
 

DÜN VE  BUGÜN  (*) 

 
 
   Dün, başka kentlerde bulunulduğu sırada, çok sık karşılaşılan 
“Nerelisiniz siz?” sorusu, “Safranboluluyum” diye yanıtlandığında, hemen ardından 
“Safranbolu nerede?” diye ikinci bir soru mutlaka gelir ve “Karabük’ün yakınında” 
denilirse, bu sorgulama son  bulurdu. Bugün, “Yaa...,demek Safranbolulusunuz, 
aman ne güzel” cümleleri ile başlayan ve “Geçen hafta sonu oradaydık; hayran 
kaldık” ya da “Görmeyi çok arzu ediyorum; ne olur bana yardımcı olun” sözleri ile 
devam eden duygular ve arzular dile getiriliyor. 
 
   Dünkü Safranbolu’yu, Karabük’ün yakınında diyerek 
tanıtabilmeye çabalama dönemi geride kaldı; bugün Safranbolu’nun İl’i olmanın, 
Karabük’e önem ve özellik kazandırdığı yeni bir döneme girildi. Dün, Safranbolu 
mimarlık mirasını ve kültürel değerlerini korumak ve gelecek kuşaklara taşıyabilmek 
için  bir çok cephede savaş vermek gerekiyordu; bugün Safranbolu’nun “Dünya Miras 
Listesi”nde yer almış olmasının, haklı övünç ve kıvancı yaşanıyor. 
 
   Dün, Çarşı’da ekonomik yaşam bitmiştir denilirken, bugün turizm 
firmalarının gezi programlarında Safranbolu özel bir yer alıyor; hafta sonları ve 
bayram tatillerinde gelenler, çarşı sokaklarında omuz omuza yol alabiliyor. Dünkü 
kamulaştırmalarla açılan alanlarda, bugün araba park edecek boş bir yer  
bulamamaktan yakınılıyor. 
 
   Dünün Arasta’sı, eski yemenici ustalarının çekiç seslerine özlem 
duyulan bir virane iken, bugün çok ilginç bir alış veriş  merkezi olarak gözlemleniyor. 
Dün, ata yadigarı baba ocağı evler yok pahasına satılıyordu, bugün “Ah, neden 
sattık; paraya da hiç ihtiyacımız yoktu” diyenler oluyor. Dünkü gazetelerde hep 
“satılık ev” ilanları vardı, bugünlerde “satılık ya da kiralık ev aranıyor” ilanları yer 
alıyor .Dün “Koruma da ne imiş, eskiler yıkılsın; dileyen, dilediği yere gökdelenler 
diksin” diyenler alkışlanıyordu. Bugün baba evini veya satın aldığı, ya da kiraladığı 
evi pansiyon yaparak para kazananlar kıskanılıyor. Özetle, dün dikilen fidanlar, 
bugün meyve veriyor.  
 
   Dünküler, Safranbolu’nun önce Türkiye’nin, sonra dünyanın 
gündemine girmesini başardılar. Bugünküler, gündemde kalması ve daha ön sıralara 
çıkması için, kamu görevlileri ve özel girişimciler olarak yoğun çaba gösteriyorlar. 
Dünküler, bugünküleri kutluyor, şükranlarını sunuyor. 
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