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11. SÖYLEġĠ 

KAMU GÖREVĠ VE POLĠTĠKA 

 

▬ Kamu görevinde bulunanların, politik yaklaĢımlarına iliĢkin  görüĢlerinizi 
öğrenebilir miyim?   

▬ Kamu görevlileri atanmıĢ, politikacılar seçilmiĢ kiĢilerdir. Kamu görevlerinin 
çok büyük bir bölümünün,  belirli nitelikleri taĢıyan atanmıĢ kiĢilerce, hukuk kural-
larına göre yürütülmesi ana ilkedir.  

  Aynı ilke Bakanlık, Milletvekilliği, Belediye BaĢkanlığı gibi, seçilmiĢler ta-
rafından yürütülen kamu görevleri için de geçerlidir. Bu görevlerde bulunanlar, 
sadece üyesi oldukları siyasal partinin değil, tüm yurttaĢların bakanı, milletvekili 
veya belediye baĢkanı oldukları için, ayrım yapmamak ve yasaların uygulanma-
sında genellik ve eĢitlik ilkelerine bağlı kalmak durumundadır.   

  Bu  ilkeler okullardaki yurttaĢlık bilgisi derslerinde okutulur.  Hukuk fakül-
tesindeki kamu ve idare hukuku derslerinde bilimsel açıdan, çok kapsamlı biçim-
de  öğretilmeye çalıĢılır. Ancak  uygulamada, öğretilenlerle bağdaĢmayan kötü 
örneklerle karĢılaĢılır. Bu örnekleri gören vatandaĢın zihninde “aynı partiden 
isen, yasa dışı olsa da her işin görülür; değilsen, yasalara uygun istemin bile 
yerine getirilmez ya da savsaklanır” gibi bir anlayıĢın yer ettiğini,  Belediye BaĢ-
kanı olunca anladım.  

▬ Bu konuda nelerle karĢılaĢtınız, nasıl bir tavır sergilediniz? 

▬ Uygulamalarımla partici anlayıĢ ve yaklaĢımları silmeye çalıĢtım. Safranbolu 
Belediyesi’nde benim bilgim dahilindeki hiçbir konuda partizanlık kesinkes yapıl-
mamıĢtır. Birkaç örnek sıralayabilirim. 

A- PARTĠSEL YANDAġLIK AYRICALIK SAĞLAMAZ 

► Odama gelen tanımadığım bir kiĢi, “Reis Bey, senin mühendisten şika-
yetçiyim” diye söze baĢladı. “Hayrola, nedir şikayetiniz” dediğimde, bahçesine, 
yeĢil alan olduğu için inĢaat  ruhsat verilmediğini bildirdi.  

Kendisine mühendisin haklı olduğunu, yeĢil alana inĢaat yapılamayacağı-
nı söyleyince, “Reis Bey, ben senin partindenim, seçimde sana şu kadar oy ver-
dirdim” dedi. Oylarına teĢekkür ettiğimi, ancak bana oy verirse, ne isterse yapa-
cağım vaadinde bulunmadığımı anlattım. Israr edince, daha fazla dinlemedim. 

Ancak iĢ orada bitmedi, birkaç gün geçince önce partimin ilçe baĢkanı, 
ardından aynı kiĢi ile aynı iĢyerinde birlikte çalıĢan bir belediye meclis üyesi gel-
di; daha sonra Ankara’dan bir milletvekili telefon etti. Hepsi de soruna bir çözüm 
bulunmasını istiyorlardı. Yasalara uygun bir çözümü olsa zaten uygulanırdı, yasa 
dıĢı bir uygulama ise, asla yapılamazdı.  

  ► Belediye BaĢkanlığımın ilk aylarında, bir gün Demirbank Müdürü, 
Mehmet MEMĠġOĞLU telefon etti “Müsait iseniz, İhsan YENİGÜN’le beraber 
yanınıza geleceğiz” dedi. Beklediğimi söyledim, hemen geldiler. Kahvelerimizi 
içerken, Sayın MEMĠġOĞLU (Kadı Mehmet Ağabey) konuĢmaya baĢladı, Ġhsan 
Beyin Belediye ile ilgili  bir istemini bana danıĢmaya geldiklerini söyledi.  
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  Anlatılanlar, bana kadar intikali gerekli bir iĢ değildi; “Belediye ilgililerine 
başvurdunuz da yapmadılar mı?” diye sorunca, “Biliyorsunuz İhsan YENİGÜN, 
Kır At’çıdır. (Halk, eski Demokrat Partililere, “Demir kır at”çı derdi) Bir talimatınız olmazsa 
yapmazlar; önce sizinle konuşalım diye düşünmüş” yanıtını aldım ve   ĢaĢırdım.  

  Hemen bir kağıt çıkardım,  istemini içeren 
bir dilekçe yazdım, Ġhsan YENĠGÜN’e imzalattım. 
Gereği için ilgililere havale ettim.  

  O sırada, Safranbolu Ticaret ve Sanayi 
Odası BaĢkanı olan Sayın  YENĠGÜN’ün bile, 
Belediye BaĢkanının partisinden olmadığı için 
iĢinin görülmeyeceği zehabına kapılmıĢ olmasın-
dan çok etkilenmiĢtim.  

  Benim açımdan böylesine haksız ve çirkin 
saplantılar, herkesin zihninden en kısa zamanda 
silinmeliydi. Safranbolu Belediyesi’nde, BaĢkanın 
partisinden olmayanların dıĢlanması; aynı parti-
den olanların yasa dıĢı istemlerinin karĢılanması 
asla söz konusu olamazdı. 

 ► Yeni Belediye BaĢkanı olduğum sıralarda, bir Belediye Meclis Üyesi 
arkadaĢım geldi; Ziraat Bankası Müdürüne götürmemi, Belediye Meclisi üyesi 
olarak tanıtmamı ve kendisine kredi vermesini sağlamamı istedi.  

  ArkadaĢıma tarımla iĢtigal etmemesi nedeniyle tarımsal kredi alamayaca-
ğını, ticari kredi almak isterse,  kendisine kefil olamayacağımı söylesem de ikna 
edemiyordum. GeçmiĢ yıllarda, zamanın siyasal kimlikli yetkililerinin, doğru veya 
yanlıĢ, bankadan kredi almalarında aracı olduğu kiĢilerin isimlerini sayıyor; ken-
disi için de benim, o yetkililer gibi davranmamda ısrar ediyordu. Ne söylesem 
kabul etmiyordu ve bırakıp gitmiyor, oturuyordu. Benim ise, BaĢkanlık odasını 
terkedip, çıkmaktan baĢka çarem kalmıyordu. 

► Benim partimden bir baĢka Belediye Meclisi üyesinin yakını, Beledi-
ye’den bir inĢaat ihalesi almıĢtı, bir türlü iĢe baĢlamıyordu. BaĢlar gibi görünüp, 
oyalıyordu. ĠĢçi çalıĢtırmıyor, bir iki gün, iki çocuğunu çalıĢtırıp bırakıyordu. Za-
man geçip, devamlı ikazlar ve hatta ricalar sonuç vermeyince, Ģartname uyarınca 
verilmiĢ olan 18.000 lira dolayındaki Demirbank’ın teminat mektubu, sözleĢme 
gereğince nakde dönüĢtürülerek Belediyeye irat kaydedildi.  

Bunun üzerine aynı Belediye Meclis üyesi, tepki gösteriyor; Belediye 
BaĢkanı bunu nasıl yapar diyor; Belediye Meclis toplantılarında, parti grubunun 
bağlayıcı kararlarına karĢın, sorun yaratmaktan çekinmiyordu.  

► Ailece çok köklü bir CHP üyesinin  oğlu, Belediye’nin açacağı bir iha-
leye katılmak istiyor, ancak BaĢkanlıkça hazırlanan Ģartnamedeki koĢulları taĢı-
mıyordu. ġartnamenin ve ihalenin görüĢüleceği Belediye Meclisi toplantısına, 
Sayın CHP üyesi, yanında partili  arkadaĢları olduğu halde geldi, dinleyici sırala-
rına oturdu. Ancak beklediği olmadı, BaĢkanlık önerisi aynen kabul edildi ve oğlu 
ihaleye katılamadı. Ġhale sonrası, bir gün parti binası önünde karĢılaĢtığımızda, 

Ġhsan YENĠGÜN 
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seçimlerdeki rakibim, AP’li  adaya göndermede bulunarak, “Sana oy vereceğime, 
elim kırılsaydı da, Bakkal Ali’nin oğluna oy verseydim” diye bağırabiliyordu.  

▬ Partililerin, sizden en çok hangi konuda istemleri oluyordu? 

▬ Bugün olduğu gibi 40 yıl önce de iĢsizlik en büyük sorundu. Gençlerin bir iĢe 
yerleĢtirilmesi için  sadece Devletin yetkili mercileri değil, yerel yöneticiler de  
siyasal baskı altındaydılar. 

  ĠĢsizlik sorununu çözmenin Belediyenin değil, Devletin ödevi olduğunu; 
hizmet üretmekle yükümlü Belediyenin, “adama iş değil, işe adam” ilkesini uygu-
laması gerektiğini, yeni personele gereksinimi bulunduğunda ise, mutlaka sınav 
yapılmasının yasa gereği olduğunu anlatsam da, dinletemiyordum. ġu ilginç 
olaylarla karĢılaĢtım. 

B- SINAV KAZANDIRILMAZ; KAZANILIR ! 

  ► Ağustos/1976’da yapılan CHP Safranbolu Ġlçe Kongresi’nde, baĢkan 
adayı ve partinin eski Ġlçe BaĢkanı, partilileri iĢe almadığım ve “sınav yapıyorum, 
kazananları alıyorum” dediğim için beni delegelere Ģikayet ediyor; partililere hoĢ 
görünmek için, “sınav kazanılmaz, kazandırılır” biçiminde talihsiz demeçlerde de 
bulunabiliyordu. Ancak, buna karĢın delegelerin sağduyusuyla, beni suçlayan 
aday değil, benim  desteklediğim aday Ġlçe   BaĢkanı seçiliyordu. 

  Oysa o sırada herkes,  Karabük Demir-Çelik Fabrikalarına, sadece koa-
lisyon ortağı olan, aĢırı sağdaki bir siyasal partinin yandaĢlarının iĢe alındıkların-
dan ve fabrikaya girmek isteyen gençlerin o partiye üye olabilmek için çırpındık-
larından yakınıyordu. Bilgi, beceri, deneyim aranmıyor, “yeter ki benden olsun; 
isterse çamurdan olsun” anlayıĢıyla hareket olunuyordu. Partizanlıktan sürekli 
yakınan bir parti olarak CHP, nasıl olur da partizanlık yapardı? 

  ► Cumartesi günleri genellikle Kazdağlıoğlu meydanındaki, halen ÇarĢı 
Karakolu olan  parti binasına giderdim. Bir gidiĢimde içerde çok sayıda genç var-
dı; bir partili arkadaĢ beni görünce, Kazdağlıoğlu meydanına bakarak, “bu mey-
danı açmak marifet değil, burayı açacağına, şu işsiz gençleri işe alıp, harcadığın 
parayı onlara versen daha iyi olurdu” diyerek bana çıkıĢmaktan çekinmemiĢti.  

  Kendilerini Ģu bakımdan haklı görüyorlardı. Çok uzun yıllardır ülke iktida-
rında da, belde iktidarında da baĢka partiler vardı; hep  yandaĢlarını korumuĢlar-
dı. Kendi partilerinden olan yetkililer de öyle yapmalıydılar, ben de öyle yapma-
lıydım. Oysa, bir Mecelle kuralı olarak, “kötü misal,  emsal olamaz”dı; yapmadım, 
yapamazdım. Yapmadığım için bana mutluluk veren olaylarla karĢılaĢtım. Bun-
lardan ikisine değinmeden geçemeyeceğim. 

 ► Zabıta memurluğu sınav sonuçlarının açıklanmasından bir gün sonra, 
GümüĢ semtinden “İtfaiyeci Ömer” olarak tanınan Ömer  ERTEN, erkenden  ya-
nıma geldi. Oğlunun Zabıta memurluğu sınavına baĢvurduğunu duyanların, “oğ-
lun boşuna bu sınava girmesin, sen Adalet Partilisin, nasıl olsa almazlar” deme-
leri üzerine, “Belediye Başkanı kanun adamıdır, kazanırsa işe alır” dediğini  an-
latmıĢtı. Sınavı kazanan oğlunun iĢe alınmasıyla, haklı çıkmanın sevincini yaĢı-
yordu;  çok duygulanmıĢtım. 
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►Bir baĢka sınavın sonuçlarını bildiren duyuruyu okuduğunda yanıma 
gelen sınıf arkadaĢım, Safranbolu Lisesi Müdürü Rifat CAYMAZ’ın, “sınavı Mü-
nevver KAVURMACI birincilikle kazanmış; bu sonuç yaptığınız sınavın dürüst ve 
adil olduğunun göstergesidir. Çünkü bu kız lisemizin en başarılı öğrencisidir. 
Olanaksızlıklar nedeniyle yüksek öğrenime gidemedi” demiĢti. Unutamadığım ve 
sevinç duyduğum anılarımdan biri de budur.  

  ġu gerçeği yeri gelmiĢken vurgulamak isterim: Kamu kurumlarına sınavla 
personel alımı, tarafsız bir komisyonun sınav sonuçlarını değerlendirmesi, aslın-
da hem politikacılar ve hem de kamu görevlileri için en uygun yöntemdir.  

  Bu yöntemi kullanmayarak, bugün olduğu gibi taĢeron kanalıyla, kamu 
kurumlarında hem beden iĢçisi, hem büro  personeli çalıĢtırmak, partizanlığın 
sürdürülmesinden yarar umulmakta devam olunduğunun göstergesidir.  

C- KAMU GÖREVLĠLERĠ ÜZERĠNDEN SEÇĠM YATIRIMI 

Halen çok daha yoğun olarak uygulandığı gibi, 1970’li yıllarda da, kamu 
kurumları üst yönetim kadrolarından biri boĢaldığında,  iktidardaki partiye yakın  
kiĢilerden birinin o kadroya atanması istenirdi. Ancak partililer arasında kimin 
atanacağı konusunda  tartıĢmalar olur, bir isim üzerinde bir türlü  birleĢilemezdi.  

  ► Genellikle Safranbolu’da ve hele Karabük’te bu tartıĢmaların hep dı-
Ģında kalmaya çalıĢtım.  Ancak, Demir Çelik ĠĢletmelerinin bir üst düzey yönetici-
liğine, Safranbolulu bir okul arkadaĢımın atanmasını, bir grup partili gibi çok isti-
yordum. BaĢarılı olundu; mahalle arkadaĢım, bir baĢka Safranbolulunun  görev-
den alınmamasında ise, baĢarılı olamadım. 

 ► Parti içi çekiĢmelerde de, ileriye dönük hesaplar önemli bir etken olu-
yordu. Çok eski bir CHP’li,  oğlunun kayınbiraderini, Safranbolu’daki bir kamu 
kuruluĢunun baĢına getirmek istiyordu. Belediye BaĢkanı olarak benden yardım 
istedi; kabul etmeyince, konuyu bir milletvekiline  götürdü. 

   Milletvekili Safranbolu’da benimle konuĢtu; kendisine, o kamu kuruluĢu-
nun halen baĢında bulunan kiĢinin, herkesin takdirini kazanmıĢ, dürüst, çalıĢkan 
ve çok baĢarılı bir memur olduğunu, çok yararlı hizmetleri bulunduğunu anlattım. 
Üstelik üniversite mezunuydu, yerine getirilmek istenilen ise, orta öğrenimliydi.  

 Benim bu objektif görüĢlerime karĢın, tipik bir partizanlık sergilenerek, 
istek yerine getirildi. Gelecek seçimlerde milletvekili aday adayı veya adayı ola-
rak, o memurun beni destekleyebileceği olasılığından korkulduğunu öğrendim. 

   Oysa o memurla  ne  yakın bir iliĢkim vardı ve ne de kendisi,  görevini 
politikaya alet edecek bir kiĢiydi. YanlıĢ ve haksız bir yoruma kurban gitti. 

▬ Politikacıların ya da partililerin partizan tutumları önlenebilir mi? 

▬ Ġstenirse hiç kuĢkusuz önlenebilir. Politik çıkarlar bir tarafa bırakılır, toplumsal 
çıkarlar, eĢitlik ve adalet duyguları öne alınırsa partizanlık son bulur. 

 Ancak,  bu konuda sadece siyasal partiler veya partililer suçlanmamalı;  
kendi gelecekleri için bir partiye dayanmaktan yarar uman memurların kusurlu 
davranıĢları da göz ardı edilmemelidir. 
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D- PARTĠZANLIĞIN TEK SORUMLUSU, PARTĠLĠLER DEĞĠLDĠR? 

Ġnsanların kendi ayakları üstünde durmasının önemini anlatan,  “ağaca 
yaslanma kurur, insana dayanma ölür” atasözünü kimi kamu görevlileri kulak 
arkası ederler. Yaslandıkları siyasal parti iktidardan düĢünce, kimi zamanlar, 
çoluk çocuklarıyla periĢan olurlar. Buna karĢın,  bir siyasal parti  ile iliĢki kuranla-
ra sağlanan olanakları görenler de, böyle bir iliĢkinin yollarını aramaktan geri 
durmazlar. Dolayısıyla kamudaki partizanlığın tek sorumlusu partiler ve partililer 
değildir. ĠĢte bir kaç ilginç örnek: 

► Bir gün Demir Çelik Fabrikaları’nda çalıĢan tanımadığım bir genç ya-
nıma geldi. ĠĢyerindeki bir sorununun çözümü için gittiği amirinin kendisine “sen 
Safranbolulusun, Belediye Başkanı’ndan bana bir kart getir, işini yapayım” dedi-
ğini söyleyerek, kartımı rica etti. CHP’nin iktidar olduğu bir dönem olduğu için, 
amir, her nasılsa benim kartımdan yararlanmayı düĢünüyor olmalıydı. Belki de 
gelen kiĢi, bu yolla amirinin kendisinin yararına bir iĢlem yapmasını sağlamayı 
planlıyor olabilirdi. Gelen kiĢiye amirini tanımadığımı, tanımadığım kiĢiye kart 
yazamayacağımı söyledim. Ġlaveten, “senin sorununu çözmek madem amirinin 
elinde, kart getirmedin diye gereğini yapmıyorsa, kendisine bu durumu üst yöne-
ticilere benim bildireceğimi söyle” dedim. Sonuç ne oldu, bilmiyorum. 

  ► Yine CHP’nin iktidarda olduğu yıllardı; Safranbolu’da Kaymakamlığa 
bağlı daire müdürlerinden biri, bir sorununun çözümü için Ankara’ya gideceğini 
söyleyerek, Zonguldak Milletvekillerinden birine iletmek üzere kartımı rica etti. 

   Milletvekiline ulaĢabilmekte  kolaylık sağlayabileceğini ve milletvekilinin 
kendisiyle daha yakından ilgilenebileceğini düĢünerek, üzerine ilgiliyi tanıtan bir  
iki cümle yazıp, kartımı verdim.  Bir süre sonra bir görüĢmemizde, Ġlçe Kayma-
kamı söz konusu müdürün, kendisine benim verdiğim kartı gösterdiğinden bah-
setti. ġaĢırdım, “o kart sizinle ilgili değil, niçin size gösterdi” sorumu,  Kaymakam, 
“hiç anlayamadım” diye yanıtladı. Aslında anlamıĢtı; anlayamadım dedi. 

   Kaymakama karĢı müdür, iktidar partisi yanlısı olduğunu kanıtlarsa,  ya-
rarları olabileceğini sanıyordu. Müdürün  kartımı, bu amaçla istediği anlaĢılıyor-
du. Bu gerçeği müdürün yüzüne vurduğumda,  utanmadı; yüzü  kızarmadı. 

► Ġlçe Kaymakamı kim olursa olsun, bir görüĢmem gerektiğinde, randevu 
almadan gitmemeyi ilke edinmiĢtim. GörüĢmek için gidiĢlerimde,  bir Sayın Kay-
makamın masasında sürekli “Cumhuriyet” gazetesi görür; CHP’nin ağırlıkta ol-
duğu Hükümet görev baĢında olduğu için, bana karĢı CHP’li gibi görünmek iste-
diğini anlar, kendisine hiç yakıĢtıramazdım. Meğer görüĢmek için randevu talep 
ettiğimde, ben gelmeden Ģoförünü gönderip, Memurlar Kulübü’nden Cumhuriyet 
Gazetesini getirtir; ayrılınca geri gönderirmiĢ. 

► Aynı Kaymakamın, bir zamanlar çok yakınında bulunan, sürekli bera-
ber oldukları bir daire amiriyle iliĢkileri her nedense bozulmuĢtu.  Bana, o kiĢinin 
aleyhimde bulunduğunu ve bir sonraki seçimlerde Belediye BaĢkanlığına aday 
olacağını söylemesine ĢaĢırdım. Mademki o kiĢi bana rakip olmaya hazırlanıyor-
du, Sayın Kaymakamın, onun bir an önce Safranbolu’dan, baĢka yere nakli için 
çaba göstereceğimi düĢündüğünü anladım. Hiç oralı olmadım, aday olursa 
memnun olacağımı söyledim; bu kez ĢaĢıran Kaymakam oldu. 
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► Halen  üzerinde PTT ve Telekom Müdürlüklerinin bulunduğu Belediye 
arsası, 1970’li yılların ikinci yarısında m2’si 50 lira gibi çok düĢük bedelle, Beledi-
ye Meclis kararıyla PTT Ġdaresine satıldı. Böylece Safranbolu’nun bir an önce 
otomatik telefona kavuĢması amaçlandı.  

 PTT Ġdaresi’nin, hizmet binası inĢaatına baĢlanmasından kısa bir süre 
sonra,  Belediye Fen ĠĢleri Müdürü olan Mühendis arkadaĢım yanıma geldi. PTT 
inĢaatının müteahhidinin kendisinden, inĢaattan çıkan hafriyat toprağını, Mezba-
hanın altında, Karabük asfaltının kenarında, kayanın yamacındaki derin çukura 
döktüğü halde, Kastamonu yolundaki Çullukavak mevkiine döktüğüne iliĢkin bir 
belge istediğini, ne yapması gerektiğini sordu.  

  Bu bana sorulmamalıydı, müteahhit toprağı inĢaattan nihayet 2 Km uzak-
lığa döküyor, PTT’den 15-20 Km uzağa dökmüĢ gibi nakliye  parası almak isti-
yordu. Belediye bu yolsuzluğa alet mi olacaktı? Buna göz yumulur  muydu? 

Aradan bir hafta kadar bir zaman geçmiĢti ki,  PTT inĢaatının müteahhidi 
olduğunu söyleyen bir kiĢinin benimle görüĢmek istediğini bildirdiler, içeri girdi; 
cebinden bir zarf çıkarıp verdi. Zarfın üzerinde Altıok amblemi vardı, Ankara’nın 
merkez ilçelerinden birinin,  CHP Ġlçe BaĢkanlığı’ndan gönderiliyordu. 

 Ġçindeki yazıda, mektubu getirenin ilçe örgütlerinin üyesi olduğu bildirili-
yor; Belediye ile olan sorununun çözümünde yardımım isteniyordu. Mektubu geti-
ren, gönderenlere ne dedi, nasıl bir sorunundan bahsetti bilemezdim. 

Tepem attı, “senin Belediye ile ne sorunun var, yapacağın yolsuzluğa kılıf 
hazırlamamı mı  istiyorsun, sen beni ne sanıyorsun” dedim; kapıyı gösterip, 
adamı kovdum. Safranbolu, Haziran/1980’de Kdz.Ereğlisi ve Karabük’ten sonra 
Zonguldak Ġl’inde otomatik telefona kavuĢan ilk ilçe merkezi oldu. 

  5-6 yıl sonra benim bilgime baĢvuran bir PTT MüfettiĢinden öğrendiğime 
göre, söz konusu  müteahhit, Belediye’den istediği belgeyi alamayınca, benzer 
belgeyi, inĢaatın PTT personeli kontrol mühendisine imzalatmıĢ ve istihkak ra-
porlarına ekleyerek, PTT’den hak etmediği paraları almıĢ.  

  Belediye olarak, bizden kaynaklanmayan nedenlerle engelleyemesek de, 
bu yolsuzluk daha sonra ortaya çıkarılınca MüfettiĢlerce, “yanlış hesap  tekrar 
Bağdat’tan döndürülmüş.” 
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