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8. SÖYLEġĠ 

SAFRANBOLU’DA SĠYASAL GÖRÜNÜM VE 

ÖNCE SEVĠNÇ; SONRA HÜZÜN 

 

▬ Eski dönemlerde, Safranbolu’da politika hangi eylem ve söylemlere göre 
yürütülürdü; partiler arası iliĢkilerde nasıl bir anlayıĢ egemendi?   

▬ Bu sorunuzu 1970 yılı öncesi için gözlemlerime, 1970-1980 dönemi için yaĢa-
dıklarıma göre yanıtlayabilirim. Kamuda görev almıĢ ve Safranbolu’dan ayrıldı-
ğım için 1980 sonrasını değerlendirmede kendimi yeterli görmem. 

  Safranbolu’da seçim zamanları uygun görülen  partilere oy verme dıĢın-
da, eskiden siyasal konularla çok fazla ilgilenilmez  ve yandaĢ olunan  partiye 
üye olmak için aĢırı bir istek gösterilmezdi. Safranbolu’da, Anadolu’nun bir çok 
yerleĢim yerinde görülen koyu bir particilik söz konusu olmamıĢtır. Ayrı partiler-
den olanlar arasında, genellikle, dostluk ve arkadaĢlıklar devam ederdi.  

 14 Mayıs 1950’deki, çok partili siyasal rejime girildikten sonra ilk kez uy-
gulanan  ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 27 yıllık iktidarına son veren, ço-
ğunluk sistemine dayalı, tek dereceli seçimde, yurdun büyük bölümünde Demok-
rat Parti (DP) seçimi kazanırken, CHP’nin Safranbolu ilçe merkezinde  önde ol-
ması ve ilk yapılan Belediye seçimini de  kazanması dikkat çekicidir.  

  Bu durumu, Devlete olan bağlılık ve saygının, Devleti kuran partiye de 
gösterildiği biçiminde açıklamaya çalıĢanlar olmuĢtur. Bu açıklama doğru ya da 
değil; tartıĢılabilir. Ancak, bugün  herhalde örneğine hiç rastlanmayacak biçimde, 
Safranbolu’da erdemli bir davranıĢtan gerektiğinde kaçınılmadığı da bir gerçektir.  

  1952 yılında Belediye BaĢkanı merhum Osman PAÇACIOĞLU ve  tüm 
CHP’li Belediye Meclis üyeleri,  siyasal iktidarı oluĢturan Demokrat Parti’nin hiz-
metlerinden yoksun kalınmaması için istifa ederek, Belediye yönetimini DP’lilere 
bırakmıĢlar; 1957 yılında Milletvekili olana kadar Ali KAYA’nın Belediye BaĢkanı 
olmasının yolunu açmıĢlardı. Bu tutum o dönem Safranbolu’daki yerel yönetimin 
siyasal anlayıĢının ve Safranbolu sevgisinin göstergesi olarak alkıĢlanmalıdır.  

  Safranbolu’da, iki kardeĢten birinin bir partinin, diğerinin karĢı partinin 
yandaĢı olması ya da aynı ailenin iki kolunun farklı partileri benimsemesi gibi 
somut örneklerle de karĢılaĢılmıĢtır. Bu durum, aynı aileden birinin, mutlaka önde 
olan partide yer almasının  sağlayacağı, olası  kazanımları dikkate almaktan  
kaynaklanabileceği gibi; siyasal düĢünce ve inanç farklılığından da kaynaklanmıĢ 
olabilir. Ancak bu nasıl açıklanmaya çalıĢılırsa çalıĢılsın, çok katı bir particilik 
anlayıĢının Safranbolu’da egemen olmadığı herkesçe kabul edilir. 

 Bununla beraber Safranbolu’da, yerel seçimlerde olsun, genel seçimlerde 
olsun, kendisinin veya istediği kiĢinin aday olamaması üzerine, partisinden istifa 
edenleri  ya da istifa etmeksizin karĢı partinin adayını destekleyenleri ve bir süre 
sonra yine eski partisine dönenleri de anımsatmak gerekir. Hiç kuĢkusuz önde 
gelen kitle partilerinde de görülebilen bu çarpıklıkları, Safranbolu toplumunun 
geniĢ bir bölümüne mal etmek olanağı yoktur.  
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▬  Safranbolu’da  siyasal açıdan 1970’lerde nasıl bir tablo sergileniyordu?  

▬ 1960 öncesinde Belediye BaĢkanları, tek dereceli olarak, doğrudan halkın 
oyuyla değil, belediye meclisi tarafından, kendi üyeleri arasından seçilmekteydi. 
1957 Milletvekili Genel Seçimlerinde Belediye BaĢkanı Ali KAYA’nın Zonguldak 
Milletvekili olmasını takiben, Safranbolu Belediye Meclisi, Demokrat Parti’den 
Ömer AN’ı Belediye BaĢkanı seçmiĢti. 

 27 Mayıs 1960’da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yönetime el koymasıyla gö-
revden ayrılmakla beraber, demokratik yaĢama geçilmesini takiben yapılan ilk 
yerel seçimlerde, Adalet Partisi (AP) adayı Sayın AN, tekrar Belediye BaĢkanı 
olmuĢtur.  Daha sonraki seçimlerde de koltuğunu koruyan Ömer AN, en son 
1968’deki yerel seçimde de, CHP adayı  Demir Çelik Fabrikaları sivil savunma 
uzmanı, hemĢehrisi Em.Albay A.Rıza DEĞĠRMENCĠOĞLU karĢısında  baĢarılı 
olmuĢ ve böylece Safranbolu’da üç dönem Belediye BaĢkanlığı yapmıĢtır. 

 1970’li yılların baĢında Türkiye’nin her tarafında olduğu gibi, Safranbo-
lu’da da en güçlü parti AP’dir. 1965’te olduğu gibi, 1969 genel seçimlerini de bü-
yük bir çoğunlukla AP kazanmıĢ ve  Süleyman DEMĠREL  tek baĢına hükümet 
kurmuĢtur. Ancak bir süre sonra, Ferruh BOZBEYLĠ ile Saadettin BĠLGĠÇ’in ba-
Ģını çektiği, önemli sayıda milletvekili AP’den ayrılarak Demokratik Parti’yi kur-
muĢlardır.  Daha sonra 12 Mart 197l’de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin verdiği muhtıra 
sonucu  Süleyman DEMĠREL BaĢbakanlık’tan istifa etmiĢ,  Nihat ERĠM Hüküme-
tiyle baĢlayan, Ferit MELEN ve Naim TALU hükümetleriyle devam eden ara rejim 
dönemi baĢlamıĢ ve 14 Ekim 1973 Milletvekili seçimlerine kadar sürmüĢtür. 

 Bu siyasal çalkantılar Safranbolu’ya da yansımakla beraber, Safranbo-
lu’da AP, yine en güçlü partidir. Ancak, kendisi hakkında özel af kanunu çıkarta-
cak kadar siyasal etkinliği olsa da,  Ömer AN,  aynı etkinliği, 1973 yılında yapıl-
ması gereken Safranbolu Belediye BaĢkanlığı seçimlerinde,  AP adayı olarak 
gösteremeyebilirdi. Kendisinden artık Adalet Partililer de yakınmaya baĢlamıĢtı. 

 Safranbolu’da 1973 Belediye BaĢkanlığı seçimlerini, mutlaka CHP’li bir 
aday kazanmalıydı. Bunu, ben ATATÜRK ve ĠNÖNÜ’nün partisi CHP’nin ilkeleri-
ne  gönülden inanmıĢ bir genç olarak tüm içtenliğimle istiyordum. Ayrıca Safran-
bolu’nun bir geliĢim ve değiĢim sürecine girdiğini görüyordum; mevcut sorunlara 
yenileri eklenmekteydi. Bunların üstesinden gelinmesi bilgiye, taze güçlere ve 
yeni atılımlara gereksinim gösteriyordu.  

  Aslında çok baĢarılı olunsa bile, aynı görevde çok uzun süre kalmakta 
ısrarlı olunmasından kaynaklanan politik yıpranma ve eskimenin, ister istemez 
olumsuz sonuçlar doğuracağını, bir çok politikacı gibi Ömer AN da  göz ardı et-
mekteydi. Bu nedenle halkın desteği  sağlanarak, kendine bu kez seçim kazan-
dırmamak, herhalde daha kolaydı. Safranbolu’nun yararı da bunu gerektiriyordu. 

● BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠÇĠN CHP’DE ADAY ARAYIġLARI 

  Safranbolu’da CHP yeni yerel seçim tarihinin 09 Aralık 1973 olarak belir-
lenmesinden aylar önce, Ömer AN’ın yeniden Belediye BaĢkanı olmasını, hiç 
değilse bu kez önleyebilmek için, yeni arayıĢlar içine girmiĢti.  Parti ilçe örgütün-
de görevli olanlar ile önde gelen kimi CHP’liler,  Avukat Kızıltan ULUKAVAK ola-
rak, benim  aday olmamı istemekteydi.  
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Mayıs/1972 Kurultay’ında CHP Genel BaĢkanı olduktan sonra, 23 Hazi-
ran 1972 tarihinde Karabük’e geldiklerinde,  Safranbolu Ġlçe BaĢkanı Mustafa 
ULUÇINAR’ın hazırladığı partiye giriĢ bildirgemin, Bülent ECEVĠT tarafından, ĠĢçi 
Lokali’ndeki toplantı sırasında imzalanmasıyla, artık Safranbolu ilçe örgütünün 
308 No.lu üyesiydim.  Sayın ECEVĠT, aynı toplantıda beraberimde getirdiğim, 
“”Atatürk ve Devrimcilik” adlı kendisinin yazdığı kitabı da, benim adıma imzala-
mıĢ ve çok mutlu olmuĢtum. 

 
CHP Safranbolu Ġlce BaĢkanı  Mustafa ULUÇINAR, Karabük Ġlçe BaĢkanı  Avukat Ali 

KALAFATOĞLU ile birlikte, Bülent  ECEVĠT’e, Avukat Kızıltan ULUKAVAK’ın  
CHP’ye giriĢ belgesini imzalatıyorlar (23.06.1972) 

 

     Ancak,   tüm bu geliĢmelere karĢın, kimilerinin istediği veya yakıĢtırdı-
ğı gibi, aktif politikayı ve hele Belediye BaĢkanlığı’nı hiç düĢünmüyordum. CHP 
Ġlçe örgütü olarak aday arayıĢları baĢlatıldı; bu amaçla toplantılar yapılıyordu. O 
sıralarda yürürlükte bulunan Parti Tüzüğü’ne göre görevlendirilmiĢ “Ġlçe Danışma 
Kurulu Başkanı” sıfatıyla toplantılara ben de katılıyordum.  

Uzun görüĢme ve tartıĢmalardan sonra, Belediye BaĢkanı Ömer AN’ın 
yokluğunda uzun süre BaĢkan Vekilliği yapan ve halka yakın tutum ve davranıĢ-
lar sergileyen, Anadolu Bankası Safranbolu ġube Müdürü Ġsmail EKER üzerinde 
görüĢ birliğine varıldı. CHP’li olmayan Sayın EKER, gerektiğinde CHP tarafın-
dan,  bağımsız aday olarak da desteklenebilecekti. 

Parti yönetiminin bu kararına karĢın, kimi etkin partililer merhum Hilmi 
BAYRAMGĠL’in CHP adayı olmasını önerdiler ve onların önerisi daha uygun gö-
rüldü. Ġsmail EKER’den özür dilendi, partiye kaydı yapılarak, Sayın Hilmi 
BAYRAMGĠL, CHP Safranbolu Belediye BaĢkan adayı oldu. 

  Ancak, aday değil, aday adayı idi. BaĢka aday adayı olmamasına rağ-
men, CHP Tüzüğü’ne göre, belirli nitelikleri taĢıyan partililerin ve mahalle delege-
lerinin katılımıyla “ön seçim” yapıldı ve Sayın BAYRAMGĠL’in CHP adaylığı onay-
landı. Bu durumda ön seçimin gerekliliği ve geçerliliği açısından 1970’lerdeki 
uygulamaların, 2000’li yıllardakilere göre, Türkiye’de ve hiç değilse CHP’de, da-
ha demokratik olduğunu söylemek olanaklıdır.  

● HĠLMĠ BAYRAMGĠL CHP ADAYI  

  09 Aralık 1973 günü yapılacak yerel seçimlere CHP,  Hilmi BAYRAMGĠL 
gibi, çok değerli bir Belediye BaĢkan adayıyla girerken,  AP’nin adayı yine Ömer 
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AN’dı. “Meşebaş” lakabıyla bilinen, Safranbolu’nun ilginç kiĢilerinden, emekli 
öğretmen  Hüdai KAVUġTURUCU da bağımsız olarak adaylığını koymuĢ ve 
kendisi gibi ünlü Anadol marka arabasına ses düzeni monte ettirmiĢ;   30 dolay-
larında oy alsa da, seçimlere ayrı bir renk katmıĢtı. 

  1973 yılında yerel seçimlerde müĢterek oy pusulası kullanılmadığından, 
her aday oy pusulalarını kendisi bastırıp, seçmenlere dağıtıyor; ayrıca seçim için 
oluĢturulan Sandık Kurullarına da yeter miktarda bırakılıyordu. 

 
CHP Adayı Hilmi BAYRAMGĠL’in oy pusulası 

     
                        Hilmi BAYRAMGĠL                                                 Ömer AN                                                         

▬ Seçimle ilgili olarak nasıl bir çalıĢma yürüttünüz? 

▬ CHP’nin seçim bildirgesini hazırlamak ve kullanılacak sloganları belirlemek 
görevi bana verildi. 14 Ekim 1973 Milletvekilliği genel seçimleri için Sayın ECE-
VĠT’in kaleme aldığı ve iktidara gelindiğinde uygulanacak “AK GÜNLER” adlı 
çalıĢma programının adından esinlenerek, “Safranbolu’da Ak Günler” adlı, 4 say-
falık bir seçim bildirgesi hazırladım.  

  Propaganda konuĢmaları her akĢam ayrı semtlerdeki kahvehanelerde 
yapılıyordu. Önce Ġktisat Fakültesi mezunu Nurettin ERGÜL, arkasından Veteri-
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ner ve Eczacılık Fakülteleri mezunu Erhan ĠNEGÖLLÜ, sonra Ziraat ve Hukuk 
Fakülteleri mezunu ben ve en son da Robert Kolej yüksek kısım mezunu  BaĢ-
kan adayımız Hilmi BAYRAMGĠL konuĢuyor, baĢka kimseye söz verilmiyordu. 

  Bizler Safranbolu’nun o sıralar sayıları çok az olan, belirli niteliklere sahip 
gençleriydik.  Safranbolu’ya hizmeti kendimize ilke edinmiĢtik. Daha önce AP’li 
olan ve bu sıfatla Belediye Meclisi üyeliği de yapan Erhan ĠNEGÖLLÜ’yü, CHP 
saflarına almak ve kontenjandan Belediye Meclis üyeliği adayı yapmak yolundaki 
ısrarlı önerimi,  CHP yönetiminin kabul etmesiyle çok güçlenmiĢtik. 

            
                 Nurettin ERGÜL                    Erhan ĠNEGÖLLÜ                 Kızıltan ULUKAVAK                                        
                           Kahvehanelerdeki  seçim toplantılarının etkin konuĢmacıları 
 

 Toplantılarda ve Belediye hoparlöründen yaptığımız konuĢmalarda, her 
birimiz Safranbolu’nun farklı sorunlarına değiniyor, halktan da olumlu karĢılık 
alıyorduk. Geceleri belirli evlerde, o evin bulunduğu mahalle sakinlerinin katılı-
mıyla yapılan toplantılarda ise, genellikle BaĢkan adayımız konuĢuyor, soruları 
yanıtlıyordu. Seçmenle çok sıcak diyaloglar kuruluyor, seçimi kazanacağımıza 
iliĢkin umudumuz her geçen gün artıyordu.      

 Buna karĢılık, AP adayı Ömer AN’a fanatik partililer dıĢında fazla ilgi yok-
tu. Sayın AN, tartıĢmaları  CHP’nin, 2. Dünya SavaĢı sırasında köylünün elinden 
buğdayını alıp, camilere doldurması gibi genel konulara ya da CHP BaĢkan ada-
yının babası AĢçı Ahmet’in lokantasına köylünün sokulmadığı veya benim, çoba-
nı tarafından hakkında çirkin iddialarda bulunulan, ancak yargının suçsuz buldu-
ğu bir kiĢinin avukatlığını üstlenmem gibi özel konulara çekiyordu. 

   Safranbolu’ya iliĢkin  yaptığımız eleĢtirilere Ömer AN hiç değinmiyor, 
değinse bile kimseyi ikna edemediği gibi, dağıttığı seçim bildirgesinde sadece  
“yaptıklarım, yapacaklarımın teminatıdır” diyebiliyordu.  

        

  Biz CHP’liler ise, partili gençler tarafından kentin dört bir tarafında duvar-
lara yapıĢtırılan, “BAYRAMGİL’e evet-Safranbolu’ya hizmet”; “Yeter, denenmişi 
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unut-Hilmi BAYRAMGİL tek umut” gibi  benim tarafımdan belirlenen ve parti ola-
rak benimsenen sloganlar içeren afiĢlerle bir hayli etkili olmaktaydık. 

   1980 öncesi genel ve yerel seçimlerde seçmenin, sandık baĢına gitme 
zorunluluğu yoktu.Seçmen kütüğünde kayıtlı olmalarına karĢın, oy kullanmayan-
lara, ileriki yıllar gibi bir ceza öngörülmemiĢti. Her parti için, kendi partilerine oy 
vereceği düĢünülen seçmenleri; yaĢlı ya da hasta olmalarına dahi bakılmaksızın, 
kim olursa olsun evlerine kadar gidip, taksilerle veya özel otolarla sandığa gö-
türmek, tekrar evlerine geri getirmek önem taĢıyordu.  

 Bu konuda, 9 Aralık 1973 Pazar günkü seçimde CHP olarak Safranbo-
lu’da çok baĢarılı olundu. Partili veya değil,  çok sayıda özel oto sahibi, seçmen-
leri sandığa taĢıdılar; taksi tutmaya hiç gerek kalmadı. Saat 17’den itibaren san-
dıklar açılıp, oy döküm ve sayımına geçildiğinde umudumuz  gerçekleĢiyordu. 

● BAYRAMGĠL BAġKAN, HAYAT BAYRAM  

 Seçim sonuçlarını yazıhanemde arkadaĢlarla birlikte izliyordum, telefonla 
sürekli bilgi veriliyor; her telefon sonrası mutlu sona biraz daha yaklaĢıldığı anla-
Ģılıyordu. Bir ara  Rahmi SARAÇOĞLU’nun yazıhanesine çağrıldım. Orada bir 
grup arkadaĢ kutlamalara hemen baĢlamıĢtı, onlara katıldım. CHP adayının oyla-
rı, AP adayının oylarına 1.000’e yakın fark yaptığında, hep birlikte parti binasına 
gittik. Kazdağlıoğlu meydanındaki, halen ÇarĢı Karakolu olan,  Mustafa AL’a ait 
binanın alt katı CHP Ġlçe merkeziydi. Önünde büyük bir kalabalık toplanmıĢtı. 

 Yanıma, o sıralar çok ünlü bir hafif müzik sanatçısı olan ġENAY’ın, yine 
kendisi gibi ünlü “Hayat bayram olsa” Ģarkısının kasetini almıĢtım. Bu Ģarkıyı 
ġENAY, 14 Ekim 1973 milletvekili seçimleri öncesinde, Ġstanbul Taksim’de 
CHP’nin düzenlediği mitingde, CHP Genel BaĢkanı  Bülent ECEVĠT’in yanında 
söylemiĢ ve büyük bir coĢku yaratmıĢtı.  

  ġimdi aynı coĢku, CHP teybine bağlı hoparlörler kanalıyla Safranbolu’ya 
dalga dalga yayılıyordu. “El ele tutuşsak, hayat bayram olsa” gibi kardeĢlik ve 
beraberlik temasını içeren bu Ģarkı, içindeki  “bayram” sözcüğüyle de, Sayın 
BAYRAMGĠL’i çağrıĢtırması nedeniyle,  bizler için ayrı bir anlam taĢıyordu.  

 Safranbolu’da 9 Aralık 1973 Belediye seçimleri sonunda, AP adayı Ömer 
AN’ın 1.585 oyuna karĢılık, 1.243 fazlasıyla 2.828 oy alan CHP adayı Hilmi 
BAYRAMGĠL Belediye BaĢkanı oluyor ve bu sonuçlar,  Safranbolu Belediye-
si’nde 1957 yılında baĢlayan  Ömer AN döneminin sona erdiğini gösteriyordu. 
Belediye Meclisinin 14 üyeliğini CHP kazanırken, AP ancak 7 üyelik alabiliyordu. 

 ▬ Safranbolu Belediyesi ilk kez mi CHP’li bir BaĢkan’ın yönetimine giriyor? 

▬ Bu sorunuzun yanıtı, Belediye BaĢkanlarının halk tarafından doğrudan, tek 
dereceli olarak seçildiği 1961 Anayasası dönemi için evet olacaktır. Ancak çok 
partili dönemin baĢladığı 1945 yılından 1960 yılına kadar devam eden ve Beledi-
ye BaĢkanlarını halkın değil, Belediye  Meclisi üyelerinin kendi arasından seçtiği 
dönemlerde, Safranbolu Belediye BaĢkanlığı yapanlardan Osman AKIN, Mustafa 
CEBECĠ, Cemal CAYMAZ ve Osman PAÇAÇIOĞLU da CHP’li idi.  

  Bu BaĢkanlardan  sonra 1952 yılından itibaren,  Belediye Meclis kararıyla 
DP’li Ali KAYA, onun  ardından 1960 öncesinde Belediye Meclis kararıyla, son-
rasında halk oyuyla önce DP’li sonra AP’li olan Ömer AN, Belediye BaĢkanı ol-
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muĢtu. ġimdi 20 küsur yıl sonra Sayın BAYRAMGĠL’in  seçilmesiyle Safranbo-
lu’da bir dönem kapanıyor; yeni bir dönem, yeni bir sayfa açılıyordu. 

▬ 09 Aralık 1973 günü yapılan seçimlerde Hilmi BAYRAMGĠL’in Belediye 
BaĢkanlığı’na seçilmesi Safranbolu’da nasıl yankılandı, yeni BaĢkanın ilk 
uygulamaları nelerdi? 

▬ Sayın BAYRAMGĠL’in seçilmiĢ olması, sadece CHP’lilerce değil, diğer partile-
rin sempatizanı Safranboluluların önemli bir kısmı tarafından da sevinçle karĢı-
landı. Çünkü, Safranbolu Belediyesi’nde  Ömer AN dönemi sona ermiĢti. 

   Ġlçe seçim kurulundan mazbatasını alıp, seçimden üç gün sonra görevine 
baĢlayan yeni BaĢkan Hilmi BAYRAMGĠL’in ilk günleri; kutlamaları kabul, beledi-
ye personelini tanıma, yeni seçilen Belediye Meclisini 24 Aralık’ta toplayıp,   En-
cümen baĢta olmak üzere, belediye organlarının oluĢturulması gibi yoğun iliĢkiler 
içersinde geçti. Bu arada 14 Aralık günü Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün, 
Safranbolu’daki vakıf dükkanların satıĢına iliĢkin yaptığı ihalede,  dükkanların 
hepsini Belediye’nin satın almasını sağladı. 

● SEVĠNCĠMĠZ, ÖNCE ĠNÖNÜ’NÜN KAYBIYLA HÜZÜNE DÖNÜġTÜ 

 BaĢlayan yeni dönemin üçüncü 
haftasının Salı günü; 25 Aralık 1973 
akĢam üzeri, radyo haberlerinden, Ulu 
Önder ATATÜRK’ün en yakını, bir sü-
redir rahatsız bulunan  2 nci Cumhur-
baĢkanımız, Sayın ĠSMET ĠNÖNÜ’nün 
vefatını öğrenmek,   tüm Türkiye’yi 
olduğu gibi Safranbolu’yu da büyük bir 
üzüntü içersine soktu. Ertesi gün, yani, 
26 Aralık 1973 tarihinde, tüm gazeteler 
siyah baĢlıkla yayımlandı. 

   Cumhuriyetimizin ve demokra-
sinin hayattaki temel direğini, ulu çına-
rını; halen dahi yeri doldurulamayan  
büyük devlet adamını kaybetmiĢtik.  

 Radyonun öğle haberlerinden, 
27 Aralık PerĢembe günü Rahmetli 
ĠNÖNÜ’nün naaĢı’nın TBMM tören 
salonunda katafalka konulacağını, hal-
kın sabaha kadar saygı duruĢunda bulunabileceğini ve ertesi Cuma günü de, 
düzenlenecek resmi cenaze töreniyle  Anıtkabir’de kendileri için özel olarak ha-
zırlanan mahalde defnedileceğini öğrenince, eĢimle birlikte Ankara’ya gitmeye 
karar verdim ve o gün saat 15.00 için otobüs biletimi aldım.  

  Yazıhaneye döndüğümde, bir ara Belediye BaĢkanı ile  bir telefon görüĢ-
mem oldu, ĠNÖNÜ’ye saygı duruĢu için Ankara’ya gideceğimi öğrenince, ben de 
eĢimle gitmek isterim dedi; çok sevineceğimi, hemen otobüste yerini ayırtmasını 
söyledim. O sıralar Ģehirlerarası otobüsler Karabük’ten hareket etmekle beraber, 
Safranbolu’da Köprülü Cami’sinin avlu giriĢindeki, Selim TÜREDĠ’nin yazıhane-
sinden otobüs bileti temin edilebiliyordu. 



76 

 

● ANKARA’DA ĠSMET PAġA’YA SAYGI DURUġU 

 Ġki saat içinde hazırlanıp, iki aile olarak yola çıktık, saat 18.30-19.00 do-
laylarında Ankara’ya ulaĢtık. Önce bacanağımın Cebeci’deki evine uğradık; biraz 
dinlendik, sonra saat 20.30 sıralarında TBMM’ne gittiğimizde, Meclis’in ĠçiĢleri 
Bakanlığı’nın karĢısındaki büyük tören salonuna açılan kapısından itibaren ve 
Meclis bahçesini takiben, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı binasının önlerine kadar, 
en az bir kilometre uzunluğunda ve her bir sırası 6-7 kiĢiden oluĢan, saygı duru-
Ģu için bekleyen büyük  bir kalabalıkla karĢılaĢtık. Kuyruğun en sonunda  yerimizi 
aldık. Dondurucu bir soğuk, nefes kesen bir ayaz vardı. Sanırım  eksi 15 derece 
dolaylarındaki soğuğa karĢın, kuyruk her geçen dakika daha da uzuyordu. Biz 
ancak gece yarısı saat 01.00 dolaylarında  saygı duruĢunda bulunup,  katafalkın 
önünden geçebildik. 

 
Cumhuriyet -  28.12.1973 

  BAYRAMGĠL çifti, gece kalacakları Maltepe’deki Anıt Otel’e, biz de ka-
yınpederimin evine gitmek üzere ayrıldık. Maltepe Camisi’nde kılınacak cenaze 
namazı sonrasında kortej, BAYRAMGĠL’lerin kalacakları Anıt Otel’in bulunduğu 
Maltepe caddesi de denilen, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’ndan, Anıtkabir’e doğru 
yol alacaktı. Kortejin geçiĢini birlikte izleyecektik ve bu amaçla otelin caddeye 
bakan odalarından birinde kalacaklardı. 

 Cenaze töreni için yollar trafiğe kapatılmadan önce, sabah erkenden 
eĢimle birlikte Anıt Otel’deydik. Odanın bir penceresinde Sayın BAYRAMGĠL’le 
ikimiz, diğerinde eĢlerimiz; caddenin her iki tarafında onbinlerce yurttaĢ... Derin 
bir sessizlik  ve saatlerce bekleyiĢ... Nihayet uzaktan önde, bir top arabasında 
Rahmetli ĠNÖNÜ’nün aziz naaĢları göründü; yavaĢ yavaĢ ilerliyordu.  Top araba-
sının iki yanında Harp Okulu öğrencileri, arkada ĠNÖNÜ ailesi,  Devlet büyükleri, 
yüksek rütbeli subaylar, yabancı ülke temsilcileri, mülki ve askeri erkan olmak 
üzere, çok büyük bir kalabalık, bir saate yakın bir süre önümüzden geçti. 

  Hem ağlıyor, hem ĠNÖNÜ’ye naçizane dua ediyorduk; hiç konuĢmuyor-
duk. Tarihsel bir olaya tanık oluyorduk. Ancak bir ara, Hilmi BAYRAMGĠL’in huĢu 
içersinde, ĠNÖNÜ’nün cenaze törenindeki birlikteliğimize özel olarak değinmemin 
nedenini oluĢturan, sonradan çok etkilendiğim ve hiç unutamadığım Ģu sözlerine 
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muhatap oldum: “Kızıltan, böyle muhteşem bir cenaze törenini Allah kime nasip 
eder; herhalde en sevdiği kullarına değil mi ?”  

 Allah mı söyletti; yoksa, “bana da böyle bir cenaze töreni nasip et” diye, o 
sırada Allah’a  yalvardı da, duası kabul mu oldu, bilemem; 20 gün sonra Safran-
bolu’da,  Hilmi BAYRAMGĠL için yapılan cenaze töreni de, Safranbolu ölçeğinde 
düĢünülürse ĠNÖNÜ’nünkü kadar görkemliydi. 

▬ Nasıl oldu da Hilmi BAYRAMGĠL’i kaybettik? 

▬  Evet, ĠNÖNÜ’nün kaybıyla, ülke genelinde oluĢan matem  havası henüz da-
ğılmadan, Safranbolu özelinde yeni bir yas’la karĢı karĢıya kaldık. BAYRAMGĠL 
çifti, ĠNÖNÜ’nün cenaze töreninin yapıldığı 28 Aralık 1973 Cuma günü öğleden 
sonra  Safranbolu’ya döndüler, ben yılbaĢı tatilini geçirmek üzere bir süre daha 
Ankara’da kaldım. 

  1974 yılının ilk günlerinde Ankara’dayken, halen bir iki katında Beledi-
ye’nin de yer aldığı iĢ hanının bulunduğu arsadaki, Ali ACAR ve kardeĢlerine ait 
tahta dükkanlardan oluĢan çarĢının tamamen yandığını duydum. Bu çarĢıda 
emekli Ġlköğretim Müdürü, CHP Ġlçe BaĢkanı Hikmet TURGUT’un kırtasiye dük-
kanı ile  Abdi YALMAN’ın mobilya dükkanının bulunduğunu anımsayabiliyorum. 

● SEVĠNCE DOYAMADAN, YENĠ BĠR HÜZÜNE GARKOLMAK  

 Safranbolu’da bir baĢka yangın da 17 Ocak 1974 PerĢembe günü, Musal-
la Mahallesi’nde bir samanlıkta çıktı. Ancak, o  yangın, samanlığı yakmakla kal-
madı, Safranbolu’yu da yaktı, kavurdu. Belediye seçimlerini kazanmanın sevinci 
kursağımızda kaldı. Sevince doyamadan, hüzüne garkolduk. 

 Yangın sırasında ÇarĢı’da yazıhanemde değildim, bir mahkeme keĢfine 
gitmiĢtim. KeĢif sonrası, akĢam üzeri yazıhaneye dönmedim, eve gittim. Bir tele-
fon haberinden, yangını ve yangın sırasında Belediye BaĢkanı Sayın 
BAYRAMGĠL’in rahatsızlandığını ve istirahat etmek üzere evine götürüldüğünü 
öğrendim. Ek bilgi almak için Belediye BaĢkanı’nın evine telefon ettiğimde ise, 
telefona çıkan kayınbiraderi Erdoğan CAYMAZ’ın, “eniştemi kaybettik” sözlerini 
duyunca, inanmanın olanaksızlığından olsa gerek, yanlıĢ anladım sandım.  

  Ama ne yazık ki doğruydu. Gazhane yokuĢu baĢındaki evlerine koĢtum; 
yakınları, dostları  periĢandı, herkes Ģoke olmuĢtu; ağızları bıçak açmıyordu.  

 Zihnimde kısa bir süre öncesine iliĢkin Ģu anı canlandı. Seçimden birkaç 
gün önce Kıranköy’de, Kireççi’nin Kahvesinde seçim konuĢmamızı yapmıĢ, dö-
nüyorduk; arabada, Sayın BAYRAMGĠL, “beni bu işlere neden bulaştırdınız,  45 
yaşındayım, evde ne güzel, kızımla her gece sobanın yanında oynuyordum” diye 
serzeniĢte bulunmuĢtu. Seçim çalıĢmalarından kaynaklanan yorgunluğa vermiĢ, 
“seçim bitsin yine oynarsınız” diye yanıtlayarak bu sözlerini  hiç önemsememiĢ-
tim. Ama heyhat, çok acı bir gerçekti, artık  kızıyla oynaması mümkün değildi. 

 Anlatılanlara göre, Sayın BAYRAMGĠL yanan samanlığın bulunduğu so-
kağa, itfaiyenin  çalıĢmalarına nezaret için gitmiĢti; ancak söndürme sırasındaki 
kimi olumsuzluklar ile yersiz  ve gereksiz konuĢmalardan  etkilenerek rahatsız-
lanmıĢtı. Hemen eczaneye getirilmiĢ, orada eczacı Erhan ĠNEGÖLLÜ’nün ilk 
yardımı sonrası, arzusu uyarınca istirahat etmek üzere evine götürülmüĢ; ancak 
kısa bir süre sonra kalp krizinden vefat etmiĢti.  
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  Evine değil de Karabük’e hastaneye götürülmediği için hayıflanılıyordu; 
bahçe kapısından eve kadar uzanan 50-100 metrelik yokuĢta yürütülmesinin 
hata olduğundan, buna engel olunması gerektiğinden söz ediliyordu. Ama ne 
yazık ki olan olmuĢtu; takdir-i ilahi böyle deniyordu, ecele karĢı durulamıyordu.  

 
Safranbolu’da ĠLKSES Gazetesi  (18 Ocak 1974) 

 Ġlginçtir; bir yangın, Safranbolu’da ikinci kez Belediye BaĢkanlığı makamı-
nın  boĢalmasına yol açıyordu. Ġlkinde Hilmi BAYRAMGĠL’in kayınpederi, Safran-
bolu’nun unutulmaz Belediye BaĢkanlarından Cemal CAYMAZ, 1952’de Akçasu, 
Ulukavak Sokak’ta Alpagutlar’ın evinin yanması sırasında maruz kaldığı haksız 
ve çirkin isnatları onuruna yedirememiĢ ve görevinden istifa etmiĢti.  

  Ancak, aradan 20 küsur yıl geçtikten sonra Belediye BaĢkanlığı’nın bo-
Ģalmasına yol açan bu son yangında, ateĢ sadece düĢtüğü yeri yakmıyor; ölüm, 
ölenin yakınlarını öksüz bırakmakla kalmıyordu; tüm Safranbolu’yu da etkiliyordu. 

▬ Rahmetli, Hilmi BAYRAMGĠL için nasıl bir cenaze töreni düzenlendi? 

▬ Cenaze töreni için Kaymakamlıkça, o sıralar Kalealtı Ġlkokulu’nda bulunan  
Ġlköğretim Müdürlüğü’nde, Halk Eğitim Merkezi Müdürü  Mustafa UZUN’un yöne-
timinde bir komite oluĢturuldu. Resmi görevliler dıĢında, aileden yakınlarının da 
yer aldığı bu komitede, CHP Ġlçe örgütünü temsilen bulunuyordum. Komite tara-
fından defin sırasında, mezarı baĢında bir konuĢma yapmakla görevlendirildim. 

  19 Ocak 1974 Cumartesi günü yapılan cenaze töreni için öğle namazı 
öncesi ÇarĢıda çok büyük bir kalabalık oluĢtu.  Sadece Safranbolulular değil, 
baĢta Karabüklüler olmak üzere, Zonguldak Ġl merkezinden ve ilçelerinden bele-
diyelerin  ve siyasal partilerin temsilcileri,  çok sayıda özel ve resmi sıfatlı zevat; 
Kaymakamlar, Belediye BaĢkanları, Milletvekilleri  gelmiĢti. Köprülü Camisi’nin 
avlusu, iğne atılsa yere düĢmeyecek derecede dolmuĢtu. Avluya girebilenlerden 
çok daha fazla sayıda kiĢi, avlu dıĢında çarĢı sokaklarını dolduruyordu. 

  Cenaze omuzlar üstünde, Musalla mahallesinden değil, Babasultan ma-
hallesini ve Kastamonu yolunu takiben mezarlığa götürüldü; soğuk bir gündü, kar 
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serpiĢtiriyordu; kortejin bir ucu mezarlığa ulaĢtığında, sanırım diğer ucu, çarĢıda 
veya Hergele Pınarı’nda, Mantarcı Kızı’nın evinin  oralarda olabilirdi. 

 Cenaze töreni, ölene karĢı yapılması olağan bir dinsel görevin ötesinde,  
olağanüstü düzeydeki  sevgi, saygı ve bağlılığın göstergesi niteliğinde idi. Saf-
ranbolu,  ne o güne kadar ve ne de ondan sonra böylesine görkemli bir cenaze 
törenine sahne olmamıĢtır. Büyükler, Hıdırlık’a defnedilen, Cumhuriyet öncesi ve 
sonrası Safranbolu’sunun önde gelen kiĢilerinden Dr. Ali Yaver ATAMAN için, 
1955  yılında yapılan cenaze töreni ile kıyaslıyorlar, ondan çok daha fazla bir 
kalabalıktan  ve çok daha hazin bir ortamdan söz ediyorlardı. 

 
Sayın BAYRAMGĠL, hüzün dolu bir  törenle hemĢehrilerinin 

 omuzları üstünde ebedi istirahatgahına götürülüyor 
 

● SAFRANBOLU ONULMAZ ACI ĠÇERSĠNDE 

  Sayın BAYRAMGĠL’in, rahmetli ĠNÖNÜ’nün cenaze törenindeki  sözlerine 
daha önce değinmiĢtim. Herhalde o törendeki duası kabul görerek, kendisi de, 
Safranbolu ölçeğinde ĠNÖNÜ’nünkü gibi, belleklerden silinmeyecek bir törenle 
ebedi istirahatgahına yolcu ediliyordu. Etkilendiği ve imrendiği biçimde, Allah ona 
da, benzersiz bir cenaze töreniyle defnedilmeyi nasip etmiĢti.  

  Definden hemen önce, hazır bulunan cemaata hitaben, mezarı baĢında, 
megafonla yaptığım, konuĢmada  Hilmi BAYRAMGĠL’in Safranbolularca unutul-
mayacağını ve ilelebed yadedileceğinı özellikle vurgulamıĢtım. Söz konusu ko-
nuĢmamdan kimi pasajlar Ģöyleydi: 

“Muhterem cemaat; beldemizin Başkanı Sayın Hilmi BAYRAMGİL’in aziz 
naaşının ebedi istirahatgahına tevdi edileceği şu anda, dini merasimden önce, 
bütün Safranboluluların da duygularına tercüman olacağımız inancıyla, birkaç 
cümle ile acı kaybımızın tevlit ettiği duyguları dile getirmek istiyorum. Hilmi 
BAYRAMGİL’i kaybetmek, sadece muhterem ailesi efradını onulmaz acılara  
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garketmiş değildir; iki gündür genç-yaşlı bütün Safranbolu, kendisinden büyük ve 
yararlı hizmetler beklediği değerli bir evladını, kardeşini, ağabeyini kaybetmenin 
matemi içersinde bulunmaktadır…  

  Sadece 35 gün değil, yıllarca Safranbolu’ya hizmet etmişçesine, O’nun 
hizmet aşkı ebediyen bütün Safranbolularca yadedilecek ve Hilmi BAYRAMGİL 
adı, büyük küçük her Safranbolulunun unutmayacağı bir isim olarak ilelebed ka-
lacak ve hafızalarda yer edecektir. 

  …Büyük bir gayret ve şevkle Safranbolu’nun hizmetinde olduğunu görü-
yorduk; fakat kalbini feda edecek ölçüde cansiperane çalıştığına ölümüyle ve 
ölümünün öncesi vuku bulan yangın olayındaki tutumunu öğrenmekle muttali 
olduk. Onun için merhumu “vazife şehidi” kabul ediyoruz. Üstün hizmet anlayışı-
nın kurbanı telakki ediyoruz. 

Safranbolu dürüst, çalışkan  ve hamiyetli bir öndere ve bir başkana sahip 
olmanın mutluluğu içinde idi. Bu mutluluk uzun sürmedi; biraz sonra sadece 
merhumun aziz naaşını değil, O’nun manevi varlığında Safranbolu’nun mutlulu-
ğunu ve umutlarını da toprağa vereceğiz. Sayın Başkan geride telafisi imkansız 
acılar bırakarak bizlerden ayrılıyor… 

…Aziz naaşı önünde saygı ile eğiliyor; ruhu şad, mekanı cennet olsun di-
leklerini sunuyoruz. Kederli ailesinin acılarını bütün Safranbolu olarak paylaşıyor; 
merhuma Ulu Tanrı’dan rahmet ve mağfiret niyaz ediyoruz.” 

  Safranbolu’da büyük coĢku ve sevinçle baĢlayan ve ancak 35 gün sürebi-
len Hilmi BAYRAMGĠL’in Belediye BaĢkanlığı dönemi, ne yazık ki onulmaz acılar 
içinde, hüzünle son buluyordu.  

 

 
Hilmi BAYRAMGİL’in defni sırasında mezarı başında Kızıltan ULUKAVAK konuşuyor 

(Fötr şapkalı Kemal KAVURMACI, kasketli Hüsnü DİZDAR)  

 


