üç katlı, çok geniş, çok odalı konak 
biçimindeki Safranbolu evlerinde oturma göreneğinden yoksun olmaları, evlerin 
korunmasında önemli bir handikap oluşturuyor.  
 
  Aslında, burada ilginç bir ikilemden de söz edilmelidir. Şurası  bir gerçektir ki,  yeni 
hemşehrilerimizin bugün için eski  evlerde oturuyor olmaları, uzun vadeli olmasa da,  evlerin 
korunmasında en önemli kazanç; ya da büyük bir şans. Çünkü içinde oturulmayan evler çok 
kısa sürede viran oluyor. Bu açıdan evlerin yeni maliklerine Safranbolulular şükran borçlusu 
olmak durumundadır. 
 
  Ancak,  evlerin yeni sahipleri de, maddi olanak bulduklarında evlerini onartmak 
yerine, ilk fırsatta  başkalarına satıp, onlar  da kargir yapılarda barınma özlemi içindeler… 
 
 Her Safranbolulunun belleğinde; “şurada annem örgü örerdi, şurada babam kahvesini 
içerdi, şu odada ben ders çalışırdım” diye özel yeri olan evler, miras yoluyla değil de, 
satılarak el değiştirince, insanları evlerine bağlayan belleklerdeki anılar yumağından oluşan 
köprüler de yok olup gitmiş oluyor.  Bu da,  uzun yıllar boyunca “ata yadigarı, baba mirası” 
olarak, kuşaktan kuşağa; anılara ve aile bağlarına saygı  nedeniyle özenle korunmuş 
Safranbolu evleri için tehlike çanlarını çaldırıyor…  
 
 Değerli bilim adamının yukarda değinilen makalelerinde İstanbul için dile getirdiği  
“kentsel bellek”in kaybolmasının doğurduğu olumsuzluklar, Safranbolu’da da, ev ile sahipleri 
arasındaki manevi bağlantının kopmasıyla ilintili “evsel bellek”ten yoksun kalışın olumsuz 
sonuçlarıyla benzerlik gösteriyor. 
 
 Ancak,  İstanbul’dan farklı olarak, Safranbolu’daki kültürel varlıkların işlev 
değiştirmesinden şu aşamada yakınma sözkonusu değildir. “Yeter ki evler restore edilsin, 
korunsun da istenirse işlev değiştirsin; ama kente özgü mimarlık dokusu yaşatılsın” 
denilmektedir. 
 
 Böyle denilse de, her Safranbolu evinin işlev değiştirme olanağı da yoktur. Örneğin 
sayısı 1000 dolayında olan eski evlerin dörde birinin bile, Safranbolu ölçeğinde  otel, 
pansiyon, lokanta ve benzeri turizme yönelik bir işletme haline dönüştürülmesi söz konusu 
olamayacaktır. Çünkü Safranbolu turizminin gereksinim duyduğu ya da ilerde duyacağı 
işletme sayısının ve kapasitesinin de bir sınırı vardır. Evlerin bir bölümünün, kamusal veya 
yarı kamusal kurumlarca ya da sivil toplum örgütlerince satın alınıp, kuruluşlarının yönetim 
merkezi olarak değerlendirilmesi önerisi de, ne yazık ki ilgi uyandırmamaktadır.  
 
 Safranbolu evlerinin çok  büyük kısmı 19. yüzyılın ikinci yarısında, ya da 20. yüzyılın 
başlarında  yapılmış olup, ortalama 100-150  yaşlarındadır. Zamanın acımasız koşullarına bu 
ahşap 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 yetersizdir ve hem 
de dağıtımında objektif ölçütler geçerli değildir; tutarsızlıklar ve keyfilikler egemendir. 
 
 Tüm bu gerçekler karşısında, çok uzun yıllardır Safranbolu evlerinin geleceği nasıl 
güvence altına alınacaktır; bu evlerin tamamı korunup, gelecek kuşaklara aktarılabilecek 
midir sorusuna yanıt aranmaktadır. 1975 yılında, Safranbolu Belediyesi ile ilişki kuran 
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İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin önderliğinde Safranbolu, ülkemizde 
mimarlık değerlerinin korunup, yaşatılmasının ve koruma olgusunun bilim, sanat ve kültür 
çevrelerinin özlemi olmaktan çıkıp, uygulama alanı bulmasının öncüsü olmuştu.  
 
  Ancak, aradan geçen 35 yılın sonunda bugün, ülkemizde korunması gerekli evlerin 
oluşturduğu kentsel sit alanı denildiğinde, İstanbul’un sur içi ile birlikte, akla ilk gelen 
Safranbolu’nun bir bütün olarak korunmasında, yeterli ve gerekli önlemlerin alınabilmiş ya da 
bulunabilmiş  olduğundan söz edilemiyor.  Bunun sonucu değinilen olumsuzlukların  tümü 
yok edilemediği için, herhalde en fazla  yarım yüzyıl sonra,   korunması bütünüyle  
sürdürülmüş bir Safranbolu’dan, ne yazık ki söz edilemeyeceği anlaşılıyor. O zaman ne 
olacak;  “Dünya Miras Listesi”nde yer almasıyla, ülke olarak övündüğümüz Safranbolu evleri 
bir bütün olarak korunamadı diye, dövünme dönemi mi başlayacak? 
 
 Böyle bir dönemin başlamaması için, bilim çevreleri ile kamunun ilgili birimlerinin ve 
yerel yönetimin eşgüdümüyle, ortak aklın ışığında, varsa  yeni yollar, yeni yöntemler 
bulunulmasına çalışılmalı; yoksa Safranbolu evlerinden hangilerinin, hangi boyutta ve nasıl 
korunmasına devam edileceğine ilişkin bir yol haritası belirlenmelidir. 
 
   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 yaşama geçirme sorumluluğunu taşıyanlar, tehlike çanlarının sesine 
kulak vermeli; duyarsız kalmamalıdır. 
 
 
   
 
 

 


