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Çarşı’da Yeme-İçme Üzerine 
İbrahim Canbulat  

 
Şekil 1 Eyvan Aşevi’nde bohça mantı yapımı. Fotoğraf: Serdar Şamlı. 

Bu yazı daha önce gerçekleştirilmiş çok sayıda sözlü tarih çalışmasına dayanıyor. 
Çalışmaları iki başlık altında topluyorum. Birincisi şu anda yayın aşamasında olan Safranbolu 
Şehir Yemekleri (Canbulat İ. , Safranbolu Şehir Yemekleri, 2019) kitabı için yüz yüze görüşme 
yaptığım 8 Safranbolulu kadınla gerçekleştirdiğim video kayıtları. Görüşmelerin tamamının 
transkripsiyonu kitapta yer aldığı gibi Academia.edu’da (Canbulat İ. , Safranbolu Yemekleri / 
Sözlü Tarih Çalışması, tarih yok) da yayınlanmaktadır. İkincisi ise bu kitapta yer alan 
“Safranbolu’nun Son Ustaları” başlıklı makalede (Canbulat İ. , Safranbolu'nun Son 
Ustalarından Cumhuriyet'in ilk 80 Yılında Çarşı , 2019) aramızdan ayrılmış bulunan 6 usta ile 
gerçekleştirilmiş video kayıtlarıdır. Bunların bir bölümü adı geçen makalede 
değerlendirilmiştir; yeme-içme ile ilgili bölümler ise bu makalede değerlendirilmektedir. 

Özellikle bir UNESCO Dünya Mirası ve “Tarihi Turistik Kent” olan Safranbolu’yu artık 
turizm baskısından arî düşünemezsiniz. Somut kültürel mirasla birlikte anlam kazanan somut 
olmayan kültürel miras da işin içine katılmalıdır ve en başta yemek. Yapılan araştırmalarda 
Safranbolu’yu ziyaret edenlerin en çok tercih ettiği Türk yemekleri ve özellikle de yerel 
yemekler olarak görülmektedir. Bu konu için bakınız (Türker, Safranbolu'da Turizm: Turizmin 
Gelişmesi, Turistik Talebin Yapısı, Çözüm Önerileri ve Gelecekten Beklentiler Üzerine bir 
Çalışma, 2006) ve bu kitap içinde (Türker, Safranbolu'da Turizmin Gelişimi ve Turizm 
Sorunsalı, 2019). Bu makalenin sonuç bölümünde kısaca da olsa Çarşı yemeklerinin bugünü 
eleştirel bir yaklaşımla tartışılacaktır. 
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Bu makalede Safranbolu lokumu yer almamaktadır. Geçenlerde sektörden 
(lokumculuk) bir bayan “Artık Safranbolu’da turizm lokum üzerinden konuşuluyor”, dedi. 
Gerçekten bugün lokumunculuğun aşırı rekabet altında nasıl evrilmekte olduğunu izliyor ve 
üzülüyorum. Şu anda üretici ve satıcıların sayılarını tam olarak bilemesem de Safranbolu’nun 
en az 200 yıllık bir ekmek fırınının yıkılarak bir lokumcuya dönüştürülüyor olması konunun 
vahametini çok iyi örneklemektedir. Çarşı’da artık lokum bir emtiadır (Canbulat İ. , City of 
Safranbolu, 2012). Yine de eski günlerde Safranbolu lokumunun tadını hissedebilmek için 
bakınız, bu kitap içinde (Çuhadar, 2019).  

Yazılı Kaynaklarda Safranbolu’da Yeme-İçme 

 
Şekil 2 Çarşı’da lokanta, 1970’leirin başı. Fotoğraf: Oktay Akdeniz. 

Cumhuriyet’in kuruluşuyla bağlantılı olarak, Safranbolu Ticaret Odası’nın 1923 yılında 
derlediği “Safranbolu’daki Sanayici ve Meslek Mensuplarının Sayısını Gösteren Cetvel”de 
yeme-içme ile ilgili olarak 60 bakkal, 5 şekerci, 15 helvacı, 10 lokantacı, 30 kahveci ve 
kıraathaneci, 25 pastırmacı -ki bugün Çarşı’da hiçbir pastırmacı yoktur- bulunmakta 
(Yazıcıoğlu & Al, 1982, s. 72-73) bunlara karşın tek bir fırıncı bulunmamaktadır. 18931 yılının 
16 Mayıs günü Alman ordusu subaylarından M. Anton’un araştırma gezisinde yolu 
Safranbolu’dan geçer. Yeme-içme konusunda Safranbolu izlenimleri ekmek dışında pek 
olumlu değildir: 

 
1 Osmanlı İmparatorluğu Reform Dönemi (1827-1908): Osmanlı Devleti, Avrupalı devletlerin kendi aralarındaki 
çıkar çatışmalarından yararlanıp denge politikası izleyerek varlığını korumaya çalışmıştır. Osmanlı Devleti'ne, bu 
dönemde Avrupalı Devletlerce "Hasta Adam" lakabı konulmuştur. 
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“Nüfusu yaklaşık 15-20 bin olduğu sanılan bu önemli şehirde daha iyi bir iaşe-ibade 
(erzak, hizmet, kalacak yer) imkânı bulabilme umudumuz hüsranla neticelendi. Bu hususta 
köylerden tek farkı daha kaliteli ekmek tedariki idi. Et bulunamıyordu. Sadece Hazret’in bin bir 
zahmet ve çaba ile bizde (Almanya’da) kırıntı sayılabilecek az bir kuzu eti parçası ile yetindik. Bu 
durum, köyde olduğu gibi şehirlerde de genel olarak vejetaryen beslenmenin olduğunu 
göstermektedir.. Bunun sebebi de bu yılın sıkıntılarından dolayı etin pahalı ve çok az bulunması 
idi… 

Hanın büyük bir misafir odasında öğleden sonra ve akşam vakti oldukça canlı geçmişti. 
Kahvesinde oyun oynanıyordu. Etrafında da bizim gibi çok sayıda insan oturmuş, oyunu takip 
ediyordu. Seyirciler tavsiyelerini esirgemeyerek oyuncuları rahat bırakmıyordu. Misafirler 
kahvelerini içiyor, ondan öte bir şey yapmıyorlardı. Burada hancının asıl kazancı yabancı 
misafirleri ağırlamak ve onların binek ve yük hayvanlarının bakımını sağlamak idi. Çünkü insanlar 
getirdiklerini yiyor veya lokantadan bir şeyler satın alıyorlardı. Bulunduğumuz handa gerçek Türk 
tiplerinin yanında Avrupai giyimli fakat sadece Türkçe -veya Yunanca- bilen yabancılar da var idi. 
(Dienst & Max, 2015, s. 52) 

Daha gerilere gidince 1840-41 Safranbolu Temettüat Defteri’nde11 kasap, 14 
ekmekçi, 10 bakkal, 5 manav, 3 helvacı, 1 çörekçi, 6 kahveci, 2 salepçeci (salepçi?), 1 bozucu 
(bozacı?), 1 muhallebicinin bulunduğunu görmekteyiz. Zor dönemler dışında 
Safranbolulunun et sıkıntısı ile ilgili hiçbir kayda rastlamadım, ilginçtir 1674 tarihli bir belgede 
İstanbul’a boğazlanmak üzere getirilen koyun sayısı 3.965.760, kuzu sayısı ise 2.877.400’dür. 
(Yerasimos, 2011, s. 104, n. 10). Sırf bu ihtiyacı düzenli bir şekilde sağlayabilmek için Osmanlı 
bir lojistik ağı kurmuş ve bunun için celepler görevlendirmiştir. Yine de İstanbul’un et 
ihtiyacını karşılamak üzere Anadolu’dan yola çıkan kızıl koyun sürülerinin bir kısmının yolda 
satılıp kesilmesi bir sorun olmaktadır. Kızıl koyun sürülerinin geçtiği Kastamonu – Borlu 
[Safranbolu] – Gerede yolunda sayıları eksilen koyunlar nedeniyle Borlu kadısından şikâyetçi 
olunmuştur. (Faroqhi, 1993, s. 273-278) 

Bu bilgiler dışında bir de “Hamide Hatun Vakfiyesi” makalesi (Canbulat & Asar, 
Hamide Hatun Vakfı) için gerçekleştirdiğimiz araştırmalarda (Cinci Hoca) Hüseyin Efendi için 
verilen 2 Eylül 1644 tarihli Mülkname’den “Taraklıborlu kasabasının Pazar ve bozahane 
bâcı..” kaydından Safranbolu’da bir bozahanenin bulunduğunu öğrendik. 1333-1334 kışında 
ünlü seyyah ibn Battuta’nın Gerede’den Kastamonu’ya uzanan yolculuğunda bir gece 
Safranbolu’da kalacaktır: 

Şehir emiri Ali Bek bizi huzuruna çağırdı. Bu adam cömert ve iyiliksever. Kastamunya 
hükümdarı Süleyman Badişah’ın oğludur… Yanına varmak için kaleye çıktık; selam verdik. Bize 
“Merhaba!" dedi, ikramda bulundu. Yolculuklarımı sordu, anlattım. Beni yanı başına oturttu. 
Meşhur müelliflerden olup şehrin kadılığını ve Ali Bek'in katipliğini yapan -Hacı Alaeddin 
Muhammed de teşrif ettiler. Yemek geldi. Bütün davetlilerle beraber yemek yedik. Sonra hafızlar 
göz yaşartan yanık sesleri ve hayranlık uyandıran makamlarıyla Kur'an-ı Kerim okudular. Meclis bu 
şekilde sona erdi ve oradan ayrıldık. (Tancî, 2005, s. 304) 

Neler yediğini bilemiyoruz ama keyifli bir konaklama olduğu kesindir. 
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Safranbolu Şehir Yemekleri 

 
Şekil 3 Safranbolu şehir yemekleri: Bütün et, pirinç pilavı ve üzüm hoşafı. Fotoğraf: Serdar Şamlı. 

Safranbolu Şehir Yemekleri araştırmaları sonucunda önemli sayıda yemeğin 
reçetelerini derledim. Ancak yemeklerin sayısı benzer çalışmalarla karşılaştırılınca oldukça 
kısıtlı gözükmekte buna karşın reçeteler incelendiğinde özellikle kırmızı et başta, pahalı 
malzemeler ve en önemlisi yoğun ilgi ve emek gerektiren yemekler olduğunu gördüm. Bu 
yemekler arasında 9 çorba, 13 et yemeği, 6 kümes hayvanı yemeği, 4 sakatat yemeği, 3 
yumurta yemeği, 18 sebze ve bakliyat yemeği, 5 hububat yemeği, 6 dolma ve sarma, 20 
hamur işi ve 20 tatlı bulunmaktaydı: toplamda 104 yemek. Tarhana, turşu ve benzeri 
hazırlıklar bu listenin dışında tutulmuştur. Üstünkörü ya da yanlı bir yaklaşımla Safranbolu 
şehir mutfağının çok fakir olduğunu ileri sürmek çok da yanlış olmazdı, ki çoğunlukla bu 
hataya düşülmektedir. Bu noktadan başlayarak tarih boyunca sosyoekonomik olarak çok 
gelişmiş bulunan Safranbolu’nun neden kısıtlı bir mutfağa sahip olduğunu araştırmaya 
başladım. Kadınlarla yüz yüze görüşmelerim sırasında yediklerini söylerken çoğunlukla önce 
neleri yemediklerini anlatmışlardır. Ot yemezler, kümes hayvanlarını kokuyor diye çok 
yemezler, av yapmazlar, mantar toplamazlar ve benzeri. Bu vurguları dikkatlice alınca onların 
Safranbolu’nun kırsalında yerleşik yürüklerle (Türkmen) ve bugün asimile olmuş Anadolu’nun 
kadim halklarıyla aralarına koydukları ayraçlar olduğunun ayırdına vardım. Zaten 
araştırmalarım beni Zalifre’nin kuruluşunda Selçuklu unsurların bulunduğu sonucuna 
ulaştıracak ve mutfaklarında İran-Selçuk yemeklerinin bugün rudiment olsalar da varlığıyla 
kanıtlanacaktı. Safranbolu şehirlisi adeta bir “akbudun”2dur. 

 
2 Türk boylarında yönetici (aristokrat) sınıf. Diğerleri “karabudun”. 
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Şekil 4 Çarşı’da sirkeci, 1970’lerin başı. Fotoğraf: Oktay Akdeniz. 

Günümüzde yemek tarihi yoğun bir şekilde arkeoloji (archeobothony) ve antropoloji 
arakesitlerinde gelişmektedir. Böyle araştırmalar sonucunda artık kesinlikle biliyoruz ki 
yerleşik toplulukların göçebelerle karşılaştırıldığında yemekleri kısıtlı malzemeye 
dayanmaktadır. “Zaten çok yeni bir araştırma yerleşik toplulukların, yerel ürünlere bağlı 
olarak daha sınırlı bir yiyecek paletine sahip olduğunu, buna karşın göçebe toplulukların daha 
çeşitli yiyeceklerle beslendiklerini kanıtlamaktadır” (Hermes, ve diğerleri, 2018)3. Aslında bu 
durum gelişmiş ve yerleşmiş bir lojistiğe dayanmaktadır. Şimdi gerek 1840-1841 Temettuat 
Defteri, gerekse 1923 tarihli cetvele bir kez daha göz atarsanız,  çok sayıda bakkal, kasap, 
hatta manav, tatlıcı ve fırın görürsünüz (Gümüşoğlu, 2006). Safranbolu şehirlisinin beslenmek 
için çalışması ve yiyecek peşinde koşuşturması gerekmemektedir. Safranbolu şehirlisinin 
oldukça büyük toprak varlığı vardır4 ve yarıcı kullanırdı. Restorasyonlarını yaptığımız evleri 
eski sahiplerinin anılarını dinlerken, özellikle üst katlarda bazı odaların pirinç gibi gıda 
maddelerini saklamak için kullanılmış olduklarını öğrenip, şaşmışızdır. Kırsal bir üretim alanı 
olarak görülen Bağlar bile çok gelişmiş bir sayfiye yeridir. Kastamonu Açıksöz Gazetesi’nden 
Hüsnü Açıksöz’e göre:  

Safranbolu bağları denince biz ekseriya Safranbolu halkının bu bağlarda sebze ve etçilikle 
iştigal ettiğini zannederdik. 

 
3 İngilizceden çeviri benim. Bugün Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan sınırları içinde bulunan 14 mezarlıktan 
toplanan, 2.-13. Yüzyıllara yayılan yerleşik ve göçebe 63 insan kalıntılarındaki karbon ve azot izotopları üzerinde 
yapılan laboratuvar araştırmaları sonucu.  
4 (Gümüşoğlu, 2006). 
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Halbuki Safranbolu halkı da ilk sebzeleri çarşıdan, engin köylerin mahsulatından 
almaktadırlar. Sebze çok ucuzladıktan sonra ancak bağlarda da yetişmektedir ki Safranbolu halkı 
sebzelerden hemen hiç istifade etmemektedir. Burada öyle çok üzüm bağı da yoktur. 

Filhakika meyvelerden bir parça istifade olunmakta ise de bu da taşınmak, tohum, 
çapalamak, tekrar taşınmak gibi masarıfata nispetle hiç mertebesindedir. (Eski, 2018, s. 104)5 

Çarşı Esnaf ve Zanaatkarlarının Yemekleri 

 
Şekil 5 Çrşı’da lokanta 1970’lerin başı, Fotoğraf: Oktay Akdeniz. 

 
5 Açıksöz Gazetesi, 15 Haziran 1340, sayı 1098. 



 7 

Bu kitabın içinde Uğurol (Barlas, 2019)’ın “Unutulmuş bir Ayakkabıcılık Türü: 
Safranbolu’da Yemenicilik” makalesinde Yemeniciler Arastası’nda yemeklerin nasıl 
hazırlandığı çok iyi bir şekilde anlatılmaktadır.  

Arasta esnafı her sabah dükkân açılıp işe başlayınca kasaptan et alır, güvece koyarlar ve 
içinde mevsim sebzelerinden doğrayarak ekmekçi fırınına verirlerdi. Her dükkânın ayrı bir güveci 
vardı. Fırına verilip pişirilen güveç, kuşluk vakti (saat 9’a doğru) dükkânlara getirilirdi. O zamanlar 
bütün yıl, her gün etli güveç yerdi, yemenici esnafı. Et ucuzdu ve yağlısı makbuldü, yağsız et 
alınmazdı. Güvecin üstü iki parmak yağ bağlardı. Usta, kalfaları ve çırakları, ekmekleri banarak hep 
beraber yemeklerini yerlerdi. Kasaplarda o zaman buzdolabı olmadığından et günlük kesilirdi. Bazen 
kasaplar satamadıkları etleri ikindi vakti çarşıya getirip satarlardı, esnaf o etleri de fırında pişirip 
yerdi. Bazen pek ender olarak “Gade” diye adlandırılan ustanın karısı evde kıyma kavurur, saç 
ekmeği ile 20-30 dürüm yapar çırakla dükkâna yollardı. 

 
Sözlü tarih çalışmalarım sırasında Mehmet Ali Terziahmetoğlu6 Çarşı’da (1930’lar ve 

sonrası) yemekle ilgili soruma: 

Kunduracılar İçi’nde bir tane lokanta vardı. Başta vardı. 

Esnaf lokantası. 

Esnaf lokantası…. 

Yemek ne oluyor. Esnaf lokantasından filan… Bir tane esnaf lokantasından bahsettiniz. 
Bu dışarıdan gelenlere yemek nerede pişiyor? 

Dışarıdan gelenlere lokantalar açık. Hafta tatili rüsumunu ödüyor. Lokantalar açık. 

Lokantalar açık.  

Sonra köyden gelen, şimdiki gibi, lokantaya falan gitmek yok, ekmeğini getiriyor. Helvacı 
dükkanları var, onlar da açık. Yufkayı açar. Oradan helvayı alır ve yahut da “karma” tabir ederiz. 
Tahin-pekmeze “karma” deriz. Tabağın içine kor yahut da içine reçel kattırır -daha varlıklıysa. 
Tahin yağının içerisine, tabağın içerisine reçel kattı. Onu karıştırır. 

Pekmez değil, reçelle tatlandırıyor. 

Reçelle tatlandırır. Köyden getirdiği, beline sardığı ekmeğin içerisine… 

Semerci Kemal Ayar7 ise aynı soruya: 

Öğle namazını kılıp yemek yiyorsunuz yemeğinizi evden mi getiriyorsunuz 

Evden. Yazın bağlara gidiyoruz Bağlar’da da evimiz var 

O zaman yemeğinizi yanınızda getiriyorsunuz. 

Eğer burada olursa -benim ev şurada yukarda- o zaman eve gidiyoruz evde yiyoruz veya 
buraya çocuklar getiriyorlar, burada yiyoruz. 

diye cevap vermiştir. 

Çarşı ve Safranbolulu Kadınlar 
Safranbolulu kadınların belleklerinde Çarşı ile ilgili her şey çok canlı bir şekilde 

yaşamaktadır. Anlattıklarında mutluluklarını hissedersiniz. Bu belki de Çarşı’nın ticari 
bölgesinin hamam dışında onlara tümüyle kapalı olmasının neden olduğu gizemdir. Örneğin 
haftanın belirli günlerinde hamama gitmek hele hele babalarının onlar için hazırlatıp 

 
6 Belediye Başkan Vekili (1927-), Kayıt Zamanı: 29.07.2005. 
7 Semerci, (1922-), Kayıt Zamanı: 24.08.2005. 
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gönderdiği kuyu kebabının tadı hala damaklarındadır. Kadınların Çarşı ile en önemli ilişkisi 
hamam üzerinden oluşmaktadır. Aslında evlerinin her odasında bir yunmalık8 vardır ama 
Çarşı hamamı onlar için hem arınma hem sosyalleşme merkezidir. 

Düğün törenlerinin de merkezinde hamam bulunur. Salı günü kız hamamı vardır. 
Oradaki yemekleri sorduğumuzda, Bedriye Kavsa, “Hamamda da kuru çörek, simit, pasta 
falan. öyle ikram edilirdi… Hamamda sulu yemek değil simit, cevizli çörek eskinin kuru 
çörekleri vardı. O da yapılmıyor, şimdi fırınlarda. Evden yapılan kuru çörek gibi onlar, çerez 
gibi verilirdi. Sabun verilirdi, girene”, diye anlatır. Erkek hamamını sorduğumuzda: 
“Erkeklerde de bükme falan koydururlarmış. Ayranla bükme -bizim Safranbolu bükmeleri9- 
erkek hamamında da. Perşembe günü̈ sabahleyin gidiliyor. Damat hamamdan çıktıktan sonra 
damatlığını, tıraşını olur. Perşembe sabahı ayran, boza, bükme. Fırın bükmesi yapılıyor, erkek 
hamamında”, diye yanıtlar. Nezihe Aycan Kadıoğlu10 ise gelin hamamı yemeklerini anlatırken 
Kavsa’nın menüsüne yalnızca zeytinyağlı dolmayı ekler.  

Eczacı Hikmet Derman Şeyhoğlu11, “Bir de hamama gidip, kadınlar hamamına tabi 
topluca aile veya komşularla, kuyu kebabı yapıldığı gün, kuyu kebabı gelecek ortaya, üzüm 
gelecek üzümle kuyu kebabı yenecek”, demektedir. İlhan Kavuşturucu’nun12 hamam menüsü 
daha ayrıntılıdır: 

Çarşı’da aşçıdan yemek alırdınız. Peki, hanımlar aşçıya gitme hadisesi var mıydı? 

Yok, yoktu ama oradan yemek alabilirdi, hamama ama annem benim gidip de bir yerde 
yemek yediklerini bilmiyorum.  

Yani şu anda… 

Oho, çok yeni daha… 

Ama yer aynı yer, hamamın hemen yanı başında. 

Evet. Ama benim babam getirirdi. Bakın o zaman Bağlar, taşınıyorduk, yazın Bağlar’a, 
kışın Çarşı’ya. O arada tabi Eylül’de açılıyor, okulumuz. Ben Çarşı’da okumuştum, Kalealtı 
İlkokulu’nda okumuştum, ilkokulu. Oraya giderken babam beni o zaman daha annemler de daha 
taşınmamış olurdu, mutlaka aşçı babamın dükkanına çok yakındı. Orada benim karnımı doyurur, 
ondan sonra gönderirdi. 

Şenol Adalar13, çarşı yemekleri ve aşçılar konusunda oldukça ayrıntılı bilgi 
paylaşmıştır: 

Ben Çarşı’dan ilkokula giderken Aşçı Ahmet’in lokantasında bizim evimiz Kıranköy’deydi.  
Beni yorulmasın diye rahmetli babam anlaşmış. Her öğlen yemek yerdim ama ben sadece oradan 
kuru fasulye, pilavı hatırlıyorum. Başka ne yemek vardı, bilmiyorum. Yemezdim başka bir şey. 
Zaten çok az yemek yerdim. Yorulmasın diye beni orada yemek yedirirlerdi. Kuru fasulyeyle pilav 
başka bir şey hatırlamıyorum. 

Kuru fasulye pilavı da çok meşhurmuş Aşçı Ahmet’in. 

Neredeydi Aşçı Ahmet’in yeri? 

O köşede, hamam aralığından çıkınca, o. Bir aralık daha vardır. 

 
8 Yerelde “gusülhane”, basit bir yıkanma hücresi. 
9 Bükme: Gözleme. Safranbolu bükmesi: kıymalı ve ıspanaklı gözleme. Şimdilerde fırında yapılmaktadır. 
10 Öğretmen (1926 - 13 Ocak 2013), Kayıt Tarihi: 07.02.2008. 
11 Eczacı (   ) Kayıt Tarihi: 12.02.2008. 
12 Ev Kadını (   ), Kayıt Tarihi: 15.02.2008. 
13 Ev Kadını (Doğumu: 04.02.1944), Kayıt Tarihi: 06.03.2008. 
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Şu anda Niyazi14’nin. 

Niyazi’nin orada… 

Aşçı Ahmet’in şimdi, başka? Ayda bir kere aile hamama giderdi. Çok özel bir gündü. 
Hamama, çarşı esnafıydı genelde, erkekler olurdu. Oradan yemek gönderirlerdi. Kebap 
gönderirlerdi. Hamamda biz, ayva götürülürdü, kebap gelirdi, orda göbek taşında yenilirdi, onlar. 

Erkek tarafında bu yok işte. Erkekler hep diyorlar ki cevizdi, bükmeydi yani sulu yemek 
veya yemek gelmezdi dediler.  

Hayır, cumartesi, genelde cumartesi giderdik. E, okul var çocukları da götürecekler ya biz 
okuldan izin alıp, öyle tatilinde hamama gidebilirdik. Cumartesi gidilirdi. Karşıdan da kuyu kebabı 
gelirdi. Beyler oraya kuyu kebabı gönderirdi… 

Kebap gelirdi. Başka gün yoktu zaten. 

Döner sonradan çıktı her halde. 

Döner sonradan çıktı. 

Gülten Bayramgil15, Safranbolu’nun yemek tarihi yazımında çok önemli bir kaynaktır. 
Kendisi Çarşı’nın önde gelen aşçısı Ahmet Usta, Gülten Bayramgil’in kayınpederidir. Bugün 
hala Çarşı evleri Aşçı Ahmet müzesi değerinde mutfak eşyası doludur. Görüşme 
kayıtlarından: 

Eskiden dökme kadayıf vardı. Hatta bizde kayınpederin babası dökermiş. Kayınpederim 
Aşçı Ahmet. Ondan sonra onun tepsisi duruyor. Kaç yüz seneliktir, bilmiyorum. 

Görebilir miyiz o tepsiyi?  

Şimdi göremezsiniz.  

Yok yani şu anda değil. Ne tepsisi dediniz siz buna?  

Dökme kadayıf. Şimdi şeyde döküyorlar.  

Yapmak için?  

Yapmak için sütten  

Pişirmek için değil  

Hayır hayır  

Ve hala duruyor.16  

Hala duruyor. 

Nasıl bir şey? Modelli falan mı böyle? 

Büyük bir tepsi işte. Altında ateş yanarak dönüyor. Maşrapayla da hamur dökülüyor, 
böyle. Dökülürken de tel tel oluyor.  

Bir şey söyleyeceğim. Geçenlerde birisi konuşurken dedi ki kesme kadayıf yapardık, 
dökme kadayıf Kastamonu’dan gelirdi, dedi. Peki bunu kayınpederiniz satmaz mıydı Çarşı’da? 
Kendisi için mi yapardı, acaba? 

Hayır kayınpederimin babası, kayınpederim 14 yaşındayken ölmüş.  

O zaman, belki de sadece yapıyordu, sadece kendisi için.  

 
14 Aşçı. 
15 Ev Kadını (   ), Kayıt Tarihi: 13.03.2008. 
16 Ne yazık ki dökme kadayıf tezgahını görmek için evlerine son gidişimizde onu bulamadık. Çalınmış olmalı.  
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Aynı zamanda kebapçı, kayınpederim. Ben evlendiğim zamanda Vehbi Koç’a buradan 
tandır giderdi, ama tandır Kastamonu’yla meşhur. Kebapçıymış, kayınpederimin babası.  

Kebapçı deyince neyi kastediyorsunuz? Gene kuyu kebabı mı?  

Tandırcı. Döner ve tandır cumartesi günleri yapılırmış. Cumartesi günleri halk Çarşı’da 
olduğu için. Sonra bir adedimiz daha vardı. Banyolara indiğimiz zaman yani hamamlara yıkanmaya 
indiğimiz zaman, Çarşı’dan kebap gönderirlerdi yani Çarşı erkekleri ailelerine kebap 
gönderirlermiş. 

Safranbolulu kadınlarla görüşmelerimizde 10-12 Çarşı yemeğinin öne çıktığını kayıt 
altına aldık. Bunlar: döner, güveç, helva, kuru çörek, kuyu kebabı, pastırma ve yaprak 
sarmadır.17  

Hatice Büyükkaragöz,18 Safranbolu kurusu ile ilgili ayrıntılı bilgi aktardı: 

Safranbolu kurusu diye bir şey var mıydı, galetası yani? 

Var. 

Kuru çörek 

Vardı. Kuru çörek ayrı kurusu da ayrı. 

Benim bu söylediğim hacıların yanına verilen bir… 

Kuru, kuru. Şimdi, özel mayadan mayalandırılıyor, hamur. O ince ince rulolar yapılıyor, 
fırında. Onu büyüklerimiz fırına giderdi de orada hazırlarlardı. Onu küçük küçük kesiyorlar. Uzun 
uzun, küçük küçük kesiyorlar, onu. Bir defa fırına veriyorlar; hafif kabarıyor. Tekrar çıkartıyorlar, 
fırından. Sonra o biraz duruyor, tezgâhta bayağı kuruyor. İki, üç saat sonra bütün fırıncının işi 
bitiyor; ekmekler çıkıyor, fırın ölgün hale gelince bir gece fırına tekrar atıyorlar, o kuruları; 
tamamen kuruyor. Üç yıl dayanabilen ekmek kurusudur, o Safranbolu kurusudur, o. Onu ıslatıp… 
ha çörek otu da katıyorsunuz. 

Bende onu soracaktım? İçine ne katıyorsunuz? 

Çörek otu ve o suya bandırılıp, ıhlamura bandırılıp, süte bandırılıp da yenilebiliyor. 
Eskiden hacca giderken mutlaka hacının yanında bir torbada, bez torbada o gidermiş. Onu birkaç 
sene Bulak’ta yapan… 

Bayağı güzel yapıyorlar. İlk anda ben şey yaptım Bulak’tan farklı bir tarif var da içine 
kaymakla, tereyağı konulan, onun peşindeyim. Siz öyle bir şey biliyor musunuz? 

Efendim, var. Ben Beypazarı’nınkini yedim. Onlar zannediyorum yağ ve kaymak falan 
katıyorlar. Hiç fark ettiniz mi? Ağır geldi bana, yağlı geldi, eline de yağ çıkıyor hatta beyaz bir 
parşömen kağıdına sarmışlar arkadaşım bana getirirken, kâğıt yağlanmış. Bizde o yoktur. Bizde 
kepek bulaşır, bizde. Rahmetli Fevziye Teyze’m çok yapardı. Rahmet olsun. O bize yapıp yedirirdi. 
Eşi onun fırıncıydı, Kıranköy’de. Kimin fırını sen tarif et. 

Caminin karşısı o yeni çoğunluk herkes methediyor. Galiba buranın en iyi fırını, o. 

Ben bizim şimdi bilemiyorum ama eskiden oydu şimdi işletenler değil orası bizim 
akrabamızın fırınıydı hepsi rahmetli oldu o teyzemiz yapardı bize onu yapacağı zaman sabahleyin 
fırından… 

 
17 Evlerde yapılmayan bu 8 yemeğe 1960’lardan beri gitmekte olduğum Çarşı lokantalarından hala tadı 
damağımda kelle paça, işkembe paça ve mercimek çorbaları, ızgara köfte, tas kebabı, kuru fasulye, mevsiminde 
taze fasulye, pilav, sütlaç ve kadayıfı da eklemek isterim. 
18 Ev Kadını, Kayıt Tarihi: 08.02.2008. 
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Denizciler için peksimet neyse kervancılar ve yolcuları için kuru odur. Diğer yemekler 
çok bilinen yemeklerdir ancak Yaprak helva bugün Anadolu’nu belki de dünyanın artık hiçbir 
yerinde yapılmayan bir Bizans tatlısıdır. 

Yaprak Helva 
 

Yemek Tarihçisi ve Yazarı Charles Perry’nin bir bildirisini okurken ilginç bir ayrıntıya 
rastladım (Perry, Göçebe Türkler, Katmerli Ekmek ve Baklavanın Orta Asya Kökleri 84-89). 
Baklavanın Türk tatlısı olduğunu savlayan ve yufkanın Orta Asya kökenine bağlayarak 
kanıtlayan, Perry bir yerinde Yunanlıların baklavayı sahiplenmek için bir Girit tatlısı olan 
Gastrisi baklavanın orijini olduğunu ileri sürdüklerini, yazıyordu. Gastris, Perry’nin yazısında  

Kitapta betimlenen tatlının, arası ceviz, fındık, badem ya da haşhaşla karıştırılmış bal ile 
doldurulmuş bir tatlı olduğunda kuşkuya yer yok; bu da hemen baklavayı akla getiriyor. Ama tarifin 
geri kalan bölümünü okursak içinde hamur bulunmadığını görürsünüz. Hamur katları yerine iki kat 
dövülmüş susam var. Susam dövüldükten sonra balla karıştırılıyor (sesamon leukon tripsas, 
malaxon meliti hepsemeno); elde edilen macundan, merdaneden geçirilmiş gibi iki ayrı tabaka 
çıkarılıyor (helkyson lagania dyo). İç olarak hazırlanan dövülmüş fındık, fıstık da balla karıştırılıyor; 
iki susam tabakasının arasına konunca, şişkin bir göbeği andırdığı düşüncesi uyanmış olmalı 
(gastris). Her ne olursa olsun, yaptıkları şekerlemeydi, hamur işi değil ve gastrit ile baklava arasında 
herhangi bir bağlantı görmek için neden yok. (Perry, 2000, s. 87) 

Öte yandan Safranbolu’da hep yapılan bir helva türü vardır. Bu helvanın adı Yaprak 
Helvasıdır. Yaprak helvayla gastris arasındaki benzerlik inanılacak gibi değildir.19 

Geçenlerde Safranbolu yemekleri konusunda bir dosya hazırlayan Food in Life Dergisi 
Genel Yayın Yönetmeni Gökmen Sözen’e rehberlik yaptım. Bu bağlamda SafranTat tesislerinde 
bir çalışma yaptık.20 O gün şansımıza Yaprak Helvası da yapılmaktaydı. Süreci fotoğrafladık. 
Yaprak Helvası ister artık yalnızca Safranbolu’da yapılmakta olan bir Bizans tatlısı olsun, ister 
bir zamanlar Galata’da bir tatlıcıda çalışmış bir Safranbolulunun memleketine getirdiği bir tat 
olsun, artık tam olarak Safranbolulu bir lezzettir.21 

 
19 Yemek Araştırmacısı ve Yazarı Priscilla Mary (Işın, 2008) ise: 

Yaprak Helvası başlığı altında Koz helvasının bir başka türü de müdeccel19 helvasıydı. İnce gevrek 
yapraklar halinde hazırlanan bu helva, 18. yüzyılda Galata semtinde yapılıyordu. Safranbolu’da yaprak 
helvası adıyla hala yapılıyor: Yirmi civarında yaprak üst üste konulup her kat arasında cevizli iç bulunan 
bu helva, 6 santimetre yüksekliğinde parçalar halinde satılıyor. 
Osmanlı dönemi şekercilerinde satılan “fıstık: -lı hanım şiltesi”, belki de “yaprak helvası” gibi ince 
açılmış fıstıklı koz helvasıydı (Işın, 2008, s. 169). 

demektedir, ancak yazıdan Işın’ın yaprak helva üretimini görmemiş olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü yaprak 
helvası katmer gibi yapılmaktadır. Yoksa, Işın’ın yazdığı gibi baklava, börek gibi üst üste yerleştirilerek değil. 
Değerli yemek yazarı Prisilla Mary Işın, benim basım aşamasında olan Safranbolu Şehir Yemekleri kitabında da 
bulunan bu eleştiriyi gördükten sonra çok duyarlı bir dönüş yaptı ve atıf yaptığım kitabının sonraki baskılarında 
düzeltme yapacağını bildirdi. Kendisine burada teşekkür ediyorum. 
20 Müdür Eda Yetimoğlu’na teşekkür ederim. 
21 Tatmak isterseniz: http://www.safrantat.com.tr 

http://www.safrantat.com.tr/
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Safranbolulu Fırıncılar 

1841-1842 Temettuat Defteri’ndeki ekmekçileri incelediğimizde 14 ekmekçinin gelir 
durumları üzerinden fırınların sayısını kestirmek zor gözükmektedir (Gümüşoğlu, 2006). Gelir 
ve servetlerinden kimin fırın sahibi (usta), kimin kalfa, kimin çırak olduğunu söyleme olanağı 
bulamıyorum. En yüksek temettuatı Çavuş Mahallesi’nde oturan Osman Sancakdaroğlu 
Osman bin Mustafa 1000 kr’la en yüksek kazancı sağlayan fırıncı olarak öne çıkmaktadır. 
1923 tarihli cetvelde Safranbolu’da hiçbir ekmekçi ya da fırıncının bulunmamasının 
nedenlerini araştırırken Osmanlı Devlet Arşivleri’nde ilginç bir belgeye22 rastladım: 

Dâhiliye Nezâreti Muhâberât-ı Umûmiye Dâiresi 

Kastamonu Vilâyetine telgraf 

Müsta‘celdir [acele]. 

Târihi: 14 Teşrîn-i evvel 1328/27 Ekim 1912 

Dersaâdetçe furunlarda müstahdem hamurkârlardan bazılarının askere alınmalarından 
dolayı hamurkârlara ihtiyâc hâsıl olduğundan Araç, Küre ve Zağferanbolu ahâlisinden ekserinin bu 
sıfatla me’lûf [alışılmış] bulunduklarından bunlardan mikdâr-ı kâfi efrâdın [birey] berây-ı san‘at ve 
ticâret olanlarının Dersaadetˈe gelmeleri zımnında mahalleri kaymakamlarıyla bi’l-muhâbere 
teşvîkât ve tergîbât-ı lâzıme îfâsıyla ve neticeden ma‘lûmât-ı serî‘a i‘tâsı. 

Öyle anlaşılıyor ki Birinci Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı birçok cephede savaşırken 
Safranbolulu fırıncılar İstanbul’a alınmış ve belki de Safranbolu’daki fırınlar kapanmak 
zorunda kalmıştı. Ev ekmeği ne güne duruyordu? Ancak bu zorunlu sıla Safranbolulu 
fırıncıların İstanbul’da bu sektörde etkin olması ile sonuçlanmış, olmalıdır. Önce gidenler 
daha sonra hemşerilerini de İstanbul’a getirecekler ve sektöre hâkim olacaklardır. Ne yazık ki 
Safranbolulu fırıncıların da tarihi hala yazılmadı.  

Aytekin Kuş23, güçlü belleğine dayanarak 1950’ler Çarşı’sındaki fırınların listesini şöyle 
vermektedir24: 

 
22 BOA DH.İD. 107-57. 
23 Yerel tarihçi, gazeteci. 
24 Ayrıca, Arslanlar’da Ömer An’ın apartmanının girişinde, Köyiçi’nde simitçi Süleyman ve Kıranköy’de Canbaz. 
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• Gümüşte Kuyumcu Sabri Toker Evi, 

• Gümüşte Sinek Osman Evi, 

• Musalla’da Semerci Kemal Ağyaroğlu işçiliğinin bitişiğinde, şimdilerde 
simit fırını, 

• Suha Arın Meydanı’nda iki katlı yapı (Çerçenliler olabilir), 

• Yukarı Çarşı’da Özkan (Özer) Lokumları’nın yanındaki şimdilerde 
hediyelik eşya satılan yer (Vahdet), 

• Yukarı Çarşı’da simit fırını (yaklaşık 150 yıldır var), 

• Aşağı Çarşı’da Kemerli Fırın, 

Çarşı fırınları yalnızca ekmek yapmaz aynı zamanda evlerinde ve mahallelerinde fırın 
bulunmayan Çarşı’nın Müslüman sakinleri25 için baklava, börek ve güveç pişirmek için de 
kullanılırlardı. 

Bedriye Kavsa26 ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede:  

Çarşı fırını, ev yemeği için kullanmıyor musunuz? 

Hayır, ancak ekmek, baklava pişirtilir. 

Eğer güveç yaparsan, güveç götürürdün. 

Baklava bir de orda pişerdi. Evde fırın yok. Cereyan yok. Bütün baklavalar fırında pişerdi, 
ama yemek yok. 

Çarşı ekmeği, mayalı ekmek? 

Mayalı, tavalarda yapardım.  

Böyle özel tenekeleri vardı, oval şeklinde. O oval şeklinde tavalara böyle cıvık bir mayalı 
hamur yoğurulurdu; o güzelce bir basılırdı. Hafif de üstünden zeytinyağıyla düzeltilirdi. Onun 
mayası gelirdi, kabarırdı. Kabardıktan sonra, onların üç saplı -demirden sapları vardı. Bu oval kaplı 
kenardan geçirici halkalar, sefertası misali, üç kat dört kat. Katlanır, fırına o götürülür. Fırında onu 
fırıncılar pişirir. Tekrar o kaplara konur, tek eve geldirilirdi. Biz öyle yerdik.  

Var mı, o tarz? Onu yaptıralım, o zaman. 

Hepsi aynı anda mı, pişiyor? 

Fırıncı üç tanesini çıkartıyor. Saplar taşımak için. Tavası olmayan, benim tepsilere 
kordum. Ama çoğunlukla öyle olurdu. 

Atıyorum, sizin ekmeği bir anda üç dört tanesi pişiyor. 

Buraya çizeyim 

Ben yaptırmak istiyorum. 

Anladım ben sefertası gibi, dediniz ya. 

O çok güzel olurdu. Mis gibi kokardı. Üzerine acık [azıcık] salça ezer, sürerdik, kırmızı 
olsun diye. Yumurta sürerdik, altı kurumasın diye. 

Üzerine domates salçası mı sürüyorsunuz? 

Evet, biraz salça, yağ, su sürdük mü, üzerinde kurumaz. 

 
25 Buna karşın Gayrimüslim sakinlerin evlerinde ya da mahallelerinde topluca kullanabildikleri fırınlar 
bulunmaktadır. Kıranköy, Bulak ve Yazıköy evlerinde her zaman bir fırın bulunur. Eskipazar ve köylerinde ise 
bugün bile mahalle fırınları hala kullanılmaktadır. Fırın Türklerle, Anadolu’nun kadim halkları arasındaki en 
önemli ayraçlardan biridir (Canbulat İ. , Safranbolu Şehir Yemekleri, 2019). 
26 Ev Kadını, doğumu: 17.2.1932, Kayıt Tarihi: 04.02.2008. 
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Saplar demir, lamadan, sac. 

Bu şekilde ekmek yapımını Hatice Büyükkaragöz27 ve Bedriye Kavsa28 da teyid 
etmektedir.  

Böyle bir Ekmek Tasını Kastamonu’da kaportacı Mehmet (Kırışoğlu) Usta29’ya 
yaptırdım. Ekmek yapma sürecini baştan sona fotoğraflarla belgeleyeceğimiz Deneysel 
Etnografya Projesini bu makale içinde paylaşacağım. 

Tam Buğday Unu Ekmeği Reçetesi 

Malzeme: 
Beyaz ekmek unu: 1000 gr 
Tam buğday unu30: 680 gr 
Kuru maya:  15 gr 
Ilık su:   1200 mL 
Tuz:   38 gr 
 

1. Hamur karıştırma makinasına unları ve mayayı koyun. Su ve tuzu ekleyin. Kanca 
karıştırıcı ile önce düşük hızda 3 dakika, sonra orta hızda 3 dakika yoğurun. Hamur 
yumuşak fakat yeteri kadar glütenli bir yapıya ulaşmış olmalıdır. Gerekiyorsa bir süre 
daha yoğurun. 

2. Bir tezgâhın üzerinde hamuru tek parça olarak mayalanmaya bırakın. Yaklaşık 30 
dakika sonra hacmi iki misline ulaşmış olmalıdır. Hamuru elinizle bir kenarından 
yukarı kaldırın ve 3’e katlayın bir 30 dakika daha mayalandırın. Katlama hamur içinde 
glüten strüktürünün düzenli oluşmasını sağlayacağı gibi mayaların unla daha düzenli 
beslenmesini sağlayacaktır. Katlama işlemini bir kez daha yineleyin ve 15 dakika daha 
mayalanmaya bırakın. Toplam 75 dakika oldu. 

3. Hamuru yaklaşık 500’er gr’lık 6 parçaya ayırın ve 15-20 dakika dinlendirin. Sonra 
şekillendirin. İsterseniz kalıba koyun. Ben bu aşamada yaklaşık 1000’er gr’lık 3 
parçaya böldüm ve fotoğraflarda gördüğünüz şekilde ekmek tavalarına yerleştirdim. 
45 dakika daha dinlendirin ki şekil verirken bozduğunuz hava kabarcıklı yapıyı geri 
kazanabilsin. 

4. Fırını daha önce 240 derece C’ye ısıtın. Hazırladığınız ekmekleri fırına sürün. Eğer 
otomatik, çok işlevli fırınınız varsa pişirme başlangıcında 3 saniye buhar verin.31 25-30 
dakika pişirin. İyi bir kabuk için 10 dakika fırının içinde bırakın. Çıkarın ve bir ızgaranın 
üzerinde iyice soğutun. 

 
27 Ev Kadını, Kayıt Tarihi: 08.02.200. “Özel sefertaslarımız vardı. Ev ekmeği yapardık, İbrahim Bey. Hamuru evde 
yoğurur, mayalandırır, siyah tavalara yapardık. Kara fırına gönderirdik. Ev ekmeği.” 
28 Ev Kadını, Doğumu: 04.02.1944, Kayıt Tarihi: 06.03.2008 “Safranbolulu orada şöyle tavalar vardı, şöyle oval 
sapları vardı. İki katlıydı, sefertası gibi. Onlara hamur mayalanıp, basılırdı. Biz öyle derdik. O zaman fırına giderdi. 
O fırında pişip, gelirdi.” 
29 Karadeniz Oto, Mehmet Kırışoğlu, tel: 0543 9595540. Kendisine zaman ayırıp böyle bir maketi ortaya çıkarmış 
olmasından dolayı teşekkür ederim.  
30 Ben tüm buğday ununu Karıt Köyü’nde (Safranbolu) bulunan su değirmeninden alıyorum. Ömer Çelik, tel: 
0542 5926532. 
31 Benim fırınımda buhar düzeni yok. Fırınımın en altında ısıyı depolayarak dengelemek için bir lava taşı var. 
Ekmekleri fırına sürmeden önce üzerine bir sprey yardımıyla su sıkıyorum ve buhar elde ediyorum. 
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Belki de ekmek tasıyla pişirttiğim ekmekler Çarşı’da pişen son ekmeklerden olacak. 

Bugün 
Bugün Çarşı artık tümüyle bir turistik alana dönüşmüş bulunuyor. Sokaklar yalnızca 

bolca lokumcu ve hediyelik eşya dükkanlarıyla dolu. Çağlar boyunca 5.000 kadar olan Çarşı 
nüfusu yarı yarıya azaldı. Çarşı’da artık yalnızca 1-2 bakkal ve 1 fırın kaldı.  Manav ve kasap 
yok. Bunların yerine bir market var. Daha fazla ayrıntı için bakınız bu kitabın içinde (Türker, 
Safranbolu'da Turizmin Gelişimi ve Turizm Sorunsalı, 2019) (Somuncuoğlu, 2019). 

Safranbolu Çarşı’sında bugün 4-5 kadar orta ölçekli ve 10-12 kadar küçük ölçekli 
lokanta var. Orta ölçekli olanlar daha donanımlı; kuyu kebabı, döner ve -fırınları var- pide 
yapıyorlar. Küçük ölçekli olanlar genellikle kadınların çalıştırdığı, yoğun el emeği ile hazırlayıp 
pişirdikleri yiyecekleri sunmakta olan işletmeler. Ancak bu işletmeler sürdürülebilir olmaktan 
çok uzak. Kadın emeğine bu denli bağımlı olan bu işletmelerin uzun ömürlü olma şansları 
oldukça düşük. Bu bölümü hazırlarken Safranbolu Turizme Katkıda Bulunan Esnaflar Derneği 
Başkanı Selahattin Koş’la bir görüşme yaptım. O ve eşinin de daha bir aşevi vardı. Gözleme, 
mantı ve yaprak sarma pişiriyorlardı. Kapattılar. Nedenini sorduğumda bu yiyeceklerin uzun 
ve zahmetli el emeğiyle yapılması nedeniyle eşinin bir süre sonra el ve bileklerinde eklem ve 
adale rahatsızlıklarının ortaya çıktığını ve artık bu yemekleri yapamaz hale geldiğini aktardı.32 
Şimdilerde hediyelik eşya işi yapıyorlar.33 Bu yiyeceklerin bir süre sonra gelişmiş atölyelerde 
yapılıp dağıtılması kaçınılamaz bir gelişme olarak görülmektedir. Kastamonu’nun meşhur etli 
ekmeği gerçekte sacda pişen bir gözleme olmasına karşın 1960’lardan başlayarak artık 

 
32 Görüşme 29 Ekim 2019’da Dernek Merkezinde gerçekleşti. 
33 Bu konuyu bir de Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Ortopedist-Operatör Dr. Hüseyin İret’le 
görüştüm. Benzer rahatsızlığın yumuşak doku ve tendonlarda deformasyon ve ödem oluşumunun (carpal 
tunnel sendromu)  yaygın olduğunu, yalnızca kadınlarda değil yufka açan erkeklerde de rastlandığını bildirdi. Bir 
meslek hastalığı olarak tasnif edilmemekle birlikte hastaneye başvuranlara yaptıkları işler sorulduğunda kolayca 
anlaşılmaktaymış, ancak gereken tedavi ve işin bırakılması ile arazlar kaybolmaktaymış (31 Ekim 2019 tarihli 
telefon görüşmesi). Bu bilgi Dr. İret’in kendi rızası alınarak paylaşılmaktadır. 
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fırından çıkmaktadır.34 Yufka açma işini ise uzun bir süredir makineler yapıyor. Aynı şekilde -
yukarıda Safranbolulu kadınlarla yaptığım görüşmelerin dökümünde gördüğünüz gibi- yakın 
zamanlarda “Fırın bükmesi” diye yeni bir pide ortaya çıktı. Bu yemek daha önce etli ekmeğe 
benzer şekilde sacda pişirilen bir gözlemeydi. Yaprak sarmanın da kolayı bulunmuş; yaprak 
sarma makinaları üretimi başlamıştır.  

Bu süreçte çok özel olan bu işletmelerin butik hizmet vermeleri ve daha yüksek bir 
fiyat talep etmeleri gerekir ama buna olanak yoktur. Çarşı’da serbest Pazar ekonomisinin 
rekabetçi ortamı yıkıcı bir şekilde hüküm sürmektedir. Ne yazık ki özel Safranbolu Şehir 
yemeklerini ise hiçbir yerde yiyemezsiniz. Bugün Çarşı’nın sosyal yapısını oluşturanlar 
Çarşı’nın yerlisi değildir. Şimdi, sormak istiyorum: yerel yemek nelerdir? 
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