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9. SÖYLEġĠ 

 

SAFRANBOLU’DA 1970’LERĠN  
DĠĞER YEREL VE GENEL SEÇĠMLERĠ 

 
▬ Hilmi BAYRAMGĠL’in vefatından sonra, neden yeni bir seçim yapıldı?   

▬ Beklenmedik bir anda, Hilmi BAYRAMGĠL’in kaybı sonrasında,  o zamanki 
yasal uygulama bugünkünden farklı olduğu için, Safranbolu’da halk oyuyla yeni 
bir Belediye BaĢkanı seçilmesi zorunluluğuyla karĢı karĢıya kalındı.    

  Bugün Belediye BaĢkanlığının ölüm, istifa, iĢten el çektirme ya da baĢka 
nedenlerle boĢalması halinde, Belediye Meclisi, kendi üyelerinden birini, dönem 
sonuna kadar görev yapmak üzere BaĢkan olarak seçiyor.  1970’li yıllarda  Bele-
diye BaĢkanlığı’nın boĢaldığı tarihten 60 gün sonraki ilk Pazar günü, ara seçim 
yapılması gerekiyordu. Bu tarihi, Safranbolu Ġlçe Seçim Kurulu, 24 Mart 1974 
olarak belirlemiĢti. Önce o günlerin siyasal görünümünü anlatayım. 

 Ekim/1973’de yapılan Genel Seçimlerde TBMM’nde hiçbir parti salt ço-
ğunluğu alamamıĢtı. AP’nin Genel BaĢkanı, Süleyman DEMĠREL, “halkım bana 
muhalefet görevi verdi” diyerek bir kenara çekilince, seçimden birinci parti olarak 
çıkan CHP’nin Genel BaĢkanı Bülent ECEVĠT,  Milli Selamet Partisi (MSP) ile 
ileriki yıllarda “tarihi yanılgı” diye nitelendireceği,  Türkiye’nin  ilk koalisyon hükü-
metini kurmak durumunda kaldı. B. ECEVĠT’in BaĢbakan, N. ERBAKAN’ın BaĢ-
bakan Yardımcısı olduğu bu hükümet 22 Ocak 1974’de güven oyu aldı. 

 Bu tarihten iki ay sonra Safranbolu’da yerel seçim yapılması gerekiyordu. 
Safranbolu, Zonguldak  Milletvekili BaĢbakan Bülent ECEVĠT’in seçim çevresin-
deydi; BaĢbakanın seçim çevresindeki bir seçimi BaĢbakanın partisi CHP’ne 
kazandırmamak için, baĢta Adalet Partisi olmak üzere sağdaki tüm partiler,  yo-
ğun bir çaba göstermeye baĢladılar. 

   Bu kez Ömer AN’ın, AP’den aday olmayacağı, sağ kesimin adayının 
AP’den Türker AYYILDIZ olacağına  iliĢkin duyumlar alınıyordu. 

● KIZILTAN  ULUKAVAK, ZORAKĠ  ADAY  

▬ Aralık/1973’teki olağan seçim için olumsuz yanıtladığınız Belediye BaĢ-
kanlığı için adaylık önerisini, bu kez niye kabul ettiniz? 

 Safranbolu CHP örgütü, yapılacak Belediye BaĢkanlığı ara seçiminin, 
ancak ben aday olursam kazanılabileceğini düĢünüyor, bana adaylık için ısrarla-
rını artırıyorlardı. Ben de iki ay önceki seçim için yapılan öneriyi kabul etmemek-
teki kiĢisel nedenlerimi yinelemeye devam ediyordum. ġöyle diyordum: 

  “Uzun süreli bir avukatlık yapmadığım için benim parasal birikimim yok; 
zaten avukatlığa da, Ankara’daki Ziraat Mühendisi bir arkadaşımdan daktilosunu  
ödünç alarak başlamıştım. Hem avukatlık; hem de Belediye Başkanlığı yapmaya, 
Avukatlık Yasası, çok  doğru bir düzenleme olarak izin vermiyor. Bu koşullarda 
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ben, Safranbolu Belediye Başkanlığı’nın brütü 3.500 TL; ele geçen net tutarı 
2000 TL olan aylığıyla mevcut yaşantımı sürdüremem.” 

 Demokratik rejimde seçilebilmek ve seçildikten sonra rahat görev yapa-
bilmek için, yeterli ekonomik olanaklara sahip olmak gerekir. Siyasal gücü, eko-
nomik güç desteklemelidir. Bu, sadece Türkiye’de değil, demokrasinin beĢiği 
olan Batı Avrupa’da da; ABD’de de böyledir.  

Ekonomik gücü olmayanlar, uzun mesafeli bir koĢu olan politikada fazla 
kalamazlar; nefesleri tükendiği anda çekilmelidirler. Çekilmiyorlarsa, kendi öz 
kaynaklarına değil, politikanın sağladığı maddi kazanımlara dayanıyorlar ve poli-
tikayı bir hizmet yeri değil, sürekli bir nimet yeri görüyorlar demektir. Demokrasi-
nin asalakları olarak nitelendireceğim böylelerinin arasında benim yerim olamaz-
dı. Böyle kiĢilerin, demokratik yönetimlerde de hiç yeri olmamak gerekirdi. 

 Aslında, çok az bulduğum Safranbolu Belediye BaĢkanı’nın aylığı, benzer 
nitelikteki ilçe Belediye BaĢkanlarının aylığının çok altında olduğu gibi, istifa etti-
ğim Bakanlık MüfettiĢliği aylığından da çok düĢüktü.  

  Sanırım, eski Belediye BaĢkanı Ömer AN, Belediye BaĢkanlığı ile birlikte, 
kasaplık ve canlı hayvan ticaretini birlikte yürütebildiğinden  olsa gerek, onun 
döneminde Belediye BaĢkan aylığına bir zam düĢünülmemiĢti. O yıllar günü-
müzden farklı olarak Belediye BaĢkan aylığı yasal kurallara göre değil, Belediye 
Meclisi kararıyla belirleniyordu. 

 Bu durumda, ben aday olursam, seçimi kazanacaklarına kesinlikle inanan 
Safranbolu CHP örgütü, bir çözüm arayıĢına girdi. Sonuçta, Mart/1974 baĢında 
yürürlüğe girecek Belediye Bütçesindeki BaĢkan ödeneğini, 2/3 çoğunluğa sahip 
oldukları Belediye Meclisi’nde, CHP’li üyeler, ġubat/1974 ayında yapılan bütçe 
müzakereleri sırasında, brüt 5000 liraya çıkardılar. Böylece elime net 3000 TL 
dolaylarında para geçecekti. Bu miktar o tarihte Demir Çelik Fabrikaları’ndaki bir 
ustabaĢının ya da benim kıdemimdeki bir memurun aylığına yakındı. 

  Daha fazlasını beklemeyi  kendime yakıĢtıramazdım. Bu yüzden  Beledi-
ye BaĢkan adaylığı için maddi konuları engel olarak gösterme olanağından yok-
sun kalmıĢtım. Diğer engelleri dile getirsem ve benim dıĢımda uygun bir aday 
bulunabileceğini yinelesem de, artık kimseye dinletemiyordum. 

  Bu arada özellikle, her gencin önce kendisine ve ailesine, sonra yetiĢtiği 
yöreye ve ülkesine yararlı hizmetlerde bulunmak görevinde olduğu, gerektiğinde 
özveride bulunmanın zorunluluk oluĢturacağı ve yurtseverliğin  görevden kaç-
mamayı gerektirdiği inancında olduğumu bilenler,  inançlarımla çeliĢki içersinde 
olmamam gerektiğine değiniyorlardı. Doğru söylüyorlardı, daha fazla direneme-
dim. Safranbolu Belediye BaĢkan adaylığını kabul ettim. 

 Cumhuriyetin ilk yıllarında, o dönemin koĢulları gereği ünlü yazar Yakup 
Kadri KARAOSMANOĞLU, çeĢitli ülkelerde ve örneğin Ġsviçre’de, T.C. Büyükel-
çisi olarak görev yaptığı döneme iliĢkin anılarını topladığı kitaba, asıl mesleği 
diplomatlık olmadığı için “Zoraki Diplomat” adını vermiĢtir.  

  Oradan esinlenerek ben de, “Safranbolu’da Bir Zaman; Bir Başkan (1974-
1980)” adlı kitabımda “Zoraki Başkan” sözcüklerini alt baĢlık olarak kullanmıĢtım. 
Size de, koĢulların zorlamasıyla, Safranbolu Belediye BaĢkanlığı için, CHP’den 
“zoraki aday” olmak durumunda kaldım diyebilirim.  
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▬ Seçim çalıĢmalarını nasıl yürüttünüz; neler vaat ettiniz? 

▬ Safranbolu üç ay içinde ikinci kez seçim atmosferine girdi. 1970’li yıllarda ye-
rel seçimlere,  1980 sonrasında olduğu gibi çok sayıda aday katılmazdı. Seçimler 
genellikle iki büyük kitle partisi CHP ve AP arasında çekiĢme konusu olurdu. 24 
Mart 1974 Safranbolu Belediye BaĢkanlığı ara seçimleri için CHP adayı Kızıltan 
ULUKAVAK ile AP adayı Türker AYYILDIZ çekiĢecekti. 

    
 

 

24 Mart 1974 Belediye BaĢkanlığı seçiminde kullanılan oy pusulaları 

 Bir de Ģu noktaya özellikle değinmek isterim. Günümüzde ister genel, 
ister yerel seçim olsun, partiler ve adaylar çok büyük masraflar yapıyor. EĢanti-
yonlar dağıtılıyor, lüks kağıtlara broĢürler basılıyor; bayraklar, flamalar hazırlanı-
yor, TV programlarına çıkabilmek için büyük ödemeler yapmak gerekiyor.  

 1970’li  yıllarda seçim bildirilerinde fotograf kullanmak yasaktı. Gazete 
kağıdına basılmıĢ tanıtıcı bildiriler kullanılırdı. Parti afiĢleri sadece Seçim Kurulla-
rının belirlediği yerlerdeki, her parti için eĢit geniĢlikte ayrılmıĢ bölmelere, yan 
yana asılırdı. Belediye hoparlöründen seçmene seslenilirdi. Eğer benim aday 
olduğum yıllarda da, bugünkü gibi büyük harcamalar gerekseydi; hiç kuĢkusuz 
aday olmazdım; olamazdım. 
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 Belediye BaĢkan adayı olduğum  dönemdeki yerel seçimlerde, genel se-
çimlerden farklı olarak,  seçim kurulları tarafından bastırılan ve her seçmenin oy 
vereceği partiye ayrılan bölüme “evet” mührünü basması gereken müĢterek oy 
pusulası kullanılmıyordu. Günümüzdeki muhtar seçimleri gibi, her aday oy pusu-
lalarını kendisi bastırıyor ve seçimlerden önce seçmenlere dağıtabiliyordu. 

  Ayrıca sandık kurullarının, oy verme hücrelerine koymaları için, oy pusu-
laları adaylar veya partiler tarafından ilçe  seçim kuruluna da bırakılıyordu. 

  Sandık baĢlarındaki parti gözlemcilerinin en önemli görevi, partisinin ada-
yının oy pusulasını, her oy verme iĢleminden sonra oy verme hücresine girip 
kontrol etmekti. Çünkü bir adayın oy pusulalarının tamamını, o adaya oy verile-
mesin diye, karĢı partinin yandaĢları oy verdikten sonra, hücreden ceplerine dol-
durup götürebiliyorlardı.  

 Yayınladığım seçim bildirgesinde,  daha önce rahmetli Hilmi BAYRAMGĠL 
için hazırladığım “Safranbolu’da Ak Günler” adlı bildirgedeki programı ve orada 
vaat edilenlerin tümünü gerçekleĢtireceğimi belirttim.  Parti görevlilerinin bu kez 
duvarlara yapıĢtırdıkları afiĢlerde ise, “Yeni umut: Kızıltan ULUKAVAK” söylemi-
ne yer verildi. 

  Ancak rakibim adayı da, baĢkaları umut olarak görüyordu. Ġktisat Fakülte-
si mezunu, Karabük’te haddeci  iĢ adamı gibi nitelikleri ve kendine özgü kiĢiliği ile 
AP adayı Türker AYYILDIZ, eski Belediye BaĢkanı Ömer AN’dan çok farklıydı. 
Çok  etkin bir biçimde destekleniyor; Safranbolu’nun tek gazetesi “Safranbolu’da 
ĠLKSES”, Safranbolu’da AP’yi ve  dolayısıyla adayını Ģaha kaldırıyordu. 

  
Safranbolu’da ĠLKSES Gazetesi – 19.03.1974 

  Ayrıca Karabüklü demir tüccarları da, Mercedes marka arabalarıyla des-
tek veriyor ve yörenin  tanınmıĢ kiĢilerinden, Karabük’ün eski Belediye BaĢkanı, 
ileriki yılların Çankırı Milletvekili  Dr. Necmettin ġEYHOĞLU’nun da, seçim ko-
nuĢmalarında Türker AYYILDIZ’ın yanında yer aldığı oluyordu. 

  Kahvehanelerde yaptığı konuĢmalarda, bir önceki seçimlerde maddi so-
runlar nedeniyle aday olmadığımı  bilen Türker AYYILDIZ’ın, bana “bu kez gömü 
mü buldun ?” diye seslenmesi ve o günlerde yeni BaĢbakan olarak, bankada 
5.000 lirasının olduğunu gösterir mal bildiriminde bulunması üzerine  Sayın 
ECEVĠT için de, “o kadarcık parasının olması, ne kadar onmadık olduğunun ka-
nıtıdır” demesi, seçimlerin ilginç anekdotlarını oluĢturuyordu.  
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● SEÇĠME YOĞUN ĠLGĠ  

  Ancak ne var ki, 24 Mart 1974 Safranbolu Belediye BaĢkanı seçimleri, 
Zonguldak Milletvekili olan yeni BaĢbakan Sayın ECEVĠT’in seçim çevresinde 
yapılması nedeniyle, hemen yerel sorunların değil, genel seçimler gibi ülke so-
runlarının tartıĢıldığı bir platforma dönüĢtü.  

  Seçim çalıĢmalarında Zonguldak Senatör ve Milletvekilleri ile her iki parti-
nin il örgütlerinin yetkilileri sürekli Safranbolu’daydı. Bunlar arasında AP’li parla-
menterler Sadık Tekin MÜFTÜOĞLU ve Fevzi FIRAT ile daha sonraları yakın 
iliĢkilerim olacak Ahmet Demir YÜCE’yi; CHP milletvekilleri  Zekai ALTINAY ve 
Kemal ANADOL ile CHP Ġl örgütünden, ileriki yılların Zonguldak Senatörü  Behiç 
SONBAY’ı anımsıyorum.  

●  SALT ÇOĞUNLUKLA KAZANILAN BELEDĠYE BAġKANLIĞI  

 Sürekli konuĢmaktan , seçim öncesinin son günü sesimi kaybettim. Ancak 
seçimi kaybetmedim. Ġlçe Seçim Kurulu tutanağına göre, 7.301 kayıtlı seçmen-
den, % 74,8 oranında 5.466’sı oy kullanmıĢ; 24 oy geçersiz, 5.442 oy geçerli 
sayılmıĢtı.  AP adayının,  geçerli oyların % 46,5 oranındaki, 2.531 oyuna karĢılık, 
% 53,5 oranında  2.911 oy alan CHP adayı sıfatımla, salt çoğunluğu da sağlaya-
rak seçimi kazanmıĢtım.  

  Bu kez AP adayına,  Ömer AN’ın bir  önceki seçimde aldığından 946 oy 
daha fazla verilmiĢ,  ben ise bir önceki seçimde Hilmi BAYRAMGĠL’e verilenden  
83 oy fazla alabilmiĢ ve 380 oy farkıyla Belediye BaĢkanı olabilmiĢtim. Bu sonuç 
ilk bakıĢta, bir önceki seçimde oy kullanmak istemeyen çok sayıda AP’li seçme-
nin, bu kez  Sandıklara giderek partilerinin adayına oy verdiklerini gösteriyordu.  

 
Safranbolu’da ĠLKSES (26.03.1974) 

  Kimileri için, seçimi  benim kazanmam  sürpriz olmuĢ   olmalı ki, seçim 
sonuçlarını, 26.03.1974 tarihli “Safranbolu’da İLKSES Gazetesi”, “Galip sayılır bu 
yolda mağlup” manĢeti altında duyuruyordu. AP Ġlçe BaĢkanlığı’nın ve adayının 
seçim sonuçlarına iliĢkin itirazları Ġlçe Seçim Kurulu’nca reddedildi.  
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● AKÇASU MAHALLESĠ’NDEN 3. KEZ BELEDĠYE BAġKANI 

  Ben Akçasu Mahallesi sakini olup, Safranbolu Belediye BaĢkanlığı yapan 
3. kiĢiyim.  Akçasu Mahallesi’nden 1910’lu yıllarda merhum Tevkif Bey (Refik 

Bey’in babası), 1957-1973 yıllarında rahmetli Ömer AN Belediye BaĢkanlığı yap-
mıĢlardı. Ben de, Akçasulu 3.kiĢi olarak, 1974 yılından 1980 yılına kadar Beledi-
ye BaĢkanlığı yapacaktım.  

 Ömer AN, 1970’li yıllarda, kendisi Belediye BaĢkanı iken, benden bahisle, 
“bu çocuk ilerde Safranbolu’ya Belediye Başkanı olur” dediğini, uzun yıllar sonra, 
2000’li  yılların baĢında, Ömer AN döneminin Belediye BaĢkatibi Hulusi ZEREN 
anlatmıĢtı. Belediye BaĢkanı olunca, Ömer AN’ın kehaneti de doğrulanmıĢ oldu. 

 
Belediye BaĢkanı Kızıltan ULUKAVAK, Ġlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldıktan sonra,  Kurul 

BaĢkanı Hukuk Yargıcı Behçet RAMAZANBEYOĞLU, Sorgu Yargıcı ġeref ġĠġMANER, Kurul 
Üyeleri, Kaymakam  YaĢar KIRIMLI,  Adliye görevlileri, CHP’li ve AP’li Belediye Meclis Üyeleri ve 

CHP’lilerden bir grupla  birlikte  (27.03.1974) 

● YENĠ BELEDĠYE BAġKANI,  YENĠ BĠR SAYFA AÇIYOR 

▬Belediye BaĢkanlığı görevine baĢladığınız ilk gün neler yaptınız? 

▬ 27 Mart 1974 ÇarĢamba günü, CHP’li arkadaĢlarımın ve CHP’li Belediye Mec-
lis üyelerinin eĢliğinde, Ġlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatamı aldım; birlikte önce, 
rahmetli BaĢkanımız BAYRAMGĠL’in mezarına ziyarete gittik; sonra Belediye’ye 
gelerek, BaĢkan Vekili  Necati SAĞLAM’dan, Belediye BaĢkanlığını devraldım ve 
görevime baĢladım. 

  Belediye kutlamaya gelenlerle doluydu. Onlarla kucaklaĢtım. Safranbo-
lu’da seçimlerle yükselen siyasal tansiyonu aĢağı çekmek gerekiyordu. Bu amaç-
la, Belediye hoparlöründen bir konuĢma yaparak hemĢehrilerime seslenmeyi  
düĢündüm. Daha önceden hazırlamıĢ olduğum konuĢmamda, özetle; 

  Safranbolu’da artık, seçim bildirgemde açıkladığım “Barış ve Kardeşlik 
Dönemi”nin baĢladığını, bana ve partime destek olanları da olmayanları da anla-
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yıĢla karĢıladığımı, bundan sonra sadece Safranbolu’nun çıkarlarının ön planda 
tutulacağını, halk hizmetinde tarafsız bir BaĢkan olacağımı duyurdum.  

 Ayrıca, Safranbolu Belediyesine kanunların hakim olacağını, önce oyları-
nı benden esirgeyen hemĢehrilerime hizmet ederek onları mahcup etmenin be-
Ģeri zevkine ulaĢmak istediğimi de belirttim. Safranbolu’da Belediye hizmetlerin-
de yeni bir sayfa açtığımı özellikle vurguladım. 

 
CHP Genel BaĢkanı Bülent ECEVĠT’in Belediye BaĢkanı’nı kutlama telgrafı (27.3.1974) 

(Kızıltan ULUKAVAK Belediye Başkanı / Safranbolu – Safranbolu Belediye Başkanlığı seçiminde 
Cumhuriyet Halk Partisi’nin başarısından kıvanç duydum. Sizi yürekten kutlarım. Safranbolu halkı-
nın hizmetinde sürekli başarılar dileğiyle saygılar sunarım. 
                                                                                    -Bülent ECEVİT – CHP Genel Başkanı) 

 

▬ Belediye BaĢkanı seçilmenizde hangi etmenlerin; daha çok  partinizin 
mi, sizin kiĢiliğinizin mi ön planda olduğunu sorabilir miyim? 

▬ Ekim/1973 genel seçimlerinde,  yeni Genel BaĢkanı Bülent ECEVĠT’in önder-
liğinde CHP salt çoğunluğu sağlayamasa da, parlamentoda birinci parti  olarak 
yer almıĢtı. Sayın ECEVĠT, Türkiye’de parlayan yıldızdı ve benim seçimimde 
BaĢbakan’dı. Partimin ve Genel BaĢkanımın seçimimdeki katkısı yadsınamaz. 

 Ancak alçakgönüllülük bir tarafa bırakılırsa,  Safranbolu’da genel seçim-
lerde % 30-32 dolaylarında oy alan CHP’nin, benim Belediye BaĢkanı olduğum 
seçimde % 53,5 oranında oy almıĢ olduğunu da anımsatmak isterim. 

● GERÇEKLER VE ġÜKRAN DUYGULARI 

  Bunların dıĢında Belediye BaĢkanlığına seçilmemi sağlayan etmenler 
arasında,  kimi gerçeklerin  özellikle vurgulanmasında da yarar görürüm.  

  Genel olarak, Belediye BaĢkanı seçilebilmekte, aday olunan siyasal parti-
nin, seçim sırasında yurt düzeyindeki ağırlığı, saygınlığı ve iktidar partisi olup 
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olmaması gibi etmenler önemli olmakla beraber, adayın kiĢisel özellikleri de 
önem taĢımakta ve kimi yörelerdeki, özellikle Güneydoğu’daki  adaylar için, aday 
olunan partiden daha da önde tutulabilmektedir.  

  Bu açıdan ekonomik gücü olan, çok geniĢ bir aileye mensup bulunan, 
Güneydoğu Anadolu’da olduğu gibi bir büyük aĢirete mensup olan veya daha 
önce aynı yörede çeĢitli toplumsal etkinliklerde bulunarak yahut sivil toplum ör-
gütlerinde görev alarak baĢarılı olduğu görülen kiĢilerin, sayılan bu niteliklerden 
birine ya da bir kaçına sahip bulunmaları, aday  olduklarında kazanmalarında 
önemli bir etken olabilmektedir. 

  CHP’li olmam, CHP’ye içtenlikle gönül vermiĢ bulunmam dıĢında, benim 
değinilen bu kiĢisel niteliklerden hiç birine sahip olmamama karĢın  seçilebilmiĢ 
olabilmemi, Safranbolu’daki geniĢ arkadaĢ çevreme borçlu olduğumu özellikle 
dile getirmek isterim.  

  Ġnsan yaĢamında “mahalle arkadaşlığı”, “okul arkadaşlığı” ve “asker arka-
daşlığı” gibi üç tür arkadaĢlığın önemi ve değeri sık sık dile getirilir. Seçilmemi 
etkileyecek ekonomik bir gücüm ve geniĢ bir ailem olmasa da, doğal olarak asker 
arkadaĢlarımın dıĢında, mahalleden veya okuldan tüm arkadaĢlarımın  yakın 
ilgisini gördüm. ArkadaĢlarımın dostluk ve yakınlıklarından yararlandım. 

   Babamın esnaf arkadaĢları bana sahip çıktılar, Safranbolu yerlisi 
hemĢehrilerim, Safranbolu’nun yeni hemĢehrilerine beni tanıttılar.   

  Hepsine, hep Ģükran duyguları içinde bulunduğumu açıklamayı, bugün de 
yerine getirilmesi gerekli bir görev bilirim. 

 
Dostluklarının hep yararlar sağladığını söyleyen Kızıltan ULUKAVAK, 

 arkadaĢlarından bir grupla  yıllar sonra bir arada (26.10.2007) 

(Soldan sağa Aybar TOKER, Rıfat CAYMAZ, Ayhan ÖZEN, Kızıltan ULUKAVAK,  
Mustafa ÇELEBĠ, Yılmaz KAVUġTURUCU) 
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▬ Belediye BaĢkanlığından 3 yıl sonra, Milletvekili adaylığı için istifa ettiği-
nizi biliyoruz. Bunun nedenlerini anlatır mısınız? 

  Belediye BaĢkanlığında 1977 yılına gelene kadar üç yıl geçirmiĢ, bu süre 
içersinde Safranbolu’nun sorunlarının çözümünde yerel düzeyde gösterilen ça-
baların tek baĢına yeterli olmadığını, sorunlara çözüm bulunmasında, hemen her 
defasında Ankara’da ilgili ve yetkili merciler nezdinde etkin giriĢimlere  gereksi-
nim duyulduğunu gözlemlemiĢtim. 

  Sürekli izlenmeyen iĢler sürüncemede kalıyordu. Bu konuda Zonguldak 
parlamenterlerinden de her alanda, beklenen düzeyde ilgi ve yardım görebilme 
olanağı bulunamıyordu. Safranbolu’nun yıllardır hangi partiden olursa olsun bir 
milletvekili çıkaramamıĢ olması, bu açıdan önemli bir handikaptı.  

  Bu noksanlığın benim tarafımdan doldurulması, Safranbolu’da kimi partili-
ler ve hatta partisiz hemĢehriler tarafından dile getiriliyordu. Ben de böyle bir 
görevi üstlenmemin Safranbolu için yararlı olacağına inanıyor ve Ekim/1977’de 
yapılması gereken, milletvekilliği seçiminde aday olmayı düĢünüyordum. 

   Ancak TBMM,  aldığı bir kararla, Milletvekili genel seçimlerinin, 4 yıllık 
dönem sona ermeden, 4 ay öne alarak, 05 Haziran 1977 günü yapılmasına karar 
verdi. Bu, bir erken seçim kararıydı. 

● BELEDĠYE BAġKANLIĞINDAN ĠSTĠFA - MĠLLETVEKĠLĠ ADAY ADAYLIĞI 

  Erken seçim kararıyla birlikte, görevli bulundukları seçim çevresinden 
aday olacak kamu görevlilerinin, yasa gereği istifaları gerektiğinden, 27.03.1974 
tarihinde baĢladığım Belediye BaĢkanlığı görevinden, 08.04.1977 günü istifa 
ederek ayrıldım. Daha önce gerekli belgeleri 27.03.1977 günü Ankara’da CHP 
Genel Merkezine teslim edip, 7.500 lira da ödemede bulunarak, Zonguldak CHP 
Milletvekilliği için“Aday adayı” oldum.  

Ancak, Milletvekili aday listeleri bugünkünden çok farklı olarak, Parti Ge-
nel Merkezlerinde değil, her seçim çevresinde partililerin katılımıyla yapılan ön-
seçimle belirleniyordu.  Aday adaylığından sonra,  yapılan önseçimle  aday ol-
mak da yeterli değildi; parti aday listesinde seçilebilmeyi sağlayacak ön sıralarda 
bir yer bulabilmek önemliydi. Bu nedenle ilk mücadele, partiler arasında değil, 
aynı partinin aday adayları arasında oluyordu.  

▬ Önseçimler nasıl yapılıyordu; siz neler yaptınız? 

▬ Önseçim il düzeyinde, parti delegelerinin katılımıyla yapılıyordu. Bu nedenle, 
Zonguldak’ın tüm ilçe örgütlerini dolaĢmam, parti yöneticileriyle görüĢmem ve 
çok sayıda delegeye ulaĢarak kendimi tanıtmam  gerekiyordu.  

  Ön seçim gezilerinde aday adayı, bir tür görücüye çıkmıĢ gelinlik kız ko-
numunda  olduğundan, beğenilmediği gelinlik kızın yüzüne  söylenmediği gibi, 
aday adayların yüzüne de görüĢtüğü kiĢiler, “sana  oy veremem” demiyorlar, 
genellikle umut dağıtıyorlardı. Politika yapıldığı bilinse de, herkesin de özü baĢ-
ka, sözü baĢka olabileceği düĢünülemiyor, kimilerine de güvenmek gerekiyordu. 
Özellikle, her ilçede nüfuzlu partililerden destek sözü almak önemliydi.  

  Bu arada aday adayları da kendi aralarında gruplaĢıyorlar, delegelerin 
aynı grupta yer alanlara topluca oy kullanmaları sağlanmaya çalıĢılıyordu. 
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 9 Milletvekili olan Zonguldak’tan aday adaylığı için CHP’ye 17 baĢvuru 
yapılmıĢtı. Bunlardan biri  CHP Genel BaĢkanı  Bülent ECEVĠT’ti. Ben, geleceğin 
Millet Meclisi BaĢkanı Cahit KARAKAġ, CHP Parti Meclisi Üyesi  Avni GÜRSOY, 
Zonguldak Baro BaĢkanı  Burhan KARAÇELĠK, Karabük  CHP Ġlçe BaĢkanı  
Mehmet Ali BÖLEK gibi “Genel Merkezci” veya “Ecevitçi” denilen gruptandım. 
Milletvekilliği seçimleriyle birlikte Zonguldak’ta Senato’nun üçte birini yenileme 
seçimleri de yapılacaktı. CHP’nin Senatör aday adayları Avukat Behiç SONBAY 
ve ileriki yılların Bayındırlık Bakanlığı MüsteĢarı Yük.Müh. Mehmet ÇÖTÜR’  de, 
bizim grupla dayanıĢma içersinde bulunuyorlardı. 

  CHP’deki karĢı grubun baĢını milletvekili aday adaylığında  Kemal 
ANADOL çekiyor;  Zekai ALTINAY ve  Senatör aday adayı  Mehmet Ali PESTĠL-
CĠ ile birlikte hareket ediyorlardı. 

 Yürürlükteki yasaya göre, ön seçimde delegeler,  her il’den çıkacak mil-
letvekili sayısının yarısından bir  fazla sayıda aday adayına oy vermek zorunda 
olduklarından, 9 milletvekili olan Zonguldak Ġl’inde,  her delegenin oy pusulasına 
5 aday adayı ismi yazarak sandığa atması gerekiyordu. Daha az sayıda isim 
yazılı oy pusulaları geçersiz oluyor, 5’ten fazla isim yazılmıĢsa, en alttaki isimlere 
oy verilmemiĢ sayılıyordu. Bu nedenle,  ön seçimler için kimi yöntemler, kimi ku-
rallar geliĢtirilmiĢti. 

   Ġlk kural kazanacağı kesin olan en güçlü aday adayına mutlaka oy veril-
meliydi. Örneğin, Zonguldak CHP aday adayı Genel BaĢkan Bülent ECEVĠT’e 
mutlaka oy verilmeliydi ki, ismi yazılacak aday adayı sayısı bir kiĢi eksilsin. Ġkinci 
kural, bir ilçede o  ilçenin aday adayına mutlaka oy verilmesi, onun rakibi duru-
munda olabilecek aday adayına hiç oy verilmemek suretiyle, ilçe aday adayının 
oyu artarken, diğerininkinin artmasına katkı sağlamamaktı. 

 Üçüncü ve son kural da, baĢka ilçelerden  oy alması beklenmeyen, en 
güçsüz aday adaylarına oy vererek, yasanın öngördüğü sayıda ismi oy pusulası-
na yazma zorunluluğunu yerine getirmekti.  

 
Önseçim öncesi  yapılan bir  toplantıda CHP aday adaylarından dördü bir arada 

Soldan sağa-Hüseyin ÖZTEK (Zonguldak eski Bel.BĢk.), Metin ULUKAVAK (Bartınlı Mühendis), Burhan 
KARAÇELĠK (Avukat-Baro BĢk.), Kızıltan ULUKAVAK (Safranbolu eski  Bel.BĢk.) 
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● ÖNSEÇĠM  PAZARLIKLARI 

  Bir ilçede ön seçimde oy kullanacak olanlar, o ilçe örgütünün yöneticileri, 
gençlik ve kadın kolları gibi yardımcı organlarda görevli bulunanlar ile mahalle ve 
köy delegelerinden oluĢmaktaydı. Her mahalle ve köyden en az bir delege öngö-
rüldüğü için, bir ilçenin mahalle ve köy sayısı ne kadar fazla ise, o ilçenin delege 
sayısı da, o kadar fazla oluyordu. Ayrıca, bir önceki seçimde, bir köy ve mahalle-
den alınan oy sayısının fazla olması, delege sayısının da orantılı olarak artması-
nı sağlıyordu. 

   Bu kurallar gereği, çok köyü olan Bartın’ın 572, bir önceki seçimde alınan 
oya göre Zonguldak merkez ilçenin delege sayısı 565, Kdz.Ereğli’nin de aynı 
nedenden dolayı 567 idi. Safranbolu’nun 58 köyü olması, CHP’nin aldığı oyun da 
çok fazla olmaması nedeniyle, delege sayısı 263, Karabük’ünkü de benzer ne-
denlerden dolayı 354’ten ibaretti. 

 Ön seçim için yapılan gezilerde, her ilçede, partinin ilçe baĢkanı ve partili 
Belediye BaĢkanı baĢta olmak üzere, partinin yetkilileriyle görüĢüyor, ne ölçüde 
destek verebileceklerini anlamaya çalıĢıyordum. Bartın’da Cahit KARAKAġ ve 
“Davut Ağa” lakaplı, Bartın Belediye BaĢkanı  Davut FIRINCI ile bir pazarlığım 
oldu. Söze Davut FIRINCI baĢladı, bana “Safranbolu ve Karabük’ten Cahit Bey’e 
ön seçimde kaç oy verdireceksin?” diye sordu. “Karabük’e sözüm geçmez, ancak 
Safranbolu’dan, bana ne kadar oy çıkarsa, Cahit Bey’e de ona yakın oy çıkabile-
ceğini sanıyorum” dedim. 

  Sayın FIRINCI, “bizden, Bar-
tın’dan ne kadar oy istersin” diye sor-
du. Sanki oyu sandığa delegeler değil, 
delegelerin elini bağlayıp, Bartın’da 
Davut FIRINCI, Safranbolu’da da ben 
atacakmıĢız gibi bir konuĢma oluyordu. 
Bartın’daki ön seçimlerde, sanki böyle 
yapılmıĢçasına Sayın FIRINCI’nın bü-
yük bir etkinlik gösterdiği, daha sonra 
anlaĢılacaktı.  

 Bana yönelttiği soruyu,   “Sizin 
500’den fazla  delegeniz olduğuna ve 
bir delege 5 kişiye oy vereceğine göre 
2500’den fazla oyunuz var; Bartın’dan 
beklediğim oy, 150 dolaylarında” diye 
yanıtlayınca, Sayın FIRINCI, elini ha-
vaya kaldırıp, açılmıĢ parmaklarıyla 
Ģamar indirir gibi, büyük bir gürültüyle 
önündeki üstü cam masaya vurdu; 

“sana 150 oy değil, 250 oy vermeyen” Ģöyle olsun biçiminde yeminli bir beyanda 
bulundu. Sayın KARAKAġ, söze karıĢmıyor, sadece onaylıyordu. Yanlarından, 
vaatlerinin gerçekleĢmeyebileceğini düĢünmeksizin, umutlanarak ayrıldım.  

   Bu umut, daha sonraki geliĢmeler karĢısında tutumumu belirlemede, be-
lirli ölçüde de olsa etkili oldu. Bir arkadaĢımı tanıyan Yenice’den bir grup, Saf-
ranbolu’ya gelip benimle görüĢtü. Kendilerinin bana oy vereceklerini, Kemal 

Cahit KARAKAŞ Cahit  KARAKAġ  
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ANADOL’a Safranbolu’dan oy verilmesine çalıĢırsam, Sayın ANADOL’un da 
Kdz.Ereğli’den bana büyük miktarda oy verdirebileceğini söylediğini bildirmek ve 
aracı olmak üzere geldiklerini açıkladılar.  

  Kendilerine teĢekkür ettim.  Kendi grubumdaki aday adaylarına verdiğim 
sözden cayamayacağım için, getirdikleri öneriyi kabul edemeyeceğimi bildirdim. 

▬ Ön seçim pazarlıklarında kabul etmediğiniz öneriden dolayı, daha sonra 
büyük bir piĢmanlık duydunuz mu? 

▬ Hayır, piĢmanlık duymadım. Yeniceli partililerin bana getirdiği öneriyi kabul 
etmekle, ön seçim sonucunda ön sıralarda bir yere yerleĢecek olsam ve sonra 
milletvekilliğini kazansam bile, verdiği sözden dönen, parti içi siyasal çizgisinden 
sapan bir kiĢi olarak güvenilirliğimi kaybetmiĢ olurdum. Böyle bir tutarsız tavır 
sergilemek, benim kiĢisel değer yargılarımla bağdaĢtırılamaz.  

● ÖNSEÇĠM SONUÇLARI 

  Ön seçim 01 Mayıs 1977 Pazar günü yapıldı. Aynı   gün, DĠSK tarafından 
Ġstanbul Taksimde “1 Mayıs Bayramı” nedeniyle  düzenlenen mitingde, etraftaki 
yüksek binalardan atılan kurĢunlarla vurulanlar ile panik sırasında polis panzerle-
ri altında kalan  37 kiĢi ölmüĢ, çok kiĢi yaralanmıĢtı. Bu yüzden ön seçimin yapıl-
dığı gün, demokrasi tarihimizde “Taksim’deki Kanlı 1 Mayıs”  olarak anılır.   

  Safranbolu’da ise, ön seçim oldukça ilginçti. Delegelerin büyük bir çoğun-
luğu beni destelemekle beraber, parti ilçe örgütünün eski Sayın BaĢkanı Nurettin 
ERGÜL ve kimi arkadaĢları, bana oy vermediler ve verenleri de önlemeye çalıĢtı-
lar. Ayrıca Kemal ANADOL’a oy verilmesini sağlayarak, ön seçimle ilgili olarak 
yukarda değinilen ikinci kuralın, benim aleyhime iĢlemesini sağladılar. Genç de-
legelerin de, hem bana, hem de Sayın ANADOL’a oy verdikleri söyleniyordu. 

  Seçim sonuçlarını avukatlık yazıhanemden izledim. Safranbolu, Eflani ve 
Ulus’ta, Sayın ECEVĠT’ten sonra en fazla oy bana verilmiĢti; Karabük’te Sayın 
ECEVĠT ve Sayın BÖLEK’ten sonra 3 üncü, bu dört ilçenin toplamında Sayın 
ECEVĠT’in arkasından 2 nci sırada yer alıyordum.  

  Gece 23 sıralarında Devrek ve Kdz. Ereğli’nin sonuçları geldi;  zaten bu-
ralardan fazla oy beklemiyordum; ancak 166 oy  aldığım Zonguldak Merkez Ġlçe-
de, oldukça önde ve B. ECEVĠT (487), A. GÜRSOY (350), K. BAHADIR (349),  
B.KARAÇELĠK (295)’den sonra 5 inci  sıradaydım.  Bartın dıĢındaki ilçelerin top-
lamına göre ise, 3 üncü sırada yer alıyordum; Bartın’da bana vaat edilen oy mik-
tarına göre de, 5 incilikten aĢağı bir sıraya düĢmem söz konusu olamazdı.  

  Sabaha karĢı Bartın ilçesinin sonuçları geldi, bana 250 değil, sadece 50 
oy verilmiĢ ve aday listesinde 6. sıraya düĢmüĢtüm. Bir yanlıĢlık olmalıydı; man-
yetolu telefondan PTT’yi arayarak, Bartın’da olup biteni öğrenmek için  Cahit 
KARAKAġ’la görüĢmek istedim.  

  CHP listesinin 3 üncü sırasına yerleĢen Sayın KARAKAġ’ın, sabah ilk 
otobüsle, Ankara’ya gitmek üzere Bartın’dan ayrıldığını öğrendim. 

Artık günlerden   2 Mayıs 1977 Pazartesi idi; CHP’den aday adayı olarak 
Bartın’lı  Metin ULUKAVAK da ön seçimlere katılmıĢ, listenin 9 uncu sırasına 
yerleĢmekle beraber, Bartın’dan 293 oy almıĢtı. Bana verilen bir kısım oyların, 
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soyadı benzerliğinden ötürü, onun hanesine kaydedildiği söylentisi çıktı. Sık rast-
lanan bir soyadım olmamasına karĢın, hiçbir yakınlığım bulunmadığı halde aynı 
soyadını taĢıdığım bir kiĢiyle, aynı partiden ön seçim yarıĢına girmek bir talihsiz-
likti. Söylendiği gibi bir yanlıĢlık olabilirdi.  

 Seçim hukukunda, hak düĢürücü sürelerin, seçim sonuçlarının bir an ön-
ce kesinleĢmesi için çok kısa tutulduğunu biliyordum. Yine de sırasıyla Bartın 
Ġlçe, Zonguldak Ġl Seçim Kurulları ile Yüksek Seçim Kurulu’na itirazda bulundum. 
Sürenin geçtiğine, hak arama yollarının kapandığına iliĢkin hukuksal nedenlerle 
sonuç değiĢmedi.   Ön seçim sonucunda,   Zonguldak CHP Milletvekili listesinde 
adaylar, aldıkları oylara göre Ģöyle sıralanmıĢlardı: 

  1- Bülent ECEVĠT (2885 oy), 2- Avni GÜRSOY (1347 oy),    3- Cahit KA-
RAKAġ (1261 oy), 4- Burhan KARAÇELĠK (1241 oy), 5- Kemal ANADOL (1166 
oy), 6- Kızıltan ULUKAVAK (1126 oy), 7- Kemal BAHADIR (1057 oy), 8- Mehmet 
Ali BÖLEK (900 oy), 9- Metin ULUKAVAK (699 oy).  

▬ Ön seçim sonuçları nasıl yorumlandı; ne gibi yankıları oldu? 

  ▬ 5 inci sıradaki Kemal ANADOL beni sadece 40 oyla geçtiğine göre, kendisi-
ne Safranbolu’dan bana karĢı olanların verdiği  59 oy çok önem kazanmıĢ olu-
yordu. Ancak, Bartın’dan beklediğim 150 oya karĢılık vaat edilen 250 oy yerine, 
50 oy değil de 91 oy verilseydi, 5 inci sırada olabilecektim.  

  Oysa Safranbolu’dan Sayın ECEVĠT’e verilen 223 oyun ardından, ben 
211 oy alırken, Sayın KARAKAġ Bartın’daki pazarlığa sadık kalınarak, 3 üncü 
sırada 121 oy almıĢtı. Bu durumda Safranbolu’dan Sayın ANADOL’un aldığı oy-
lar değil, Bartın’dan bana vaat edilen oyların ancak beĢte birinin verilmesi, sonuç 
üzerinde en büyük etken oluĢturmuĢtu. 

  Milletvekili ve senatör adayları, 12 Mayıs günü Ankara’ya çağrıldı. Bahçe-
lievler Arı sinemasında Genel BaĢkan  Bülent ECEVĠT, adaylara ve partinin yurt 
düzeyindeki yöneticilerine hitaben, politikanın genel ilkelerine, CHP’nin progra-
mına ve seçimlerde uyulması gereken kurallara  iliĢkin çok yararlı bir konuĢma 
yaptı. Çok duygulandım, daha önceleri de, daha sonra da bu ölçüde etkisinde 
kaldığım  bir baĢka siyasal konuĢma anımsamıyorum. 

 Yeri gelmiĢken Ģu gerçeğe değineyim. Herkesin anlayabileceği  berraklık-
ta konuĢan, Türkçeyi en güzel kullanan ve Türkiye’nin en etkili konuĢmacısı ola-
rak bilinen o günlerin Bülent ECEVĠT’inin, aradan 25 yıl geçtikten sonra,   03 Ka-
sım 2002 milletvekili genel seçimleri öncesinde, 57.  Hükümetin son aylarında, 
BaĢbakan ECEVĠT olarak yürüme güçlüğü yanında, konuĢma zorluğu da çekebi-
leceğini ve ilgisiz sözcükler kullanıp, düzgün konuĢma yeteneğini yitirebileceğini 
hiç kimse düĢünemezdi. 

   Ayrıca, yine o günlerin CHP Genel BaĢkanı  Sayın ECEVĠT’in 1980 son-
rasında CHP’den kopabileceği ve 1992 yılında CHP yeniden açıldığında, birleĢ-
me konusundaki tüm istem ve yalvarmalara karĢın, hep “bir bölen” olarak 
DSP’nin baĢında kalmakta direnebileceği de, o günlerde hayal bile edilemezdi. 

  Sayın ECEVĠT’in, Arı Sineması’ndaki konuĢmasına döneyim. Bu konuĢ-
ma sonrası, Ankara Belediyesi’nden sağlanan otobüslerle CHP Genel Merkezi-
nin, Atatürk Orman Çiftliği’ndeki Marmara Oteli’nde verdiği öğle yemeğine gidildi. 
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Her ilin adayları ve parti yetkilileri için, illerin alfabetik sıralamasına göre 
ayrı masalar ayrılmıĢtı. Yemek öncesinde Sayın ECEVĠT, Adana Ġl’inden itibaren, 
masaları dolaĢmaya baĢladı, adaylarla tanıĢıyor, baĢarı diliyor, hiçbir masada 
oturmuyordu.  

● “KIZIM SANA SÖYLÜYORUM, GELĠNĠM SEN ANLA”  

  Harf sıralamasına göre en sondaki bizim Zonguldaklıların bulunduğu ma-
saya geldiğinde, kendileri de Zonguldak adayı oldukları için, Ġl BaĢkanımız  Ah-
met BAġ’ın yanında ayrılan yere oturdu. Ben tam karĢısındaydım; kimseyle ko-
nuĢmadan bana “Kızıltan Bey, 5 inci sıradasınız değil mi” diye sordu.  

  Ben ĢaĢırdım, utanıp kızardım; gözüm çapraz karĢıda Kemal ANADOL’a 
takıldı, onun yüzü de ĢaĢkınlığını belli eder bir görünüm almıĢtı.  “Hayır efendim, 
6 ncı sıradayım” diye sorusunu yanıtlayınca, “6 çıkartabilir miyiz” dedi; herkes 
susmuĢ, bizi dinliyordu. “Çalışacağım efendim” diyebildim. Sayın Ecevit kalktı, 
baĢka hiç kimseyle; hiçbir Ģey konuĢmadı, aramızdan ayrıldı. 

  Böyle bir konuĢma beni çok üzmüĢtü. Bir Genel BaĢkanın, liste baĢı ol-
duğu kendi seçim çevresinde, kimin kaçıncı sırada olduğunu bilmemesi düĢünü-
lemezdi.  Sıramı sorup da, beni zor durumda bırakmasının anlamı neydi? Zon-
guldak’tan 6 milletvekili  çıkartılamayacağını, nasıl olur da bilmezdi?  

  Bunları  kıdemli partililer ve adaylar Burhan KARAÇELĠK ve Behiç 
SONBAY’a sorduğumda, “sen üzülme, sabahleyin Sayın Genel Başkan, daha 
önce senin mutlaka ilk 5’te yer alacağını söyleyen Cahit KARAKAŞ’a,  senin de-
ğil de, kendine karşıt konumdaki Kemal ANADOL’un nasıl oldu da, ilk 5’te yer 
aldığını sordu, kızım sana söylüyorum gelinim sen anla gibi kabul et, seninle öyle 
konuşarak Sayın ANADOL’a olan tepkisini göstermek istedi” diyerek açıklamaya 
çalıĢtılar.  

  Oysa delege iradesi böyle tecelli etmiĢti; Sayın Genel BaĢkan, Kemal  
ANADOL’a  tepkisini benimle ve ön seçimle iliĢki kurmaksızın gösterse, daha 
doğru olmaz mıydı? 

 
Kemal ANADOL,  Zonguldak eski Senatörü Behiç SONBAY ve Kızıltan ULUKAVAK, 

yıllar sonra bir Cumhuriyet Bayramı akĢamı, Ankara’da bir arada (29.10.2013) 
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▬Önseçim sonucu listede seçilecek bir yerde olmamanıza karĢın, seçim 
propagandaları için görev aldınız mı? 

▬ Nasıl olur da almam. Ülkemiz  çıkarları açısından CHP,  1977 seçimlerini mut-
laka kazanmalıydı; bunun için çalıĢmaktan geri kalamazdım. Partili olmamdan 
önce yurtseverliğim bunu gerektirirdi. 

Zonguldak CHP Ġl BaĢkanlığı ile görüĢerek Safranbolu, Karabük, Eflani ve 
Ulus ilçe merkezleri ve köylerinde CHP’nin yapacağı  propaganda çalıĢmalarını 
üstlendim. Karabük’ün Keltepe  köylerini,  Ulus’un Kumluca’sını, Zafer ve 
Helkemesi’ni, Eflani’nin kimi köyleri ile Safranbolu’nun Kuzyaka yöresindeki köy-
lerini, Anadol marka  arabamla dolaĢtım;  buraları ilk kez görüyordum. 

 
CHP’nin, “Köykent”in krokilerle tanıtımı için hazırladığı büyük boyutlu poster  

● SEÇĠM PROPAGANDALARI 

  Seçim çalıĢmaları sırasında her konuĢtuğum topluluğa, Milletvekili adayı 
Avukat merhum  Burhan KARAÇELĠK’ten öğrendiğim Ģu hatırlatmayı öncelikle 
yapıyordum: 

   “Siz bu seçimlerde CHP’ye oy verdiğinizde sadece bir milletvekili seçme-
yeceksiniz; bizim ilk sıradaki adayımız Genel Başkanımız Sayın ECEVİT olduğu 
için, aynı zamanda Başbakan da seçmiş olacaksınız. Bir il’in milletvekilinin Baş-
bakan olması demek, o İl’in kalkınması ve işsizlik başta olmak üzere her türlü 
sorununun çözülmesi demektir. Bunun en güzel örneğini, Süleyman  DEMİ-
REL’in Isparta’sı ile Adnan  MENDERES’in Aydın’ı oluşturmaktadır. Bülent  
ECEVİT’in Zonguldak’ının da, köyüyle kentiyle Isparta ve Aydın gibi olması sizin 
vereceğiniz oylarla gerçekleşecektir” 

  CHP’nin seçimler için belirlediği “Köylüden başlayan gelişme, köye kadar 
sanayileşme” sloganını açıklayarak, CHP iktidarında demokratik kooperatifçilik, 
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kredi olanakları, orman köylerinin sorunları, eğitim ve sağlık alanında köye götü-
rülecek hizmetler gibi konulara değiniyordum.   

  O sıralar Sayın ECEVĠT’in  dilinden düĢürmediği, CHP seçim bildirisinde 
yer alan ünlü “Köykent” projesinin ne olduğunu, ne yararlar sağlayacağını anlat-
maya çalıĢıyordum. Kent merkezlerinde de sosyal ve ekonomik konulara öncelik 
veren, geçim darlığı ile iĢsizlik sorununa değinilen konuĢmalar yapıyordum. 

 Milletvekili adayı olarak yaptığım seçim çalıĢmalarından çok Ģeyler öğ-
rendim. Özellikle demokratik rejimin uygulamada, kitaplarda yazılanlardan ve 
Hukuk Fakültesi’nde okutulanlardan çok farklı bir biçimde iĢlediğini anladım. Be-
lediye seçimlerinde ve Belediye BaĢkanlığı döneminde, kiĢisel iliĢkiler ve yerel 
özellikler ön planda olduğundan, karĢılaĢılan olumsuzluklar,  genel politika ve 
genel seçimlerdekiler kadar çirkin değildi.  

▬ Seçim sonuçlanınca,  seçilememekten dolayı çok mu  üzüldünüz? 

 ▬ Seçim sonunda beklendiği üzere, Zonguldak’tan CHP 5, AP de 4 milletvekili 
çıkardı. Ben 6. sırada olduğum için seçilemedim. Bu, politik yaĢamımda ilk yenil-
gimdi, son yenilgim de olacaktı.  

  Kemal ANADOL’un gerisinde kalarak milletvekili olamamama, o zaman 
hiç kuĢkusuz üzülmüĢtüm. Ancak daha sonraki yıllar önseçimde benden 40 oy 
fazla olan Kemal ANADOL’un milletvekili olmasının, hem CHP ve hem de benim 
için daha isabetli olduğunu anladım. 

  Kemal ANADOL, 12 Eylül döneminde tutuklanmasına ve çok zor günler 
geçirmesine karĢın, ileriki yıllarda birkaç dönem, CHP’nin Ġzmir Milletvekili sıfatıy-
la TBMM’nde çok baĢarılıydı; Grup BaĢkan Vekili olarak da birikim ve deneyimle-
riyle yasama organında CHP’nin etkili sözcüsü oldu. Sonra KILIÇDAROĞLU’nun 
gadrine uğradı; 2011’de aday gösterilmedi. 

   Ben onun kadar partiye yararlı olamazdım. Zaten siyasal pilim de 
1980’de tükendi. Politika sahnesinden çekildim. Bu kez kamu görevlisi olarak, 
karınca kararınca, elden geldiğince, Safranbolu’ya ve Safranbolululara yardımcı 
olmaya çalıĢtım.  

● PARLAMENTO ARĠTMETĠĞĠNDE SEÇĠM SĠSTEMĠ,  EN BÜYÜK ETKEN 

05 Haziran 1977 Milletvekilliği erken seçiminde CHP, Türkiye’de % 42 
oranında oy almasına karĢın, salt çoğunluğu 226 olan Millet Meclisi’nde, ancak 
213 milletvekiliyle temsil edilebildi. Seçimden birinci parti olarak çıktığı için Cum-
hurbaĢkanı Hükümeti kurma görevini Sayın ECEVĠT’e verdi. Ancak  Bülent 
ECEVĠT’in kurduğu hükümet  güven oyu alamadı. 

ġu gerçeğe burada değinmeliyim.  Daha sonraki yıllar, örneğin  1987 se-
çimlerinde Turgut ÖZAL’ın ANAP’ı % 36 oranında ve  2002 seçimlerinde de Re-
cep Tayyip  ERDOĞAN’ın AKP’si % 34 oranında oyla, parlamentoda salt çoğun-
luk bir tarafa,  üçte ikiye çok yakın bir çoğunluk elde etti. Bu çeliĢki,  uygulanan 
seçim sisteminin, 1977’dekinden farklı oluĢundan kaynaklanıyordu. 

Bunlara bakarak, sık sık  Türk Ulusu, CHP’yi 1950’den sonra bir kez dahi, 
tek baĢına iktidar yapmadı diyenler haklı olabilirler mi? 1987 ya da 2002 seçimle-
rinde uygulanan sistem, 1977’de uygulansaydı, Sayın ECEVĠT’in önderliğindeki 
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CHP aldığı % 42 oranındaki oyla, TBMM’nde salt çoğunluğun çok üstünde mil-
letvekiline sahip olurdu. O zaman, MC Hükümetleri kurulmayabilir ve Türkiye 12 
Eylül 1980’lere sürüklenmeyebilirdi.  

Parlamento aritmetiğinin oluĢumunda veya bir baĢka anlatımla yasama 
organındaki koltukların siyasal partiler arasında dağılımında, uygulanan seçim 
sistemi, tek baĢına en büyük etken olmaktadır.  

Seçim yasalarının diğer yasalar gibi,  salt çoğunlukla değiĢtirilebilmesi, ik-
tidardaki ve dolayısıyla çoğunluktaki partiye,  seçim yasalarını, gelecek seçimle-
rin kendisine en fazla sandalye kazandıracak biçimde yeniden düzenleyebilmesi 
olanağını vermektedir.  

Seçim yasalarındaki değiĢiklilerin ana nedeni budur. Bu durumda,  yasa-
ma organının seçimine  iliĢkin kurallar da Anayasalarda yer almalıdır; değiĢtirile-
bilmeleri için Anayasa kuralları gibi nitelikli çoğunluk aranmalıdır diyen  kimi hu-
kukçular haklı görülmelidir.  

 
CHP Genel BaĢkanı Bülent ECEVĠT Kıranköy’de Safranbolululara sesleniyor 

-Sağ tarafta Belediye BaĢkanı Kızıltan ULUKAVAK ve CHP Ġlçe BaĢkanı Nurettin ERGÜL- 
(1975 Milletvekilliği ara seçimi-07.10.1975) 

 

▬ Belediye BaĢkanlığından da istifa etmiĢ; milletvekili de olamamıĢ bir kiĢi 
olarak daha sonra nasıl bir yaĢam sürdürdünüz? 

▬ CHP iktidar olursa kamuda bir görev alabilirim diye düĢünüyordum. Seçimden 
sonra, 03.07.1977 tarihinde Bülent ECEVĠT’in kurduğu azınlık hükümeti 
TBMM’den güven  oyu alamadı. Dolayısıyla  kamuda durumuma uygun bir görev 
alma olanağım da kalmadı. Zonguldak’a gittim; Baroda askıya alınan kaydımı 
yenileyerek, Safranbolu’da tekrar avukatlığa baĢladım.  
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 Milletvekilliği adaylığı için Belediye BaĢkanlığından Nisan/1977’de istifa 
ederken, milletvekili olamadığım takdirde yeni dönem için Belediye BaĢkanlığına 
tekrar aday olmayı baĢlangıçta düĢünmüyordum. Ama Aralık/1977’de yapılacak 
Belediye BaĢkanlığı seçimleri yaklaĢtığında, koĢulların zorlaması ve hem partili, 
hem partisiz çevrelerin ısrarı, bu düĢüncemden caymama yol açtı. 

▬ Milletvekilliği genel seçimleri nedeniyle istifa ettiğiniz Belediye BaĢkan-
lığı’na hangi nedenlerle yeniden aday oldunuz? 

▬ Kamu kurumlarında herhangi bir üst yönetici görevinden alınıp, bürokrasideki 
deyimle kızağa çekildiğinde, çalıĢtığı kurum dıĢında baĢka bir kuruluĢa gönderilir. 
Kendisinin de, yeni yöneticinin de rahatsızlık duymaması sağlanır.  

  Safranbolu’da avukatlığa baĢlamakla böyle bir olanaktan yoksun oluyor-
dum. Belediye ile sorunları olanlar geliyorlar, kendilerini haklı görüyorsam Bele-
diye nezdinde aracılığımı istiyorlar, yardım etmesem küsüyorlardı.  Yol gösterip 
yardım etmeğe kalksam, bu kez de Belediye BaĢkan Vekilinin haklı olarak bana, 
“sen hala kendini Belediye Başkanı mı sanıyorsun?” diyebileceğinden çekiniyor-
dum. Ayrıca,  Safranbolu sorunlarıyla ilgilenmeye devam etmemden rahatsızlık 
duyan çevreler  de yok değildi. 

 Bu arada, yasa gereği Aralık/1977 ayında yapılması gereken yerel seçim-
lerde, Safranbolu’nun Hacılarobası köyünden olup,  Ankara’da PTT Genel Mü-
dürlüğü’nün inĢaat iĢleriyle ilgili biriminde görevli genç bir mimar olan Ali ÖZKAN 
da, Belediye BaĢkanlığına CHP’den aday olmak için temaslarda bulunuyordu. 

    Sayın ÖZKAN, ileriki yıllarda PTT Gn. Md.’de Daire BaĢkanlığı, elektrikle 
ilgili bir KĠT’te Gn.Md. Yardımcılığı ve Petrol ĠĢleri Genel Müdürlüğü görevlerinde 
bulunmuĢ; Karabük Milletvekilliği için ANAP’tan aday  olmuĢtur. 

   AP’nin Belediye BaĢkanı adayının, bir önceki seçimler gibi Türker 
AYYILDIZ olacağı kesindi. Bu koĢullarda partili olsun, olmasın bir kısım çevreler 
benim tekrar   aday olmamı istiyor; CHP’nin, kimsenin tanımadığı bir adayla de-
ğil, ancak ben aday olursam seçimi kazanabileceğini söylüyorlardı. Bunların ba-
Ģında da CHP Ġlçe BaĢkanı  Hikmet TURGUT geliyordu. 

● KIZILTAN ULUKAVAK, ZORUNLU ADAY ADAYI 

GeliĢmeleri uzaktan gözlemekle yetiniyordum. Aslında, Ankara’nın ünlü 
Belediye BaĢkanı Vedat DALOKAY’ın “Belediye Başkanı olmak delilik, ikinci kez 
olmak zır deliliktir”  sözlerinin çok doğru olduğunu da biliyordum.  

Ama Parti BaĢkanım rahmetli Hikmet Hoca,  hemen her gün, kimi olaylara 
değinerek Partinin  ve Parti BaĢkanı olarak kendisinin çok güç durumda bulun-
duğunu anlatıyor, “ne olursun beni kurtar; adaylığı kabul et” diye ısrarlarını sür-
dürüyordu. Israrlara daha fazla dayanamadım; kendisine iki nedenle “olur, pekiyi” 
demek zorunluluğunu duydum.  

 Birincisi, Safranbolu’da CHP Belediye seçimini kaybettiği takdirde, parti-
sel sorumluluğunun bana fatura edileceğini biliyordum. Ġkincisi, daha önce çok 
etkili olduğum bir kentte, etkisiz bir konumda kalacak olmak, beni çok rahatsız 
edecekti. Safranbolu’da yerleĢik olmasam, hiç kuĢkusuz böyle olmazdı.” Safran-
bolu’da horozken, tavukluğa katlanamıyordum.”  
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 Ġkinci kez doğrudan adaylık değil,  CHP’ye benim dıĢımda da adaylık 
baĢvurusu yapıldığı için, önce  “aday adaylığı”m söz konusu olacaktı.  Belediye 
BaĢkanlığına ilk adaylığımı,“ Zoraki aday” olarak anlatmıĢtım. KoĢulların zorla-
masıyla ortaya çıkan yeni konumumu,   “Zorunlu aday adayı” diye nitelendirebili-
rim. Vedat DALOKAY’ın biraz önce değindiğim söylemiyle, “delilik”ten sonra ,“zır 
deliliğe” de aday adayı oluyordum. 

 CHP örgütünde, yeniden aday olacağımı duyan kimi partililer tepki gös-
terdi. Bunlar azınlıkta olsalar da, partide etkin isimlerdi. Gayrimenkul Eski Eserler 
ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun Safranbolu için aldığı koruma kararlarını eleĢtiriyor-
lar; bu konuda kimi AP’lilerle aynı noktada birleĢiyorlardı.  

  CHP içinde daha  önceleri birbirine karĢıt olanlar, Ģimdi yandaĢ  olmuĢlar, 
bana karĢı birleĢmiĢlerdi. ÇeĢitli yerlerde ve bu arada ileriki yıllarda Belediye 
BaĢkanlığı da yapacak bir eski partilinin evinde toplanıyorlar, ön seçimde, bana 
karĢı uygulayacakları yöntemi belirlemeye çalıĢıyorlardı.  

  Parti içi muhaliflerim,  sonunda Safranbolu Belediye BaĢkanlığı seçimini 
AP adayının, kendilerinin de yardımıyla kazanmasının daha uygun olacağı nok-
tasında birleĢmiĢ olacaklar ki,  CHP’de ön seçim için aralarından bir aday adayı 
belirlemekten vazgeçtiler. Ali ÖZKAN’ı Belediye BaĢkanlığı ön seçiminde destek-
lemekte karar kıldılar.  

  Ali ÖZKAN, CHP örgütünde aktif görevlerde bulunmamasına, Safranbo-
lu’yu yeterince tanımamasına ve Safranbolulularca da tanınmamasına karĢın, 
Belediye BaĢkanlığı için kendisini hazır görmesini, “günümüzde asansör var, 
niçin merdivenleri tek tek çıkmak için uğraşayım” diyerek açıklıyordu. Aday aday-
lığına baĢvurup partili niteliği kazanarak, olası bir CHP iktidarında, bir üst görev 
almayı düĢündüğüne iliĢkin söylentiler de  vardı.  

  CHP’de iki  Belediye BaĢkan aday adayı olduğu için, kimin aday olacağını  
belirlemek üzere,  bir  ön seçim yapılmak gerekiyordu.  Ön seçimde parti yetkili-
lerinden ve mahalle temsilcilerinden delegeler oy kullanacaktı. Bunların, Ağus-
tos/1976’da yapılan CHP Ġlçe Kongresi için, o kongrede seçimi kaybeden parti 
yönetimince belirlenseler de, beni destekleyeceklerine inanıyordum.  

  Nitekim yanılmamıĢtım. 06 Kasım 1977 günü yapılan ön seçime 102 de-
lege katılmıĢ,   2 oy boĢ çıkmıĢ; Ali ÖZKAN 26 oy alırken, bana 74 oy verilmekle 
Belediye BaĢkan adayı olmuĢtum.  

  Ancak, 10 ve nihayet en fazla 15 delegenin oyunu alamayacağımı sanır-
ken, Safranbolu’yu ve sorunlarını  benim kadar tanıma olasılığı bulunmayan, 
Safranboluluların da kendisini hiç tanımadıkları bir aday adayına oy vererek, 
onun CHP adayı olarak, seçmen karĢısına çıkmasını isteyenlerin sayısının 26 
olması düĢündürücüydü. 

  Aynı gün, Belediye Meclis üyeliği adaylarını belirlemek için de ön seçim 
yapıldı. Çok sevip saydığım, 22 adayın yer aldığı  CHP Belediye Meclis Üyeliği 
listesi oluĢturuldu. Ön seçim sonucunda Safranbolu Belediye BaĢkan adayı ol-
mamı CHP Genel BaĢkanı Sayın Bülent CHP ECEVĠT de telgrafla kutladı. 
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CHP Genel BaĢkanı  Bülent ECEVĠT’in, adaylığı kutlama telgrafı ( 09.11.1977) 

(CHP Belediye BaĢkan adaylığınızı kutlarım.Yerel seçimlerde değerli Safranbolu halkının güveni ile 
partimize güç katacağınıza inanıyorum. BaĢarılarınızı ve bu dönemde de Safranbolu halkına de-
ğerli hizmetlerinizi sürdürmenizi dilerim.  Saygılar, sevgiler sunarım.   
                                                                                           Bülent ECEVĠT-CHP Genel BaĢkanı) 
 

 ▬ CHP’den ikinci kez adaylığınız kolay olmamıĢ; ön seçim sonrasında, 
ikinci kez Belediye BaĢkanlığını kazanmak, kolay oldu mu? 

▬ O, daha da zor oldu. Hem parti içi karĢıtlarımla, hem de  rakibim adayla karĢı 
karĢıya bulunuyordum. Seçimler 11 Aralık 1977 Pazar günü yapılacaktı; seçim 
çalıĢmaları için ön seçim sonrasında bir aylık bir  süre vardı. GeçmiĢ 4 yılın, hem 
kiĢisel olarak ve hem de CHP olarak hesabının da verileceği “CHP  Seçim Bildir-
gesi”ni hazırladım. 

● “YAPTIKLARIMIZ, YAPACAKLARIMIZIN BOY AYNASIDIR” 

  Bildirge, “Hesap veriyoruz; görev istiyoruz”, “Yaptıklarımız, yapacakları-
mızın boy aynasıdır” manĢetini taĢıyor, “Dört yılda neler oldu”, “İşte hesap; işte 
hizmet”  baĢlıklı bölümlerde yapılanlar anlatılıyordu.   

  “Söylentiler ve gerçekler” bölümünde,  asılsız iddialara yanıt veriliyor ve 
yeni dönem çalıĢma programı da, “Hedef: Tüm mahalle içlerinin imarı, kenar 
mahallelere yoğun hizmet” baĢlığı altında sunuluyordu. 

   “CHP’li belediye demek, Safranbolu’yu imar demek”, “CHP yönetiminde 
Belediye, Safranbolu baştan başa şantiye”, Kızıltan’a evet, devam etsin hizmet”, 
“Kızıltan ULUKAVAK için evet, Safranbolu’muza yapılsın hizmet”, “Arı gibi çalıştı 
imar oldu kent” sloganları belirlenmiĢti.  

  Adalet Partisi’nin Belediye BaĢkan adayı, beklendiği gibi, yine bir önceki 
seçimdeki rakibim Türker AYYILDIZ’dı.  Ancak, AP’ adayının, eskiden birbirlerine 
karĢıt oldukları bilinen, eski Belediye BaĢkanlarından Ömer AN’la birlikte olması, 
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her ikisi de aynı partiden olsalar da beklenemezdi.  Eski Belediye BaĢkanı Sayın 
AN’ da bana sataĢıyor; ben de  onun hizmet dönemine göndermelerde bulunmak 
zorunda kalıyordum.  

   “Safranbolu’nun hiçbir semtini Kızıltan bilmez, bilse bilse Akçasu’yu, Ka-
yarlı’yı bilir” diyordu. Ben de, gerçekleĢtirdiğim hizmetlere değinerek “sen 16 yıllık 
Belediye Başkanlığında Hastane altını, Gümüş köprüsünü, Beybağı’nı, 
Kazdağlıoğlu meydanını, Köyiçi’ni bilir miydin?” diye soruyordum.  “ Her gece 
eline vermesinler mikrofon; artık git evinde otur, torunlarınla oyalan” demekten 
de, pek yakıĢık almasa da kendimi alamıyordum.     

 
Safranbolu’da ĠLKSES Gazetesi, yerel seçimlerde adaylıkları kesinleĢenleri duyuruyor   

(08.11.1977)  

  CHP ve AP dıĢındaki diğer partiler Belediye BaĢkanlığı için değil, sadece 
Belediye Meclis üyeliklerine aday göstermekle yetindiler. Seçim öncesinde bek-
lendiği üzere, Safranbolu’nun tarihsel ve kültürel değerlerinin korunmasına yöne-
lik uygulamalara değinilerek, yıpratılmama çalıĢılıyordu. 

  AP Adayının seçim bildirgesinde; “Mülkiyet hakkı kutsaldır, kısıtlanamaz, 
Anıtlar Yüksek Kurulu kararını tanımayacağım”, “Kat adedi tahdidini kaldıraca-
ğım, hemşehrilerim ister apartman yapsın, ister gökdelen”, “Safranbolu harabeler 
şehri değil” denilerek, popülist yaklaĢımların yanı sıra, yasalarla da çeliĢen söy-
lem ve vaatler yer alıyordu. 

  Buna  karĢılık olarak ben de, eski evlerde her türlü onarımın, çevredeki 
eski mimarlık dokusuna uygunluk koĢuluyla mümkün olduğunu, ulusal kültürü-
müze ve mimarlık değerlerine baĢka türlü sahip çıkılamayacağını ve gerçek milli-
yetçiliğin bunu gerektirdiğini anlatmaya çalıĢıyordum.   

  Ayrıca Belediye hoparlöründe, kahvehanelerde ve evlerde yaptığım ko-
nuĢmalarda, benden önce “belediye bütçesi yetersiz, geniş alana yayılmış şeh-
rimiz” denilerek kandırılmıĢ halkımıza, Belediye ehil ellerde olduğunda, bu olum-
suzlukların üstesinden gelinebileceğini kanıtladığımı anlatıyordum.  

  Halk-belediye birlikteliğin en güzel örneklerinin sergilendiğini dile getire-
rek, yol, meydan ve köprü yapımları baĢta olmak üzere imar düzenlemelerini; su, 
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elektrik, otobüs ve mezarlık gibi tüm hizmet alanlarında  yapılanları sıralayarak, 
alın açıklığıyla hesap veriyordum. 

 Ancak bu kez, karĢıma aday olarak “odun” da konulsa seçimi alamayaca-
ğıma iliĢkin konuĢmaların; örneğin Karabük Adliyesi avukatlar odasında bile ya-
pılabildiğini   duyunca  da tedirgin oluyordum. Bu değerlendirmelerin,  parti içinde 
bir grubun da, gizliden gizliye AP adayını desteklemekte olduklarının bilinmesin-
den kaynaklandığını daha sonra öğrenecektim.  

▬ Ġkinci kez Belediye BaĢkanı olduğunuz seçimlerle ilgili olarak önemsedi-
ğiniz en önemli anılar nelerdir?, 

▬ Önemsediğim tek anı, Bülent ECEVĠT’in önce Safranbolu’ya gelmesi, 15 gün 
sonra da Karabük’te, Belediyeyi CHP’nin  yönetmesinden  kaynaklanan kaza-
nımlar için, Karabüklülere, beni ve Safranbolu’yu örnek göstermesidir. 

● ECEVĠT, KARABÜK’DE SAFRANBOLU’YU ÖRNEK GÖSTERĠYOR 

  Yerel seçimler için CHP Genel BaĢkanı Bülent ECEVĠT’in, o yılın Kurban 
Bayramının 3 üncü günü olan 24 Kasım 1977 PerĢembe   Safranbolu’ya gelece-
ği, daha sonra Eflani ve Ulus’a uğrayacağı bildirildi. Sayın Bülent ECEVĠT’i Kara-
bük-Ankara yolunda karĢıladık, Karabük’e uğramaksızın, uzun bir araç konvoyu-
nun eĢliğinde, doğru Safranbolu’ya gelindi.  

  ÇarĢı’da CHP Ġlçe binasının (halen Polis Karakolu) önünde, iki yıl önce açtı-
ğımız Kazdağlıoğlu meydanında, seçim otobüsünden Sayın ECEVĠT halka hitap 
etti. Benim de kendileriyle birlikte otobüsün üstüne çıkmamı istedi. 

  Hangi konulara ağırlık vermesinin uygun olacağına iliĢkin sorusunu, “Saf-
ranbolu’daki kültürel değerlerin korunmasında Devlet katkısı sağlanacağını du-
yurmanızın yararlı olacağını takdirlerinize sunarım” diyerek yanıtladım.  

 
Bülent  ECEVĠT,  CHP Belediye BaĢkan adayını da yanına alarak, CHP’li Belediye’nin açtığı 

Kazdağlıoğlu meydanında  Safranbolululara sesleniyor (24.11.1977)   

 

Aybar TOKER 
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  Bülent ECEVĠT, 1965 öncesinde ÇalıĢma Bakanı’yken Safranbolu’ya ge-
lir, mikrofona çıkar, karĢısında hiç kimse yoktur, “burada usul böyledir, herkes 
dükkanında ve kahvelerde dinler” denilince, beraberindekiler binadan aĢağıya 
iner, böylece karĢısındaki birkaç kiĢiye hitap edebilmesi sağlanır.  

  Bu kez öyle olmadı. Eski toplantıların belleklerde ilginç anılar olarak kal-
ması sağlandı.  Safranbolulular meydanı hınca hınç doldurdu.  

Sayın ECEVĠT, 1973 milletvekili genel seçimleri için  Ağustos/1973’te ve 
12 Ekim 1975 milletvekili ara seçimleri için de 07.10.1975 tarihinde Safranbo-
lu’da büyük topluluklara karĢı konuĢmuĢtu. Bu kez Kazdağlıoğlu Meydanında, o 
geliĢlerindekilerden de çok daha fazla bir kalabalık toplanmıĢ bulunuyordu.  

  Bülent ECEVĠT’in daha sonra 09 Aralık 1977 günü Karabük’te yaptığı 
toplantı da çok görkemliydi. Bu toplantının benim için bir baĢka önemi vardı.  

  Sayın ECEVĠT konuĢmalarında, Karabük’te yıllardır CHP’nin Belediye 
seçimini kazanamadığına değinerek, CHP’li BaĢkanlar yönetimindeki Belediyele-
rin baĢarılarını görmek için uzağa gitmeye gerek bulunmadığını,  Kızıltan 
ULUKAVAK  yönetimindeki CHP’li Safranbolu Belediyesi’nin en iyi örnek oluĢtur-
duğunu söyleyerek, beni çok onurlandırmıĢ, çok duygulandırmıĢtı. 

● KIZILTAN ULUKAVAK, YENĠDEN BELEDĠYE BAġKANI  

  11 Aralık 1977 Pazar günü yapılan Belediye BaĢkanlığı seçimini zorlana-
rak da olsa, ikinci kez  kazandım. Karabük’te de CHP adayı, emekli öğretmen 
Sabahattin ORAL kazandı.  

Safranbolu’da  seçmen kütüğünde kayıtlı 10.313 seçmenden % 64,5 ora-
nında, 6.655’i sandık baĢına gitmiĢti. 6.347’si geçerli sayılan oyların % 48,7 ora-
nında, 3.094’ünü AP adayı alırken, 159 fazlasıyla ve geçerli oyların % 51,3’ü 
oranında, 3.253’ünü alarak yeniden Safranbolu Belediye BaĢkanı olmuĢtum. 22 
Belediye Meclis Üyeliğinden 11’ini CHP’li, 10’unu AP’li adaylar ve 1’ini de MSP’li 
aday kazanmıĢtı. 

 Bir önceki Belediye BaĢkanlığı seçimlerine göre oyum 342 artarken,  
oransal olarak % 2 azalmıĢ; AP adayının oyu ise bir önceki seçime göre 563 
artarken, oransal olarak da % 2 artmıĢtı. Demek, AP adayını destekleyen CHP’li 
karĢıtlarım, seçimlerde ancak bu kadarcık etken  olabilmiĢlerdi.  

  Geçersiz   sayılan oyların kendi partilerine verilen oylar olduğu iddiasıyla, 
seçim sonuçlarına,  AP tarafından itiraz edildi, Ġlçe ve Ġl Seçim Kurulları ile Yük-
sek Seçim Kurulu itirazları reddetti.  

  Bu arada, AP Ġlçe Yönetim Kurulu tarafından yayınlanan  bir bildiride, Ġlçe 
Seçim Kurulu’nun verdiği seçim mazbatasıyla Belediye BaĢkanlığı görevine baĢ-
lamıĢ olmama rağmen, “şaibeli başkan”, ”işçi ve halk düşmanı” gibi sıfatlarla ba-
na saldırıldı; 19 Aralık 1977 günü yapılacak Belediye Meclisi’nin ilk toplantısına 
AP’li üyelerin katılmayacağını, bu toplantıyı “gayri meşru” ilan ettiklerini bildirdiler.   

  Bu hakaretler nedeniyle C. Savcılığı’na Ģikayette bulundum. Ġstanbul’dan 
seçilen bir bilirkiĢinin, her nasılsa bildiride suç unsuru bulunmadığına ve eleĢtiri 
mahiyetinde olduğuna iliĢkin raporu üzerine takipsizlik kararı verildi. 
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▬ Seçim sonuçlarına iliĢkin nasıl bir değerlendirme yapmıĢtınız? 

 ▬ Seçim sonuçlarını nasıl değerlendirdiğime iliĢkin yöneltilen bir soruya,  Saf-
ranbolu’da ĠLKSES Gazetesi’nin 16.12.1977 tarihli nüshasında yayımlanan bir 
yanıtım olmuĢtu. Sorunuzu oradan aktaracağım bir pasaj karĢılar sanırım. 

  “…05 Haziran 1977 genel seçimlerine nazaran, CHP, Safranbolu ilçe 
merkezinde 150 dolaylarında fazla oy almıştır. Üstelik CHP adayı sıfatıyla sade-
ce cephe partilerince desteklenen bir adaya karşı değil, CHP içinde, cephe ada-
yını destekleyen bir ihanet cephesine karşı da seçim mücadelesi vermek duru-
munda kaldım. Bu benim değil, Safranbolu’yu sevenlerin.zaferidir…”  

  Ancak,  ileride anlaĢılacaktı ki, bu CHP’nin Safranbolu’daki son zaferiydi. 

● CHP’NĠN KAZANDIĞI SON SEÇĠM 

  11 Aralık 1977 seçimi, ne yazık ki, Safranbolu’da CHP’li bir adayın ka-
zandığı son Belediye BaĢkanlığı seçimi olmuĢtur. Bu tarihten sonra yapılan hem 
genel ve hem de yerel seçimlerin hiç birinde CHP, öne geçememiĢtir.  

  12 Eylül 1980’de baĢlayan askeri yönetim döneminde, diğer partiler gibi 
CHP de kapatılmıĢ, demokratik düzene geçildikten sonra 1984 yılında yapılan ilk 
Belediye BaĢkanlığı seçimini ANAP adayı Avukat Feza ÖZGÖREN kazanmıĢtır.  
Ancak, kamudaki görevinden zamanında istifa etmemesi  nedeniyle, Yüksek 
Seçim Kurulu mazbatasını iptal ettiğinden, ondan sonra en fazla oyu alan, 
SODEP adayı Erdoğan CAYMAZ, 1984-1989 yılları arasında Safranbolu’da Be-
lediye BaĢkanlığı yapmıĢtır.  

  12 Eylül döneminde kapatılan CHP, ilgili yasa uyarınca,  09 Eylül 1992’de 
yeniden açılmıĢ; ancak 1994 yılındaki yerel seçimlerde, 1989’da olduğu gibi 
DYP’den Mustafa EREN, 1999’da FP’den Mehmet CEYLAN, 2004’te  AKP’den 
Nihat CEBECĠ ve 2009 ile 2014 yıllarında da yine AKP’den Dr.Necdet AKSOY, 
Safranbolu Belediye BaĢkanlığı seçimini kazanmıĢlardır. 

▬ Ġkinci kez Belediye BaĢkanlığınız ne zamana kadar devam etti; sonra 
yaĢamınızı nasıl yönlendirdiniz? 

▬ 11 Aralık 1977 seçimleri sonucu baĢladığım 2. dönem  Belediye BaĢkanlığım, 
tüm belediye baĢkanları gibi, 12 Eylül 1980’de Silahlı Kuvvetlerin yönetime el 
koyup, yurt düzeyinde tüm siyasal etkinlikleri yasaklamasıyla son buldu. 

  12 Eylül sadece Türkiye’de değil, benim özel yaĢamımda da yeni bir dö-
nemin baĢlangıcı oluyordu. Yazıhanem hazırdı; Baroda askıya alınmıĢ kaydımı   
yenileyerek avukatlığa baĢlayabilirdim. Fakat, Nisan/1977’de milletvekili adaylığı 
için Belediye BaĢkanlığı’ndan ayrıldıktan sonra, yeniden seçilene kadar geçen 8 
ay, önemli bir deney olmuĢtu. Safranbolu’da kalmaktan rahatsız olabilirdim.  

  En önemlisi, emekliliğime 3 yıl kalmıĢtı; T.C. Emekli Sandığı’ndan emekli 
olmanın getirilerini düĢünerek, Ankara’da kamu görevi almayı,  emekli olunca, 
Safranbolu’ya dönmeyi uygun buluyordum. Zonguldak’a gittim. Vali Sayın Galip 
DEMĠREL, hakkımda kamuda görev almama engel teĢkil edecek herhangi bir 
soruĢturma veya kovuĢturma olmadığını, “her bakımdan güvenilir, çalışkan ve 
dürüst bir kamu görevlisi” olduğumu  bildirir, bir tür tezkiye gibi bir belge verdi. 
Bu belge kamuda görev almamda çok iĢime yaradı. 
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 12 Eylül 1980’den kısa bir süre sonra, Kasım/1980 ayı sonunda BaĢba-
kanlık Yüksek Denetleme Kurulu’nda “denetçi” olarak görev aldım. Siyasal gö-
revlerde bulunduktan sonra, 12 Eylül’ün hemen ardından kamuda görev alabi-
len, herhalde sayısı üçü ya da beĢi geçmeyen kiĢilerden biriydim. 

 Vali  Sayın DEMĠREL’in biraz önce değindiğim değerlendirmeleri, daha 
sonra Mülkiye MüfettiĢlerince de doğrulandı. 12 Eylül 1980 sonrası, Belediyele-
rin tamamında yolsuzluk ve usulsüzlük olduğu yolunda çok haksız genelleme-
lerde bulunuluyordu. Bu nedenle 12 Eylül yönetimi ülke düzeyinde tüm Belediye-
lerde çok geniĢ kapsamlı teftiĢ ve inceleme yaptırdı.  

  Zonguldak Ġl’ine de 11 kiĢiden oluĢan bir denetim grubu gönderilir. Bu 
gruptan Safranbolu Belediyesi’ni denetleyen Mülkiye MüfettiĢleri,  her iĢlemimi 
didik didik incelerler. Benimle ilgili herhangi bir usulsüzlük bulamazlar. Bu duru-
mu,  takdir ve övgü dolu sözcüklerle Kaymakam Muzaffer ECEMĠġ’e  anlatırlar. 
Kaymakam da bana bildirir.  Yüksek Denetleme Kurulu’nda görevli bir denetçi 
de, Safranbolu’da  iĢlemlerimi denetleyen sınıf arkadaĢı  MüfettiĢten naklen, 
benzer görüĢleri bana aktarır; çok sevinirim. 

 Bu konuda beni sevindiren en önemli husus, sadece benim değil, yıllarca 
Belediye’de birlikte görev yaptığımız Belediye Meclis Üyeleri ile partili arkadaĢlar 
olarak hiç birinin,  12 Eylül sonrasında suçlanabileceği bir eylemin veya iĢlemin 
bulunmadığının anlaĢılmasıdır. Zaman zaman ısrarlı olmalarına karĢın, kimi 
istemlerini, yasal görmediğimden dolayı yerine getirmemek için gösterdiğim di-
rençte, ne kadar haklı olduğumu, arkadaĢlarım 12 Eylül sonrası geç de olsa 
kabul ve itiraf ettiler.  Bu da, benim için  büyük bir mutluluktu. 

▬ 12 Eylül dönemi kapandıktan ve demokratik rejime dönüldükten sonra, 
politikayla ilgilenmeyi ya da tekrar Belediye BaĢkanlığını düĢündünüz mü?  

▬ Hiç düĢünmedim. YaĢamımın politika sayfasını 12 Eylül 1980 günü kapatmıĢ-
tım. Güzel bir söz vardır. “Politika bir otobüstür, binmeli; son durağa gelmeden 
inmesini bilmelidir”  Ben son durağa gelmeden indim. Son durağa kadar bekle-
sem, inmem değil, indirilmem söz konusu olabilirdi. Zaten “politikadan emekle-
yerek”değil, kendini emekli ederek ayrılmak en doğrusudur” denir. 

  Sayın Süleyman DEMĠREL aksi görüĢtedir. “Politikanın giriş kapısı var-
dır; çıkış kapısı yoktur” der. Bu görüĢe katılamam. ÇıkıĢ kapısını bulmak, iste-
yen için zor değildir. Ben buldum, politik yaĢamıma nokta koydum. 

Ġki dönem Belediye BaĢkanlığı yaptım. Milletvekili adayı oldum. Belediye 
BaĢkanlığım sırasında sürekli olarak CHP’nin Zonguldak Kurultay delegesiydim. 
Bir insan için, siyasal nitelikli Belediye BaĢkanlığı dahil, bu kadar politik etkinlik-
lerde bulunmak yeterli olmalıdır. Politikada daha üst noktalara çıkabilme olanağı 
bulunamayabilir. Bu kez olmadı, bir daha deneyeyim; yine olmadı; yeni bir de-
neme yapayım çırpınıĢı içinde olmak bana yakıĢmazdı.  

 BaĢbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu’ndaki görevim sırasında, 1980’li 
ve 1990’lı yıllarda yapılan yerel seçimlerde Safranbolu Belediye BaĢkan adayı 
olmam için Ankara’ya kadar gelip öneride bulunanlar ve çok  ısrarlı olanlar oldu. 
Bir kısmı Safranbolu’daki partilerin yetkili kiĢileriydi; kimileri Safranbolu’nun etkin 
isimleriydi. Sadece CHP’den değil, örneğin ANAP’tan da, partinin ilçe baĢkanı 
ve arkadaĢları tarafından aynı öneride bulunuldu. 
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 En son 2002 yılında emekli olduktan ve zamanımın önemli bir bölümünü 
Safranbolu’da geçirmeye baĢladıktan sonra, CHP’nin 2004 yerel seçimleri için 
aday olmam ısrarıyla karĢılaĢtım. Politika sahnesinde oyuncu değil, dıĢarıda 
seyirci olma konumundaydım. Nöbeti artık gençler üstlenmeliydi.  

 Çünkü, Belediye BaĢkanlığı olsun, milletvekilliği olsun, bir meslek değil-
dir. Belirli süreli birer görevdir. Bu görevleri meslek haline getirmek isteyenlere 
her yerde rastlanıyor. Sanki dünyaya belediye baĢkanı ya da milletvekili  olmak 
için doğmuĢ gibi, her seçimde aday olmadan duramayanlar var. Hatta kendi 
partisi istemezse; istifa edip, karĢı partiden aday olanlara rastlanıyor. 

  Seçimle gelinen hizmet birimlerindeki görevleri, sürgit aynı kiĢinin yap-
ması anlamsızdır. Bir baĢkası daha iyi yapabilir; denenmelidir. El elden üstün-
dür. Özellikle, gençlere fırsat  tanınmalı, parti baĢkanlığı ya da belediye baĢkan-
lığından baĢlayarak, parti genel baĢkanlığına kadar tüm siyasal görevlere bir kez 
seçilmiĢ olanlar,  hep yerlerinde kalmanın çabası içinde olmamalıdır. 

 Demokrasinin yazılı olmayan kuralları sadece Batı demokrasilerinde uy-
gulanıyor. Orada seçimde kazanamamak bir tarafa, bir önceki seçimden birkaç 
puan düĢük oy almak bile, parti yöneticilerinin, politika sahnesinden çekilmesi 
sonucunu doğuruyor. Çekilenler sadece siyasal anılarını yazıyorlar.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kızıltan ULUKAVAK  

XXIII. CHP Kurultayı’nda Zonguldak Delegesi 
(Kasım/1976) 

 


