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13. SÖYLEġĠ 

YENĠ BELEDĠYE BAġKANI’NDAN 

 YENĠ UYGULAMALAR - FARKLI YAKLAġIMLAR 

 

▬ Yeni Belediye BaĢkanı olarak, Belediyede nasıl bir yönetim anlayıĢını 
yerleĢtirmek istiyordunuz; bunun için öncelikle neler yaptınız? 

▬ Yeni  Belediye  BaĢkanı olarak, Safranbolu‟da yeni bir görev ve hizmet anlayı-
Ģını, öncelikle Belediye personeline benimsetmeliydim. Memur ve iĢçilerin  ta-
mamına yakın çok büyük kısmı Safranbolulu olsa da, kendilerini nitelikleriyle ya-
kından tanımıyordum; onlar da beni yeterince tanımazlardı. Bundan dolayı, baĢ-
langıçta bana karĢı çok  çekingen davrandılar. 

  Sayıları çok az olan memurların lise mezunu olan bir kaçı dıĢında, çoğu 
ilkokul mezunuydu; ortaokul mezunu da çok azdı. Ama kısa zamanda anladım ki, 
hepsi de görev bilinci içindeydiler. Yeter ki kendilerine yön ve yol gösterilsin. Bu-
nu Belediye BaĢkanı yapmalıydı; “at sahibine göre kişnerdi”. 

A- SÜREKLĠ DENETĠM 

   Eski bir müfettiĢ olarak tüm Belediye hizmetlerini sürekli denetlemek isti-
yor, hizmette aksama ve görevde savsaklama olmamasını sağlamaya çalıĢıyor-
dum. Belediye BaĢkanı olduktan kısa bir süre sonra, ne iĢle meĢgul olduklarını 
görmek için,  memurların bir arada çalıĢtıkları odaya girdim. 

   Masasının üzerinde cevaplandırılması, bana göre gecikmiĢ bir dilekçe 
gördüğüm bir memura çıkıĢtım. Genç bir arkadaĢtı, kendini savunamadı; en kı-
demlileri Tahakkuk Memuru Abdullah ADEM araya girdi. Gecikmenin nedenlerini 
açıklamaya çalıĢtı; kırmamak için  tatmin olmuĢ göründüm.  

  Bu müdahalem, Belediye BaĢkanlığım döneminde, hiçbir  yazıĢmanın 
geciktirilmemesinin, her vatandaĢın baĢvurusunun zamanında yanıtlanmasının 
ve “bugün git, yarın gel” uygulaması olmamasının baĢlangıcını oluĢturdu. 

B- ĠLGĠNÇ BĠR TASARRUF YÖNTEMĠ 

 Yılların Belediye BaĢkatibi  Hulusi ZEREN emekli olduktan sonra, yerine 
atama yapılmamıĢtı. Safranbolu Özel Ġdare memurlarından Mehmet Ali 
TERZĠAHMETOĞLU‟nun bu görev için istemi olduğunu duyunca,  kendisini çağı-
rıp konuĢtum; Eylül/1974 baĢında hemen atamasını gerçekleĢtirdim.  

  Kısa bir süre içinde, çok da isabet ettiğimi anladım. Belediye dürüst, ça-
lıĢkan, güvenilir bir memur kazanmıĢtı. Belediye BaĢkanlığım döneminde kendi-
sinden kaynaklanan bir sorun olmadı; hiç kimse de onunla ilgili bir Ģikayette bu-
lunmadı. Ancak, bir gün Ģu ilginç yakınmayla karĢılaĢtım:  

  Belediye Meclis Üyesi  Erdem AYEN, diğer üye arkadaĢlarla birlikte oldu-
ğumuz bir sırada, içerisine Belediye Meclisi toplantı çağrısının konulduğu bir zar-
fı, cebinden çıkararak, “Belediyenin çok parası olmadığını biliyoruz Sayın Baş-
kan, parasını biz verelim, yeni zarf alınsın; daha önce kullanılmış zarflar ters çev-
rilerek, içersine duyurularınız konulup bize gönderilmesin” dedi. 
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 Önce ne demek istediğini anlamadım, incelediğimde, içindeki bir yazıyla 
Belediyeye gönderilen ve üzerinde Belediye BaĢkanlığı yazan bir zarf ters yüz 
edilmiĢ; zarfın eskiden tersi olan yeni yüzüne Sayın Erdem AYEN yazılıp gönde-
rilmek suretiyle, aynı zarf iki kez kullanılmıĢ. Böyle bir uygulamadan ilk kez ha-
berdar oluyordum. 

  Belediyenin çok parası olmasa da, bir zarf, o zamanın parasıyla nihayet 
birkaç kuruĢtu. Ertesi gün BaĢkatip  Mehmet Ali TERZĠAHMETOĞLU‟na niçin 
böyle yapıldığını sordum. “Gelen evrakın zarfını yırtmadan özenle açıyorum, 
odacı  arkadaş, onları ters yüz ediyor, yeniden kullanıyoruz. Geçen bayram size 
gelen kartların zarflarını da bu amaçla istemiştim” dedi. 

   Bu, kamu harcamalarında savurganlık karĢısında tasarruflu davranmaya 
ilginç bir örnekti. Ancak, yaygın ve benimsenmiĢ bir uygulama olmadığı için, böy-
le bir zarfın gönderildiği kiĢi, kendisine değer ve önem verilmediği gibi yanlıĢ bir 
kanıya sahip olabilirdi.  Sayın TERZĠAHMETOĞLU‟na bunları anlattım; tasarruf 
anlayıĢının kutlamaya değer olduğunu da özellikle vurguladım. 

C- BORÇSUZ BĠR BELEDĠYE YÖNETĠMĠ 

  Belediye BaĢkanı olarak en fazla duyarlılık gösterdiğim konu, Belediye 
hesaplarında gelir-gider dengesinin bozulmamasıydı. Ayak, yorgana göre uza-
tılmalıydı. Her gün Belediye Saymanı Ġzzet ÇUBUKCU‟dan, Belediyenin T.C. 
Ziraat Bankası‟ndaki hesap bakiyelerini bana getirmesini isterdim. Sayın 
ÇUBUKCU, görevine bağlı, sakin mizaçlı, saygılı, bir genç arkadaĢtı. AkĢama 
yakın, bir kağıda, o güne ait banka nakit mevcudunu yazmıĢ olarak gelirdi.  

  Gelecek günlerde yapılması zaruri ödemeleri ve toplanacak gelirleri göz 
önüne alarak, nakit giriĢ çıkıĢı programlanarak, tüm Belediye personeline aylıkla-
rının, bir gün bile geçirilmeden ödenmesi ilke edinildi. 

   Ne gelir vergisi stopajlarından dolayı Maliye‟ye ve ne de sosyal güvenlik 
kesintileri nedeniyle T.C.Emekli Sandığı ile SSK‟ya borçlu kalınmadı.  Beledi-
ye‟ye mal ve hizmet satanlar da, paralarını  beklemeden aldılar. Bir çok Beledi-
ye‟nin aksine, Türkiye Elektrik Kurumu‟na (TEK) da hiç borçlanılmadı.  

  Ancak, zaman zaman Belediyelerin  kamu kurumlarına ve TEK‟e olan 
borçları, çıkarılan özel kanunlarla silindiğinde, “keşke biz de ödemeseydik” diye 
hayıflanmamak elde değildi. 1978 Mali Yılı Bütçe Kanunu tasarısına böyle bir 
hüküm konulduğu öğrenilince, TEK‟e olan elektrik enerjisi borcu ödenmeyerek, 
böyle bir olanaktan bir kez yararlanıldı. Bu, zamanında ödemeyenleri, “aferin iyi 
yaptınız” denilerek, ödüllendirmekten farksızdı. Ödemelerini zamanında yapanlar 
açısından da haksız düzenlemelerdi. Bir hukuk devletinde olmaması gereken, 
eĢitsizlik yaratan uygulamalardı. 

D- ELEKTRĠK ġEBEKESĠ TÜMÜYLE YENĠLENĠYOR 

   1970‟li yıllarda su ve kanalizasyon gibi alt yapı hizmetlerinin dıĢında, 
elektrik dağıtımı da Belediyelerin görevleri arasındaydı. Kamuya ait iktisadi ku-
rumların yanı sıra, temizlik ve Ģehir içi yolcu taĢımacılığı gibi hizmetlerin özelleĢti-
rilmesi henüz söz konusu değildi. Elektrik dağıtımı da yerel bir hizmetti; diğer 
yerel belde hizmetleri gibi Belediyelerce yürütülürdü.  
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Zonguldak UyanıĢ Gazetesi  (22.01.1979) 

Safranbolu elektrik Ģebekesinin çok acele yenilenmeye gereksinimi vardı. 
Kent geniĢlemiĢ; kalabalıklaĢmıĢtı. Yeni yerleĢimlerle nüfus, sürekli artmaktaydı.  
Ayrıca evlerdeki beyaz eĢya denilen elektrikli araç ve gereçlerin sayısının ve 
güçlerinin artması da,  elektrik tüketimini çok yükseltiyordu. 

Artan tüketim nedeniyle trafolar yetersiz kalıyor, tüketilen enerjiyi taĢıya-
mayan iletim hatları sık sık kopuyordu. Elektrikçi Osman Usta ve arkadaĢları 
yoğun uğraĢ içersinde olsalar da, arızalarla baĢ edilemiyordu. 

  Ġller Bankası nezdinde, elektrik Ģebekesinin yenilenmesine iliĢkin olarak 
yapılan giriĢimlerden, gecikilerek de olsa olumlu sonuç alındı. Banka önce yeni-
leme ve geniĢleme projesini ihaleye çıkarttı; Karıt Köyünden Elektrik Yük.Müh. 
Bilal AYTEN‟in ihaleyi kazanması bir Ģanstı.   

Safranbolu‟nun çok uzun süre gereksinimini karĢılayacak bir proje hazır-
landı;  projede kente çok sayıda trafo yerleĢtirilmesi ve iletim hatlarının tamamen 
yenilenmesi öngörüldü. Ancak, Devlet Planlama TeĢkilatı‟nca yatırım programına 
aldırılmasına ve Ġller Bankası‟nca da 1979 yılında, 114 Milyon lira keĢif bedeli 
üzerinden iki kez ihaleye çıkılmasına rağmen, birim fiyatlarının düĢüklüğü nede-
niyle talipli bulunamadığı için, projenin uygulamasına geçilemedi.  

    1980 yılı, yeni birim fiyatlarıyla yeniden ihaleye çıkılması için çok çaba 
gösterildi. Bu konuda yardımcı olan Ġller Bankası Yönetim Kurulu üyesi,  Zongul-
dak eski CHP Milletvekili Hüseyin BAYTÜRK, yeni ihalenin 12 Eylül 1980 günü 
yapılacağını telefonla bildirmiĢti. 

   Ġlginç rastlandı o gün Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu ve göre-
vim son buldu. Yeni ihale birkaç ay sonra yapılarak, bugünkü elektrik Ģebekesine 
kavuĢuldu. Ancak iki yıl sonra, elektrik hizmetleri Belediye‟den alındı; ilgili perso-
nelle birlikte  TEK‟e devredildi. 

Zonguldak - UyanıĢ Gazetesi – 22.01.1979 

Elektrikçi 
Osman Usta (GÜLAY) 
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   Satın aldıkları enerji bedelini TEK‟e ödememeleri gerekçe gösteri-
lerek, 1982 yılında özel bir kanunla,  Belediyelerden elektrik dağıtım hizmetinin 
alınması doğru bir uygulama değildi. Bir hukuk düzeninde, bir kamu kurumunun, 
diğer kamu kurumuna olan borcunu ödememesi, buna gerekçe olmamalıydı. 
Ödememenin asıl nedeni siyasal yaklaĢımlar ve kayırmalardı. 

                    Belediye Hizmet Birimlerinin çalıĢkan ve özverili amirlerinden 3’ü 

Elektrikçi Osman (GÜLAY) Usta     Sucu Hasan ÇAVDAR  Usta        BaĢĢoför Mustafa ERGÜN 

E- HER SEMTE SU VE ELEKTRĠK 

  Belediye BaĢkanı olduğum dönemde, Safranbolu‟da Belediye hizmetleri-
nin tümünden yararlanamayan semtler olduğu gibi, elektrik ve suyu olmayan 
Kayarlı ve A.Tokatlı Mahallesi gibi yerleĢim yerleri de vardı.  

  Eskiden “Öte Bağlar” denilen bugünkü “Bağlar”ın dıĢında, yaz aylarında 
kimi Safranbolulular da Kirkille ve Kayarlı Bağları‟na  taĢınırlar, oralarda da yazlık 
evler bulunurdu. Kirkille‟de arklardan akıtılan sulama suyu vardı; içme suyu Ģe-
bekesi yoktu. Ġller Bankası, Kirkille su Ģebekesi için çıktığı ihalede  yüklenici bu-
lamayınca, Belediye olarak iĢ üstlenildi ve kaynaktan itibaren su borusu döĢene-
rek, evlere su bağlantısı sağlandı. Karamançukuru semti de dahil, Kirkille 1975 
yılında temiz suya kavuĢturuldu. 

   Kayarlı‟da ise, Akçasu deresinin yatağında “Koç suyu” denilen bir kaynak 
vardı. Yaz aylarında dere kuruduğu için, buradan güğüm ve testilerle evlere içme 
suyu taĢınır, ayrıca  Kayarlı bahçeleri de bu kaynaktan, arklarla getirilen suyla 
sulanırdı. Eski yıllarda Kayarlı‟da kıĢları oturulmadığı için, sonbahar yağmurlarıy-
la birlikte Akçasu deresi‟nden akan su, Koç suyu denilen kaynak suyuna karıĢsa 
da önemli değildi; zira mevsim itibariyle kimsenin oturmadığı kıĢ aylarında Kayar-
lı‟da içme suyu ihtiyacı olmazdı.       

  Oysa 1960‟lı yılların ortalarında, Kayarlı yazlık bir yerleĢim yeri olmaktan 
çıkmıĢ,   evlerin hemen tamamı sahip değiĢtirmiĢti. Buradaki evleri satınalan yeni 
hemĢehriler, Kayarlı‟da yaz kıĢ, devamlı oturmaya baĢlamıĢlardı. Üstelik, Kirkille 
ve Karamançukuru‟nun da, artık devamlı oturulan yerler olması ve  buralardaki 
evlerin atık sularının Akçasu deresine akıtılması, bu derenin yatağındaki kaynak-
tan çıkan Koç suyunu da kirletmiĢti.  

  Kayarlı‟ya içme suyu sağlamak için, ilk akla gelen Kirkille suyundan yarar-
lanmaktı. Kirkille‟nin üst kısmındaki kaynaktan çıkan suyun debisi, hem evlerde 

Alpay  TOKER 
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içme suyu olarak kullanmaya ve hem de arklardan akıtılarak, bahçeleri sulamaya 
yetiyordu. Kirkille‟nin hemen altında, dere kıyısındaki Karamançukuru‟na yapılan 
çeĢme gibi, Kayarlı‟da da cami yanına yapılacak bir çeĢmeye, iki parmaklık bir 
boruyla aynı sudan alınabilirdi. Ancak bu çözüm tarzına Kirkille sakinlerinin karĢı 
oldukları duyuluyordu.   

  Bu konuyu görüĢmek üzere, bir Cumartesi günü, Belediye Meclis üyeleri 
Yılmaz KAVUġTURUCU ve  Yücel NAKĠPOĞLU ile birlikte, Kirkille camisi yanın-
daki kahvede bir toplantı yapıldı. Kirkilleliler, Kayarlı‟daki komĢu  semt sakinlerini 
temiz içme suyuna kavuĢturmanın kendilerini ilgilendirmediğini, sularının alınıp, 
bostanlarının susuz bırakılamayacağını, suyun kendilerine ait olduğunu ileri sü-
rüyorlar; nihayet iki parmaklık bir boruyla alınacak ve pompaj yapılması söz ko-
nusu olmaksızın, tabii cazibe ile akıtılacak kadar bir su alınacağını bilmelerine 
rağmen direniyorlardı. 

 
TaĢharmanlar‟dan Kayarlı Bağları‟nın görünümü, 

(Üstte Kastamonu ile Bartın Karayollarını birbirine bağlayan çevre yolu) 

  Kirkille‟deki evlerin  hemen tamamının el değiĢtirmiĢ olması nedeniyle,  
mahalleye kırsal kesimden gelen yeni hemĢehriler, yapılmak istenilenleri, köyle-
rindeki bir sudan, komĢu köyü yararlandırmak biçiminde  algılıyorlardı. Kirkille‟ye  
yerleĢenler,  köy sularındaki kadim intifa hakkı gibi bir önceliğin, kentlerde ola-
mayacağını ve kentlerdeki suların  kullanımını düzenlemenin Belediyenin yetki-
sinde olduğunu bilmek de istemiyorlardı. Yasa gücüyle uygulamaya geçilebilirdi; 
ancak toplumsal gerginlikten çekinilerek,  Kirkille suyundan Kayarlı‟yı yararlan-
dırma düĢüncesinden vazgeçildi. 

  Kayarlı‟ya bu kez,  Sarıtopraklık‟ta Uzunkır mevkiindeki Ģehir içme suyu 
Ģebekesinin en sonundaki uç noktadan, bir kilometre kadar boru döĢenerek su 
verilmesi yoluna gidildi. Ancak o uç noktaya, Ģehirde tüketiminin fazla olduğu 
zamanlarda, birleĢik kaplar esasına göre su çıkmıyordu. Bu nedenle, Kayarlı‟dan 
geçen ve Bartın yoluyla birleĢen karayolunun sağ tarafında,  Manifaturacı Meh-
met KONAK‟ın tarlasının yanında, kaya dibinden çıkan, debisi çok az su  Kayar-
lı‟ya getirildi; sorun geçiçi de olsa böyle çözümlenebildi. 

  A.Tokatlı Mahallesinin de içme suyu yoktu, Aralık/1973‟deki yerel seçim-
ler öncesi eski BaĢkan  Ömer An, su borularını getirtmiĢ, mahalleye inen yolun 
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baĢına istiflemiĢti. Ġlk icraat olarak bu borular döĢenip, temiz su verilmeli, mahalle 
ark suyu içmekten kurtulmalıydı. Bu hizmet göreve baĢladığımda öncelikle ger-
çekleĢtirildi. Su iĢlerinin baĢındaki Hasan Usta (Hasan ÇAVDAR), çok baĢarılıydı 
ve maiyetindeki iĢçilerle, uyumlu bir ekip olarak çalıĢırdı. 

  Safranbolu‟da elektrik Ģebekesinin uzanmadığı hiç bir yerleĢim yerinin 
kalmaması da ana hedeflerden birini oluĢturuyordu. 1975 yılında Kayarlı Bağla-
rı‟na, Akçasu mahallesi‟nde elektriğin ulaĢtığı son noktadan itibaren  direkler diki-
lerek, 1,5-2 Km kadar yeni iletim hattı tesis edildi.  

  Aynı yıl A.Tokatlı Mahallesi‟nde de elektrik Ģebekesi, mahallenin iç kesim-
lerine, Çakaloğlu semtine ve Düz mahalle içlerine kadar yaygınlaĢtırıldı. Daha 
sonraki yıllar, Sülükgölü, Dereköy, ĠsmetpaĢa Mahallesinin kimi kesimleri ile 
Hacılarpınarı ve Kurttepesi gibi uzak semtlere de Belediye olanaklarıyla yeni 
hatlar çekildi ve buralar da elektriğe kavuĢturuldu. 

  Elektrik ĠĢletmesinin yetenekli ve eğitimli personelle takviyesine  de gidil-
di. Bu amaçla elektrik hizmetlerinde görevli Mustafa ERDĠNÇ, Ġller Bankası‟nın 
açtığı bir kursa gönderildi. Adıgeçen, ileriki yıllarda,  Safranbolu„da elektrik hiz-
metlerinin unutulmaz emektarı  Osman Ustanın (GÜLAY) emekli olmasından 
sonra, elektrik iĢlerinin sorumluluğunu üstlendi.  

F- BAĞLAR’A KANALĠZASYON     

  Safranbolu‟da tarihsel kent merkezinde kadim kanalizasyon Ģebekesi 
vardı. “Algun” adı verilen taĢ döĢeli kanallarla, atıklar GümüĢ ve Akçasu dereleri-
ne akıtılıyordu.  Emek Mahallesi dıĢında yeni yerleĢim yerlerinde ve Bağlar‟da 
ise fosseptik çukuru açmak zorunluluğu bulunuyordu. 1965 yılında Arslanlar ĠĢçi 
Lokali hizmete açıldığında, Demir-Çelik ĠĢletmelerine ait, Mezbaha altına kadar 
uzanan özel kanalizasyon hattından baĢka, ayrıca Belediyenin yaptığı bir kanali-
zasyon çalıĢması yoktu.  

  Oysa, öncelikle yeni yerleĢim yerleri ile Bağlar‟ın merkezi kesimleri için 
kanalizasyon bir zorunluluk haline  gelmiĢti. Bu konuda halkın yoğun istemleri ve 
yardım önerileri vardı. Hacımustabey sokak ile BarıĢ Mahallesinin kimi sokakla-
rında kanalizasyon, mahalle sakinlerinin katkılarıyla gerçekleĢtirildi.  

  1974-1975 yıllarında önce Dibekönü, Develik, Eriklik, Kavaklar semtleri ile 
Köyiçi, Müftüpınarı, Arslanlar güzergahına kanalizasyon büzleri döĢendi;  sonra 
ĠĢçi ve Memur evleri ile Ataevleri baĢta olmak üzere Yeni Mahalle‟nin tamamı, 
Belediye olanaklarıyla kanalizasyona kavuĢturuldu.  

  Kanalizasyon hizmetinden yararlanamayan semtlerdeki fosseptiklerin 
temizlenmesi için vidanjör teminine çalıĢıldı ve bu amaçla Turizm Bakanlığı, yarı 
bedeli ödenmesi kaydıyla bir vidanjör tahsis etti.  

Verilen talimat uyarınca vidanjörün yarı bedeli olan 500 bin lira, Ağus-
tos/1979 ayında Turizm Bankası‟na yatırıldı. Aralık/1979 ayında da, Safranbo-
lu‟ya ayrılan vidanjörün bir baĢka belediyeye verildiği öğrenildi, çünkü kısa bir 
süre önce iktidar değiĢmiĢti. 1980 yılı, parası ödenmiĢ vidanjöre sahiplenebilme-
nin çabası içersinde geçti, baĢarılı olunamadı; Eylül/1980‟de görevim son bulduk-
tan sonra da, Ankara‟da aynı konuyla ilgilendim; ne yazık ki Bankaya yatan pa-
ranın iadesini sağlayabilmekten öte bir sonuç alınamadı.  

Hasan ÇAVDAR 



147 

 

 
Safranbolu‟da ĠLKSES Gazetesi (15.04.1975) 

G-  PAZAR YERĠ DÜZENLEMELERĠ 

  Safranbolu‟da pazar yerlerini de ele almak gerekiyordu. 1970‟li yıllarda 
ÇarĢı‟da Cumartesi günleri, Safranbolu‟nun kadim pazarı kuruluyor, PerĢembe 
günleri de Kıranköy‟de, nispeten daha hareketsiz bir pazar, küçük cami çevre-
sinde ve sokak aralarında oluĢmaya baĢlamıĢ bulunuyordu. Trenle Zonguldak‟a 
giderken, Zonguldak‟tan önceki son istasyon Kilimli‟de tren durduğunda,  yan 
yana, sıra sıra çok düzenli beton tezgahlardan oluĢan Kilimli pazarını pencere-
den  görür, imrenirdim.  

  Hilmi BAYRAMGĠL‟in CHP‟nin BaĢkan adayı olduğu 09 Aralık 1973 se-
çimleri için, benim düzenlemem istenilen seçim bildirgesini hazırlarken, kendisine 
Kilimli‟deki pazar yerinden bahsettiğimde, Sayın BAYRAMGĠL‟in de bu konuda 
farklı düĢünmediğini öğrenmiĢ ve “artık bu devirde satıcının yere oturması, alıcı-
ların ve özellikle bayanların iki büklüm  eğilip meyveyi, sebzeyi seçmeye çalış-
ması çok uygunsuz kaçıyor” dediğine tanık olmuĢ ve ÇarĢı pazarına beton tez-
gahlar yapımını programa almıĢtık.  

  Göreve baĢladığımın ilk ayları içinde Cumartesi pazarı konusuna hemen 
eğilerek,  Mustafa-Nuri GEREDELĠ kardeĢlere,  Safranbolulu teknik adamlar  
olarak pazar yeri için bir proje rica etmiĢtim. Güzel bir proje düzenlediler, malze-
mesini ve finansmanını temin ettikten sonra, Eylül/1975‟te Cinci Hanı‟nın arka-
sında ve “eski tahıl pazarı” denilen alanda beton tezgahlar yapılarak, pazar yeri 
güzel bir görünüme ve alıĢ veriĢ kolaylığına kavuĢmuĢtu. Ayrıca Saraçoğlu evinin 
bahçesi de pazar yerine katılarak, geniĢ bir alan kazanılmıĢtı. 

 1970‟li yıllarda yeni yerleĢim alanlarına da pazar yeri gerekiyordu; bu 
amaçla Ġmar Planında ĠĢçi ve Memurevleri ile Ataevler, MithatpaĢa Sitesi yakı-
nındaki Belediye arsası pazar yeri olarak öngörülmüĢtü. Bu yerde hal binası ve 
dükkanları da olacak biçimde, beton tezgahlı  modern bir pazar yeri yapımı prog-
ramlandı, Ġmar Ġskan Bakanlığı‟ndan 500 bin lira yardım sağlandı, tüm pazar ala-
nı gölge olsun diye ağaçlandırıldı. 
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  1979 yılında ihale açıldı, ancak  yüklenici, tüm uyarılara karĢın iĢi yürüte-
meyince, ihale feshedilerek, teminatı irat kaydedildi. 1980 yılı Martında Belediye 
personeliyle  Pazar yerinin yapımına baĢlandı. Bu yatırımla ilgili olarak, aynı yer-
de yaptırılan, içersinde tuvalet ve zabıta bürosu da bulunan hal binası ise 3,5 
milyon liraya tamamlandı.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Buradaki 10 dükkanın,  5 yıllık kira ücreti peĢin alınarak kiraya verilmesi 
ve 01.10.1979 tarihli Belediye Meclisi kararıyla da burada haftanın Salı günleri 
Pazar kurulması öngörüldü.  

  12 Eylül 1980 Harekatıyla Belediye BaĢkanlığım son bulduktan   sonra, 
11 Kasım 1980 Salı günü, “Salı Pazarı” hizmete açıldı. Yıllar sonra Kıranköy‟deki 
PerĢembe pazarı kaldırıldı. Salı Pazarı adıyla oluĢturulan alanda, PerĢembe 
günleri pazar kurulmaya baĢlandı; adı da  “PerĢembe Pazarı” oldu. 
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H-  MAHALLE SAYISI 19’a ÇIKIYOR 

 Belediye BaĢkanlığı görevine baĢladığımda, Safranbolu‟nun 14 mahallesi 
vardı. Eskiden “Şehir”, sonraları “Çarşı” olarak adlandırılan tarihsel kesimdeki 11 
mahalle dıĢındaki diğer 3 mahalleyi ise,  Bağlar ve Misakimilli mahalleleri ile yeni 
iskan olunan ve “215 Evler” olarak bilinen Emek Mahallesi oluĢturuyordu.  

  215 Evler‟in, Bağlar ve Misakimilli mahalleleriyle sınırları belirlenip, 44 
Evler‟le birlikte Emek Mahallesi adını alması, rahmetli BaĢkan Hilmi 
BAYRAMGĠL‟in, ilk ve son kez katıldığı Belediye Meclisi‟nin 24 Aralık 1973 tarihli 
toplantısında uygun bulunmuĢtu.  

  Bu arada, yeni yerleĢim alanlarındaki yapılaĢmalar ve gittikçe artan nüfus 
yoğunlaĢması nedeniyle, Misakimilli ve özellikle Bağlar mahallesinin yeniden 
düzenlemesine gereksinme vardı. 1580 sayılı Belediye Kanunu‟nun 8 inci mad-
desi, bu konuda öncelikle Belediye Meclis kararını, sonra Ġlçe Ġdare Kurulu kararı 
ve Vali‟nin onayını öngörüyordu. Hastarla‟daki yeni yerleĢim alanları, Arslanlar‟a 
kadar “Yeni Mahalle”, Akbayır yöresi “Cemal Caymaz Mahallesi” ve AĢağı Tokatlı 
semti de, aynı adı taĢıyan ayrı bir mahalle olmak ve geri kalan kesimler Bağlar 
Mahallesi olarak kalmak üzere, Bağların, 4 mahalleye bölünmesi uygun bulundu. 

 
Bağlar Mahallesi bölünerek oluĢturulan Yeni Mahalle‟den bir görünüm  

   Öte yandan, Misakimilli Mahallesi‟nin çevresinde de sürekli yeni yerleĢim-
ler olması nedeniyle, bu mahalle de çok geniĢlemiĢ; ayrıca  mahallenin adı  yıl-
lardır Misakimilli olmasına rağmen, halk bu sözcüğü  benimsememiĢti. Herhalde 
çok kiĢi, Arapça kökenli bu terimin anlamını da bilmiyordu; eski adı olan 
“Kıranköy” kullanılmaya devam ediliyordu. 

  Misakimilli‟nin, “Ulusal yemin veya sözleşme” anlamını taĢıyan bir terim 
olarak, KurtuluĢ SavaĢı öncesinde, Erzurum ve Sıvas Kongrelerinde alınan ka-
rarların, Osmanlı Meclisi Mebusan‟ınca 28.01.1920 tarihinde onayına iliĢkin  ya-
yımlanan bildirinin adı olduğunu biliyordum. Misakimilli‟yi gerçekleĢtirenlerin ba-
Ģında da “ATATÜRK” ve “ĠNÖNÜ” bulunduğuna göre, Misakimilli Mahallesi‟nin 
de, aynı adları taĢıyan  iki mahalleye ayrılmasını düĢündüm. 
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  Bu düĢüncemi, Belediye Meclisi‟nin 01.10.1974 tarihli olağan toplantısına 
sundum; kabul edildi. Ġlçe Ġdare Kurulu‟ndan geçirildikten sonra onay için Zongul-
dak Valiliği‟ne gönderildiğinde, Vali Nihat Oğuz BOR aradı. Yeni mahallelerden 
birine “ATATÜRK” adının verilmesini doğru bulmuyordu.  

  Büyük Atamızın benzersiz nitelikleri göz önüne alınıp, kiĢiliğiyle bağdaĢa-
bilecek çok görkemli, büyük önemi ve değeri olan yerler veya tesisler için ATA-
TÜRK adının kullanılmasının doğru olacağını söyledi. Yeni oluĢturulan mahalleye 
baĢka bir ad verilmesinin daha uygun düĢeceğini bildirdi. Türkiye‟de değinilen 
nitelikleri taĢımayan yerler ve  tesisler içersinde “ATATÜRK” adı verilenler çoktu; 
lakin  Sayın Vali‟nin görüĢlerinde de haklılık payı  yok değildi. 

 Bu nedenle tartıĢmaksızın mahalle adının ATATÜRK yerine, “Barış”  ola-
rak takdirlerine sundum; uygun gördüler. O sırada 20 Temmuz 1974 “Kıbrıs Ba-
rış Harekatı” yeni yapılmıĢtı; BaĢbakan Sayın ECEVĠT‟in sözleriyle, “Kıbrıs’a sa-
dece Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için çıkılmış olduğu”ndan, Mahal-
leye güncel bir sözcük olan  “Barış” adı verilirse, herkes tarafından benimsenirdi. 
Nitekim de öyle oldu. 

  Ancak, Safranbolu‟da ĠsmetpaĢa Mahallesi varken bir de “Ġnönü” mahal-
lesi olmaz denilerek, yıllar sonra Ġnönü mahallesi‟nin adının, 2006‟da “Atatürk 
Mahallesi” olarak değiĢtirilmesi ve Kıranköy‟ün uzağındaki bir alana da 

Misakimilli Meydanı adının verilmesi, 30 yıl sonra-
ki anlayıĢı gösterir, çok ilginç bir uygulamadır.  

  Bağlar Akbayır yöresinde oluĢturulan bir 
mahalleye, Belediye Meclisine sunduğum öneri 
üzerine “Cemal Caymaz” adının verilmesi ise, bir 
vefa örneği sergileme amacına yöneliktir.  

  1947-1952 yılları arasında Safranbolu Be-
lediye BaĢkanı olan  Cemal CAYMAZ,  Karabük 
Demir Çelik Fabrikaları santralından, Safranbo-
lu‟ya elektrik naklinde, Fabrika Müessese Müdürü 
ile olan yakınlığından kaynaklanan kiĢisel giriĢim-
leriyle  öncü olmuĢtur. 

 Ayrıca  merhum Cemal CAYMAZ, evlere 
su  bağlanmasını sağlayan Ģehir içi su Ģebekesi 
için de büyük çaba göstermiĢtir. Bu nedenlerle bir 

mahalleye adı verilerek, yıllar sonra da olsa, kendilerine karĢı Safranbolu halkı-
nın kadirbilirliği gösterilmek istenilmiĢtir. 

Öte yandan  ÇavuĢ mahallesine bağlı olan “Kirkille Bağları”nın da, ayrı bir 
mahalle olması düĢünüldü. Çünkü Kirkille‟nin, ÇavuĢ Mahallesi ile arasında Ha-
sandede Kayası ile TaĢharmanlar gibi meskun olmayan kırsal kesimler vardı.  

 En önemlisi, Kirkille son yıllarda yazlık bir yerleĢim yeri olmaktan çıkıp, 
sürekli oturulan bir semte dönüĢmüĢtü. Bu nedenlerle, ÇavuĢ Mahallesi‟ne uzak 
Kirkille‟nin de, BaĢkanlık önerisiyle, Belediye Meclisi‟nce, aynı adla  ayrı bir ma-
halle olması uygun bulundu. 

      Cemal  CAYMAZ 
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KĠRKĠLLE MAHALLESĠ 

“Bir  yolun iki yanına, tek sıra halinde dizilmiş evleriyle Kirkille, Kovboy filmlerindeki Amerika kasa-

balarını andırır” (Bu yakıĢtırma, çocukluğu Kirkille‟de geçen Ahmet SERTEL‟e aittir) 
 

I-  CADDE VE SOKAKLARIN ĠSĠMLENDĠRĠLMESĠ 

  1580 sayılı Belediye yasasının, 15/31 inci maddesi gereği, sokakların 
adlandırılmasında Belediye Meclisi kararı yeterliydi. Yeni mahallelerle ilgili gö-
rüĢmelerin yapıldığı 01 Ekim 1974 tarihli Belediye Meclisi toplantısında, 
Kıranköy‟den baĢlayıp, Hastarla‟nın ortasından geçerek Arslanlar‟a uzanan asfal-
ta da, 1957‟de o yolu yaptıran zamanın Kaymakamı Sadri ARTUÇ‟un adının ve-
rilmesi  Belediye BaĢkanlığı‟nca önerilmiĢ ve kabul edilmiĢtir.  

  Böylece, Karabük-Safranbolu karayolunu yapan müteahhide, büyük bir 
yöneticilik basiret ve dirayeti göstererek ve yolun geçtiği güzergahta tarlası olan 
kiĢilere de bir bedel ödemeden, söz konusu yolu, ödeneği olmaksızın yaptırdığı 
bilindiğinden, Kaymakam Sayın ARTUÇ‟a karĢı Safranboluluların vefasız olma-
dıkları kanıtlanmağa çalıĢılmıĢtır. 

  Bu arada, ÇarĢı kesiminde otobüs durağındaki Kemerağzı‟ndan itibaren, 
yukarı doğru uzanan ve evinin önünden geçen sokağa da, adını ve anısını ya-
Ģatmak amacıyla, beklenmedik bir anda ve  çok genç yaĢta kaybettiğimiz Beledi-
ye BaĢkanımız  HĠLMĠ BAYRAMGĠL‟in adının verilmesi de BaĢkanlıkça önerilmiĢ 
ve Belediye Meclisi‟nce kabul edilmiĢtir. . 

 Daha sonra 24 ġubat 1975 tarihli Belediye Meclisi toplantısında da, kimi 
sokaklara  yeni isimler verildi.  1975 Nüfus Sayımı öncesinde, isim tabelaları so-
kak baĢlarına çakıldı. ĠĢçi evleri 1. ve 2. sokak deniyordu; ancak  çıkıĢa göre 
sağdaki ilk mi, sonraki mi 1. sokaktı, bilinmiyordu. Bağlara çıkıĢa göre bu sokak-
lara sırasıyla Mutlu, Özgür ve Umut  adları verildi. Bu adlar o günlerde siyasal 
terminolojiye girmiĢ, çok kullanılan sözcüklerdi. 
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  Bağlar Arslanlar‟da, eski Belediye BaĢkanı Ömer AN‟ın apartmanının 
önünden baĢlayıp Akbayır yönüne giden sokağa da, eski BaĢkanın mensup ol-
duğu partiden esinlenerek “Adalet” adının verilmesi, Belediye Meclisine, BaĢkan 
olarak benim tarafımdan önerilmiĢ ve uygun bulunmuĢtu.  

  Bugün, o sokağın adı “Ada-
let” yerine, “Ömer AN” olarak öne-
rilmeliydi diye düĢünebiliyorum.  

          Demek o günlerde, siyasal 
çekiĢmeler göz ardı edilip, ancak 
bu kadar demokrat olmak müm-
künmüĢ. Fakat, baĢka yerel siyasal 
çevrelerin, o dönemlerde bu 
kadarcık  da olsa, olumlu benzer 
bir yaklaĢım sergilemedikleri de 
herhalde unutulmamalıdır. 

J-  ĠLK TELEVĠZYON YAYINI  

  Safranbolu ve Karabük‟ün televizyon yayınlarından yararlanamadığı bir 
dönemde Belediye BaĢkanlığı görevine baĢladım. Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumu‟nun (TRT) ilk kez 31 0cak 1968‟de Ankara‟da baĢlattığı televizyon yayın-
ları, Türkiye‟nin her tarafından seyredilemiyordu.  

  BaĢlangıçta haftanın belirli günleri yapılan yayınlar, aktarıcılar ve   büyük 
kentlere kurulan  vericiler aracılığıyla yurt düzeyinde  yaygınlaĢtığı sıralarda, 
1974 yılında, Bolu çevresindeki aktarıcı veya vericiden gelen görüntülerin, Saf-
ranbolu‟dan alındığı ve bu amaçla, Karabük Demir Çelik‟te görevli mühendislerin 
çevrede ve bu arada ġahbalı mevkiinde, kaya üstünde  gezip dolaĢarak, ellerin-
deki cihazlarla araĢtırma yaptıkları söylentileri duyuldu. 

  Gerçekten bir süre sonra, söz konusu araĢtırmaları yapan mühendisler-
den bir kaçı Belediye‟ye geldiler, en güçlü görüntülerin yöremizde Safranbolu‟da, 
mezarlığın altındaki kayanın baĢından alındığını söylediler.   

  Oraya yapay toprak bir tepe üzerine, direk dikip, verici cihaz yerleĢtirmek 
istediklerini, ancak elektriğe gereksinim olduğunu, en yakın yerden  hat çekilip, 
elektrik verilmesini önerdiler. 

  Kurulacak tesisten Karabük dıĢında Safranbolu‟nun da yararlanacağı ve  
tesisin Kıranköy ve Bağlar yönünde sinyaller göndereceği sözünü aldıktan sonra,  
en yakındaki elektrik direğinden itibaren 8 kadar direk dikip, iletim hattı çekilmesi 
ve 4-5 metre yüksekliğinde toprak bir tepe oluĢturulması görevi, Belediye olarak 
üstlenildi ve kısa sürede de tamamlandı. 

  Safranbolu‟da çok net olmasa da, çok karlı olsa da televizyon yayınları 
baĢlamıĢtı. Siyah beyaz yayın dönemiydi,  büyük bir gereksinim karĢılanmıĢtı. 
Bayilerde satın alınacak televizyon cihazı bulunamıyor, sipariĢ verilip, sıraya giri-
liyordu. O yıllarda gazetelerin yazdığı, televizyon yüzünden “Telekolik” olma ve 
“telemisafir” kabul etme gibi olaylar, artık Safranbolu için de söz konusuydu.  
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K- ĠLK ÇOCUK PARKLARI 

  Safranbolu tarihsel bir kentti; yıllar öncesinin yaĢam biçimini ve sosyal 
gereklerini sergileyen bir mimari dokuya sahipti. Bununla beraber, günün  gerek-
sinimlerini karĢılayan kimi tesisler de, örneğin “Çocuk parkları”, çağdaĢ kentler 
gibi Safranbolu‟da da olmalıydı. Bu konuda yeni yerleĢim alanları ile nüfusu yo-
ğunluğu fazla olan semtlere öncelik verilmeliydi.  

  Bu amaçla biri Arslanlar‟da, Belediye Lokali bahçesinin arka kısmına, 
diğeri Emek Mahallesi‟ne,  iki çocuk parkı yaptırıldı. Kaydırak, tahterevalli, salın-
cak ve benzeri, oyun ve eğlence araç ve gereçleri bu parklara yerleĢtirildi. Saf-
ranbolu‟da bu konuda bir ilk gerçekleĢmiĢti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Emek Mahallesi‟nde oturan, kendilerini ve ebeveynlerini tanımadığım, 
GökĢin ve Gökhan GÖK adlı iki kardeĢten aldığım, mahallelerine yapılan çocuk 
parkına çok sevindiklerini ve teĢekkürlerini bildirir 07.06.1976 tarihli mektup, böy-
le bir giriĢimin ne kadar gerekli olduğunu göstermiĢ ve çok mutlu olmuĢtum. 
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▬ Belediye BaĢkanlığı döneminizde, kamu görevlisi sıfatınızla bağdaĢtıra-
mayacağınız durumlarla, istemlerle karĢılaĢtınız mı? 

▬ Politika dıĢında da; dostluk, arkadaĢlık, akrabalık gibi iliĢkilerden söz edilerek, 
kamu görevinde bulunanlar üzerinde etkili olunabileceği düĢünülür. 

 Oysa, kamu yönetiminde benimsenmesi gerekli en önemli  kural, yasala-
rın uygulamasında genellik ve eĢitlik ilkelerinden ayrılmamak ve hiç kimseye ay-
rıcalık tanımamaktır.  Nasıl “dostluk başka, alış veriş başka” denirse, dostluklar 
ile kamu görevini de birbirinden ayırmak gerekir. Belediye BaĢkanı olarak karĢı-
laĢtığım bir iki olayı anlatayım. 

L-  KAMU GÖREVĠ AYRI, DOSTLUK AYRI 

► Bağlar‟da özellikle sonbaharda  “gazel” olarak adlandırılan, ağaçların 
dökülen yapraklarının toplanıp, çöp bidonlarının yanına yığılması önemli sorun 
yaratıyor; hem toplanacak çöp miktarını artırıyor, hem de kaldırılıncaya kadar, 
rüzgar veya baĢka etkenlerle etrafa dağılıyordu. Bundan dolayı,  ben Belediye 
BaĢkanı olmadan  çok önce hazırlanmıĢ Zabıta Talimatnamesi‟nde, gazellerin 
çöp bidonlarına atılması yasaklanmıĢtı; aksine davrananlar cezalandırılıyordu.  

 Müftüpınarı‟nda Avukat Abdi KARAKAġOĞLU‟nun evinde kiracıydım. Bir 
Encümen toplantısına, çöp bidonuna gazel ve bahçe süprüntülerinin atılmıĢ ol-
ması nedeniyle, Sayın KARAKAġOĞLU adına düzenlenmiĢ  bir tutanak geldi. 
Encümen üyesi arkadaĢlardan kimileri, “sizin de aynı evin orta katında oturduğu-
nuzu herhalde Zabıta memuru bilmiyordu, bunu işlemden kaldıralım” dedi.  

  Olacak Ģey miydi, hem de Zabıta Memuru aynı evde oturduğumu biliyor-
sa, üstelik takdir de edilmeliydi. Sayın KARAKAġOĞLU, ev sahibim olmaktan 
öte, çok saygı duyduğum bir kiĢi olabilirdi, ancak memur görevini yapmıĢtı. Bu tür 
davranıĢlar için uygulanan, o zamana göre en yüksek miktar olan 50 lira ceza 
verilmesine karar verildi.  

  Encümen‟de görevli arkadaĢa, “karar yazıldıktan sonra tebliğ etmeyin, 
cezayı ben ödeyeceğim” dedim. Ancak bu kararımı uygulayamadım, Zabıta me-
murlarının tutanak düzenlediğini eĢi Habibe Abla‟dan duyunca, Sayın 
KARAKAġOĞLU‟nun, benden habersiz Belediye‟ye gelip cezayı ödemiĢ olduğu-
nu sonradan öğrendim. Kendisine niçin acele ettiğini sorduğumda, “oğlum, bana 
ceza verilmesine çok sevindim, çuvaldızı başkasına batırmadan önce, iğneyi 
kendine batırmalısın, senin veya benim ödemem hiç önemli değil, ceza yazıla-
bilmesi önemlidir” demesini sık sık anımsarım. 

► 1970‟li yılların baĢında, Safranbolu‟da su sorunu vardı. Hızar‟daki kay-
nağın suyunu Ģehre taĢımak üzere  baĢlangıçta döĢenen ana boru, çapı dar ol-
duğundan, kentin artan su ihtiyacını karĢılamada yetersiz kalıyordu. Oysa kay-
naktaki suyun debisi o günlerin gereksinmesini karĢılayacak düzeydeydi.  

Bu nedenle ikinci bir su isale hattı döĢenerek sorunun çözümü düĢünül-
müĢtü. Ġller Bankası‟nca ihaleye çıkılmıĢ, bir hemĢehrimiz yüklenici olarak ihaleyi 
kazanmıĢ; 2-3 yıl önce baĢlanılan yeni isale hattı iĢi, Belediye BaĢkanı olduğum 
1974 yılında tamamlanmıĢ ve kabul aĢamasına gelinmiĢti. 

  Ancak, bir iki konuda önemsiz de olsa, teknik kurallara tam uyulmama-
sından kaynaklanan, yüklenici ile Ġller Bankası yetkilileri arasında anlaĢmazlık 
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vardı. Uyumsuzluğun bir sakınca yaratmayacağını dile getirerek,  Ġller Bankası 
yetkilileri nezdinde, yüklenici hemĢehrim kendisine yardımcı olmamı istiyordu. 
Kimi Belediye personelini de, haklı ya da haksız suçluyordu. HemĢehri olmaktan 
öte, çok da sevdiğim bir arkadaĢımdı.  

  Ankara‟da birlikte olduğumuz dönemlerde,  bir kısım sorunlarımın çözü-
münde, çok yakın ilgisini de görmüĢtüm ve ilerde de görecektim. BaĢka bir konu-
daki istemini, kiĢisel olarak karĢılıksız bırakmazdım. Fakat Ģimdi benden bekledi-
ği yardımda, görevimle ilgili sıfatımı kullanmam gerekiyordu; bunu yapamazdım. 
Kaldı ki bir Safranbolulu  olarak, kendisinin de Safranbolu‟ya en iyi hizmeti ver-
mesi gerektiğini anlattım,  ısrarlı olmadı; dostluğumuz da bozulmadı. 

▬ Size de, baĢkaları benzer davranıĢlarla bulundular mı? 

▬ Farklı biçimde de olsa, bulunanlar oldu.  Hala daha, yakın dostluğum devam 
eden, Safranbolu Asliye Hukuk Yargıcı Ferman KIBRISCIKLI‟nın aramızda ge-
çen bir olaydaki, bence çok aĢırı duyarlılığına değineyim. 

 ►Halen üzerinde Safranbolu Meslek Yüksek Okulu‟nun bulunduğu arsa-
daki yarı hisse, 1940 yılı kamulaĢtırmaları  nedeniyle 1970‟li yıllarda Asliye Hu-
kuk Hakimi Ferman KIBRISCIKLI‟nın gördüğü bir  davanın  konusuydu. Belediye 
avukatı Veli Tevfik ERENER‟in akrabalarının da, sözkonusu yarı hissede iliĢkisi 
olması nedeniyle, davayı Belediye BaĢkanı olarak ben takip ediyordum. 

 Ferman KIBRISCIKLI davanın devamı sırasında, tarafların bilirkiĢi ve ta-
nıklarını, arsanın bulunduğu yerde dinlemek üzere keĢfe karar verdi. Ġhsan 
ÖZTÜRK ve Ġhsan CEBECĠ belediye adına tanık ve bilirkiĢi olarak keĢif mahal-
linde hazır bulunduruldu. KeĢif sırasında, Sayın KIBRISCIKLI‟dan açıklığa çık-
masında yarar gördüğüm bir konunun bilirkiĢilere sorulması isteminde bulundum; 
sormadı. Ġtiraz edip,  istemimin  tutanağa geçmesinde ısrarcı oldum. Ġdare tem-
silcisi Ģu talepte bulundu diye istemimi yazdırdı; sonra, “Gereği düşünüldü, tale-
bin reddine karar verildi” diyerek tutanağı bağladı.  

  Hukuki bilgisi, dürüstlüğü, çalıĢkanlığı, dirayeti, dava konularına kısa sü-
rede vukufiyeti kadar, sosyal iliĢkilerindeki özel ve saygın konumuyla temayüz 
etmiĢ bir yargıç olan Sayın KIBRISCIKLI ile çok yakın ve samimi iliĢkilerim vardı. 
Ġstemimi reddederken, keĢif mahallinde bulunanlara, bana karĢın  tarafsızlığını 
sürdürdüğünü gösterme gereksinimi duymuĢtu.  

Aslında, dava benim kiĢisel davam olmadığına, Safranbolu halkını temsi-
len davada taraf olduğuma göre, hiçbir Ģey göstermeye ya da kanıtlamaya gerek 
duymamalıydı diye düĢündüm. Ġstemimi reddetmesine çok kızdım. 

  KeĢif günü akĢam mesaiden sonra, Öğretmenler Lokali‟nde,  Mehmet 
MEMĠġOĞLU,  Ġhsan ÖZTÜRK ve Ferman KIBRISCIKLI ile birlikte dördümüz, 
her zaman olduğu gibi “Okey oyunu” da denilen,  taĢlı konken masasında birleĢ-
tik. Oyun iki kiĢinin üzerinde kalıyordu. Sayın KIBRISCIKLI‟yla,  devam eden 
kızgınlığım nedeniyle hiç konuĢmuyordum. Benden sonra oynama sırası onda 
olduğu için, gerektiğinde elimi bozuyor, iĢine yarayacağını sandığım taĢları ona 
atmıyor, bu yüzden ikimiz de oyunda güç durumda kalıyorduk.  

  Bir ara, sağ yanımda oturan Sayın KIBRISCIKLI‟nın bana doğru eğilip, 
keĢif sırasındaki olanlara gönderme yaparak, “bana bak, o iş başka, bu iş başka” 
demesini ve hepimizin kahkahalarla gülmemizi hiç unutamam. 
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  ► Ferman KIBRISCIKLI ile olan yakın iliĢkilerime karĢın, baktığı hukuk 
davalarıyla ilgili kendisinden hiçbir istemim olmadı. Sadece bir kez, ceza yargıcı-
nın izinli olması nedeniyle, kendisinin baktığı bir ceza davasında, üzerinde ta-
banca yakalanan, davar sürüsü sahibi, çok yaĢlı bir kiĢiye verilmesi gereken ce-
zanın ertelenmesi ricasında bulundu isem de cezayı ertelemedi. 

   “Sanığın yaşı ve işi gereği, cezası ertelenebilirdi, ancak senin aracı oldu-
ğun duyulur, adın çıkar, hem senin, hem de benim başım derde girer, tarafsız ve 
bağımsız olduğumu kanıtlamak istedim” dedi. Haklı olabilirdi, dostluk ve arkadaĢ-
lığım, hep karĢılıklı sevgi ve saygı içinde devam etti.  Sayın KIBRISCIKLI Tem-
muz/1978 baĢında Safranbolu‟dan, Bolu‟ya atandı. Kendisi için Arslanlar Beledi-
ye Lokali‟ndeki veda toplantısı, aynı amaçla yapılan hiçbir toplantıyla kıyaslana-
mayacak boyutlarda görkemliydi,  sevgi ve saygı doluydu.  

  Yemek sırasında Kaymakam Yücel BÖLGEN‟den sonra söz alarak, Saf-
ranbolu‟dan o güne kadar çok sayıda kamu görevlisinin ayrıldığına, bir kaçı dı-
Ģında, onların  büyük bir çoğunluğunu, Safranboluluların halen anımsaması ola-
nağı bulunmadığına değindim. Ancak Safranbolu‟nun en büyük caddesine adını 
verdiğimiz Kaymakam Sadri ARTUÇ ile eski Safranbolu Hakimi Anayasa Mah-
kemesi üyesi, Ahmet Salih ÇEBĠ‟nin  istisna oluĢturduğunu, bu her iki zatı, kiĢilik-
leriyle Safranboluluların unutmaları olanağı bulunmadığını anlattım. 

   Gelecekte de,  Safranboluluların gönüllerinde ve anılarında bu iki isimle 
birlikte,  Ferman KIBRISCIKLI‟nın da çok saygın bir yeri olacağına ve erdemli bir 
yargıç olarak hep saygıyla anılacağına  inandığımı belirttim. 

 Geçen zaman, beni Ferman  KIBRISCIKLI ile ilgili görüĢlerimde yanılt-
madı. Hemen her hemĢehrim sık sık,  Sayın KIBRISCIKLI‟yı bana sordu. Anka-
ra‟da Yargıtay Üyeliğine seçildiğinde, kendileri veya yakınları,  böylesine onurlu 
bir görev almıĢçasına mutlu oldular. Onun hakkı olduğunu, baĢarılı olacağını 
söylediler. Onlar da, benim gibi yanılmadılar. 

 
Sayın KIBRISCIKLI, yıllar sonra Safranbolulular arasında (21.11.2012) 
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