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10. SÖYLEġĠ 

 

SAFRANBOLU’DA  40 YIL ÖNCE 
PARTĠ  ĠÇĠ  ÇEKĠġMELER - PARTĠLER ARASI  ĠLĠġKĠLER 

 

▬ Günümüzde gerek bir partinin kendi üyeleri arasındaki çekiĢmeler, ge-
rekse partilerin birbirlerine karĢı eylem ve söylemleri çok kırıcı oluyor. 
1970’lere iliĢkin bu konudaki gözlemlerinizi öğrenebilir miyim? 

▬ 1970’lerde baĢka partilerdeki, parti içi çekiĢmeleri yakından bilemem. CHP’nin 
kendi içindeki tartıĢmaları iyi bilirim, yakından izledim, ben de taraf oldum. 

 Politika ile ilgilenmeye baĢladığım üniversite yıllarımda, diğer partilerle 
olan  siyasal tartıĢmalardan daha çok, ”hizipleşme” de denilen parti içi çekiĢmele-
rin, en büyük sıkıntı kaynağı olduğunu görüyor ve çok ĢaĢırıyordum. 1970’lerin 
baĢında Safranbolu’da bir CHP’li olarak, bu kez  parti içi çekiĢmeleri doğrudan 
doğruya yaĢadım. Üzüldüm; herhalde karĢıtlarımı da üzdüm. 

KarĢıt partilerle, nihayet seçim zamanlarında kısa bir süre yoğun bir çe-
kiĢme söz konusuydu. Diğer zamanlarda tartıĢmalar, yerel ortamda değil, partile-
rin üst kademe yöneticileri arasında veya parlamento ortamında cereyan ediyor-
du. Buna karĢılık parti içi çekiĢmeler, hem parti genel merkezlerinde ve hem de 
taĢra örgütlerinde, seçim zamanı olsun olmasın süreklilik gösteriyordu. 

 Demokrasinin ana kuralının, azınlığın görüĢ ve haklarına da saygı göste-
rilmek kaydıyla, çoğunluğun görüĢünün egemenliği olmasına karĢın, bu kurala, 
parti içi çekiĢmelerde   azınlıkta kalanlar uymamakta ısrarlı olabiliyorlardı.  Örne-
ğin parti içi bir seçimi kaybedenler, kazananları parti çalıĢmalarında yalnız bı-
rakmakla kalmıyorlar, perde arkasından, sanki baĢka partidenmiĢler gibi, kendi 
partili arkadaĢlarını güç durumda bırakacak söylem ve eylemlerde bulunuyorlar-
dı.  Hatta diğer partilerle iĢbirliği içine bile  girebiliyorlardı.  

   Evet, muhalefet olmalıydı, hem ne deniyordu? “İktidar her rejimde vardır; 
demokrasi, muhalefetin bulunduğu rejimin adıdır”. Bu, parti içi muhalefet için de 
geçerliliği olan, doğru bir görüĢtü. Doğru olmayan, parti içi hiziplerin birbirlerini  
“siyasal hısım” olarak değil, “siyasal hasım” görmeleriydi. 

● SAFRANBOLU’DA CHP ĠÇĠNDE ĠLK AYRILIKLAR 

  Diğer partilerde de vardı ama parti içi hizipleĢmeler en yoğun biçimde 
sürekli olarak, hep önce sempatizanı, sonra üyesi olduğum CHP’de yaĢandı. 
Parti Genel Merkezi düzeyinde olanlar bir tarafa,  Safranbolu’da yerel ortamda 
yaĢananlar da çok ilginçti. Ġlk uyumsuzluk, Hilmi BAYRAMGĠL’in Belediye BaĢ-
kanı seçildiği 09 Aralık 1973 yerel seçimleri sonrasında, parti binasında toplanan 
CHP Belediye Meclis Grubu’nda baĢladı. Belediye BaĢkan Vekilliği, Belediye 
Encümen üyeliği ve Belediye Meclisi BaĢkan Vekilliği için, partili üyeler arasından 
aday gösterilecek kiĢilerin belirlenmesi olaylı oldu. 

  CHP listesinin ilk sırasından Belediye Meclisine giren  Sayın Üye,  kendi 
istediği kiĢilerin adaylığında ısrar ediyor, parti grup çoğunluğu ise, baĢka isimler 
üzerinde duruyordu. Çok değil, daha 20 gün önce seçim çalıĢmalarında kol kola 



108 
 

olan arkadaĢlar, karĢıt gruplarda yer almıĢlar, birbirleriyle çok sert tartıĢmalara 
giriĢmiĢlerdi. Toplantıya, partinin DanıĢma Kurulu BaĢkanı sıfatıyla katılmıĢtım; 
oy hakkım olmamakla beraber, sorulduğunda rahmetli Belediye BaĢkanı Hilmi 
BAYRAMGĠL gibi, çoğunluktan yana görüĢ bildirdim.  

  Bu arada, 1789 Fransız Ġhtilalini gerçekleĢtiren önderlerin, ihtilal sonra-
sında birbirlerini giyotine göndermeleri, siyasal tarihte “ihtilal evlatlarını yedi” diye 
yer aldığından bahisle, gülerek “Safranbolu ihtilali sonrasında da evlatlar birbirini 
yiyor” anlamında  bir benzetmede bulundum. Bu sözlerdeki espriyi anlayacak 
birikimi olduğundan hiç kuĢku duyulmayacak konumdaki Belediye Meclisi Üyesi 
Sayın Nurettin ERGÜL, “beni yiyeceklerini itiraf ediyorlar” diye feverana baĢladı.  

 Kimi konulardaki siyasal görüĢlerine katılmasam da, yeteneklerini takdir 
ettiğim,  etkin bir partili   olarak saygı gösterdiğim ve yakın iliĢki içersinde oldu-
ğum  Sayın Üye ile  ilk kez ayrı düĢüyorduk. Ne yazık ki,  Mart/1974’te ben Bele-
diye BaĢkanı ve Ekim/1974’te de Sayın Üye Partinin Ġlçe BaĢkanı olduktan sonra  
da, görüĢ ayrılığımız ve çekiĢmemiz sürüp gidecekti.   

  O’nun CHP Ġlçe BaĢkanlığı döneminde, Safranbolu Belediyesi’nin parti-
den değil, Belediye BaĢkanı olarak benim tarafımdan yönetilmesi ilkesinden 
ödün veremezdim. Parti Belediye Meclis Grubu toplantıları için, Ġlçe BaĢkanı ola-
rak gönderdiği yazılı emirnameleri kabullenemezdim. BaĢkanlık odasında görü-
Ģüp, birlikte aĢağıya indiğimizde Belediye binası önündeki kendi kullandığım ara-
bama binip, gideceği yere  götürme önerime karĢılık olarak, “arabanızda sizinle 
görülmek, beni güç durumda bırakır” demesini ise, asla hoĢ göremezdim.  

  Gerçek odur ki, insanları sadece bir ayıbı, bir yüz karası olanlarla birlikte 
olmak güç durumda bırakabilir. Benimle beraber olmak ise,  güç durumda kal-
maya değil, ancak partiyi güçlü kılmaya neden olabilirdi.  

  Bu arada,  Ankara’da CHP üst yönetiminde ve Zonguldak parlamenterleri 
arasında,   “Ecevit‟çiler” ve “Baykal‟cılar” olarak adlandırılan iki hizip kıyasıya bir 
çekiĢme içersinde bulunuyor; Safranbolu’da da Belediye BaĢkanı Ecevitçiler, 
Parti BaĢkanı ise, Baykalcılar safında yer alıyordu. 

▬ Bir partinin ilçe baĢkanı ile aynı partiden Belediye BaĢkanı arasındaki 
çekiĢme, partinin gücü ve etkinliği açısından olumsuz bir tablo değil miydi? 

▬ Hiç kuĢkusuz olumsuz bir görünüm sergileniyordu. Zaten zamanla  daha da 
büyüyen çekiĢme, ister istemez partililere de  yansıyor; parti güç kaybediyordu. 

 Bu durumda Safranbolu’da iki baĢkandan biri, diğerini saf dıĢı bırakma-
lıydı. Belediye seçimleri 1977 Aralık ayında yapılacaktı. Parti BaĢkanı Belediye 
seçimlerini beklemeden, gücünü ve etkinliğini, o seçimden önce Belediye BaĢka-
nının aday adayı olduğu Milletvekilliği önseçiminde, 01 Mayıs 1977 tarihinde gös-
terecek; Belediye BaĢkanına oy verilmemesine çalıĢacak ve baĢarılı olacaktı. 

● 1976 YILI CHP ĠLÇE KONGRESĠ 

  1974’de yapılan CHP Ġlçe Kongresi’nde seçilen Parti BaĢkanı, 1976’da 
yapılması zorunlu Ġlçe Kongresinde güven tazelemek zorundaydı. Bu amaçla, 
öncelikle her mahalle ve köyde, kayıtlı parti üyelerinin katılımıyla yapılacak 
halle ve köy delegelerinin belirleneceği seçimde baĢarılı olması gerekirdi. Nite-
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kim baĢarılı da oldu; Belediye BaĢkanı olarak beni bile, oturduğum Yeni Mahal-
le’den, Ġlçe Kongresi için delege seçtirmedi. 

  1976 yılı Temmuz ayının sonlarında bir Cumartesi günü, avukatlık yazı-
hanemde oturmakta iken Parti BaĢkanı geldi, Ġlçe Kongresini 14 Ağustos 1976 
günü yapmak istediğinden bahsetti. Kendisine  06-12 Ağustos 1976 tarihleri ara-
sında 2. Safranbolu Mimari Değerleri ve Folkloru Haftası yapılacağını, bu neden-
le  benim ve Belediye Meclisi üyeleri ile kimi partililer için, bir hafta sonraki  
21.08.1976 tarihinin daha uygun olabileceğini  söyledim. Olumlu karĢıladı; “Saf-
ranbolu İlçe Kongresi için benden tarih belirlememi bekleyen Zonguldak CHP İl 
Başkanlığı‟na, bu tarihi telgrafla bildireyim “diyerek yanımdan ayrıldı. 

 AkĢam telefonla, Zonguldak parti örgütünün önde gelenlerinden, bir yıl 
sonrasının Zonguldak Milletvekili Avni GÜRSOY aradı; Ġl örgütünün, Safranbolu 
Ġlçe Kongresinin, Parti Ġlçe BaĢkanının önerisi üzerine 14.08.1976 günü yapılma-
sına karar verdiğini bildirdi. “Parti Başkanı ile 21.08.1976  tarihi üzerinde anlaş-
mıştık, demek benim ağzımı aramış, kendisine uygun gelen tarihi bildirmiş” de-
dim.  Tarihi değiĢtirecek gücüm yoktu, Ġlçe Kongresi Sayın Parti BaĢkanının iste-
diği tarihte yapıldı. 

 KarĢısına rakip olarak, eski parti baĢkan-
larından, emekli Ġlköğretim Müdürü Hikmet 
TURGUT’u aday çıkardık. Köylü-Ģehirli ayrımını 
bir silah gibi kullanıyorlardı. Eflani’nin bir köyün-
den, Köy Enstitü’lü bir öğretmen olan Sayın 
TURGUT’la bu silah susturuldu. Her Parti Kong-
resinde Divan BaĢkanı seçimi, delegelerin eğili-
mini belirlemede önemli bir ölçüttür. Kongre 
BaĢkanlığı için, Parti BaĢkanımız,  Zonguldak 
Senatörü merhum Mehmet Ali PESTĠLCĠ’yi, biz 
de Karabük CHP Ġlçe BaĢkanı  rahmetli Mehmet 
Ali BÖLEK’i aday gösterdik. Az bir oy farkıyla da 
olsa, adayımız Divan BaĢkanı seçildi. Hiç unu-
tamam;  seçimi kazanan Divan BaĢkanının, de-
legelere  “Senatör Mehmet Ali‟yi değil de, işçi 
Mehmet Ali‟yi seçtiğiniz için teşekkür ederim” demesi çok büyük bir alkıĢ aldı. 

 Parti BaĢkanı konuĢmasında Belediye çalıĢmalarını eleĢtirmiĢ, genç parti-
lileri Belediyede iĢe almadığımı dile getirmiĢ ve benim kimileri için, “ırımdan, kı-
rımdan gelenler” deyimimi kullandığımdan yakınmıĢtı. KonuĢmasında, doğru ya 
da yanlıĢ, Safranboluluların, köylüleri horlayan tutumlarından örnekler sıralama-
ya kalkıĢması bir talihsizlikti. Oysa ki, kendisi de Safranbolu’nun çok saygın, çok 
tanınmıĢ bir ailesinin damadıydı.  

  Üzüldüm; delege olamasam da, Belediye BaĢkanı sıfatıyla konuĢmama, 
parti tüzüğü izin veriyordu. Uzun bir konuĢma için  hazırlık  yapmıĢtım. Söz al-
dım, hem yerel, hem de genel konulara değindim; gerekli açıklamaları yaptım.  

 Sayın Parti BaĢkanı ile kendisini destekleyenlerin eĢleri hanımefendiler, 
genellikle Ġlçe Kadın Kolu yöneticileriydiler; bu sıfatlarıyla delege olarak ön sırada 
oturuyorlardı. KiĢiliklerine büyük saygı duyduğum bu hanımefendilerin gözleri 

Hikmet TURGUT 
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önünde, eĢleriyle iliĢkili siyasal çekiĢmelerden bahsetmekten çok sıkıldığıma, çok 
utandığıma da özellikle değinmeliyim.  

 Seçimlere geçilmeden önce, kongreye konuk olarak katılan Safranbolu 
AP Ġlçe BaĢkanı Türker AYYILDIZ, bana ”merak etme, seçimi  alacaksınız” dedi. 
Eski Parti BaĢkanımızın en yakın sıhri  akrabası Yılmaz KAVUġTURUCU’nun, 
her zaman olduğu gibi, yine benden yana tavır koyması büyük bir destekti. Se-
çim sonucunda az bir farkla da olsa, bizim grubun adayı,  emekli öğretmen Hik-
met TURGUT Parti Ġlçe BaĢkanlığına, listesindeki arkadaĢlar da  yönetim kurulu-
na seçildiler. ġimdilik bir siyasal raund kazanmıĢtım; ancak bunun ilerdeki 
raundları da kazanabileceğim anlamına gelmediğini, çok yakında anlayacaktım.  

▬ Diğer partiler de bu boyutlarda iç çekiĢmelere sahne oluyor muydu? 

▬ Hayır, hiç anımsamıyorum. CHP dıĢındaki partilerin ilçe kongrelerinde birden 
çok adayın BaĢkanlık için yarıĢması çok enderdir ya da hiç yoktur. 2000’li yıllarda 
da CHP’nin hem il ve ilçe kongrelerinde, hem de Kurultay’larında BaĢkanlık için 
adaylar yarıĢırken, bugünün iktidar partisi AKP’de, tüm yurt düzeyinde kongreler 
tek adayla gerçekleĢtiriliyor; ikinci bir aday çıkamıyor ya da çıkartılmıyor. 

  Tekrar 1970’ler Safranbolu’suna dönelim. Partinin eski Ġlçe BaĢkanı ile 
uzun süren siyasal çekiĢmelerimizde hep belirli bir düzeyin korunduğu, kimi za-
man kırıcı olunsa da, yıkıcı olunmadığı, uygar iliĢkilerin karĢılıklı olarak hep sür-
dürüldüğü, kendisinin nazik bir kiĢi olduğu ve takdire Ģayan niteliklere de  sahip 
bulunduğu özellikle vurgulanmalıdır. 

  Sayın BaĢkan ile aramızdaki soğukluk, ben Belediye BaĢkanlığından ay-
rıldıktan sonra 1980’li, 1990’lı yıllarda yavaĢ yavaĢ  kaybolmaya baĢladı.  2000’li 
yıllarda ise iliĢkilerimizin,  Bülent ECEVĠT, 07.10.1975’te Safranbolu’ya geldiğin-
de, Kıranköy’de halen Safrantat’ın bulunduğu binanın  üst katındaki CHP Gençlik 
Kolu Lokali’nden yaptığı konuĢmada çekilen, üçümüzü ve çok kalabalık halk top-
luluğunu  birlikte gösteren fotografları büyüttürerek, çerçeveletip bana armağan 
edecek  kadar ileri  boyutlara ulaĢtığına, sevinerek değinmek isterim. 

▬ CHP’de baĢka ne gibi iç çekiĢmeler yaĢanmıĢtı? 

▬ Önemli ve ilginç gördüğüm bir ikisinden bahsedeyim. Siyasal çekiĢmeler aynı 
partiden olan aile bireyleri arasında ve hatta baba-oğul arasında bile olabiliyordu. 
Aralık/1973 yerel seçimlerinde Ġl Genel Meclisi Üyeliği için, CHP Ġlçe örgütü mer-
hum Mehmet ÇAKIR’ı aday olarak belirlemiĢti. Sayın ÇAKIR amca yılların partili-
siydi, Safranbolu’da ve Ovacuma çevresi baĢta olmak üzere, köylerde de yakın-
dan tanınır, saygı duyulurdu. Oğlu  rahmetli Ahmet ÇAKIR da aday olmak iste-
miĢ, kabul edilmeyince bağımsız olarak adaylığını koymuĢtu. 

● BABA ĠLE OĞUL KARġI KARġIYA 

 Baba-oğul ÇAKIR’lar, her ikisi de CHP’li seçmenin oyunu alabilirlerdi, bu 
yüzden oylar bölünür, hiç biri seçimi kazanmayabilirdi. Bu tehlike karĢısında çare 
bulmaya çalıĢan Parti Ġlçe örgütü, beni Ahmet ÇAKIR’la görüĢüp, adaylığını geri 
çekmeye razı etmekle görevlendirdi. Arabama, Avukat  Ali KALAFATOĞLU ve  
Ġhsan ÖZTÜRK’ü de alarak, bir akĢam Bartın yolu üzerinde, babasına ait Soğuk-
su’daki lokantayı çalıĢtıran  Ahmet ÇAKIR’ın yanına gittik. Ricalarımız, hatta yal-
varmalarımız sonuçsuz kaldı; babasına kırıldığı bir olay vardı da, onun için mi 
böyle yapıyordu, onu da anlayamadık. Seçimleri bağımsız aday oğul ÇAKIR de-



111 
 

ğil, baba ÇAKIR kazanınca çok sevindik. Ancak ÇAKIR  Amca’nın üç yıl sonra 
vefatına da hepimiz çok üzüldük.  

▬ Bir ara BaĢbakan olan Sayın  Bülent ECEVĠT’le görüĢür müydünüz? 

▬ Sayın ECEVĠT’le Karabük’te, 1972’de partiye giriĢ belgemi imzalarken, Saf-
ranbolu’da da  Ekim/1973 milletvekili genel seçimleri, Ekim1975 Zonguldak mil-
letvekilliği ara seçimleri ve Aralık/1977 yerel seçimleri nedeniyle  geldiklerinde, 
çok  kısa süreli görüĢmelerim oldu. 1975’teki geliĢlerinde, Ovacuma yolunda, 
Soğuksu’daki dinlenme yerinden, kendilerini Bartın’a uğurlarken eĢimle birlikte, 
RahĢan-Bülent ECEVĠT çiftinin, o günlerde çok yaygın bir kartpostalını da adımı-
za imzalatmıĢtık. BaĢbakan olarak ise, ancak  bir kez görüĢebildim. 

 
RahĢan ve Bülent ECEVĠT’in, ULUKAVAK’lar için birlikte imzaladıkları kart 

 
● BAġBAKAN BÜLENT ECEVĠT’LE GÖRÜġME 

  Parti içi hizipleĢmeler sonucu, bir ildeki Belediye BaĢkanları da, Belediye-
leri ile ilgili iĢleri, Ankara’da aynı hizipten parlamenterler aracılığıyla sonuçlan-
dırmak çabasında olurlardı. Özellikle partili Bakanlara ulaĢılırken, o Bakanla aynı 
hizipten bir parlamenterle beraber olunabilirse sorunlar daha kolaylıkla çözülebi-
liyordu. Bunları kısa zamanda öğrenebilmiĢtim, ama BaĢbakan Bülent ECEVĠT’e 
bir türlü ulaĢamıyordum.  

  Oysa, benden önceki Belediye BaĢkanı AP’li Ömer AN’ın, akĢam Safran-
bolu ĠĢçi Lokalinden, zamanın BaĢbakanı Sayın DEMĠREL’e telefon edip, sorun-
larını aktarabildiğinden bahsediliyordu. Ben nasıl olur da, üstelik bizim Ġlimizin 
Milletvekili olan BaĢbakan Sayın ECEVĠT’e ulaĢamazdım. Kimi partililer beni be-
ceriksiz buluyorlardı. BaĢbakan’la telefonla istenildiğinde hemen konuĢabilmenin, 
mümkün olsa bile, doğru olmayacağını biliyordum. Ancak kendi seçim çevresin-
den bir yerel yetkilinin randevu istemi de, yanıtsız kalmamalıydı. Böyle bir anla-
yıĢtaki  Belediye BaĢkanı sıfatımla, Sayın ECEVĠT’le BaĢbakanlığı dönemince, 
ne yazık ki sadece bir kez görüĢebilme olanağı buldum. 
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 Parti içinde aynı görüĢleri paylaĢtığımız, Zonguldak Milletvekilleri Burhan 
KARAÇELĠK ve  Avni GÜRSOY ile Senatör  Behiç SONBAY aracı oldular. 1978 
yılı içinde Karabük ve Safranbolu Belediye BaĢkanları ile Parti Ġlçe BaĢkanlarının 
hep bir arada, TBMM’ndeki BaĢbakanlık odasında, Sayın ECEVĠT’le görüĢebil-
meleri için randevu alındı. Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Ġmar ve Ġskan Ba-
kanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü’nü ilgilendiren konuları içeren 4 dosya 
hazırladım, randevu günü Ankara’ya gittik.  

  Sayın parlamenterlerimiz TBMM’ndeki randevu yerine götürdüler, bir süre 
sonra BaĢbakanın geldiği bildirildi; özel kalemi ve parlamenterlerimiz bize 10 
dakika ayrıldığını söylediler ve içeri alındık. Sayın ECEVĠT bizi, hep bilinen neza-
keti ve alçak gönüllülüğü ile karĢıladı.  

  Zaman dardı, Karabüklülerden önce söze baĢlamalıydım. Öyle yaptım, 
baktım Sayın ECEVĠT not alıyor, “Efendim, anlatacaklarımı bu dosyalarda sunu-
yorum” deyince, dosyalarımı aldı. Üzerlerine “incelenmesi ricasıyla” yazarak ilgi 
mercilere havale etti. Ben niye “gereğini rica” diye yazmadığına üzülürken, kapı 
açıldı; özel kalem müdürü, beklenen yabancı konuğun geldiğini bildirdi. 

 Bu yüzden Karabük Belediye BaĢkanı Sabahattin ORAL, ancak birkaç 
cümle konuĢabildi. Sayın ECEVĠT’le, Ġlimiz Zonguldak’ın milletvekili de olmasına 
karĢın, BaĢbakan sıfatıyla baĢka   görüĢmem olmadı. ġunu da açıklayayım; sun-
duğum dosyalardaki isteklerimin de hiç biri gerçekleĢmedi. 

 
Bülent ECEVĠT, kendi seçim çevresindeki Çaycuma, Gökçebey, Ulus, Bartın, Safranbolu ve Yenice 

Belediye BaĢkanları ile bir arada (CHP  XXII. Kurultayı –14 Aralık 1974) 

Sayın ECEVĠT’le daha sonraki yıllar temasınız oldu mu? 

 ▬ 1987’de yapılan referandumla, diğer eski politikacılar gibi siyasal yasaklılık 
dönemi sona erdikten sonra, Sayın ECEVĠT 1991 seçimlerinde, yeni partisi 
DSP’den tekrar Zonguldak milletvekili oldu. 

  Daha önceleri bayram ve yılbaĢı kartları gönderdiğim Sayın ECEVĠT’i bu 
kez, tekrar ilimiz milletvekili olmalarından duyduğum sevince değinerek kutladım. 
TeĢekkürlerini bildirir yanıtını aldım. Bir süre sonra DSP Genel BaĢkan Yardım-
cısı RahĢan ECEVĠT imzasıyla bana matbu bir anket formu gönderildi. Özgeçmi-
Ģime iliĢkin bilgiler isteniyordu, formu doldurup gönderdim.  

  Doğal olarak 1980 öncesi Safranbolu’da CHP’den Belediye BaĢkanlığı 
yaptığımı, CHP Zonguldak milletvekili adayı olduğumu da bildirdim. ĠĢte bundan 
sonra Sayın ECEVĠT’le iliĢkim kesildi, bayram kartlarım  yanıtsız kaldı. Buna, 
eski bir CHP’li olduğumu bildirmemin neden olduğu söylendi. Oysa ben, 12 Eylül 
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1980 harekatından sonra CHP’den istifa ederek yeniden memuriyete baĢlamıĢ; 
1992 yılında CHP tekrar açılana kadar, sürekli DSP’ye oy vermiĢ ve hep Sayın 
ECEVĠT’i  savunagelmiĢtim. CHP’li olmak bir suçsa, zamanın CHP Genel BaĢ-
kanı olarak  Sayın ECEVĠT, suçluların elebaĢısı konumunda olmalıydı. 

  Daha sonra 1997 yılında,  BaĢbakan Mesut YILMAZ’ın kurduğu, 55 inci  
Hükümetin BaĢbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı olduğunda Sayın ECEVĠT’i 
kutlamak için BaĢbakanlıktaki makamına gittim. Özel kalem müdürü beni tanıdı, 
1980 öncesinde Turizm Bakanlığında çalıĢırken bir Fransız’la birlikte Safranbo-
lu’ya geldiğini, kendisine yardımcı olduğumu söyledi. Ancak Sayın ECEVĠT’in 
kimseyi kutlama için kabul etmediğini, gelenlerin isimlerini aldırdığını, daha sonra 
onların çağrılacağını bildirdi ve benim  ismimi de not etti. Birkaç kez özel kalem 
müdürüne telefon ederek  hatırlattım; hiç kimseyi çağırmadıkları yanıtını aldım. 

  Ağustos/1998 sonunda Bakanlar Kurulu Kararnamesi’yle BaĢbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu üyeliğine atandım. Birlikte atandığım Kurul BaĢkanı ile 
diğer üyeleri, bağlı olduğumuz  Devlet  Ba-
kanı Sayın Prof.Dr. Hikmet Sami TÜRK, 
atama kararnamesinde imzaları bulunan 
CumhurbaĢkanı ve BaĢbakan ile birlikte, 
koalisyon ortağı siyasi partilerin genel baĢ-
kanları olan Bakanlara ve dolayısıyla BaĢ-
bakan Yardımcısı Bülent ECEVĠT’e de tak-
dim etmeyi uygun bulmuĢtu.   

  Sayın ECEVĠT’le 19 yıl sonra, 
Ekim/1998’te ilk kez karĢı karĢıya geliyor-
dum. Doğal olarak beni sima olarak tanıma-
ları da, isim olarak  anımsamaları  da bekle-
nemezdi.  Bakanım, beni Sayın ECEVĠT’e, 
Kurul Üyesi Kızıltan ULUKAVAK olarak tak-
dim ederken, memur olarak ne fiilen ve ne 
de hukuken, o sırada CHP ile hiçbir iliĢkim olmamasına karĢın, “efendim ben, 
1980 öncesinde partinizden   Safranbolu Belediye Başkanıydım” demek cesare-
tini kendimde bulamadım. Benim için çok acı da olsa, nasıl bir tepki gösterecek-
lerini bilemediğim için, olası bir olumsuzluktan kaygılandım.  

▬ Sayın ECEVĠT’e olan bağlılığınız kesintiye uğramadan devam etti mi? 

▬ 1980 sonrasında Devlet memuru olarak politik bağlılığım söz konusu olamaz-
dı. Aktif politika dıĢındaki her seçmen gibi benim de,  bir siyasal tercihim, sempa-
tim ve gönül bağlılığım olan bir parti ya da siyasal lider olması doğaldı. 

 1980 öncesinde sürekli olarak, 1980 sonrasında ise  bir süre, görüĢleriyle, 
kiĢiliğiyle  hep Sayın ECEVĠT’e gönülden bağlıydım. Demokratik rejime dönüldü-
ğünde, Sayın ECEVĠT siyasal yasaklıydı. 1983 yılı son aylarında yapılan seçim-
de solda Erdal ĠNÖNÜ’nün SHP’si veto edilmiĢ, seçime girememiĢti. Aynı kanat-
tan Necdet CALP’ın Halkçı Partisine ise oy vermedim. 12 Eylül yönetimine tepki 
olarak, bir kağıda ATATÜK, Ġsmet ĠNÖNÜ ve ECEVĠT’in resimlerini yapıĢtırdım, 
“EVET” mühürünü bu resimlerin altına bastım,  zarfa koyup sandığa attım. Zaten 
1982 Anayasa referandumunda da, hayır oyu kullanmıĢtım. 

Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK 
Devlet Bakanı 
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 1987 referandumuyla ECEVĠT’in ve diğer liderlerin siyasal yasakları 
kalkmıĢtı. 1987 ve 1991 seçimlerinde Bülent ECEVĠT’in Genel BaĢkanı olduğu 
DSP’ye oy verdim. 12 Eylül askeri müdahalesiyle kapatılan siyasal partilerin 
açılmasına olanak veren kanundan sonra 09 Eylül 1992’de, 1980 öncesinin Ku-
rultay delegelerinin katılımıyla düzenlenen bir Kurultay’la CHP yeniden açıldı. O 
Kurultay’a 1980 öncesinin Kurultay delegesi olarak çağrılı olmama karĢın, me-
mur olduğum için ben katılamadım. 

 Bu Kurultay’da, Sayın ECEVĠT, altın tepsi içersinde kendisine sunulan 
yeniden CHP Genel BaĢkanı olma önerisini reddetti; DSP’nin baĢında kalmayı 
yeğledi. Zaten sayısal ve oransal olarak üçte bir dolaylarındaki sosyal demokrat 
oyların bir torbada toplanmasını istemedi. Süleyman DEMĠREL, “bir bilen” olarak 
sağ seçmen nezdinde yeniden parlarken, Bülent ECEVĠT “bir bölen” oldu.  

 Bu tutumundan dolayı Sayın ECEVĠT’i, bir köydeki evini, eĢini, çocuklarını 
terk edip, baĢka köye yerleĢen; orada yeniden ev bark, çoluk çocuk sahibi olan 
kiĢilere benzetmeye baĢladım. Ġlk yapılan 1995 seçimlerinden itibaren, 1992’te 
yeniden açılan CHP’ne oyumu vermeyi sürdürdüm ve sürdürüyorum. Aslında 
önce Ģu gerçeği;  sonra  da yanıldığımı belirtmem gerekiyor.  

  12 Eylül 1980 öncesinde parti içinde, tüm yakın arkadaĢlarıyla bağlarını 
koparan Sayın ECEVĠT, 1980 sonrasında da, CHP’nin üst yöneticisi kimi kiĢilerle 
olan uyuĢmazlığını hep sürdürdü. UyuĢmazlıkları, CHP’nin ülkemiz için olan 
öneminden ve kurumsal kiĢiliğinden daha önde görerek CHP’ye sırt çevirdi. Bu 
durumun, CHP’nin ve dolayısıyla ülkemizin yıllardır karĢı karĢıya bulunduğu çık-
mazların baĢlıca  nedeni olduğuna, Sayın ECEVĠT’in 1992’de CHP Genel BaĢ-
kanlığı’nı reddetmesinden beri kesinlikle inanıyorum. 

 Bu arada, son 10-15 yıl içinde  yayımlanan;  örneğin Ali Nejat ÖLÇEN’in 
“Ecevit Çemberinde Politika”, ġeref BAKġIK’ın “CHP ile Bir Ömür”, Ġsmail Hakkı 
BĠRLER’in “CHP‟li Yıllar”,  Ali TOPUZ’un “Düzeni Değiştirmek Cilt:2” ve okul ar-
kadaĢı, aile dostu, Ġstanbul eski Belediye BaĢkanı Ahmet ĠSVAN’ın “Başkent 
Gölgesi‟nde İstanbul” kitaplarını okudum.  

   Bu kitapların yazarları olan eski politikacılar 1970’li yıllarda zihnimde yer 
etmiĢ olandan çok farklı bir ECEVĠT portresi çiziyorlardı. Haklı oldukları kanısına 
ulaĢtım. Özellikle en yakın arkadaĢı Sayın ĠSVAN’ın kitabından, CHP’nin eski 
önde gelenlerinin hiç de haksız olmadıklarını ve dolayısıyla yanıldığımı anladım.  
 
● Parti içi çekiĢmeleri, hizipleĢmeleri anlattınız; Safranbolu’da diğer parti-
lerle, karĢıt partilerle iliĢkiler nasıldı? 

▬ Türkiye’de 1980 öncesinde, partiler arasında uygar demokratik iliĢkilerden söz 
edilemez. CepheleĢme egemendi. Ankara’dan, en tepedeki TBMM’den baĢlayan 
bu olumsuzluk,  düĢük yoğunlukta da olsa,  Safranbolu’ya da yansıyabiliyordu.  

  Ancak, Safranbolu’da ayrı partilerden de olunsa bile, herkesin  birbirini 
tanıması, karĢılıklı  iliĢkilerin olması, eski dostluk ve arkadaĢlık bağlarının bulun-
ması önemli bir olanaktı. “Barışmasını bilmeyen politikacı olmamalı” denir. Bu, 
politikada uyuĢma ve uzlaĢmanın önemini ve gereğini vurgulayan çok doğru bir 
sözdür. Belediye BaĢkanlığım döneminde hep bu gerçeği ilke edinerek davran-
maya çalıĢtım; ancak belki benden   kaynaklanan nedenler de olabilir;  her za-
man baĢarılı olamadım. 



115 
 

● BELEDĠYE MECLĠSĠ’NDE BĠRLĠK VE DAYANIġMA 

  Belediye Meclis toplantılarında, karĢıt partiden üyelerle aramdaki dostluk 
ve arkadaĢlıklardan yararlandım. Safranbolu’nun çıkarları sözkonusu olduğunda, 

muhalefetteki AP’li Belediye Meclis 
üyelerinden de büyük destek gör-
düm;  Hulusi ZEREN’in eski Belediye 
BaĢkatibi olarak görüĢlerini önemse-
dim.  Mustafa ÇETĠNYURT, Safran-
bolu  Haftaları’nda ön safta büyük 
çaba gösterdi, Kireççi  Hüseyin 
ÖZER, partisi yetkililerince eleĢtirilse 
de, suya zam yapılması gibi, zorunlu 
yeni tarife düzenlemelerinde olumlu 
oy kullandı. 

  1580 Sayılı Belediyeler Kanununa göre her yıl Be-
lediye Meclisi’nin, Haziran baĢındaki olağan toplantısına sunulması ve müzake-
resi gereken, Belediye BaĢkanlığı’nın bir önceki yıla ait çalıĢma raporuna, karĢıt 
partiden Belediye Meclis üyelerinin genellikle hep olumlu oy kullanmak suretiyle 
gösterdikleri siyasal olgunluğu, hep Ģükranla anımsarım.  

 
Safranbolu’da ĠLKSES Gazetesi (13.06.1975) 

  Örneğin Haziran/1975 tarihli Belediye Meclisi toplantısında, Adalet Partili 
üyeler ġahin ÖZALPGĠL, Hasan AKGÜL, Ali Yıldırım, Hasan TAVġANCI ve Hu-
lusi ZEREN’in verdikleri önergede; “Sayın Belediye Başkanımızın yıllık çalışma 
raporu tümü ile olumlu bulunmuştur. Bir yıl zarfında dört yıla sığabilecek kadar 
kesif işi bilinçli bir şekilde başarmıştır. Temsil ettiğimiz seçmenler adına raporu 

Mustafa ÇETĠNYURT 

Hüseyin  ÖZER 

Hüseyin ÖZER 
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onaylar, başarılarının devamlı olmasını dileriz” 
sinden ve bunun Safranbolu’da ĠLKSES Gazetesi’nin 
13.06.1975 tarihli sayısında kamuoyuna duyurulmasın-
dan çok mutlu olmuĢtum. 

  Ayrıca,  karĢı partiden olanlar, her ne sebepten 
olursa olsun, Belediye Meclis üyeliğinden istifa etmek 
istediklerinde, Meclis’te çoğunlukta olan CHP’lilerin istifa-
yı kabul etmemesi de, partiler arası bir baĢka güzel dav-
ranıĢ örneğini oluĢtururdu. Belediye Meclisi’nin AP’li üye-
si Ünal HACIALĠOĞLU’nun istifasını geri alması için, ba-
Ģarılı olamasa da, CHP Grubu çok uğraĢtı.  Arka arkaya  

üç toplantıya mazeretsiz katılmama halinde, Belediye Meclisi kararıyla, yasal 
olarak Belediye Meclis üyeliği düĢüyordu. DüĢmemesi için çok çaba gösterdim. 

● ÖMER AN’IN UYARISI 

Safranbolu’nun eski Belediye BaĢkanı  Sayın Ömer AN’la sürekli olarak, 
önce hukuksal, sonra siyasal çekiĢmelerim oldu. Herhangi bir yakınlığım hiç ol-
madı.  Buna karĢılık  milletvekili adaylarını belirlemek amacıyla,  01 Mayıs 1977 
günü yapılan ön seçimde, sayıları az da olsa beni desteklemeyen  CHP’li delege-
lere, eski Belediye BaĢkanı AP’li  Ömer AN’ın, Safranbolulu olarak bana oy ver-
melerinin  hemĢehrilik görevi olduğunu hatırlattığını daha sonra öğrendim. 

Beni o zaman gerçekten duygulandıran bu tutum ve anlayıĢ, Safranbo-
lu’da partiler ve partililer arasındaki  iliĢkiler açısından güzel bir örnektir. 

● KARġIT PARTĠ YÖNETĠCĠLERĠNE OLAN YAKLAġIM 

  BaĢbakan ve Bakan olarak Safranbolu’yu ziyaretlerinde olduğu gibi, se-
çim dönemlerindeki geliĢlerinde de, hem AP (Adalet Partisi) Genel BaĢkanı Süley-
man DEMĠREL’e ve hem de MSP (Milli Selamet Partisi) Genel BaĢkanı Necmettin 
ERBAKAN’a, partilerinin ilçe binalarına bizzat giderek, Belediye BaĢkanı sıfatıy-
la, Safranbolu’ya hoĢ geldiniz demeyi hep bir görev bildim.  

 1975 ya da 1976 yılı idi. AP Zonguldak Parti MüfettiĢi, Kocaeli Milletvekili 
merhum Sedat AKAY’ın da katıldığı AP’nin, Kıranköy’de Kireççi’nin kahvesindeki  
Safranbolu Ġlçe Kongresine gittim.  1960’lı yıllarda Tarım Bakanlığı TeftiĢ Kuru-
lu’nda  birlikte çalıĢtığım  Sayın AKAY, Kasım/1980’de BaĢbakanlık Yüksek De-
netleme Kurulu’na atandığımda, bu Kurul’un üyesi bulunuyordu. Atanmama iliĢ-
kin Kurul’daki görüĢmeler sırasında, “niçin ziraatçı, CHP‟li bir Belediye Başkanı‟nı 
alıyoruz” sorusunu,  Sayın AKAY’ın, “Ziraat Fakültesini Pekiyi dereceyle bitirmiş-
tir; ben AP‟li, o CHP‟li  olsak da, Kurul‟a atanmasını isterim. Safranbolu‟daki AP 
İlçe Kongresi‟nde konuklar tanıtılırken, benden daha çok, Kızıltan alkışlanmıştı” 
diye yanıtladığını, daha sonra öğrenecektim. 

  Safranbolu Belediye BaĢkanı olduğum süre içinde, tüm partilerin Ġlçedeki 
önde gelenleriyle hep iyi iliĢkiler kurabilme arzu ve düĢüncesinde oldum. Genel-
likle olumlu karĢılık aldım. MSP’den (Milli Selamet Partisi)  Erol ALTINOK (Foto Erol)  
ile Belediye Meclis Üyesi  Saadettin CEBECĠ’nin ve MHP’den de (Milliyetçi Hareket 

Partisi)  Ġlçe BaĢkanı YaĢar KILIÇ’ın yardım ve ilgileri oldu.  

  Ancak, Belediye BaĢkanlığı seçimlerinde rakibim olan Türker AYYILDIZ’ın 
Eylül/1974’de AP Ġlçe BaĢkanı olmasını, telgrafla kutlamam ve teĢekkür telgrafı 

Hulusi ZEREN 
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almam dıĢında, kendisiyle bir yakınlaĢma sağlayamadım. Bunu, hem kendim, 
hem de Safranbolu için bir talihsizlik kabul ederim. AP’nin Ġlçe BaĢkanlığına 
Temmuz/1978 sonunda seçilen Ünsal TUNÇÖZGÜR’le ise, diyalog kurabildim. 
Seçim kampanyaları sırasında, kendisiyle çok sert tartıĢmalarımız olsa da, AP 
Ġlçe BaĢkanı olduğu dönemde, önemli bir ricamı olumlu karĢılamıĢtı. ġöyle ki; 

  1979 yılının son aylarında Sayın DEMĠREL azınlık hükümetini kurup,  AP 
yeniden iktidar olduktan sonra, baĢta Valiler olmak üzere, kamu görevlilerinin 
nakil ve atamaları yapılıyor ve Safranbolu’da da, iktidar partisi ilgililerinin istemiy-
le bir kısım memurların baĢka yerlere gönderileceği söyleniyordu. Nitekim, Ka-
dastro Müdürü  Erdoğan KEMER görevinden alınıp, tapu ve kadastro iĢlemlerin-
de deneyim sahibi  olması bir yana, kimya öğrenimi görmüĢ bir genç kiĢi, her ne 
hikmetse onun yerine oturtuldu. 

 Lise Müdürü, ortaokul arkadaĢım, rahmetli Rıfat CAYMAZ’ın da görevin-
den alınacağı söylentisi çıktı. Belediye Meclis üyesi Dr. Ahmet TÜRKMEN aracı-
lığıyla randevu alıp, Safranbolu AP Ġlçe BaĢkanı Ünsal TUNÇÖZGÜR’ü, AP Ġlçe 
binasında ziyaret ettim. 

  Sayın TUNÇÖZGÜR’e, Danaköylü Lise Müdürü Rıfat CAYMAZ’ı, kendisi, 
Ortaokul’da bizden iki sınıf altta olduğu için, yeterince tanımamıĢ olabileceğini, 
öğrenciliği gibi, meslek yaĢamında da, Sayın 
CAYMAZ’ın çok baĢarılı olduğunu,  eski görev 
yeri Milas Lisesi Müdürlüğü’ne, Muğla parla-
menterlerinin ısrarlı istemleriyle yeniden atan-
ması aĢamasında, devreye girdiğimi bildirdim. 

Araya Zonguldak parlamenterlerini koy-
mak suretiyle, partili hiç kimsenin asla kendisine 
karıĢmayacağı sözü de verildikten sonra, zorla 
ikna edilerek Safranbolu’ya atanmasının sağla-
nabildiğini;  ne doğrudan ne de dolaylı yoldan 
siyasal etkinlikleri bulunmadığını anlattım. Onun 
döneminde Safranbolu Lisesi’nde, eğitim ve 
öğretim düzeyinin yükseldiğine de değindim.  

Sayın TUNÇÖZGÜR beni dikkatle dinle-
di; genel olarak görüĢlerime katılmıĢ olmalı ki, 
Rıfat CAYMAZ görevden alınmadı; emekliliğine kadar, Safranbolu’ya hizmetten 
yoksun bırakılmadı.  

● PARLAMENTERLERLE ĠLĠġKĠLER 

  Safranbolu’nun sorunlarının çözümünde iktidardaki karĢıt partinin bakan 
ve parlamenterleriyle   iliĢki kurmaktan da hiç geri durmadım. Belediye BaĢkanlı-
ğım döneminde CHP’li olmayan Zonguldak parlamenterlerinden sadece Fevzi 
FIRAT, Belediye BaĢkanı olduktan kısa bir süre sonra, beni kutlamak için Beledi-
yeye geldi. Buna çok sevinmiĢtim. Bir daha kendisiyle görüĢememiĢ olsam da, 
ikimizin doktor kızları, Selma ve Tansu, 25-30 yıl sonra birbirleriyle arkadaĢ oldu-
lar, halen de arkadaĢlıklarını sürdürüyorlar.  

 CHP’li olmayan parlamenterler dıĢında,  Safranbolu için en yararlı iliĢkiyi 
AP Zonguldak Senatörü  Sayın Ahmet Demir YÜCE ile kurduğumu özellikle vur-

Rıfat CAYMAZ - Lise Müdürü  
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gulamalıyım.   Kendisinin, AP’nin iktidar olduğu 1975-77 yılları ile 1980 yılında, 
Safranbolu ile ilgili kimi sorunların çözüme kavuĢmasında, örneğin yangın sonra-
sı yeni Hükümet Konağı yapımında asla unutulamayacak, her yerde ve her fır-
satta minnet ve Ģükranla yadettiğim yardım ve katkıları oldu. 
  Yanan Hükümet Konağı’nın yerine, yeni bir Hükümet Binası yapımı için 
zaman geçirmeden giriĢimlere baĢlanması gerekiyordu. Yangın sonrası, Kayma-
kamlık hizmet birimleri ile Adliye, Hastaneye sığınmıĢtı. Kamu görevlilerini ve iĢ 
sahiplerini,  hastanedeki olumsuz çalıĢma koĢullarından kurtarmak gerekiyordu. 
Ayrıca, doktor, yardımcı sağlık personeli, araç ve gereç yönünden eksiklikleri 
giderildiğinde, Devlet Hastanesinin tüm klinikleriyle hizmet verebilmesi engelle-
neceği için soruna, bir çözüm bulmak, önem ve öncelik taĢıyordu.  

  Belediye Meclisi, halen Hükümet Konağının bulunduğu arsanın bir lira 
karĢılığı Hazineye devrini kararlaĢtırdıktan sonra, imar planını ve tapu belgesini 
yanıma alarak Ankara’nın yolunu tuttum. Amacım, 4 ay önceki Ekim/1975 ara 
seçimlerinde iktidar ortağı AP’den Zonguldak Milletvekili seçilen hemĢehrimiz 
Sebati ATAMAN’ın yardımıyla, yeni Hükümet Binası yapımını gerçekleĢtirmeye 
çalıĢmaktı. Ara seçim sırasında kendisiyle politik çekiĢmeler içersinde olsam da, 
seçim sonrasında aramızda kutlama ve teĢekkür telgrafları teati edilmiĢti.  

  Bir kırgınlığın olmaması gerektiğine ve Safranbolu’ya Devletin bir Hükü-
met Konağı yapmasının, bana ve partime değil, öncelikle mensup olduğu iktidar 
ortağı Adalet Partisi’ne ve dolayısıyla Sebati ATAMAN’a   puan kazandıracağı 
için, ilgisini esirgemeyeceğine inanıyordum. 

  Sayın ATAMAN’ın Ankara’da Bulvar Palas Oteli’nde kalmakta olduğunu 
öğrenmiĢtim; 4 ġubat 1976 sabahı, Ankara’da kayınpederimin evinden telefonla 
oteli aradım; kendisinden yeni bir Hükümet binası yapımı için ilgi ve yardımlarına 
ihtiyacım bulunduğundan bahisle, görüĢmek üzere uygun göreceği bir saatte 
randevu talep ettim.  Telefonda uzun bir süre öksürdükten sonra “Bütçe görüş-
melerinde partim beni grup sözcüsü seçti, öğle yemeklerini bile sandviç yiyerek 
geçiriyorum; size ayırabileceğim hiç uygun bir zamanım yok” dedi.   

 O dönemde Mali YılbaĢı, Mart’ın ilk günü olduğu için Bütçe görüĢmeleri 
TBMM’de ġubat ayında yapılırdı. Ancak, yürürlükteki 1961 Anayasasına göre çift 
Meclisli parlamentoda bütçe, önce Senato’da görüĢülecek, Millet Meclisi’ndeki 
görüĢmeler, tarih 4 ġubat olduğuna göre, 13 gün sonra, 17 ġubat’ta baĢlayacak-
tı. Dolayısıyla zaman darlığı söz konusu olamazdı. ġoke olmuĢtum, bunu hiç 
bekleyemezdim, düĢünemezdim.  

● AP’LĠ  SENATÖR  AHMET DEMĠR YÜCE’NĠN YOĞUN ĠLGĠSĠ 

  Bu durumda ne yapacağımı düĢünürken, aklıma AP’li Zonguldak Senatö-
rü  Ahmet Demir YÜCE geldi. Kendisiyle Ankara Adliye’sinde, birlikte avukatlık 
stajı yaparken 1968 yılında karĢılaĢmıĢtık. Staj sırasındaki tanıĢıklığımız, bir Saf-
ranbolulu olarak, benim ilimin Senatörü olmalarıyla iliĢkiliydi. AP Zonguldak Se-
natörü Sayın Ahmet Demir YÜCE ile avukatlık stajı sonrası bir karĢılaĢmam ol-
mamıĢtı. Sadece seçim dönemlerinde ve özellikle Belediye BaĢkanı seçildiğim 
24 Mart 1974 seçimlerinde Safranbolu’ya geldiklerini ve rakibim AP adayı adına 
seçim çalıĢmalarına katıldıklarını duymuĢtum.   
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  Rehberden ev telefonunun numarasını buldum, Zonguldak Senatörü Ah-
met Demir YÜCE’NĠN aradan 8 yıl geçtikten sonra, nasıl bir tepki göstereceğini 
bilememenin sıkıntısı içinde, çekinerek telefon ettim. Kendimi tanıtır tanımaz,  
sanki kırk yıldan beri dostluk ve yakınlığımız varmıĢ ve devam ediyormuĢçasına   
“Reis Beyefendi, hoş geldiniz, safa geldiniz, yangına çok üzüldüm, geçmiş olsun” 
diyerek söze baĢladı ve benim bir Ģey söylememe fırsat vermeden “size nasıl 
yardımcı olabilirim” dedi.  

  Maliye Bakanlığı nezdinde ilgilerine ihtiyacım olduğunu bildirince, “hemen 
görüşelim, sizi nereden alayım, aldırayım” diye sordu. Gösterilen hiç bekleyeme-
yeceğim bu ilginin ĢaĢkınlığı içinde, “aman efendim, ben TBMM‟ne gelirim, sizi 
nasıl bulabilirim” dediğimde, “sizinle, saat 11.00‟de Meclisin 1 No.lu kapısında 
buluşabilir miyiz” dedi. Hemen olumlu yanıt verdim. 

 Saat 10.30’da TBMM’ne ulaĢtım, CHP’li Zonguldak parlamenterlerinden 
bulabildiklerimle görüĢtüm. Saat tam 11.00’de TBMM’nin 1 No.lu kapısına geldi-
ğimde, Senatör  Ahmet Demir YÜCE’yi beni bekler bulunca, büyük bir nezaket 
gösterip, randevu saatinden daha önce geldikleri için çok utandım, geç kalmamıĢ 
olsam da, yakıĢık olan benim ondan daha önce gelmemdi.    

  Hemen koluma girdi, bir üst kattaki Meclis Kütüphanesi’ne götürdü. Ġmar 
planını açtım. Hazine adına çıkarttığı-
mız tapuyu gösterdim ve Maliye Bakan-
lığı nezdinde, belirlenen yerde Hükü-
met binası yapımını gerçekleĢtirilmesi 
için yardım ve katkılarını rica ettim. 

  “Şu anda AP parlamento grubu 
toplantı halinde, Başbakan Sayın DE-
MİREL konuşuyor, Maliye Bakanı da 
orada, toplantı bitince, sizi Maliye Ba-
kanı ile görüştüreyim, toplantı salonu-
nun önüne gidelim” dedi.  

O dönemde, parlamenterlerin 
seçmenleriyle görüĢtükleri özel odaları 
yoktu, AP Grubu toplantı salonunun 
kapısı önüne gittiğimizde,  yüze yakın 
kiĢi toplantıdan çıkacak milletvekili veya 
senatörleri bekliyordu.  

  Sayın YÜCE’ye “efendim siz 
ayakta kaldınız, toplantı salonuna giri-

niz, ben şu köşede sizi beklerim” dediğimde, “nasıl sizi yalnız bırakırım, siz misa-
firimsiniz” diyordu. Bekleyenlerden biri ayrılıyor, bir koltuk boĢalıyor, “efendim 
buyurun oturunuz, ayakta yoruldunuz” diyorum, oturmuyor, benim oturmamı isti-
yordu. Konumlarımız  bir tarafa,  benden en az herhalde 10 yaĢ büyüğüm ayak-
tayken, ben nasıl otururdum; baĢkası gelip oturuyordu. 

  Yarım saat kadar sonra AP Grubu toplantı salonunun kapısı açıldı, önde 
BaĢbakan Süleyman DEMĠREL dıĢarı çıktı, kafasını ensesine doğru arkaya ya-
tırmıĢ, tavana bakıyormuĢ gibi yürüyordu. Arkasında Bakanlar, herkes iki tarafa  

Ahmet Demir YÜCE 
 

Ahmet Demir YÜCE 
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çekildi, koridor boyu yol açıldı, biz de arkalarından koĢmaya baĢladık. Sayın 
YÜCE, Maliye Bakanı Yılmaz ERGENEKON’u kolundan tuttu, beni tanıĢtırarak, 
kendisiyle görüĢmek istediğimi söyledi. Sayın  Bakan, o anda mümkün olmadığı, 
yukarda BaĢbakanla görüĢeceği, saat 16.00’da Maliye Bakanlığı’na gelirsem 
görüĢebileceği yanıtını verdi. Senatör Sayın YÜCE yüzüme baktı, “çok teşekkür 
ederim, saat 16.00‟da Bakanlıkta olurum” dedim.  

  Sayın Bakan hızla yanımızdan uzaklaĢtı. Ahmet Demir YÜCE, “oldu mu, 
memnun kaldınız mı” dedi. Nasıl memnun olmazdım, bundan fazlası can sağlı-
ğıydı, kendilerine defalarca teĢekkürlerimi yineledim. Saat 12.00 dolaylarıydı, 
beni yemeğe götürmek istiyordu, artık bu kadarı da fazlaydı, çok direndiysem de, 
bırakmadı; ısrarları karĢısında kabul zorunda  kaldım. 

 Meclis lokantasına uzanan koridorda, tesadüf bu ya, sabahleyin bana, 
öğle yemeklerini bile zaman darlığından sandviçle geçiĢtirdiğini söyleyen Sebati 
ATAMAN’la karĢılaĢtık. Birkaç arkadaĢıyla beraberdi,  görmezlikten gelmek isti-
yordum. Sayın Senatör’le selamlaĢtılar, beni 
görüp, ne yapılabildiğini sorunca, Sayın 
YÜCE, Maliye Bakanından randevu aldığını 
söyledi, Sebati ATAMAN “iyi, iyi” diyerek, 
yürüdü gitti.  

● ÖĞRENCĠ, HOCASININ HUZURUNDA 

  Meclis’ten ayrıldım, Kızılay’a geldim, 
bir Belediye otobüsüne atlayıp Ulus’a gittim. 
Maliye Bakanlığı, Ulus semtindeydi. Maliye 
Bakanı  Yılmaz ERGENEKON,  Ankara Hu-
kuk Fakültesi’nden hocamdı. Medeni Hukuk 
Kürsüsünde  Prof.Dr. ġakir BERKĠ’nin do-
çentiydi. Bizim sınıfın “Ayni Haklar” (Eşya 
Hukuku) dersine girmiĢ, yıl sonu sınavında 
(9) almıĢtım. 

  Ancak doğaldır ki, öğrencisi olarak beni tanıyamazdı. Ulus’taki bir büfe-
den 10 liraya bir Ankara Hukuk Fakültesi rozeti aldım. yakama  taktım; saat 
15.30’da Maliye Bakanlığı’nda, Bakanın Özel Kalem Müdürü’nün odasındaydım. 
Biraz sonra içeriye Ġstanbul Belediye BaĢkanı  Sayın Ahmet ĠSVAN girdi, Özel 
Kalem Müdürü beni kendisine tanıĢtırırken, “Sayın Bakan ikinize de saat 16.00 
için randevu vermiş, hanginiz daha önce Bakan Bey‟in yanına girmek istersiniz” 
deyince, “İstanbul Belediye Başkanı dururken benim  önce girmem olur mu” de-
dim. 

  Ahmet ĠSVAN’ın, Bülent  ECEVĠT’in Robert Kolej’den sınıf arkadaĢı  ve 
Ziraat Yük. Mühendisi olduğunu biliyordum. MeslektaĢ olduğumuzu  bildirdim, 
Ġstanbul Belediyesi’nin içinde bulunduğu büyük parasal sıkıntılara bir çözüm 
bulmak için Maliye Bakanıyla görüĢeceğini söyledi. Saat 16.00’da Sayın ĠSVAN,  
Sayın Bakanın yanına girdi; 5 dakika geçti, geçmedi, yüz hatları   çok gergin ve 
kızgın dıĢarı çıktı. Benim içeri girmem istendi. 

  Maliye Bakanı, makam odalarında değil, bitiĢiğindeki küçük bir çalıĢma 
odasındaydı; kapıdan girer girmez öğrencisi olduğumu öne çıkarmak için, “Sayın 
Hocam, saygılarımı sunuyorum, bana zaman ayırdınız, sağolun” diye söze baĢ-

Yılmaz  ERGENEKON - Maliye Bakanı 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dosya:Y%C4%B1lmaz_Ergenekon.jpg&filetimestamp=20090224151039&
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ladım.  Masasının karĢısına oturttu, Hükümet Konağının yandığını, yeni Hükümet 
binasının, imar planının öngördüğü yerde yapılması için, o yerin mülkiyetini, Be-
lediye olarak Hazine’ye intikal ettirdiğimizi anlattım.  

  Sayın Bakan hemen telefonu çevirdi, karĢısındakine “yanımda Safranbolu 
Belediye Başkanı var, Safranbolu Hükümet binası yapılacak yere ait imar planı 
ve Hazine adına o yerin tapusu hazır, bu yılın programına girmiş bulunan, ancak 
imar planı olmayan veya imar planı olup da, Hazine adına tapusu bulunmayan ya 
da kamulaştırma işlemleri sonuçlanmamış ilçelerden birini, Hükümet binası yapı-
lacak ilçeler listesinden sil, onun yerine  Safranbolu‟yu yaz, Belediye Başkanını 
elindeki belgelerle sana gönderiyorum” dedi.  

   Sonra bana dönüp, “Hacıbayram Camisi yolunda Milli Emlak Genel Mü-
dürlüğü var, Genel Müdür sizi bekliyor,  yeni binanız hayırlı olsun” demesi üzeri-
ne sevinçten uçacak gibi oldum. Sayın Bakan’a gösterdikleri ilgiden dolayı, Saf-
ranboluluların kendilerine hep minnettar kalacağını söyleyerek Bakanlıktan çıkıp, 
Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne koĢtum.  

Binanın sokağa açılan cümle kapısının önünde bekleyen bir kiĢi, “Safran-
bolu Belediye Başkanı siz misiniz?” dedi; evet yanıtını alınca, kendisini Milli Em-
lak Genel Müdürü olarak tanıttı ve beni makam odasına çıkardı. Sunduğum bel-
geleri inceledi, her Ģeyin tamam olduğunu söyleyerek, Bakanın talimatı uyarınca 
Hükümet Konağı yapılacak 40 dolaylarında ilçenin adı yazılı listeyi açtı, hangisi 
olduğunu göremedim, bir ilçenin adını çizdi, Safranbolu diye yazdı. Safranbolu 
Ġlçesine (F) tipi Hükümet binası yapımının 1976 yılı programına girdiğini, 3-4  ay 
içinde ihalesinin yapılacağını söyledi. Genel Müdüre de teĢekkürlerimi sunarak 
yanından ayrıldım.  

 
“Safranbolu’da ĠLKSES Gazetesi” (23.03.1976) 

 Yangın olalı 15 gün olmuĢtu, hiç düĢünülemeyecek kadar kısa bir sürede 
yeni Hükümet binasının yapımı  kesinleĢmiĢti.  Zafer kazanmıĢ bir komutan eda-
sıyla, Ulus’taki Belediye otobüs duraklarına doğru yürürken; içimden, bu iĢin “te-
reyağından kıl çeker gibi kolay “ gerçekleĢmesi, Senatör Ahmet Demir YÜCE’nin 
Maliye Bakanı nezdinde aracı olmasından kaynaklandı diyordum. 

  Erken bir dönemde, genç yaĢında kaybettiğimiz Maliye Bakanı Yılmaz 
ERGENEKON (1929-1983), büyük bir olasılıkla, Senatör YÜCE gibi beni de AP’li 
sanmıĢtı. Milli Emlak Genel Müdürünün beni  kapılarda  karĢılaması, herhalde 
siyasal açıdan çok güçlü olduğumu düĢünmesindendi. Yakama taktığım hukuk 
rozeti ise, Bakan açısından belki bir sempati nedeni olmuĢtu. 
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  Öyle  veya böyle, hiç kuĢkusuz bu sonuç,  AP Zonguldak Senatörü  Ah-
met Demir YÜCE’nin Safranbolu’ya sağladığı bir kazanımdı. Sayın Senatör, ken-
di partisinden olmayan bir Belediye BaĢkanına ilgi göstererek,  demokrasinin 
Türkiye’de pek rastlanmayan çok güzel bir örneğini sergilemiĢ bulunuyorlardı. 
Kendilerine çok Ģey borçluydum. 

  Hükümet binası, 5 milyon 60 bin lira keĢif bedeli üzerinden ihale edilmiĢ 
ve yapımı tamamlandığında 1982 yılı sonunda, Muzaffer ECEMĠġ’in Kaymakam-
lığı döneminde hizmete açılmıĢtır. O sırada, 12 Eylül 1980 sonrası, ne ben Bele-
diye BaĢkanıyım ve ne de  Ahmet Demir YÜCE Senatör... 

  Bir yılbaĢı kutlama kartıyla, Hükümet Binası’nın hizmete açıldığını duyu-
rup,  ilgi ve katkılarına değinerek teĢekkürlerimi yinelemem üzerine, Sayın YÜ-
CE’nin gönderdiği Ankara 08 Mart 1983 tarihli bir mektubu, Ģimdi bir kez daha 
okumayı, Safranbolu’daki demokratik anlayıĢ ve yaĢam tarihine, çok güzel ve 
ilginç  bir not düĢmek açısından yarar görüyorum: 

 “ Muhterem Kızıltan ULUKAVAK Beyefendi! Yılbaşı tebrikinizi aldım. Teb-
rik kartınızda bana bir de müjde veriyorsunuz. Hükümet Konağımızın hizmete 
girmiş olduğuna dair müjdeniz. Hükümet Konağının yapılmasında gösterdiğim 
vazifem gereği de olan küçük katkımı öyle zarif bir eda içersinde yazıya dökmüş, 
dile getirmişsiniz ki, hayran olmamak mümkün değil. Zarafetiniz, hatırşinaslığınız, 
civanmertliğiniz, insanlığınız için iftiharla ve içim titreyerek   teşekkürlerimi sunu-
yorum ve ailem efradı ile birlikte sunuyoruz…Hepsini saklarım ama, o kartınızı 
benim en itibarlı diplomalarımdan biri olarak saklayacağım. Ben ve eşim, Size, 
Eşinize ve ailenizin bütün diğer fertlerine en iyi temennilerimizle saygılarımızı ve 
sevgilerimizi sunuyoruz. Ahmet Demir YÜCE” 

 ● SENATÖR SAYIN YÜCE ĠLE DEVAM EDEN ĠLĠġKĠLER 

  1980 öncesinde teleks, faks, elektronik posta gibi, daha sonraki yılların 
çağdaĢ iletiĢim araçları bir tarafa, çok  uzun süre beklemeksizin telefon  görüĢ-
mesi yapabilmek de kolay olmadığından, en yaygın haberleĢme yolu mektup-
laĢmaydı. Senatör Ahmet Demir YÜCE yardımlarını rica ettiğim her konudaki 
giriĢimlerinin sonucunu, mutlaka inci dizisi görünümündeki el yazısıyla yazdığı 
mektupla bildirir, en küçük ayrıntıyı bile, duyurmaktan hiç usanmazdı.  

  Bir kez, ayrı ayrı 3 mektubunu birden almıĢtım; hepsi de 24 ġubat 1980 
tarihliydi. Gösterdikleri ilgiye ve verdikleri bilgiye teĢekkürlerimle birlikte, her konu 
için, ayrı ayrı  mektup yazmakla kendilerini yormuĢ olmaktan çok üzüldüğümü 
belirtince, 29.03.1980   tarihli mektubunda “Ben her konu için ayrı ayrı mektuplar 
yazmıştım. Belki hepsi için ayrı ayrı dosyalar açılmıştır da, o dosyalar için suret 
çıkarma külfetinde kalmayasınız diye” yanıtını almıĢtım. Kendisini yormak paha-
sına da olsa, ne kadar ince ve benzeri bulunmaz bir kiĢilik sahibi olduğunu göre-
rek,  kendisine olan hayranlığım ve saygım bir kat daha artmıĢtı. 

  Her istemin mutlaka gerçekleĢmesi beklenemezdi. Önemli olan gerçek-
leĢmesi için ilgilenmek, uğraĢta bulunmak ve sonucu hakkında bilgi vermekti. 
Örneğin, çok büyük çaba göstermelerine karĢın, Bartın-Karabük karayolunun 
Safranbolu geçiĢi, yanan Hükümet Konağı’nın ortaokul olarak kullanılmak üzere 
onarımı ve Turizm Bakanlığı’nca yarı parasını ödenen vidanjörün Safranbolu’ya 
tahsisi konularında olumlu sonuç alınamasa da, kendilerine müteĢekkirdim.  
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  Adalet Partisi’nin iktidarda olduğu dönemlerde, karĢılaĢtığım sorunlarla 
Sayın Senatör ilgilendi. Siz de  anımsayacaksınız; 1980 yılında ampul bulunmu-
yor ve o sırada elektrik dağıtım hizmeti Belediyelerin görevleri arasında   oldu-
ğundan, ampulsüzlük nedeniyle, sokaklar aydınlatılamıyordu. GĠMA dıĢarıdan 
ampul ithal ediyor, ancak kapabilenin elinde kalıyordu. Haziran/1980’de Beledi-
yenin ESKO ĠĢletmesi Müdürü  olarak sizi, Sayın YÜCE’ye göndermiĢtim. Sorun 
çözülmüĢ, Safranbolu sokakları aydınlanmıĢtı. 

   Senatör  Ahmet Demir YÜCE, 23.02.1980 tarihli mektubunun son parag-
rafında Ģunları yazıyordu: “Şayet bana müsaade ederseniz (ki edeceğinizden 
eminim), bana intikal ettirdiğiniz hususları ve bu babtaki gayretlerimi, Safranbolu 
Adalet Partisi Başkanı Sayın Ünsal TUNÇÖZGÜR‟e intikal ettireceğim. Bu hu-
sustaki acil müsaade mektubunuzu bekliyorum.”  Benden müsaade almak gibi 
gösterdikleri olağanüstü nezaketin ĢaĢkınlığı içersinde hemen yanıt verdim. Mü-
saade etmemek hiç olur muydu? Gösterdikleri çabalardan dolayı, siyasal açıdan 
kiĢisel bir çıkar olacaksa, bunun Sayın YÜCE’ye ait olması hakkaniyet gereğiydi. 
Partisel bir rant söz konusu olacaksa, o da mensubu oldukları iktidardaki Adalet 
Partisi’nin  olabilirdi.  

Kamusal bir hizmeti kimin gerçekleĢtirdiği değil,  toplum yararına olması 
önemlidir. Çünkü o hizmetten hangi siyasal görüĢten olurlarsa olsun herkes ya-
rarlanacaktır. Bu anlayıĢ gereğince, iktidar partisinden bir parlamenterin, karĢı 
partiden bir Belediye BaĢkanına yardımcı olması,  Batı demokrasilerinde hep 
uygulanan, Türk demokrasisinde ise sadece özlenen bir davranıĢ olarak kaldı.  

  Sayın YÜCE’nin dile getirmeye çalıĢtığım örnek tutumu aradan 35 yıl 
geçtikten sonra bugün için bile bir istisnadır.  Bu nitelikleriyle,  yeri geldiğinde 
kendilerinden övgü, sevgi ve saygıyla söz ettiğim Sayın YÜCE’nin, anılarım ara-
sında daima çok özel bir yeri bulunmaktadır.  

  Aslında, siyasal parti ayrımı gözetmeksizin Sayın YÜCE’nin sahip olduğu 
anlayıĢı tüm politikacılar benimseyebilseydi, ülkemizin demokratik yaĢamda bu-
günkünden çok farklı yerlerde olacağını ve Türkiye’nin mevcut sorunlarından 
çoğunun çözümlenmiĢ bulunacağını söylemek de kehanet sayılmamalıdır.  

  Yeri gelmiĢken Ģu görüĢümü de paylaĢmak isterim. 2000 yılında, Sayın 
DEMĠREL’in ikinci kez CumhurbaĢkanı seçilebilmesi için, zamanın BaĢbakanı 
olarak Sayın ECEVĠT’in yoğun çaba içine girebilmesi gibi bir yakınlık, 1980 ön-
cesinde hayal bile edilemezdi. O dönemin düĢman kardeĢleri Sayın DEMĠREL ve 
Sayın ECEVĠT arasındaki buzları, 12 Eylül 1980 sonrası Gelibolu’daki Hamzakoy 
beraberliği bile eritememiĢti.   

  Aynı Ģekilde Sayın ECEVĠT’in, MHP’nin de ortak olduğu bir koalisyonda 
BaĢbakan olabileceğine inanabilmek de, 57 inci Hükümetin kurulduğu, 1999 yı-
lında ancak mümkün olabilmiĢtir. Oysa ki çok söylendiği üzere, 1991 seçimleri 
sonrasındaki DYP-SHP Koalisyon Hükümeti gibi, 1980 öncesinde kurulacak bir 
CHP-AP Hükümeti, Türkiye’nin bir çok sorununu çözebilecek; ülkede MC Hükü-
metlerinden de güç alan kutuplaĢmalar, büyük olasılıkla görülmeyecekti. 

  Ya da Sayın ECEVĠT’in 11 bağımsız milletvekiline Bakanlık vererek, 1978 
baĢında kurduğu hükümet yerine, bir baĢka çözüm olarak önerilen, CHP’nin, 15 
Milletvekili bulunan MHP ile koalisyon Hükümeti  kurması gerçekleĢebilseydi, 
herhalde 1980 öncesinin anarĢik ortamı olmayacak; 12 Eylül dönemi yaĢanma-
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yacaktı. En önemlisi de, Ankara’daki barıĢma ve yakınlaĢma yurt düzeyine yayı-
lacak;  farklı siyasal görüĢteki yurttaĢlar arasında, bir tür siyasal kan davasına 
dönüĢen ayrılıklar da sona erebilecekti. 

▬ Belediye BaĢkanı olarak, Sebati ATAMAN’la hiç mi görüĢemediniz? 

▬ Safranbolulu bir milletvekili olan  Sebati ATAMAN’la, Belediye BaĢkanı oldu-
ğum dönemde bir diyalog kuramamıĢ olmayı, Safranbolu açısından bir kayıp 
kabul ettiğimi, öncelikle belirtmeliyim. Belediye BaĢkanı olarak Sayın ATAMAN’la 
bir kez görüĢtüm; ancak, o sırada milletvekili değildi. Nasıl olduğunu anlatayım. 

   CHP Genel BaĢkanı Sayın Ġsmet ĠNÖNÜ’nün, “kuyudan adam çıkartma” 
politikası olarak bilinen giriĢimiyle, Anayasa’da yapılan değiĢiklik sonucu, 1960 
öncesinin Demokrat Parti mensuplarına, 1969 yılında  siyasi af çıkarılmıĢtı.   

  1973 Milletvekili genel seçimlerinde AP’den Zonguldak Milletvekili seçilen 
ve Maliye Bakanlığı da yapan, Çaycumalı Sadık Tekin MÜFTÜOĞLU’nun vefatı 
sonrasında  boĢalan bir milletvekilliği için, 12 Ekim 1975 tarihinde Zonguldak’ta 
milletvekili ara seçimi yapılacaktı. Bu seçimde, siyasi aftan yararlanan eski DP 
milletvekili  Sebati ATAMAN, AP’den  milletvekili adayı oldu. CHP adayı da, Zon-
guldak Baro BaĢkanlarından Avukat Burhan KARAÇELĠK’ti. 

● SEBATĠ  ATAMAN’IN ZĠYARETĠ 

  Seçimlerden bir ay kadar önce, bir sabah erkenden, “Atik” lakabıyla bili-
nen Mustafa UYARGĠL  telefonla beni aradı. Gece kendisinde konuk olan  Sebati 
ATAMAN’ın benimle görüĢmeyi arzu ettiğini ve hangi saatin uygun olabileceğini 
öğrenmesini istediğini bildirdi. “Kendileri için hangi saat uygunsa buyursunlar, 
şeref verirler” dedim. Gelecek olan sadece bir aday değil,  eski bir bakandı. 
DP’nin önde gelenlerinden, Safranbolulu çok tanınmıĢ bir politikacıydı.  

  GeliĢ yolu üzerine ve Belediye yakınına görevliler çıkardım, gelmekte 
olduğu haberi verildiğinde, aĢağıya inip  Belediye’nin  sokağa açılan dıĢ kapısı-
nın önünde  karĢıladım, beraberlerinde Mustafa UYARGĠL de vardı. Kendileriyle 
ilk kez karĢılaĢıyordum. Adaylıklarını kutladım. Espri olsun diye, zor bir konumda 
bulunduğumu bildirerek, bir Safranbolulu olarak kazanmalarını, bir CHP’li olarak 
kazanmamalarını istemek gibi bir ikilem içersinde olduğuma değindim. Ancak 
olumlu olumsuz bir tepki alamadım.  

  Hıdırlık’ta babasının mezarına ziyarete gittiğini, mezar çevresinin bakım-
sız olduğunu, etrafta ineklerin otladığını, bunlara mani olmamız gerektiğini söyle-
di. Babaları Dr.Ali Yaver ATAMAN’ın KurtuluĢ SavaĢı ve Cumhuriyet döneminde 
Safranbolu’ya çok değerli hizmetleri olduğunu, bu nedenle Mezarlığa değil de,  
Hıdırlık gibi özel bir mekana defnedildiğini bildiğimi belirttim. 

   Ancak personel yetersizliğinden her tarafı açık Mezarlık gibi Hıdırlık’ta da 
sürekli bekçi görevlendirilemediğini, zaman zaman yaptırılan genel bir temizlikle 
yetinmek zorunda kalındığını anlatmaya çalıĢtım. Çayını içmiĢti, baĢka bir Ģey 
konuĢmadan, Safranbolu sorunları hakkında bilgi de almadan, hemen ayrıldı. 

● YAKIġIKSIZ BĠR POLEMĠK; TUTARLI BĠR DEMEÇ. 

  Seçim çalıĢmalarında Sayın ATAMAN, Safranbolulu olduğunu özellikle 
vurguluyor, “Karakaşoğlu Avukat Abdi, Terzi Celal arkadaşımdır, beni onlara 
sorun” diyor, CHP’ye de sataĢmadan edemiyordu. 
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  Ben de, konuĢmalarımda kendisi 1954 ve 1957 seçimleri sonrasında, 
Demokrat Parti Zonguldak Milletvekili olmasına ve Menderes Hükümetlerinde 
Bakanlık yapmasına karĢın, daha önce 1950 seçiminde CHP adayı, eski bir 
CHP’li olarak CHP’yi suçlamasının kendisine yakıĢmadığını belirtiyordum.  

  Çoğunluk sisteminin uygulandığı 1950 
seçimlerinde,  Zonguldak Milletvekilliklerinin 
tamamını DP kazanmıĢ olmakla beraber, 
mazbatasını almadan vefat eden DP’li Maksut 
ÇĠVĠ’nin yerine, CHP’den en çok oy alan 
Sebati ATAMAN’a,  milletvekilliği mazbatasını 
il seçim kurulu vermiĢti.  Ancak bu mazbata, o 
zaman yürürlükteki yasaya göre, DP’nin büyük 
bir çoğunluğa sahip olduğu TBMM’nce  kabul 
edilmemiĢ,  CHP’li Sebati ATAMAN  milletveki-
li olamamıĢtı. 

  Bunları anımsatıyor; milletvekili ve ba-
kan olarak Safranbolu’ya bir hizmetinin olma-
ması nedeniyle, Safranboluluların Sebati 
ATAMAN’ın yerine, “ev‟in değil, el‟in iyisi” ko-
numundaki, CHP’nin adayı,  Zonguldak’ta  
Avukatlık yapan,  Bartın’lı Burhan 
KARAÇELĠK’e oy vermeleri gerektiğini söylüyordum. 

 Buna Sebati  ATAMAN, “bir zamanlar CHP‟li olsam da, yundum, yıkan-
dım, her türlü pislikten arındım, Safranbo-
lulu CHP‟lilerin pisliğini temizlemeye, Tür-
kiye‟deki deterjan fabrikalarının bir yıllık 
üretimleri bile yetmez” diyerek, hiç bekle-
nemeyecek ve kendisine yakıĢmayacak bir 
karĢılık verdi.  

  Ben de, “1960 öncesinde Koordi-
nasyon Bakanlığı yapmış, Türk politik ya-
şamında ağırlılığı olan,  deneyimli bir poli-
tikacı  nasıl böyle konuşabilir; o böyle ko-
nuşursa başkaları ne yapmaz? O‟na hiç  
yakışmayan bu çirkin sözleri reddediyoruz, 
kendine iade ediyoruz” demek zorunda 
kaldım. 

 Ancak, böylesine yakıĢıksız seçim konuĢmalarına karĢın, Sebati ATA-
MAN, Ekim/1975 ara seçimini kazanıp, Zonguldak milletvekili olduktan  sonra, 
sorumluluk sahibi bir  Devlet adamı kimliğinde, çok tutarlı ve çok doğru davranıĢ-
lar içersinde  olduğuna da değinmeliyim.  Örneğin, arĢivimde sakladığım 04 ġu-
bat 1976 tarihli “Politika” gazetesindeki özel demeci Ģöyledir:  

  “...ECEVİT komünist değildir .Onu çocukluğundan tanırım. Babası çok iyi 
dostumdu. Evlerine gider gelirdim. ECEVİT marksist olmadığını söylerken doğru-
yu ifade ediyor. ECEVİT özgürlükçü bir  sosyal demokrattır... Demokrat Parti bir 
halk hareketidir. Adı konmamış ama bir sol harekettir... Yapıdan gelen enflasyon, 

Avukat Burhan KARAÇELĠK 
Zonguldak CHP Milletvekili Adayı 
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yolsuzluklar ve bazı adaletsizliklerin sonucu hareket halkın gözünden düştü... 27 
Mayıs hareketi, 27 Mayıs günü olumlu bir hareketti. Ama 28 Mayıs günü çığırın-
dan çıktı. Eğer 27 Mayıs olmasaydı, yapılacak seçimde CHP tek başına iktidar 
olacaktı. 27 Mayıs bunu önledi. 27 Mayıs‟tan önce rahmetli Başbakana seçim 
önerdiğim zaman, „Sebati, ben de seçim istiyorum ama bu ortamda seçime gidi-
lirse kan dökülür‟ dedi...Türkiye‟de bugün bir kargaşa hazırlanmaktadır... Kanıma 
göre ECEVİT de, DEMİREL de, TÜRKEŞ de hatalıdır. Bu aşamada yapılacak tek 
şey iki büyük partinin işbirliği yapmasıdır.” 

 Türkiye’de 1976 öncesinin son çeyrek yüzyılında yaĢananları, bu kadar 
güzel ve isabetli analiz edebilen Sayın ATAMAN’ın, ara seçimlerdeki  Safranbolu 
söylemlerini, bu durumda çok iyimser bir yaklaĢımla da olsa, siyasal polemik ve 
demagoji olarak açıklamak uygun olur sanırım. 

● AYRI  PARTĠLERDEN OLANLARIN  BĠRLĠKTELĠĞĠ 

1980 öncesinde siyasal kutuplaĢmalar ve dargınlıklar, o kadar doğal ve 
olağan karĢılanmağa baĢlamıĢtı ki, bunun aksine bir görüntü ve  örneğin, farklı 
siyasal partilere mensup önde gelen kiĢilerin bir arada görülmeleri, halk tarafın-
dan çoğu kez olağanüstü bir olay gibi algılanır olmuĢtu. 

  05 Haziran 1977 seçimlerinde, Karabüklü avukat arkadaĢım  Halim KAR-
TAL, AP’den Zonguldak Senatör adayı, ben de CHP’den Zonguldak Milletvekili 
adayı olmuĢ; ikimiz de seçilememiĢtik. Bir akĢam Bağlar’daki  Demir-Çelik ĠĢçi 
Lokali’ne, MC Hükümetlerinde Sanayi Bakanı MSP’li olduğu için getirilen içki 
yasağı nedeniyle, lokanta olarak hizmete açılan, Arslanlar’daki eski Halkevi’nin 
bahçesinde Halim KARTAL’la oturmuĢ, söyleĢide bulunuyorduk.  

  Sokaktan geçen en az 15-20 kiĢinin, durup ikimizi izlediğine, birbirlerine 
bizi göstererek bir Ģeyler konuĢtuklarına tanık olmuĢtuk. Daha sonraki  günler 
Safranbolulu CHP’liler Sayın KARTAL’ın CHP’ye geçeceği,  AP’liler de benim 
AP’ye geçeceğim yorumlarında bulunmaya baĢladılar. Onlara göre böyle bir ola-
sılık olmasa,  partilerinden senatör ve milletvekili adayı olmuĢ, önde gelen bir 
AP’li ile Belediye BaĢkanlığı da yapmıĢ, önde gelen bir CHP’li bir araya gelemez-
ler; birkaç saat beraber olamazlardı.   

ĠĢte 1980’lere yaklaĢılan bir ortamda, ayrılıkları körükleyen tutum ve anla-
yıĢların topluma egemen olduğu bir dönemde, partilerin önde gelenleri  sağduyu 
sahibi olsalar bile, farklı siyasal partilerden olanların karĢılıklı iliĢkileri, ne yazık ki  
böyle yorumlanabiliyor; değindiğim beklentilere yol açabiliyordu.  

 


