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K O R U N M A S I G E R E K E N Ö R N E K BİR K E N T İM İZ
SAFR AN BOLU

Prof. Dr. M ecdi E M İR O Ğ L U Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları 297. Ankara. 1981. Metin kısmı 64 sayfa,
önsöz, bibliyografya, metin dışı tablolar, haritalar, şekiller, 37 resim,
fiyat: 130. T L .
Anadolu yerleşme yerleri ve yaşam koşulları açısından son ya
rım yüzyıldan beri büyük bir gelişim ve değişim içerisindedirler. Ö zel
likle kentlerimiz, aşırı akım ve kentleşme nedeniyle çok kısa denilebi
lecek bir sürede yapısal özelliklerinden ve eskiyi yansıtan görünüm
lerinden çok büyük bir kısmını kaybetmişlerdir.
Sivil mimarî eserlerimiz başta olmak üzere, maddi kültürümüzün
yaşayan anıtları olan görkemli yapılarımızdan birçoğu büyük bir
hızla ve acımasızca ortadan kaldırılmaktadır.
Safranbolu, Anadolu teknik sivil mimarlık örneklerinin en iyi
bir şekilde istenmeden de olsa korunup günümüze yansıdığı, hatta günü
müzde de yaşamını sürdürebildiği canlı bir müze-kent görünümün
dedir. Geleneksel Türk konutların ve bunların tipik örneklerini oluş
turdukları mahalle çarşı dokularını genel karekterleriyle yaşatabilen
bu nadir yerleşme merkezimizin büyük bir titizlikle korunup gelecek
nesillere canlı ve sağlıklı teslim edilmesi gerekmektedir.
Safranbolu kentimiz bu özelliği nedeniyle yakın yıllardan beri
yerli ve yabancı turistlerin giderek büyüyen ilgilerini çekmektedir.
Safranbolu, günümüzdeki bakımsız hali ile bile sadece Türk
Ulusunun değil tüm insanlığın gurur duyacağı bir uygarlık ve sanat
eseri örneği durumundadır.
Korunduğu ölçüde ve sürede yaşamını sürdürebilecek olan
Safranbolu kenti yakın geçmişimizdeki Türk yaşamını ve uygarlığını
görerek en iyi yansıtıp tanıtacak ve sevdirecek yaşayan bir tanığımızdır.
Y azar Safranbolu’nun da yer aldığı Batı Karadeniz coğrafi bö
lümünü iyi tanıdığını bundan önce yayınlanan kitap ve makaleleriyle
de kanıtlamıştı. Bu eseriyle de yazarın çok yerel fakat ilginç bir konuyu
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beşerî ve ekonomik coğrafya açısından, ancak biraz da uyarıcı bir
amaç güderek ve önlemler önererek ele aldığına tanık olmaktayız.
Önsöz ve girişte Safranbolu hakkında özet bilgiler verildikten
sonra, Safranbolu’nun fiziksel özellikleri açıklanmakta bunu ta
rihçe bölümü izlemektedir.
Safranbolu’nun bundan ıoo yıl önceki durumuyla kalmasına bü
yük etkisi olan ıo km. yakınında bir endüstri kentinin (K arabük’ün)
kurulması ve kısa sürede gelişerek bugün 84.975 nüfuslu büyük bir
endüstri merkezi haline gelmesidir. Yazarın bu gerçeği açıkladığı
bölümüne de bu nedenle “ Safranbolu’nun Korunması ve K arabük”
başlığını verdiği görülmektedir. Bundan sonra “ Nüfus” bölümünde
Safranbolu ve çevresindeki buna bağlı köylerin nüfus durumları karşı
laştırmalı olarak ele alınmaktadır. Bundan sonraki bölüme “ Safran
bolu’nun konutları niçin görkemlidir” adını veren yazar bu sorusunun
yanıtını 5 maddede vermektedir.
Bunların en başta geleni ekonomiktir. Safranbolu Osmanlı İm pa
ratorluğunun son dönemlerini -I. Dünya Savaşına kadar- tarihinin en
parlak ve gelir düzeyi en yüksek bir ticaret ve yerleşme merkezi
olarak yaşamıştır. K ent dokusuna ve konutlara yansıyan bu özellikleri
oda ve kat sayıları yanında konutların büyüklüklerinde ve parasal
yönden yapılmalarında, hatta kısa dönemde yaz aylarında oturdukları
bağ evlerinde bile görmemiz olasıdır. Bu dönemde kentte işlenen çevre
ürünlerini İstanbul’a hatta Avrupa ülkelerine satmakta idiler. Kentte
konut sayısına yaklaşan dükkân, atölye, ticarethane bu tür fonksiyon
ve eylemler açısından kentin önemli bir hizmet gördüğünü açıklamak,
kent halkının parasal yönden oldukça müreffeh durumda olmaları,
konutlarına yaptıkları yatırımın fazlalığından ve o zamanlardaki öne
mini dinsel ve yönetsel yapılardan (han, hamam, köprü, medrese,
çeşme, v.b.) da anlamak mümkündür.
Safranbolu kentinde yer alan konutların görkemli yapılmalarına
yol açan ekonomik koşulların olumluluklarından sonra ikinci neden bir
dericilik merkezi olan yerleşmenin kalker plato düzeyini kanyon bölü
münde oyan dik yamaçlı bir vadinin iki yanında kurulu olması ile
ilişkilidir. Sık sık heyelanlara sahne olan bu çevredeki vadi yam açları
nın yapısal özelliklerinin az dirençli oluşlarının da konutları büyük ve
dirençli yapılarında etkili olduğunu söyleyebiliriz.
Kentin fazla eğlimli bir alanda yer alma zorunluluğu kent ko
nutlarının ön ve arka cepheleri arasında kat yükseklik farkının oluşma-
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sma ve katlarının artmasına, dolayısiyle konudann büyük yapılm ala
rına da etkili olmuştur.
Üçüncü bir neden Safranbolu çevresinde, özellikle kuzeyde konut
yapım ında kullanılmaya çok elverişli ahşap yapı malzemesinin bol
olarak bulunuşudur. Safranbolu tabakcılık, dericilik ve yapağıcılık
gibi hayvansal ürünlerinin yanı sıra orman ürünlerinin de değerlen
dirilip pazarlandığı bir ticaret merkezi durumunda idi. Safranbolu’
da ahşap Türk konutu geleneği ile ilgili en görkemli örnekleri bula
bilmemizde doğal çevrede yaygın olarak bulunan ahşap malzemenin
en iyi türlerinin büyük katkısı olmuştur.
Safranbolu konutlarının görkemli bir şekilde yapımlarına etki
yapan dördüncü neden, kentte büyük aile düzeninin egemen olması
dır. O dönemde kalabalık bireylerden oluşan geleneksel aile düzeninin
Safranbolu’da daha da katı olarak uygulanmasında ekonomik faa
liyet şekil ve türleri de artırıcı etki yapmıştır. Bu kentimizde X V III.
ve X I X . yüzyılda dericilik kerestecilik, nakliyecilik ve safran tica
retinin yaygınlaşması, yakın ve uzak çevre ile ilişkilerin artıp gelişmesi,
fazla güvenilir aile bireylerinin birlikte çalışmalarına etki yapmıştır.
Ticarette yer alan malların üretilmesi veya çevreden sağlanıp
toplanması, yapımı, hazırlanıp uzak pazarlara nakli, dağıtımı, fazla
ve güvenilir nizam gerektiren tercihen ailece yapılmasında yarar gö
rülen bir iştir. Bu durum Safranbolu’lu ailelerin kalabalık yakınları
ile birlikte iş görmelerini, özellikle aynı konutta yaşamalarını,
dolayısiyle büyük konut gereksinimine neden olmuştur.
Safranbolu konutlarının görkemli yapımlarına yol açan neden
lerden beşincisi bu kentin dar bir alanda adeta sıkışması ile ilgilidir.
Safranbolu’da günümüze ulaşan konutlar X V III. ve X IX .
yüzyıldan kalmadır. Uzun bir süreden beri çukur kesimde pek az
konut yapılmıştır. Arsa darlığı, kentteki konutların büyük tutulmala
rı, arsaların değerlenmesine etki yapmıştır. Bunun bir sonucu
olarak da uzun bir süreden beri yeni gelişmelerin kentin yazlık
kesiminde (Bağlar ve Kıranköy) yönünde dar vadî dışına, düzlük plato
alanına yayıldığı görülmektedir. Daha sonraları (Karabük 1953 yılın
da ilçe olmuştur) K arabük kentinin kurulup gelişmesi ile o güne
yansımış ve Safranbolu’yu yeni konutların yapımından korumuş,
yozlaşmasını, bozulmasını önlemiştir.
Y azar son bölümüne “ sonuç ve öneriler” adını vermiştir. Safran
bolu’nun ve çevresindeki bazı kırsal yerleşme merkezlerinin bir bütün
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olarak tüm yaşantılarıyla ilginç ve yakın tarihimizi yansıtan bir müze
durumunda olduğunu vurgulamıştır..
Yazar bu kentimizin turizm potansiyelimize katkılarının azımsanamıyacağım, Safranbolu’nun ülkemizin tanınmasında, sevilmesinde
önemli ve canlı propaganda aracı olduğunu vurgulamaktadır. Günü
müze dek, kişisel çabaların dışında, bu kentimizde turistik nitelikte
hiçbir yatırımın yapamamasından yakman yazar devletin ele alıp
ciddi ve önlemli yatırımlarla plânların uygulamalarına geçilememesi halinde Safranbolu’ya yazık olacağına değinmektedir.
Y azar Safranbolu’yu korumak ve gelecek nesillere intikalini sağla
mak amaciyle girişim ve önlemlerin zam ana karşı bir savaş niteliğinde
olduğunu belirtmekte ve devletçe yapılacak yatırımların bu yararlı
girişim için göze almıya değer bir nitelik taşıdığını belirlemektedir.
Eserin sonunda Safranbolu’nun günümüz koşullarına uygun bir müze
durumuna getirilebilmesi ve yaşamını sürdürebilmesi için gerekli
bazı önlem ve önerilerin 25 kadar maddede toplandığı görülmektedir.
Kitabın sonunda iki sayfalık İngilizce bir özete yer verilmektedir.
Bibliyografyada ise Safranbolu ile ilgili hemen tüm yayınları içeren 50’
yi aşan eserin bulunduğu, oldukça zengin bir bibliyografyanın yer
aldığı görülmektedir. Kitabın sonunda 3 harita, 7 şekil ve kuşe kağıda
basılmış 37 ilginç fotoğraf bulunmaktadır.
“ Korunması Gereken Örnek Bir Kentim iz S A F R A N B O L U ” adlı
bu eser Osmanlı mimarisinin ve yerleşmesinin, henüz bozulmadan,
kendi kendini ayakta tutan tipik bir örneğini sergilemektedir. Kültür
mimarimizin korunmasında ve sergilenmesinde daha dikkatli ve daha
etkin olunmasının vurgulanması eserin değerini artırmaktadır.
Titizlikle hazırlanan ve Ankara Üniversitesi D il ve Tarih Coğrafya
Fakültesi matbaası imkânları ile basımı gerçekleştirilen bu eseri coğ
rafyacılara ve diğer birçok meslek mensuplarına tanıtmanın mut
luluğu içindeyim.
Dr. Yalçın K A R A B U L U T

T Ü R K İY E
E K O N O M İK M A D EN Y A T A K L A R I H ARİTASI
i : 2 ooo ooo

Çağım ızda hızla artan dünya nüfusu ve daha iyi yaşamak için
sürdürülen çabalar doğal kaynakların önemini giderek artırmıştır.
Yakın zamanlara kadar varlıkları hiç dikkati çekmeyen bazı madenler
ve doğal oluşuklar günümüzde doğrudan veya dolaylı olarak yaşan
tımıza girmiş, bir anda sayamayacağımız kadar çok kullanma alanına
sahip olmuşlardır. Yüzyılım ızda gelişen teknolojiye uygun olarak in
sanların tüketimini hızla yaygınlaştırdıkları enerji hammaddeleri
giderek azalm aya başlamış, alışılan kaynakların yerine yenilerinin
bulunması çabaları yoğunlaşmıştır. Bu nedenle doğal yer kaynaklarının
önemi günümüzde giderek büyümekte, bu kaynakların daha iyi tanı
nıp değerlendirilmesi gerekmektedir.
Yurdum uzda yer kaynaklarının araştırılması ve bulunması konu
sundaki çalışmaları üstlenmiş olan Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü,
1960 yılında o zamanki bilgilere dayanılarak hazırlanan 1 .2 500 000
ölçekli Türkiye Maden Zuhurları Haritası’nı yayınlamıştı. Aradan
geçen süre içinde pek çok araştırma yapılmış, yeni maden yatakları
saptanmış, bunlarla ilgili eserler yayınlanmıştır. Bu nedenle son
yıllarda yeniden düzenlenmiş bir Türkiye maden yatakları haritasının
yayınlanması beklenir olmuştu. Bunu dikkate alan Maden Tetkik ve
Aram a Enstitüsü 1981 yılı başında 1: 2 000 000 ölçekli yeni bir haritayı,
“ Türkiye Ekonomik Maden Yatakları Haritası” nı yayınlayarak bu kodaki eksikliği belli bir ölçüde gidermiştir.
Harita, Maden Tetkik ve Aram a Enstitüsü Bilimsel Doküman
tasyon Dairesi Başkanlığı, Kartoğrafya Servis Şefi Nevzat Can tara
fından tertiplenmiştir. Enstitünün Maden Etüd, Endüstriyel Ham
maddeler, Petrol ve Jeotermal Enerji, Atom -Köm ür ve Plan K oor
dinasyon dairelerinden alman bilgiler Kartoğrafya Servisinde haritaya
geçirilmiş ve harita, Enstitü Matbaasında 10 000 adet basılmıştır.
Türkiye Ekonomik Maden Yatakları Haritası çok renkli olarak
basılmıştır. M aden yataklarının kolay algılanabilmesi için haritada
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Türkiye beyaz bırakılmıştır. Komşu ülkeler turuncu; denizler, göller,
baraj gölleri ve önemli akarsular mavi ile gösterilmiştir.
Türkiye, sahip bulunduğu madenlerin çok çeşitli oluşu ile dik
kati çeken bir ülkedir, i : 2 000 000 gibi küçük ölçekli bir haritada
bu çeşitliliği bütün buluntu yerleriyle göstermenin teknik zorluğu
ortadadır. Bu sorunu çözümleyebilmek için haritada üç renkte işa
retler kullanılmıştır: M etalik madenler (Alüminyum - boksit, alüminyum-diyasporit, antimuan, bakır, bakırlı pirit, bakır-kurşun-çinko,
bakır-çinko, bakır-gümüş-altın, civa, çinko, demir, krom, kurşun,
kurşun-çinko, kurşun-çinko-gümüş, manganez, nikel, tungsten-volfram) yeşil işaretlerle gösterilmiştir. Endüstriyel hammaddeler (Alünit-şap, asbest, barit bentonit, bortuzu, cam kumu, sanayi kumu,
çimento hammaddesi, dişten, diyatomit, dolomit, feldispat, flüorit,
fosfat, grafit, jisp-alçıtaşı, kaolin, kil, bağlayıcı kil, refrakter kil,
şamot kili, şiferton, kükürt, lületaşı, manyezit, mermer, mika, perlit,
pomzataşı, pirofillit, talk, tuğla-kiremit, tuz-Na, vermikülit, vollastonit, zımpara) için kırmızı işaretler kullanılmıştır. H aritada enerji
hammaddeleri (Âsfaltit, bitümlü şist, linyit, petrol, tabii buhar, taş
kömürü, toryum, uranyum) de ayrı bir grup olarak mor renkli işa
retlerle belirlenmiştir. Bu kadar çok çeşitli madenin ülkedeki bütün
buluntu yerlerinin gösterilmesi de bu ölçekte mümkün olamayacağı
için, işaretler sadece ekonomik değer taşıyan buluntu yerlerine ko
nulmuştur.
Haritanın genel coğrafi bilgilerle fazla yüklü olmamasına özen
gösterilmiştir. Sadece maden yataklarının buluntu yerlerini belirle
me bakımından gerekli bilgiler haritaya işlenmiştir. Bu amaçla il
sınırları gri çizgilerle gösterilmiş ve yalnızca il merkezleri ile bazı ya
takların yerini belirlemek için gerekli görülen ilçe ve başka yer
adları (Bolkaıdağ gibi) yazılmıştır. H aritada demiryolları ince pem
be çizgilerle, önemli karayolları ince gri çizgilerle gösterilmiştir.
Maden cevheri taşımacılığında, özellikle ihracatında önem taşıdı
ğından, büyük limanlar da mavi işaretlerle haritada belirtilmiştir.
Yurt kalkınmasında büyük katkısı bulunan hammadde ve ener
ji kaynaklarımızı en son verilerle hazırlanmış bir haritada topluca
görmek, Atatürk’ün doğumunun 100. yılında hangi noktada bulun
duğumuzu anlam am ız; kaynaklarımızı, zenginliklerimizi tanıyarak
geleceğe güvenle bakmamız açısından çok önemlidir. Bu nedenle
Türkiye Ekonomik Maden Yatakları Haritasının bu yıl yayınlanması
özel bir anlam taşımakta ve övgüye değer bulunmaktadır.
Doç. Dr. İlhan K A Y A N

