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18. SÖYLEġĠ 

 

OLAĞAN  HĠZMETLER DIġINDA, 
BELEDĠYEDEN SAFRANBOLU’NUN KAZANIMLARI 

 

▬ Bu söyleĢimizin baĢlığının, Belediyeden değil, “Belediye Başkanı’ndan, 
Safranbolu’nun kazanımları” olmasını düĢünmüĢtüm; siz istemediniz. Saf-
ranbolu’ya, Belediye’nin, yasalarla belirlenmiĢ görevleri dıĢında da kaza-
nımlar sağladığını biliyoruz. Bunlara değinir misiniz? 

▬ Belediye, yasal görevlerini yapmakla yükümlüdür. Ancak görev alanına girme-
se de, Safranbolu‟nun ve Safranboluluların çıkarlarıyla ilgili sorunların çözümün-
de, Belediye suskun kalamaz, kalmamalıdır.  

  Böyle sorunların çözümüyle ilgilenilmeyip sessiz kalınsa, hiç  kimse Bele-
diyenin görevini savsakladığı iddiasında bulunamaz. Ancak, Safranbolu‟yu ilgi-
lendiren her konuda Belediye BaĢkanı, yasal görevi olsun olmasın, ana etken ya 
da baĢ aktör olmak durumundadır. 

   Belediye BaĢkanının ilgilenmesi sonucunda, Safranbolu olarak elde edi-
len kazanımlardan kaynaklanan baĢarı, Belediye BaĢkanına değil, Belediyeye ait 
olmalıdır. Çünkü Belediye BaĢkanı bireysel değil, Kurumsal sıfatıyla olayların 
çözümünde etken olmuĢtur. Bu nitelikteki olayların bir kaçı Ģöyledir: 

A-  TARIMSAL KURUMLARIN SAFRANBOLU’DA HĠZMET BĠRĠMLERĠ  

Kamu kurumlarının Safranbo-
lu‟da, hangi düzeyde olursa olsun bir 
hizmet biriminin bulunması, halkımıza 
sağlanacak yararlar yönünden çok 
önemliydi. Nitekim; bu anlayıĢın bir 
gereği olarak, değerli  hemĢehrimiz, 
meslektaĢım, erken yaĢta kaybettiği-
miz Ziraat Yüksek Mühendisi Prof. Dr. 
Ġbrahim GÜMÜġSUYU, Tarım Bakan-
lığı Zirai Mücadele ve Karantina Genel 
Müdürü olduğunda, kendisini kutlama-
ya gitmiĢ; bağ bahçe tarımının önem 
taĢıdığı Safranbolu‟ya, Zonguldak‟taki 
Müdürlüğe bağlı, Zirai Mücadele Grup 
ġefliği açılması hususunda ricada bu-
lunmuĢtum. Sayın  GÜMÜġSUYU da, 
1978  yılında  Safranbolu‟ya gelerek, 
bu  birimi kendisi hizmete açmıĢtı. 

  1970‟li yıllarda T.Zirai Donatım 
Kurumu da, tarımsal girdilerin; bu ara-
da makine ve teçhizatın yanı sıra,  
özellikle kimyasal gübrenin ithal ve yurt 
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 212 

içinde dağıtımında çok önemli iĢlevleri olan bir kamu kuruluĢuydu.  Safranbolu ile 
Karabük, Zirai Donatım Kurumu‟nun Kastamonu Bölge Müdürlüğü görev alanı 
içindeydi. 1974 yılında, Kastamonu Bölge Müdürlüğü‟ne bağlı olarak Karabük‟te 
bir ajans açmak istenilmiĢ, ancak uygun bir yer gösterilemeyince Safranbolu üze-
rinde durulmaya baĢlanmıĢtı.  

  Ben de, Safranbolu‟ya T.Zirai Donatım Kurumunun bir hizmet biriminin 
gelmesine çok sıcak yaklaĢıyordum. 1974 yılında Zirai Donatım Kurumu Genel 
Müdürü, Ziraat Fakültesi‟nden sınıf arkadaĢım Prof. Dr. Gazanfer HARZADIN, 
Genel Müdür Yardımcısı da bacanağım Ziraat Yük. Mühendisi Ülkü ÖZ‟dü. Bir 
gün birlikte Safranbolu‟ya geldiler, yanlarında daha önce Karabük Demir Çelik 
ĠĢletmelerinde görevli bir yönetim kurulu üyesi de vardı.  

  Ġmar planında Salı pazarı yeri olarak düĢündüğümüz alanın (bugün PerĢem-

be pazarı) hemen yakınındaki Belediye arsalarında kendilerine yer gösterdim. Be-
ğendiler, m2‟si 50 liradan, 5.000 m2 yer satın almak istediler, daha fazla bir bedel 
ödeyemeyeceklerini söylediler. Kendilerine bu konuda yetkili merciin, Belediye 
Meclisi olduğunu, alım satımın Belediye Meclisi‟nin uygun görmesi halinde ger-
çekleĢebileceğini bildirdim. 

  Konu 05.09.1974 tarihli Belediye Meclisi‟nin olağanüstü toplantısının 
gündemine alındı. GörüĢmelerin baĢlangıcında, bir kamu kurumunun Safranbo-
lu‟da bir hizmet biriminin bulunmasının öneminin yanı sıra, köylü yurttaĢlarımızın 
geleceği Salı pazarının yakınında bu kurumun hizmet binası ile kimyasal gübre 
depolarının ve diğer tarımsal girdilerin sergilendiği reyonlarının bulunuĢunun köy-
lülerimiz ve Safranbolu açısından yararlarına değindim. Zirai Donatım‟ın bir hiz-
met birimi olmadığı için, Karabük‟ten ve  köylerinden gelecek olanlarla da Saf-
ranbolu‟da bir hareketlilik sağlanacağını anlattım. 

► KĠMYASAL GÜBRE KOKMAZ 

  Bir Sayın Üye söz aldı; Ģehrin yeni yerleĢim alanlarının ortasındaki bir 
yere depolanacak gübrenin, etrafa koku yayacağını,  ayrıca bu Kurumun üst yö-
neticilerini Belediye BaĢkanı tanıdığına ve onlardan biri de bacanağı olduğuna 
göre, aynı yere lojman da yaptırıp, yararlanmak için arsa talebinde bulunabile-
ceklerini söyleyince ĢaĢkına döndüm.   

  Hayvansal gübreden değil, kimyasal gübreden bahsediliyordu, Zirai Do-
natım Kurumu kimyasal gübrenin satıĢıyla görevliydi. Bir Kurumun Genel Müdür 
ya da yardımcısı konumundaki kiĢilerin, Ankara dıĢında taĢradaki en küçük bir 
hizmet biriminin lojmanında oturmaları akıl kârı mıydı, Türkiye‟de böyle bir uygu-
lama görülmüĢ, duyulmuĢ muydu? Bunları açıklamaya çalıĢtım.   

  Bu konuları dile getiren Sayın Üye‟nin  eğitiminin ve birikiminin, açıkladık-
larımı anlayabilecek ve kavrayabilecek düzeyde olduğuna da değinerek, karĢıt 
görüĢte olmasının baĢka nedenleri varsa, onlardan bahsetmesini  istedim. Yanıt 
alamadım, öneri oylandı ve kabul edildi.  

Çok uzun zaman sonra,  2000‟li yılların baĢlarında, T.Zirai Donatım Ku-
rumu özelleĢtirme kapsamına alındığında, yurt düzeyindeki tüm taĢınmaz malları 
satılırken, Safranbolu‟daki bina ve arsalarının, özel kiĢilere satılmaktansa, kamu-
nun elinde kalıp, önce Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, sonra Karabük Üni-
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versitesi Rektörlükleri adına Safranbolu Meslek Yüksek Okulu‟nun kullanımına 
bırakılması çok yerinde oldu. 

 

 

 
T. Zirai Donatım Kurumu‟nun,  2000‟li yıllarda Karabük Üniversitesi‟ne bırakılan binaları 

  Bu konuda BaĢbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu‟ndaki görevim nede-
niyle yakın iliĢkide bulunduğum ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı nezdinde, konu-
nun Safranbolu için taĢıdığı önemi anlatarak baĢka ilgilenenlerle birlikte,  ben de 
yardımcı olmağa çalıĢtım.  

 Aslında kamuya ait arsalar, mutlaka kamu kurumlarının gereksinimi için 
tahsis edilmelidir. Nitekim, daha sonraki yıllar, Belediyenin 1940 yılındaki kamu-
laĢtırmalardan elinde kalan arsaların, Belediye bütçesinin açıklarını kapatmak 
için, apartmanlar yapılmak üzere özel kiĢi ve kooperatiflere satılmaları hiç isabetli 
olmamıĢtır.  Bu yüzden kent merkezinde kamu arsası kalmamıĢ;   2000‟li yıllarda 
Adliye binası, Ģehircilik açısından hiç uygun olmayan bir yerde, sanayi bölgesin-
de inĢa edilmek zorunda kalınmıĢtır. 

 Dolayısıyla, Karabük Üniversitesi Rektörlüğü ve Safranbolu Meslek Yük-
sek Okulu‟nun kullandığı binaların bulunduğu arsa, 1974‟te T.Zirai Donatım Ku-



 214 

rumu‟na devredilmemiĢ olsaydı, ilerde kim bilir kime satılacak, bir yüksek öğre-
nim kurumu da, buralara sahip olmaktan yoksun kalacaktı.  

B- MESLEK YÜKSEK OKULU ARSASININ TÜMÜ BELEDĠYENĠN 

  Sadri Artuç Caddesi‟nin Kıranköy‟den lise binasına ve ĠĢçievlerine kadar 
sağlı sollu yerleĢim alanı olmadığı, henüz tarla konumunda bulunduğu 1974 yı-
lıydı ve Belediye BaĢkanlığımın ilk aylarıydı.  

  Bir gün, Mustafa ANTEP hemĢehrimiz Belediye‟ye geldi, Tapu Daire-
si‟nde murislerine ait taĢınmaz mal kayıtlarını incelerken, Hastarla mevkiinde bir 
tarlanın yarı hissesinin kamulaĢtırma yoluyla Belediye adına, diğer yarı hissesi-
nin ise dedesi Antepoğlu Mehmet adına kayıtlı bulunduğunu belirtti. Tarlanın 
ifrazından sonra, kendisine ait olacak parseli değerlendirmek istediğini bildirdi.  

  Anlattığına göre bu tarlanın ortasından Sadri Artuç caddesi de geçirilmiĢ 
ve tarla biri büyük, diğeri küçük iki parçaya bölünmüĢtü.  Büyük parça halen üze-
rinde Safranbolu Meslek Yüksek Okulu binasının bulunduğu arsa, küçük parça 
ise karĢı tarafta,  pazaryeri istikametine giden yolun  baĢında, halen Safranbo-
lu‟nun en yüksek binasının bulunduğu parseldi. 

 Kendisine, Sadri Artuç caddesinden arta kalan kısmın ikiye ifrazının söz 
konusu olabileceğini, 20 yıla yakın bir süre önce bu caddenin açıldığı sırada hiç-
bir tarla sahibine ödeme yapılmadığı bilindiği için, Belediye olarak kendisine de 
yarı payı karĢılığı bir bedel ödenmesinin düĢünülemeyeceğini söyledim. Konunun 
Belediye Meclisi kararıyla ifraz yetkisi alınarak çözülebileceğini; ancak, tapu ka-
yıtlarını incelemem gerektiğini de bildirdim.  

  Tapu kayıtlarını göstermesi ricasıyla, Tapu Sicil Muhafızı   Baki AYTAN‟ın 
yanına gittim. Gerçekten tarla, yarı yarıya    Antepoğlu Mustafa ve Mehmet kar-
deĢler adına kayıtlı iken, kamulaĢtırma yoluyla Antepoğlu Mustafa hissesinin 
1940 yılında, Belediyenin  mülkiyetine geçtiğini, kalan ½  hissenin Antepoğlu 
Mehmet adına kayıtlı olarak kalmıĢ olduğunu gördüm.   

  Konuyu,  06.06.1974 tarihli toplantısında görüĢülmek üzere  Belediye 
Meclisi‟ne sundum, Sadri Artuç Caddesi dikkate alınmaksızın, kalan kısmın,  yarı 
yarıya ifrazı hususunda Belediye Encümeni‟nin yetkili olmasına ve rızaen bir tak-
sim olmazsa, istem sahibinin dilerse yargıya baĢvurarak, sorunun çözümü yolu-
na gitmesine karar verildi. 

► ġEHĠR – BAĞLAR ÇEKĠġMESĠNDEN ARTA KALANLAR 

  1940‟lı yılların baĢında, Kaymakam Bekir Suphi AKTAN döneminde, Çar-
Ģı‟nın Hastarla‟ya çıkartılıp, orada yeni bir yerleĢim alanı kurulması için yapılan 
kamulaĢtırma iĢlemlerine iliĢkin bir olayla karĢı karĢıya bulunuluyordu.  

  Gerçekten,  1940‟lı yıllarda, ilk ve orta  okul yaĢlarında iken, Safranbolulu-
ların “ġehirci” ve “Bağlarcı” olarak iki grup oluĢturduğunu; Bağlar‟da evimizin 
bulunmaması ve iĢyerinin ÇarĢıda olması nedeniyle olsa gerek, babamın “Ģehir-
ci”ler safında yer aldığını anımsıyordum.  

  Bağlar‟da kent merkezi ve çarĢı oluĢturma projesinin gerçekleĢtirilme ola-
nağı bulunamayınca, Hastarla‟da kamulaĢtırmalarla Belediye mülkiyetine geçmiĢ 
tarlalar, 1950‟li yılların ortalarında iĢçilerin ve memurların kurduğu konut koope-
ratifleri ile 1970‟li yılların baĢında Ataevler Kooperatifine   çok uygun koĢullarla 
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devredilmiĢti. Antepoğlu kardeĢlere ait tarlanın da, 1940‟lı yıllar kamulaĢtırmala-
rına konu olduğu anlaĢılıyordu. 

► YARI HĠSSE KAMULAġTIRILIR, ÖBÜR YARISI BIRAKILIR MI ? 

  Antepoğlu tarlasının yarı hissesi kamulaĢtırılıp, diğer yarısının bırakılması 
hukuken mümkün olabilir miydi?  Medeni Kanuna göre, hisseler oranında taksim 
olmadıkça,  müĢterek mülkiyet konusu bir taĢınmazın her yerinden, her paydaĢın 
yararlanma hakkı vardı. 

  Dolayısıyla, tek baĢına bir hissenin kamulaĢtırılması, hiçbir yarar sağla-
mayacaktı. 1974‟te yürürlükte bulunan  1956 tarihli 6830 Sayılı Ġstimlak Kanunu, 
böyle bir kamulaĢtırmaya cevaz vermediği gibi, bu kanundan önce yürürlükte 
bulunan mülga 3710 sayılı Belediyeler Ġstimlak Kanununda da farklı bir hüküm 
olmamalıydı. Aksi takdirde Medeni Kanun‟la bağdaĢtırılamazdı. Bir hukukçu ola-
rak, bir taĢınmazın sadece yarı hissesinin kamulaĢtırılmasına bir anlam veremi-
yor, bunun hukuksal bir açıklamasını yapamıyordum. 

     Bu nedenlerle, Belediye Meclisi  kararı sonrasında, istem sahibini çağırıp, 
rızaen ifraz iĢlemlerini baĢlatmadım; zihnimdeki soruların yanıtları,  34 yıl önce-
sinin kamulaĢtırma dosyalarında olabilirdi. Bu dosyalar saklanmıĢ mıydı? 

   Belediye personeli ile görüĢtüm. Belediyenin 30 küsur yıl içinde, ÇarĢı‟da 
Eski Tahıl Pazarı‟ndan Kıranköy‟e ve oradan da önce Cinci Hanı‟nın karĢısına, 
sonra halen bulunduğu binaya yer değiĢtirdiği biliniyordu. Düzenli bir arĢivinin 
bulunmadığı, ancak Cinci Hanı‟nda Belediye‟ye ait  bir odada, oraya buraya atıl-
mıĢ, karmakarıĢık dosyalar bulunduğu söylendi.  

  Belediye BaĢkatibi M.Ali TERZĠAHMETOĞLU ile Sayman Ġzzet ÇUBUK-
ÇU‟dan  gidip, han odasında araĢtırma yapmalarını istedim, orası karanlık denil-
di. Elektrikçi Osman Usta‟ya Cinci Hanı önündeki direkten, içerdeki odaya hat 
çektirilerek aydınlık sağlandı. 

  Bir gün akĢama yakın, elleri yüzleri, üstleri baĢları toz toprak ve pislik 
içersinde M.Ali TERZĠAHMETOĞLU ile Ġzzet ÇUBUKCU ellerinde büyük sarı bir 
zarfla ve sevinç içersinde bana geldiler. Ġçinde çok sayıda küçük sarı zarflar olan 
büyük sarı zarfın üstünde “istimlakler” yazıyordu; küçük sarı zarflarda da parsel 
numarası ve kime ait tarlanın istimlaki ile ilgili oldukları  yazılıydı.  

  Zarfların üzerindeki inci taneleri gibi çok güzel ve çok düzgün el yazıları, 
zamanın Belediye Katibi Ġhsan CEBECĠ‟ye aitti. Heyecanlandım, arkadaĢlara 
teĢekkür ettim, “siz gidin temizlenin, ben Ģunları bir inceleyeyim” dedim.                                          

►  HAZĠNE DEĞERĠNDE BELGE 

 Büyük zarfın içinde, üzerinde 56 No.lu parsel ve Antepoğlu vereseleri 
yazılı küçük zarfı görünce, gömü bulmuĢçasına sevindim. Küçük zarfın içindeki  
belgeler, 6.657 m2 yüzölçümündeki tarlanın tamamının, m2‟si 8 kuruĢtan kamu-
laĢtırıldığını ve yine tamamının kamulaĢtırma bedeli 532 lira 56 kuruĢun T.C. 
Ziraat Bankası‟na yatırıldığını gösteriyordu. Zarf içindeki, yatırılan para karĢılı-
ğında alınan, 19.04.1941 tarihli,  bir banknot kadar süslü ve iĢlemeli banka mak-
buzu da, bu konuda önemli bir kanıt oluĢturuyordu. 
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 Yaptığım incelemeden yatan paranın yarısı olan 266 lira 28 kuruĢu 
Antepoğlu Mustafa varisleri Bankadan aldıkları için, onların ½ payının, tapuya   
Belediye adına tescil edildiği, paranın diğer yarısı 266,28 lirayı Antepoğlu Meh-
met varisleri Bankadan almadığı için,  hisselerinin  tapuda  adlarına kayıtlı olarak 
kaldığı anlaĢılıyordu.  Ancak, para alınmasa da, Antepoğlu Mehmet‟in o tarihte 
bilinebilen varislerinden Raziye Hanım‟a  kamulaĢtırma kararının, krokisiyle birlik-
te 1940 yılında noter aracılığıyla tebliğ edildiğinin belgesi de vardı. 

   Bir anda, kiĢiler arasında bir malın mülkiyetinin intikaline iliĢkin Medeni 
Kanun hükümlerini anımsadım. TaĢınır mallarda teslim, taĢınmazlarda ise, resmi 
bir akitle ferağ iĢlemi ve tapuya tescil en önemli koĢul olmakla beraber, taĢınmaz 
mal mülkiyetine cebri icra ve kamulaĢtırma gibi yollarla da doğrudan sahip olu-
nabilirdi.  Hemen Medeni Kanunu açtım, yanılmamıĢtım, 633 ve 642 nci madde-
ler ferağ iĢlemi olmaksızın, kamulaĢtırmayla mülkiyetin intikal edeceğini ve doğ-
rudan doğruya tescil yaptırılabileceğini öngörüyordu.  

  ġu halde, Antepoğlu tarlasının sadece yarı hissesi değil, tamamı Beledi-
yenin demekti, Bankadan parayı almamıĢ olmanın, kamulaĢtırma iĢlemi iptal 
edilmedikçe hiçbir anlamı olamazdı.  

       BaĢkatip Mehmet Ali TERZĠAHMETOĞLU               Sayman Ġzzet ÇUBUKÇU 

  Bu hukuksal sonuca ulaĢmayı ve gerektiğinde kanıtlamayı sağlayan bel-
geleri bulup getiren, M.Ali TERZĠAHMETOĞLU ile Ġzzet ÇUBUKÇU çok önemli 
bir görev baĢarmıĢlardı; kutlanmaya değer, çok yararlı bir hizmette bulunmuĢlar-
dı. Bu hizmetlerinin manevi değeri tartıĢma götürmez kadar büyüktü. Maddi de-
ğeri ise,   herhalde her ikisinin birden, tüm memuriyetleri boyunca Belediye‟den 
aldıkları aylıkların tamamını karĢılar boyuttaydı.    

Ben de, alçakgönüllülüğü bir tarafa bırakırsam, hukukçu bir belediye baĢ-
kanı olma niteliğimin, Safranbolu‟ya sağladığını düĢündüğüm bir kazanımın mut-
luluğu içersindeydim. Aslında hukuk öğrenimi görmemiĢ bir kiĢi, değinilen hukuk-
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sal ayrıntılara inemeyeceği için, Belediyeyi ister istemez böyle bir kazanımdan 
yoksun bırakabilirdi. Kimse de onu suçlayamazdı.  

  Tarlanın ifrazı isteminde bulunan Mustafa ANTEP‟i Belediye‟ye davet 
ettim, bulunan belgeler karĢısında ifrazın olamayacağını;  tapu kaydına rağmen 
tarla üzerinde geçerli bir haklarının olmadığını hukuksal gerekçeleriyle anlattım. 
Doğal olarak tatmin olmadı.   

  Yargıya baĢvurarak kamulaĢtırma parası ödenen diğer  yarı hissenin de 
Belediye adına tescilini talep edeceğimi bildirdim.  Antepoğlu Mehmet varisleri 
arasında, Mustafa ANTEP dıĢında, çok küçük hisseli baĢkaları da vardı.  Bunlar-
dan biri de Belediye Avukatı Veli Tevfik ERENER‟in yakınlarıydı. Bu nedenle Veli 
Tevfik ERENER, söz konusu davada Belediye avukatlığından çekildi. Davayı 
Belediyeyi temsilen, Belediye BaĢkanı sıfatıyla ben takip ettim.   

► YARGI KARARIYLA TARLANIN TAMAMI BELEDĠYENĠN  

  Antepoğlu Mehmet varislerinin Avukatları, açılmıĢ olan davada, dava ko-
nusu taĢınmazın yarı hissesinin de kamulaĢtırıldığını gösterir belgelerin ibraz 
edilemediğini, zamanında kamulaĢtırılma yapılmıĢ sayılsa bile, Belediye‟nin yasa 
ile belirlenen süre içersinde taĢınmaz üzerinde, kamulaĢtırma amacına uygun 
hiçbir tesis yapmadığını ve bu nedenle kamulaĢtırmanın geçersiz kaldığını ileri 
sürüyorlardı. 

  Ben de, kamulaĢtırma bedelinin bankaya yatırıldığını, bulunabilen varisle-
re de noter aracılığıyla tebligat yapılması nedeniyle kamulaĢtırmanın   geçerli 
olduğunu; 1940‟lı yıllarda kent merkezinin Bağlar‟a taĢınması için kamulaĢtırma 
yapıldığını, dava konusu taĢınmazdan yol açıldığını, elektrik ve su hatlarının ge-
çirildiğini söyleyerek savunmada bulundum.  

   Dava sırasında, Asliye Hukuk Yargıcı  Ferman KIBRISCIKLI keĢfe karar 
vermiĢti; keĢif sırasında, daha önce de bir nedenle değindiğim gibi, Ferman 
KIBRISCIKLI ile ciddi tartıĢmalarım da oldu. Sayın KIBRISCIKLI, dava kesin so-
nuca ulaĢmadan 1978 yılında Safranbolu‟dan ayrıldı. Davayı, yerine gelen Asliye 
Hukuk Yargıcı CoĢkun KOÇAK, Kasım/1978‟de  Belediye aleyhine karara bağla-
dı; kararı temyiz ettim.  

  Yargıtay, zamanında tebligat yapılmıĢ olması ve tapuda “Antepoğlu 
Mehmet varislerinin intikal ve ferağdan Ģimdilik imtina ettikleri” kaydı bulunduğu-
na göre, kamulaĢtırmaya muttali oldukları halde itiraz davası açmamaları nede-
niyle, Nisan/1979‟da Belediye aleyhine verilen mahkeme  kararını bozdu.  

  Safranbolu‟da yeniden yapılan yargılama sonunda Mahkeme, Yargıtay 
kararına uyarak Aralık/1979‟da tarlanın kalan yarı hissesinin de Belediye adına 
tesciline karar verdi. Bu kez Antepoğlu Mehmet varisleri Mahkeme kararını 
temyiz ettiler. 12 Eylül 1980 harekatıyla Belediye BaĢkanlığından ayrıldığımda, 
dava Yargıtay‟da temyiz aĢamasındaydı.  

  Benden sonra askeri yönetim tarafından Belediye BaĢkanlığı‟na atanan  
M. Ali TERZĠAHMETOĞLU‟na, Avukat Mehmet BASMACI‟ya vekalet verilerek, 
Yargıtay‟da davanın, Belediye adına onun tarafından, bir ücret ödenmeden takip 
edilmesinin sağlanmasını özellikle rica etmiĢtim. O da uygun bulmuĢtu. 
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  Kararın Temmuz/1981‟de Yargıtay ta-
rafından onanmasında ve dolayısıyla davanın 
Belediye lehine sonuçlanıp kesinleĢmesinde, 
Avukat Mehmet BASMACI‟nın  da çok değerli 
katkıları oldu.  

  Böylece, yeni Hükümet binasının karĢı-
sında, 100 Dükkanlar Kooperatifinin üstünde 
çok değerli bir arsanın tamamını Belediye sa-
hiplendi. 

  1940 yılında yapılan kamulaĢtırmalar 
sırasında, bir tarladaki diğer yarı hissenin de 
Belediye‟ye ait olması gerektiğinin kanıtlanma-
sına  iliĢkin  tüm bu çabaların, yıllar sonra Saf-
ranbolu‟ya bir Meslek Yüksek Okulu kazandı-
rılmasına yarayacağı,  doğal olarak o günlerde 
bilinemezdi. 

 
▬ Safranbolu’nun Meslek Yüksek Okulu  binasının  bulunduğu  arsanın 
tümüyle Belediye’nin olması serüvenini anlattınız. Bu arada, meslek yüksek 
okulunun açılmasından da bahseder misiniz?  

▬ Meslek  Yüksek Okulu, Safranbolu‟ya kültürel ve sosyaekonomik açıdan  de-
ğerli katkıları olan bir yüksek öğretim kurumudur. Okul binasının yapımına ve  bu 
binanın okula tahsisine iliĢkin gerçeklere değinmeyi de yararlı bulurum. 

► SAFRANBOLU’DA MESLEK YÜKSEK OKULU    

  Safranbolu‟ya bir yüksek öğretim kurumu açılması amacına yönelik giri-
Ģimler, çok da eski olmayan bir tarihte baĢlatılıp sonuçlandırılmasına karĢın, ger-
çekler bilinmediğinden midir; yoksa bilinse bile, Ģu ya da bu nedenle göz ardı 
edilmek istenilmesinden midir bilemem; Safranbolu‟da   yüksek öğrenimin baĢla-
tılması, zamanın Milli Eğitim Bakanı veya Safranbolu‟ya çeĢitli nedenlerle gelip 
giden kimi üniversite öğretim üyeleri ile  iliĢkilendirilmektedir. 

  Önce Ģu gerçek bilinmelidir. Mahkeme kararıyla kazanılan söz konusu 
Belediye arsası üzerinde, Erdoğan CAYMAZ‟ın, 1984 - 1989 yılları arasındaki 
Belediye BaĢkanlığı döneminde, kendisinden önce, Belediye kaynaklarıyla baĢ-
latılan ve çok katlı iĢ hanı biçiminde projelendirilen inĢaat devam ettirilmiĢtir. 

   Ardından 1989 yılında göreve gelen yeni Belediye BaĢkanı Mustafa 
EREN bu binayı, kaba inĢaatı genel olarak bitmiĢ durumda bulmuĢtur. Bunların 
yanı sıra, bilinmesi gereken en önemli gerçekler ise, Ģunlardır: 

  Aslında Safranbolu‟ya bir yüksek öğretim kurumu açılmasının fikir babası 
1990‟lı yılların baĢında Safranbolu Kaymakamı olan (ileriki yıllarda Bartın, Zonguldak 

ve Denizli Valisi) Yavuz ERKMEN‟dir.  

  Bu fikrin  kabul ve benimsenmesini sağlayan zamanın ÖSYM BaĢkanı 
değerli hemĢehrimiz  Dr. Fethi TOKER ve uygulayıcısı da zamanın Belediye 
BaĢkanı Mustafa EREN‟dir. 

 

Avukat Mehmet BASMACI 

Av. Mehmet BASMACI 
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Dava konusu arsaya yapılan bina, 1990‟larda Safranbolu Meslek Yüksek Okulu oldu  

Böylesine  önemli bir giriĢimin, olumlu bir biçimde gerçekleĢmesinin tüm 
onuru onlarındır. Bunu kendi kiĢisel görgü ve bilgime dayanarak söylüyorum. 
1990 yılıydı; BaĢbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Hukuk DanıĢmanı görevin-
deydim. Zamanın Safranbolu Kaymakamı Yavuz ERKMEN  aradı, Safranbolu‟ya 
bir Meslek Yüksek Okulu açmayı düĢündüklerini ve bu amaçla Belediye BaĢkanı 
Mustafa EREN‟le birlikte, ÖSYM BaĢkanı Dr.Fethi TOKER hemĢehrimizden ran-
devu alınmasına yardımcı olmamı rica etti.   

  Benim için Fethi Ağabey‟den randevu almak kolaydı; ancak Safranbolu‟da 
bir Yüksek Okul açılması gibi bir istemi nasıl karĢılardı? Örneğin o günlerde Ka-
rabük‟te bile bir yüksek öğrenim kurumu yoktu.  Meslek Yüksek Okulları ilçelerde 
de açılabiliyor muydu? Bunları bilmediğimden, Kaymakamın isteminin olumlu 
karĢılanması konusunda kuĢku içindeydim.   

           
            Yavuz ERKMEN                        Mustafa EREN                              Dr. Fethi TOKER 
                 Kaymakam                          Belediye BaĢkanı                             ÖSYM BaĢkanı 
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   Kendisini aradığımda Fethi TOKER iki gün sonrasına randevu verdi. 
Kaymakam ile  Belediye BaĢkanı belirlenen gün Ankara‟ya geldiler, birlikte 
Dr.Fethi TOKER‟e gittik. Kendisine Safranbolu‟dan gelen her iki konuğu tanıtıp, 
yerimize oturur oturmaz, Sayın  TOKER‟in bana dönerek, “Kızıltan, ben bugüne 
kadar memleketime bir hizmette bulunamamaktan dolayı üzüntü duyuyordum, 
Ģimdi böyle bir fırsat yakalayabilecek olmanın sevinci içindeyim” demesini hiç 
unutamam. Demek ben boĢ yere kuĢkulanmıĢtım. 

  O sırada Safranbolu, Zonguldak Ġl‟ine bağlıydı.  Karaelmas Üniversitesi 
(halen Bülent Ecevit Üniversitesi) henüz kurulmadığından, Zonguldak‟ta sadece Hacet-
tepe Üniversitesi‟ne bağlı Mühendislik Fakültesi vardı. Üniversitenin Rektörü de, 
ünlü Prof. Dr. Yüksel BOZER‟di. Bu nedenlerle Safranbolu‟da Meslek Yüksek 
Okulu açılmasına iliĢkin istemi karĢılamak da, öncelikle Hacettepe Üniversitesi 
Rektörü Sayın Yüksel  BOZER‟in yetkisinde bulunuyordu. 

  Dr. Fethi TOKER kısa bir süre sonra, yüksek öğretimle ilgili bir toplantı 
nedeniyle Kıbrıs‟ta Rektör BOZER ile beraber olacağını ve Safranbolu‟ya Meslek 
Yüksek Okulu açılması konusunu, orada kendisiyle   baĢ baĢa kaldıkları bir sıra-
da anlatmasının  uygun olacağını bildirdi. 

  Nitekim, Kıbrıs‟taki söz konusu birlikteliklerinde olumlu bir ön görüĢme 
gerçekleĢmiĢ olmalı ki,  aradan uzun bir süre geçmedi; Dr. Fethi TOKER, Hacet-
tepe Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yüksel BOZER ve aralarında YÖK Üyesi 
Prof.Dr.Turgut AKINTÜRK‟ün de bulunduğu  yetkilileri, bir kıĢ günü Safranbolu‟ya 
getirdi. Ben de çağrıldım. Konukları, Kaymakam Yavuz ERKMEN  ile Belediye 
BaĢkanı Mustafa EREN, T.Turing Kurumu Havuzlu Asmazlar Konağı‟nda ağırla-
dılar. AkĢam yemeğinde konuklarla hep Safranbolu‟dan söz edildi.  

  Sayın BOZER, okul için bir bina gösterilmez ve o bina uygun koĢullarda 
donatılmazsa okul açılamayacağını söyledi. Ertesi gün, Belediye BaĢkanı Musta-
fa EREN‟in gösterdiği, Belediye‟ye ait kaba inĢaatı bitmiĢ bugünkü Meslek Yük-
sek Okulu binası, camları takılmak, noksanlıkları tamamen giderilmek kaydıyla 
Rektör Yüksel BOZER tarafından uygun görüldü.  

  Belediye BaĢkanı Mustafa EREN, binayı kullanılabilir hale getirme taah-
hüdünde bulundu. Halkın da yoğun ilgisiyle taahhüdünü yerine getirdi ve okul 
1992 yılında öğrenime açıldı.  

  Belediye BaĢkanı  Mehmet CEYLAN döneminde ise, okul binası, o dö-
nemin para değeriyle bir trilyon lira, günümüz para değeriyle bir milyon lira dolay-
larında, yüklü bir para karĢılığı Karaelmas Üniversitesi tarafından, Belediye‟den 
satın alındı. Bu alım satım,  Belediye‟nin bütçe açıklarının kapatılmasında önemli 
bir yarar sağladı. Tüm bunlar, 1970‟lerde baĢlatılan ve kazanılan bir hukuk sava-
Ģının Safranbolu‟daki olumlu sonuçlarıydı.  

C- ĠġÇĠ LOKALĠ,  BELEDĠYE LOKALĠ  OLUYOR 

  Bağlar Arslanlar‟da  Demir Çelik ĠĢletmelerine ait ĠĢçi Lokali, 1970‟li yıllar-
da Demir Çelik mensubu olmasalar da, tüm Safranbolululara açık bir tesisti. Yaz 
mevsiminde bakımlı bahçesinde çay içmek, eĢ dostla oturup sohbet etmek; so-
ğuk ve yağıĢlı havalarda da kapalı salonlarından yararlanmak, hiçbir  kayıt ve 
kurala tabi tutulmamıĢtı. Safranbolu‟da o yıllarda benzer hizmetleri sunabilen 
baĢka bir yer de yoktu.  
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  T.Demir Çelik   ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü, Karabük‟teki sosyal tesisle-
rini  mühendislerinin, memurlarının ve iĢçilerinin oluĢturduğu kulüp, dernek ve 
sendika gibi kurumların yönetimine bırakırken, Safranbolu‟daki söz konusu loka-
lin iĢletilmesinde de, Çelik ĠĢ Sendikasını  yetkili kılmıĢtı.  

► HER ĠSTEYEN LOKALE GĠREMEZ 

  Bakım ve onarım amacıyla bir süre kapalı bulunan ĠĢçi Lokali, 24 Ekim 
1975 Cuma akĢamı yeniden hizmete açıldığında, Lokal Yönetim Kurulunca ya-
yınlanan ve lokal kapısına asılan bir duyuruda, Lokal hizmetlerinden sadece 
Demir Çelik mensupları ile Çelik ĠĢ Sendikası üyelerinin yararlanabileceğinin, bu 
nitelikleri taĢımayanlara lokalde hizmet sunulmasının, lokale üye olmalarının 
Sendika Yönetim Kurulunca kabul edilmesi ve ayda 25 lira aidat ödemeleri koĢu-
luyla mümkün olabileceğinin bildirilmesi Safranbolu‟da büyük tepki yarattı. 

  Safranbolu halkına, hiç hak etmediği aĢağılayıcı bir uygulama söz konu-
suydu; bu karĢılıksız kalamazdı. Madem ĠĢçi Lokali Safranbolu halkını hizmetle-
rinden yoksun bırakıyor, Safranbolu halkının temsilcisi sıfatıyla Safranbolu Bele-
diyesi de,  elektrik ve suyunu kesip, lokali Belediye hizmetlerinden yoksun bıra-
karak mukabelede bulunabilirdi.  

  Bu görüĢ ve önerimi Belediye Encümenine sundum. Belediye Meclisi‟nin 
toplantı halinde bulunmadığı   zamanlarda, Encümene, Meclis yerine karar alma 
yetkisi  tanıyan 1580 Sayılı Belediyeler Kanununun ilgili maddesi uyarınca,       
01 Kasım 1975 tarihine kadar lokalden yararlanmaya iliĢkin uygulama durdurul-
madığı takdirde, aynı tarih itibariye lokalin elektrik ve suyunun kesilmesi Belediye 
Encümenince uygun bulundu ve bu yolda alınan karar,  27 Ekim 1975 tarihinde  
T.Demir Çelik ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü‟ne duyuruldu.  

►  LOKALĠN ELEKTRĠK VE SUYU KESTĠRĠLĠYOR 

  Verilen süre içinde geri adım atılmayınca, bildirilen tarih olan 01 Kasım 
günü ĠĢçi Lokali‟nin elektrik ve suyunun kesilmesi talimatını verdim. Artık kılıçlar 
çekilmiĢti, Bu uygulama büyük yankı yarattı.  

  O günlerde Ġspanya‟daki faĢist Franko yönetiminin, sosyalistlere olan 
baskılarını protesto için, Ġspanya‟nın Ankara Büyükelçiliği‟nin elektrik ve suyunu 
kesme giriĢiminde bulunan Ankara Belediye BaĢkanı Vedat DALOKAY‟ı taklit 
ettiğimi söyleyenler oldu. Doğru değildi; tek amacım  Safranbolu halkına hizmet 
vermeyen bir tesise, Belediye hizmeti vermemekti.  

 
Safranbolu‟da ĠLKSES Gazetesi  (04.11.1975) 
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 Bu arada, Demir Çelik ĠĢletmeleri Genel Müdürü  Cavit MUTUġ‟tan, bu 
konuyu görüĢmek üzere randevu aldım. 05.11.1975 günü makamında Çelik ĠĢ 
Sendikası BaĢkanı  ġükrü Korkmaz GĠDER ile birlikte toplanıldı.  

  Genel Müdür, Safranbolu‟daki ĠĢçi Lokali‟nin Sendikanın yönetiminde ol-
duğunu, Genel Müdürlük olarak ilgilerinin bulunmadığını ve benim muhatabımın 
Sendika olduğunu söyledi. Tesisin mülkiyetinin Genel Müdürlüklerine ait bulun-
duğunu, yönetimi Sendikaya devrederken, üye olmayanları lokale almayın diye 
Genel Müdürlük olarak  bir koĢul öngörülmediğine ve  Sendika da devir koĢulla-
rına uygun davranmadığına göre, müdahale etmeleri ve  benim muhatabım ol-
maları gerektiği yanıtını versem de kabul ettiremedim. 

  ĠĢveren sıfatıyla Genel Müdürün, ĠĢçi Sendikası ile olan iliĢkilerini boz-
mamak ve toplu sözleĢme görüĢmelerini göz önüne alarak Sendikayı kırmamak  
düĢüncesinde olduğu anlaĢılıyordu.  Sendika BaĢkanı ġükrü  Korkmaz GĠDER 
ise, “sizi Belediye BaĢkanı olarak lokale üye yaparız, aidat da almayız” diyerek, 
güya bana ödün vermeye kalkıyordu. 

   Ġlk kez karĢılaĢtığım ve kendisiyle birbirine karĢıt siyasal çizgilerde yer 
aldığımız Sayın Sendika BaĢkanına, kiĢisel olarak değil, Safranbolu halkı adına 
istemde bulunduğumu hatırlattım ve bir görüĢ birliğine ulaĢılamadan toplantıdan 
ayrılmak zorunda kaldım. 

  T.Demir Çelik ĠĢletmeleri Genel Müdürü ile görüĢmemizin hemen ertesi 
günü,  Genel Müdür Yardımcısı Aydın EMRE ve 1. Hukuk MüĢaviri  Nadir UĞUR 
imzasıyla, 06.11.1975 tarihinde Karabük Noterliği‟nden Belediye BaĢkanlığına 
değil de, doğrudan benim adıma ihtarname gönderilmesi çok ilginçti.  

  Bir baĢka ilginç nokta, ihtarnamedeki  “lokalimizin umuma açılması için 
kanuni bir zorunluluk bulunmadığı” ve “ĠĢçi Lokalimizin elektrik ve suyunun bağ-
lanması” gibi ifadelerde  kullanılan “lokalimiz” sözcüğünün de, lokal konusunda 
muhatabın Sendika olduğu yolundaki görüĢlerle çeliĢmesiydi.  

  Bana ihtar edilen husus, 24 saat zarfında lokale elektrik ve suyu bağla-
mazsam, hakkımda idari ve cezai kovuĢturma için ilgili mercilere baĢvurulacağı 
ve uğranılan zararın Ģahsen tazmininin isteneceğiydi.  Demir Çelik yetkilileri, lo-
kali geceleri 10-15 kadar likit gazlı lüks lambalarıyla aydınlatmaya baĢlamıĢtı. 
Lokal bahçesindeki depoyu Karabük‟ten tankerlerle getirdikleri suyla doldurup, 
susuz da kalmamıĢ bulunuyorlardı.  

  Bu arada ben de elim kolum bağlı durmuyordum, elektrik ve suyu kesme-
nin, hukuksal açıdan (de facto) denilebilecek, zorlayıcı bir durum yaratmak oldu-
ğunu biliyordum. Lokal yerini Safranbolu halkının da yararlanması koĢuluyla, 
Belediyenin   Demir Çelik‟e devredildiği söylenirdi. Bu doğruysa ve tapuda da 
buna iliĢkin, bir kayıt varsa, çok önemli bir hukuksal dayanak olabilirdi.  

Eski Belediye  BaĢkanı Ömer AN‟a gittim, “siz burayı hangi Ģartlarla De-
mir Çelik’e verdiniz” diye sorduğumda, “1960 öncesinde ĠĢletmeler Bakanı Samet 
AĞAOĞLU gelmiĢti; kendisine, sosyal hizmetleri hep Karabük’te veriyorsunuz, 
fabrikanın iĢçisini memurunu Safranbolu’dan biz gönderiyoruz  dediğimde, yer 
verin size de tesis yapalım cevabını verdi. Biz de Arslanlar’daki Belediye bahçe-
sini Demir Çelik’e devrettik. 1960’a kadar yeni bir tesis yapılmadı, 1960 
ihtilalinden sonra bugünkü bina yapıldı, bahçe de düzenlendi” dedi ve tapuda ne 
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gibi bir kayıt olduğunu bilmediğini, Safranboluluların yararlanmasını zamanın 
Bakanıyla konuĢtuğunu söyledi. 

► T. DEMĠR ÇELĠK ĠġLETMELERĠ’NE SATIġ GEÇERSĠZ    

  Tapucu Baki AYTAN‟la görüĢtüm. Hükümet Konağı yangınından 3 ay 
kadar önceydi; tapu arĢivinden lokalin Demir Çelik‟e devrine iliĢkin evrakı çıkart-
masını rica ettim. Yardımcısı  Sedat ÇUBUKCU, bodruma indi, getirdi. Evraka 
bakar bakmaz, gözlerime inanamadım. Belediyeye ait bir taĢınmaz mal 10.000 
lira bedelle, 1957‟de Encümen kararı ile satılmıĢtı. Yasal yetkili olan Belediye 
Meclisinin kararı yoktu. 

  Tapudaki satıĢ ve mülkiyetin devri iĢleminde de Belediye  Meclisi kararın-
dan değil, Belediye Encümeninin 09.05.1957 ve 04.07.1957 tarihli kararlarından 
söz ediliyordu. Böyle usulsüz bir satıĢ iĢlemini nasıl yaptığını sorduğumda, Ta-
pucu Baki Ağabey, “iki idarenin yetkilileri sattım, aldım deyince, benim  için  iĢlem 
tamamdır” yanıtını verdi. Tapu memuru Belediye Kanununu bilmiyordu. 

  Belediye Meclis kararı satıĢ evrakında yoktu, acaba  Belediye Meclisi 
satıĢ konusunda Encümene yetki devrinde mi bulunmuĢtu? Hemen Belediye‟ye 
koĢtum,  1957 yılına ait Belediye Meclis tutanaklarını getirttim, inceledim. Gör-
düm ki, Encümen‟e yetki  devri bir tarafa, Arslanlar Belediye Bahçesi‟nin Demir 
Çelik‟e satıĢı Belediye Meclisi‟nde ele alındığında, görüĢlerini açıklayan kimi üye-
ler, bahçenin  Belediyenin mülkü olarak kalmasını önermiĢler; bahçenin satılma-
sına ya da  satılmamasına iliĢkin  hiç bir karar alınmamıĢ.  

  Bu durumda 1580 sayılı Belediyeler Kanununa aykırı olarak, bir belediye 
taĢınmazı, Belediye Meclisinin onayı alınmadan satıldığına göre, bu satıĢ geçerli 
olamazdı. Çünkü Borçlar Kanununun 19 uncu maddesi gereğince, kanuna aykırı 
akitler, hukuksal deyimle mutlak butlan ile malul oldukları için  keenlemyekun, 
yani  yapıldığı andan itibaren satıĢ iĢleminin hiç olmamıĢ gibi, “yok hükmünde” 
olması söz konusuydu. 

  Bu benim hukuksal görüĢümdü,  belki yanılabilirdim. En kıdemlileri  Abdi 
KARAKAġOĞLU ve  Ali KALAFATOĞLU  olan, aralarında  Bekir Kamil GÜRER,  
ġemsettin AYKOL,  Veli Tevfik ERENER ve  Mehmet BASMACI‟nın bulunduğu, 
Safranbolulu 6 avukatı  Belediye‟ye davet ederek, kendilerine danıĢtım. Olayı 
anlattım. Ġlk bakıĢta benim gibi düĢündüklerini söylediler, ancak yargısal içtihatla-
rı da inceledikten sonra, kesin karara varmayı uygun buldular.  

  Kısa bir süre sonra ortaklaĢa düzenledikleri, 31.10.1975 tarihli hukuksal 
mütalaada, 18 yıl önce, 1957 yılında  tapuda yapılan satıĢ iĢleminin hükümsüz 
olduğunu, açılacak bir dava sonucu Demir Çelik tapusunun iptal edilebileceğini 
bildirdiler. 

  06.11.1975 tarihinde kendilerini bilgilendirmek üzere Zonguldak‟a Vali 
Nevzat AYAZ‟la görüĢmeye gittim. Belediye Meclisi‟ni de 07.11.1975 tarihinde 
olağanüstü olarak toplantıya çağırdım. Toplantıda, geliĢmelerden ve bu arada 
Zonguldak‟ta Vali  ile yaptığım görüĢmelerden Belediye Meclisi‟ni bilgilendirdim 
ve kendi görüĢlerimi açıkladım. 

  Bu toplantı öncesinde,   ĠĢçi Lokalinin elektrik ve suyu kesilerek Belediye 
hizmeti verilmemesine iliĢkin Encümen kararının onanmasını, bu yerin Meclis 
kararı olmaksızın satıĢına iliĢkin, 1957 yılında alınan Encümen kararlarının red-
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dini,  Safranbolulu avukatların görüĢleri doğrultusunda Demir Çelik tapusunun 
iptali için dava açılmasını ve gerekirse lokal bahçesinin,  park bahçe gereksinimi 
için kamulaĢtırılmasını içeren bir karar tasarısı hazırladım. 

   Aynı karar tasarısına, konu yargı mercilerine intikal ettirildiğinde, idari 
önlemlere gerek kalmayacağından, lokalin kesilen elektrik ve suyunun tekrar 
bağlanmasını da ilave ettim. Bu tasarı Belediye Meclisi‟nde görüĢüldü, tartıĢıldı 
ve oybirliğiyle kabul edildi.  

► DAVA KAZANILIYOR  

  Belediye tarafından T.Demir Çelik ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü aleyhine 
açılan tapu iptal davası,  Safranbolu Asliye Hukuk Mahkemesi‟nde  taraflar kamu 
kurumu olduğundan, ilgili yasa uyarınca hakem sıfatıyla ele alındı. Mahkemece  
Demir Çelik‟e ait  tapu kaydının iptaline karar verildi. Belediye adına 06.01.1978 
tarihinde yeni tapu senedi  alındı ve  yeni baĢlayan kadastro çalıĢmaları sonunda 
da, Belediyeye lokal bahçesi için  BağlarbaĢı Mah. 41 No.lu ada, 22 No.lu parsel 
ve 5.088 m2 olarak çaplı tasarruf vesikası verildi. 

 Bu sonucun alınmasında da, Meslek Yüksek Okulu arsası gibi, yapılan 
iĢlemlerdeki yasaya aykırılıkları, bir hukukçu olarak belirlemiĢ olmam tek baĢına 
en önemli etkendi. Belediyenin bu yeni kazanımı da, beni çok sevindirdi. 

 ► DEMĠR ÇELĠK ĠLE   BOZULAN  ĠLĠġKĠLER DÜZELĠYOR 

  Davanın kazanıldığı sırada T. Demir Çelik ĠĢlet-
meleri Genel Müdürlüğü‟ne de Refik ORAL atanmıĢtı. 
Kendisiyle Belediye olarak yakın iliĢki kuruldu; anlayıĢlı 
ve iyi niyet sahibi bir kiĢiydi. Artık bu aĢamadan sonra, 
sorunun karĢılıklı uzlaĢma içersinde çözümüne karar 
verildi.  

 Bu sırada, Türkiye Demir Çelik ĠĢletmeleri Genel 
Müdür Yardımcılığı görevine de, değerli hemĢehrimiz, 
ortaokul arkadaĢım  Erdal BASMACI getirilmiĢti. Onun 
da tüm Safranbolulular adına Ģükranla karĢıladığım özel 

ilgisi ve çok büyük katkısı oldu. 

  Demir Çelik ĠĢletmeleri, bahçeyi Belediyeden satın aldıktan sonra  lokal 
binasının, önce 1965 yılında zemin katını;  1970‟de de üst katını yaptırmıĢtı. Bu 
durumda  Demir Çelik Genel Müdürlüğü, baĢkasına ait taĢınmaz üzerine, bina 
yapmıĢ konumunda kalmıĢ oluyordu. Dolayısıyla bahçe ile binanın ayrı ayrı de-
ğerinin tespit edilip, böyle durumlarda uygulanacak yasa hükümlerine göre daha 
değerli olana malik olanın, diğerini de, değerini ödeyip alması mümkündü.   

  Bu amaçla, Demir Çelik Genel Müdürlüğü,  lokal binasının ve bahçenin 
ayrı ayrı değer tespiti için Mahkemeye baĢvurdu. Mahkeme, ĠnĢaat Mühendisleri 
Ali MERTER ile Cemal AKARSU„yu ve mülk sahiplerinden de Yeni Mahalle Muh-
tarı Hüseyin MUTLU‟yu bilirkiĢi olarak seçti.  

  BilirkiĢiler, binanın Belediye‟deki plan ve projeleri ile inĢaat ve  iskan ruh-
satlarında yer alan bilgileri inceledikten ve yerinde gerekli araĢtırmaları yaptıktan 
sonra değerinin 1,2 Milyon lira dolaylarında olduğuna, bahçenin ise m2‟si  2 bin 
liradan, 10 küsur milyon lira değer taĢıdığına iliĢkin bir rapor düzenlediler.  

Erdal  BASMACI 
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  Bu rapora göre, binanın da değeri karĢılığında Belediye‟nin olması gere-
kiyordu. Binanın değeri Demir Çelik‟e ödenerek,1979 yılı baĢında lokal  binası da 
Belediye‟nin oldu. Lokal binasının üst katındaki “özel oda”da bulunan tüm mefru-
Ģat ve yemek takımları, bir iyi niyet gösterisi olarak Demir Çelik Genel Müdürlü-
ğü‟nce, hesap dıĢı Belediye‟ye bırakıldı.  

► “BELEDĠYE LOKAL VE BAHÇESĠ” HĠZMETE AÇILIYOR    

 Lokali doğrudan Belediye iĢletemezdi, belirli koĢullar içeren bir Ģartname 
uyarınca kiraya verilmek üzere ihaleye çıkılması; uygun görülecek kiĢi ya da  
firmayla halkın yararına olacak kimi hususları içeren bir kira sözleĢmesi yapılma-
sı gerekirdi. Daha önce birinci sınıf bir lokantayı, belirli bir süre çalıĢtırdığını, 
resmi belgelerle kanıtlayanların katılabileceği kiralama ihalesi açıldı.  

  Lokalin kirasının her ay baĢı peĢin ödeneceğini, üst katındaki düğün sa-
lonunu kullanmak isteyenlerden Belediyenin belirlediği kadar ücret alınacağını, 
lokal bahçesinin bir park haline dönüĢtürüleceğini,  çimleri ve çiçekleri sulamakta 
kullanılan su için Belediyeye bir ücret ödenmeyeceğini öngören bir ihale Ģartna-
mesi hazırlandı. 

  Ayrıca,  bahçede yeteri kadar masa sandalye bulundurularak, eskiden 
olduğu gibi çay ve meĢrubat servisi yapılacağı, kira süresinin üç yıl olacağı ve en 
geç Mayıs/1979 ayında, her türlü donanımı tamamlanarak tesisin hizmete açıla-
cağı da Ģartnamenin diğer hükümleri arasındaydı.  

  Bu arada, lokalin üst katındaki özel odada, Belediyenin istemi dıĢında 
hizmet verilmeyecek; burada Safranbolu‟ya gelen belirli nitelikleri olan konuklara, 
Belediyenin uygun görmesi halinde bir ücret talep edilmeksizin hizmet sunula-
caktı. Ancak ağırlanan konuklar, bir yıl içinde belirli bir sayıyı aĢtığı takdirde, faz-
lasına iliĢkin ödemeleri, Belediye karĢılayacaktı. 

 O zamana kadar Safranbolu‟ya gelen konukların ağırlama giderleri, Bele-
diye BaĢkanı ve Belediye Meclisi üyeleri tarafından bölüĢülerek ortaklaĢa karĢı-
lanıyor; çok yetersiz olan Belediye bütçesinden, çok zorunlu olmadıkça harcama 
yapılmamasına özellikle özen gösteriliyordu. 

  Ġhale koĢulları Belediye Meclisi‟nin ġubat/1979 tarihli toplantısında uygun 
bulundu ve 07.04.1979 tarihli olağanüstü toplantıda da buraya “Belediye Lokali 
ve Bahçesi” adı verilmesi kararlaĢtırıldı. Nisan/1979 baĢında yapılan Ġhaleyi Ka-
rabük‟te Emek Lokantası‟nın  Eskipazarlı sahibi Nizamettin DEMĠRKIRAN ve 
ortağı kazandı. Lokal 26 Mayıs 1979  Cumartesi akĢamı verilen bir kokteylle 
hizmete açıldı. 

Öte yandan, Belediye Meclisi‟nin 18 ġubat 1980 tarihli toplantısında da, 
Belediye Meclisi‟nin bundan böyle, yine halka açık olarak Belediye Lokali‟nin üst 
katında toplanmasına karar verildi. 

  1979 ve 1980 yılları, Türkiye‟nin her yöresi gibi Safranbolu‟da da anarĢik 
olayların yoğunlaĢtığı bir dönemdi. Topluca bulunulan umuma açık yerlere çeki-
nilerek gidilmesine karĢın, Belediye Lokali temiz ve düzenli servisiyle beğeni ka-
zandı, iĢleticiler bu iĢ kolunda deneyim sahibi kiĢilerdi.  
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Lokalin açılıĢında, Belediye BaĢkanı Kızıltan ULUKAVAK,  aralarında  Karabük Belediye  
BaĢkanlarından, ileriki yılların Çankırı Milletvekili  Dr. Necmettin ġEYHOĞLU ve Akçasu  
Mahallesi‟nden  çocukluk arkadaĢı  Faruk DEMĠR‟in de bulunduğu bir grupla  görüĢüyor 

 

  Belediye olarak amaca ulaĢılmıĢtı. Hemen her il ve ilçe merkezi gibi Saf-
ranbolu‟da da Belediye‟nin bir parkı ve bahçesi olmuĢtu; yaz aylarında gölgelik, 
serin ve temiz bahçesi ile Belediye Lokali, halkın yararlandığı çok uygun bir din-
lenme yeriydi. 

  Ancak ne yazık ki, 1980 sonrasında, lokal  bu niteliklerini yitirdi.  
1990‟lardan sonra da lokal bahçesinin bir kır görünümünde bakımsız bırakılması, 
duvarları üstüne çok çirkin bez perdeler çekilip dıĢarıdan içerisinin görünmemesi 
sağlanarak bahçenin, yazlık düğün salonu haline getirilmesiyle, ne gündüz, ne 
de gece, bahçede oturmak olanağı kalmadı. Daha sonraki yıllar, perdeler kaldı-
rıldı, çevre duvarları içerisi görülmemesi için yükseltildi. 

  Turizmin Safranbolu‟da büyük yoğunluk kazandığı 2000‟li yıllarda, ÇarĢı 
merkezi  gibi  Bağlar‟da da Belediyenin, Kavaklar Kahvesi dıĢında bir çay bahçe-
si veya dinlenme tesisinin bulunmaması üzücüydü.  

  Üstelik lokalin kapalı mekanının geçmiĢ yıllarda  gece kulübü görünümü-
ne büründürülmesi ve bu arada en önemlisi “Belediye Lokali ve Bahçesi” gibi bir 
adla anılmasının prestij kazandıracağı kuĢkusuz bulunan bu tesisin, Ģunun ya da 
bunun yeri veya bilmem ne restoran ya da “Sır Sarayı” olarak adlandırılması ise, 
çok ilginçti. 

 Buradan, bir çay bahçesi ve Belediye parkı olarak yararlanılmasını zama-
nın Belediye BaĢkanlarına önerdim; olumsuz bir yanıt almasam da böyle bir giri-
Ģim baĢlatılmadı.  

  Birkaç yıl önce buranın Belediye‟nin SAKEM isimli kuruluĢuna tahsis edil-
diğini öğrendim. 2014 yılı içinde de bahçesinden oturmak, dinlenmek ve çay içe-
bilmek üzere halka açıldığını gördüm.  

 ġu anda hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın, kullanılma amacına katıl-
masam bile, iyi ki bu tesisi Belediye‟ye kazandırdık demekten kendimi alamıyo-
rum. Aksi takdirde, 1995 yılında  Demir-Çelik ĠĢletmeleri özelleĢtirildiğinde, burası 
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da ya satılırdı ya da kamusal nitelik taĢımayan, özel bir konuma bürünürdü der-
sem, herhalde bir kehanette bulunmuĢ olmam. 

D- HASTANE  BAHÇESĠNDE  SAĞLIK  OCAĞI  OLMAZ 

Hükümet yangını sonrası Hastane‟de hizmet veren Kaymakamlık‟ta gö-
rüĢmelerde bulunmak üzere Mart/1979‟da bir sabah, Hastanenin bahçe kapısın-
dan arabamla içeri girdiğimde, sağ tarafta bir faaliyet dikkatimi çekti. ĠnĢaatçı 
ACAR kardeĢlerin küçüğü   Zühtü ACAR yere kazık çakıyor, ip geriyor, aynı yere 
kimi inĢaat araç ve gereçleri getirilmiĢ bulunuluyordu. Ne yaptıklarını sorduğum-
da, oraya sağlık ocağı binası yapılacağı söylendi. 

► ĠHALESĠ YAPILMIġ KAMU ĠNġAATI  DURDURULUYOR 

  Sağlık Ocağı için   Zonguldak‟ta Valilikçe açılan ihaleyi ACAR kardeĢlerin 
kazandığını ve hastane binasının arka duvarı ile bahçe duvarı arasındaki  dara-
cık alana, mevcut ağaçlar da kesilerek, neredeyse hastane binasıyla bitiĢik ni-
zam bina yapımı için yer teslimi yapıldığını öğrenince,  “Böyle saçmalık olmaz, 
Safranbolu’da yer kalmamıĢ da, Hastane bahçesine bina yapılacakmıĢ, buraya 
tek çivi çaktırtmam, inĢaatı durduruyorum, devam ederseniz cezalandırırım” de-
dim ve doğruca Kaymakamın yanına girdim.   

Sayın Kaymakam,   Ovacuma ile Toprakcuma‟da, biri de ilçe merkezinde 
olmak üzere Safranbolu‟ya üç sağlık ocağı yapımının yatırım programında yer 
aldığını; merkez sağlık ocağının hastanenin bahçesinde yapılmasının Ġl Maka-
mınca uygun bulunduğunu söyledi. 

  Ben de cevaben,  “Ġmar Kanununun Belediye’ye verdiği yetkiye istinaden 
inĢaatı durduruyorum. Burası dağ baĢında bir köy mü?  Safranbolu gibi dağınık 
bir yerleĢim yerinde ÇarĢı’da veya Bağlar’da bir arsa bulunur, yoksa kamulaĢtırı-
lır; zaten eski hastane binasının bahçesine, 5-10 yıl önce ağaçlar kesilerek yeni 
hastane binası yapılması yeterli olmamıĢ gibi, Ģimdi de sağlık ocağı binası yapı-
mı nasıl uygun görülür? bunu anlamıyorum” dedim ve Kaymakamın yanından 
ayrıldım. 

  Bir Belediye sınırları içersinde her türlü inĢaat, ister kamu kuruluĢlarına, 
ister özel kiĢilere ait olsun mutlaka Belediye‟den inĢaat ruhsatı alınmasını gerek-
tirse de, genellikle kamu kurumları, yaptıkları ihale sonrası bu kurala uymazlardı. 
Belediyeler de yöreye bir yatırım yapılıyor, hizmet geliyor diye düĢünerek ve bu 
arada inĢaatın, Devletin kontrol mühendisi unvanıyla görevlendirdiği bir teknik 
elemanın gözetiminde yapılacağını da bildiklerinden, ruhsat nedeniyle sorun çı-
kartma gibi bir konumda bulunmak istemezlerdi. 

  Ancak, Safranbolu‟daki sağlık ocağı inĢaatı böyle değildi. Her hastanenin, 
yeĢillikler içersinde, çok geniĢ bir bahçesinin olması ve park gibi çiçeklerle be-
zenmesi gerektiğini bilmek için Ģehircilik eğitimi görmek gerekmezdi.   

   ĠnĢaatın yüklenicisi ACAR kardeĢler veya Ġlçe Kaymakamı hemen tele-
fonla bilgi vermiĢ olmalı ki, aynı gün öğleye doğru telefonla  arayan ve beni ilçe-
sine gelen bir yatırımı sabote etmekle suçlayan Ġl  Sağlık Müdürü  Dr. ġerafettin 
HIZAL‟a önce bunları anlattım.  

  Kendisine, Belediye BaĢkanı olarak Safranbolu‟ya yapılacak her yatırımı 
Ģükranla karĢılayacağımı, yaptıklarının yatırım değil, batırım olduğunu, buna da 
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Ģiddetle karĢı olacağımı, Safranbolu‟nun yasal temsilcisi olan Belediye‟ye danı-
Ģılmadan; bilgi vermeye dahi tenezzül edilmeden    yapılmak istenilen keyfiliklere 
izin vermeyeceğimi bildirdim.  

 
Ağaçlar kesilerek, yukardaki alana hastaneye bitiĢik Sağlık Ocağı yapmaya kalkıĢmak  

“ben kamuyu temsil ediyorum, istediğimi yaparım” anlayıĢından kaynaklanıyordu  

  Öğleden sonra Zonguldak Valisi  Nevzat AYAZ  telefonla aradı. Kendileri-
ne olay nasıl aksettirildi bilemem; yapılmak istenilenleri benden dinleyince, “ben 
yarın sabah Safranbolu’da olurum, konuyu birlikte çözümleyelim” dedi.  

► YETĠġTĠRME YURDU BAHÇESĠNE SAĞLIK OCAĞI 

  Ertesi gün gelen Sayın Vali‟ye bina yapılmak istenilen yeri gösterdim, 
“Safranbolu’da böylesine uygunsuz ve anlamsız bir yer seçimi   nasıl yapılır, bu-
na nasıl göz yumabilirim” dedim. Sayın AYAZ, Ġl Sağlık Müdürü ve Safranbolu 
Kaymakamı baĢta olmak üzere maiyetindeki yetkililerin kendisini nasıl güç du-
rumda bıraktıklarının farkındaydı. Bana döndü, “Bu yatırımı gerçekleĢtirmek  du-
rumundayız  Reis bey, çözüm için ne önerirsiniz” diye sordu. 

   Böyle bir soruyla karĢılaĢacağımı bildiğimden hazırlıklıydım. “Ġhale önce-
si, hatta yer teslimi öncesi ilgililer benimle temas etmek gereğini duysalardı, 
onlara söyleyeceklerimi size arzedeyim” diye söze baĢladım.  

  YetiĢtirme Yurdu‟nun bulunduğu çok geniĢ alanın Belediye mülkü olduğu-
nu, Yurdun bahçesinden uygun geniĢlikteki bir parselin ifraz edilerek Sağlık Oca-
ğı için tahsis edilebileceğini; oranın yeni yapılan Hükümet Konağı‟nın hemen 
yanında, kentin yeni yerleĢim alanında olduğunu belirttim. 
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  Böylece çok geniĢ bir alana yayılmıĢ bulunan Safranbolu‟da, sağlık hiz-
metlerinin bir yerde toplanması yerine,  kente dağılımının  sağlanacağını ve söz 
konusu arsanın kamu kuruluĢlarına ayrılan bölgede olduğu için, Ġmar Planımız 

açısından da herhangi bir sakıncası 
olmadığını anlattım.  

Vali Sayın AYAZ rahatlamıĢtı, 
beraberindeki yetkililere, ne kadar ge-
niĢlikte bir arsaya gereksinim duyuldu-
ğunu sordu, 3.000  m2 denildi. 

 Kendilerine bu konuyu Belediye 
Meclisi‟ne sunacağımı, m2‟si bir liradan 
satıĢ kararını çıkartmaya çalıĢacağımı 
bildirdim.  

Yasal iĢlemlere hemen baĢlan-
dı; 07 Nisan 1979 günü olağanüstü 
toplanan Belediye Meclisi, benim Sayın 
Valiye önerdiğim koĢullarla yurt bahçe-
sinden ifraz edilecek arsanın satıĢını 
onayladı. Halen aynı yerde hizmet ve-
ren Sağlık Ocağı‟nın, iĢte böyle ilginç 
bir serüveni vardır. 

Yapılacak sağlık ocağı için bahçesindeki ağaçların kesilmesini engelledi-
ğim hastane binası ise, 2014‟te yıkıldı; yerine yeni bir bina yapılıyor. 1970‟li yıl-
larda hizmete açılmakla, henüz ekonomik ömrünü doldurmamıĢ bir binayı yıkıp, 
yerine yeni hastane binası yapmak, Devletimizin çok parası olduğunun gösterge-
si midir; yoksa bir zorunluluktan mı kaynaklanmıĢtır? Bilmiyorum. 

E- SAFRANBOLU’YA KADASTRO GELĠYOR 

  Safranbolu gibi yeni yerleĢmelerin ve konut yapımı için kooperatifleĢme-
nin çok yoğun biçimde yaĢandığı bir ilçe merkezi için en büyük eksiklik, taĢınmaz 
malların kadastrosunun yapılmamıĢ olmasıydı.  

  Her ne kadar, Belediye sınırları içersindeki taĢınmazların tamamına yakı-
nı tapulu ise de, çaplı bir tasarruf belgesi yoktu. Tapuda kayıtlı yüzölçümlerini 
gösterir miktarlar, gerçek yüzölçümlerinden çok farklı ve çok azdı. Bu yüzden 
sınırlara itibar edilerek iĢlem yapılmak gerekiyordu. Özelikle ifraz ve parselasyon 
iĢlemleri için, taĢınmazın sınır komĢuları davalı gösterilerek, yüzölçümünü dü-
zeltme  (mesaha tashihi) davaları açılıyordu. Davalı komĢu, açılan böyle bir da-
vaya, bir anlam veremiyor, kuĢku içinde kalıyordu. 

  Avukat sıfatıyla bunları bilen ve yaĢayan bir kiĢi olarak Belediye BaĢkanı 
olduğumda, Safranbolu‟ya kadastro örgütünü getirmenin yollarını araĢtırmaya 
baĢladım.  

  Zonguldak Ġl‟inde Çaycuma gibi, ancak 1944‟te ilçe olabilmiĢ küçücük bir 
yere bile, birkaç yıl önce kadastronun gelmiĢ, çalıĢmalarını bitirmiĢ ve baĢka bir 
yerde görev almak üzere, oradan ayrılma hazırlığına girmiĢ  olduğunu öğrendim.  

Zonguldak Valisi Nevzat AYAZ    
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  Devrek Belediye BaĢkanı  Hasan MEKĠK, Çaycuma‟daki kadastronun, 
kendi ilçesine gelmesi çabasındaydı. Ancak, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
nezdindeki giriĢimlerde Safranbolu öne çıktı. 

   Ġleriki yılların TBMM BaĢkanı Zonguldak Milletvekili  Cahit KARAKAġ 
yardımcı oldu, Genel Müdür  Galip ESMER, Safranbolu‟yu tanıyordu; kadastro 
açısından önem ve önceliğini biliyordu. 1930‟lu yılların ortalarında,  Safranbo-
lu‟da Tapu Sicil Muhafızlığı yapmıĢ, Demir Çelik Fabrikalarının bulunduğu yerin 
kamulaĢtırma iĢlemlerini yürütmüĢtü. 

 
Safranbolu’da ĠLKSES -  25.02.1975 

  Çaycuma Kadastro Müdürü Erdoğan KEMER, Safranbolu‟ya görüĢme ve 
incelemelerde bulunmak üzere geldi; ancak istemleri çok fazlaydı. Hepsi karĢıla-
namazsa, sanki bu konuda tek yetkili kendisiymiĢ gibi,  Müdürlüğünün Safranbo-
lu‟ya gelmeyeceğini de söyleyebiliyordu.  

  Çok güç de olsa, sonunda anlaĢtık;  ilgili yasa uyarınca, ücretleri Beledi-
yece ödenen iki iĢçi  görevlendirildi. Kaymakamlıkça  tahsis edilen  Kıranköy‟deki 
eski ahĢap Ġlkokul binasında (halen Öğretmenevi), Nisan/1975‟te Kadastro Müdürlü-
ğü göreve baĢladı. ÇalıĢmalar, yeni yerleĢmelerin ve dolayısıyla imar düzenle-
melerinin en yoğun olduğu Hastarla‟nın bulunduğu Ġnönü Mahallesi ile Yeni Ma-
halle‟den baĢlatıldı. 

F-  VAKIF ESERLERĠN ONARIMINDAKĠ SORUNLAR 

 Belediye BaĢkanlığım sırasında, Safranbolu‟da çok değerli vakıf eserler 
olmasına karĢın Vakıflar Ġdaresiyle diyalog ve iĢbirliği kuramamanın hep üzüntü-
sü içersinde oldum. Özellikle Cinci Hanı‟nın restorasyonuyla iliĢkili olarak          
01 Ekim 1975 tarihli Belediye Meclisi kararına da uyarak Vakıflar Genel Müdür-
lüğü‟nde yaptığım temaslar olumsuzlukla sonuçlandı.  

  Kendisiyle görüĢtüğüm zamanın Vakıflar Genel Müdürü‟nün, “siz Cinci 
Hanı’nı bırakın, Safranbolu’da cami, türbe yok mu, onları onaralım” demesi çok 
ilginçti. 
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  Oysaki onarmaya kalktıkları camileri, baĢta Köprülü Mehmet PaĢa Camisi 
olmak üzere, o yıllarda ellerine yüzlerine bulaĢtırıyorlardı. Köprülü Camisi‟nin 
onarımı 1970‟li yılların baĢında ihale edilmiĢ, bir süre sonra yüklenici iĢi bırakmıĢ, 
üç yıl kadar hiçbir iĢ yapılmamıĢtı.  

  1975‟lerde cami, minaresinin  yarısından üst tarafı olmayan bir görünüm-
deydi. Minareyi halk para toplayıp yapmak istediğinde de, Gayrimenkul Eski 
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu, haklı olarak Belediye‟den böyle bir onarıma izin 
verilmemesini istiyordu. 

 

 

Cinci Hanı’nın 17. yüzyıldan kalma ilginç asma kilidi ve anahtarı 

  Aslında Vakıflar Ġdaresi‟nin onarım ihalesini verdiği yükleniciler, o tarihler-
de en bilgisiz, en yeteneksiz ve en önemlisi tarihsel bir esere karĢı saygısız ve 
acımasız kiĢilerdi. Köprülü Camisi onarımının, 1970‟li yılların ortalarında becerik-
siz ellerde bir üzüntü kaynağı olmasının yanı sıra, 1980 yılı baĢında tekrar ihale 
edildiğinde ise, içler acısı bir durumla karĢılaĢıldı.  

  Kubbe onarımı,  boya iĢleri, sıva üstü tarihi yazı ve motiflerin kalem iĢleri-
nin fotoğraf ve rölevelerinin çıkartılması, duvar çatlaklarının giderilmesi, 430 bin 
liraya ihale edilmiĢ, caminin içine basit bir iskele kurulmuĢtu. 

  Duvar çatlaklarının dıĢarıya iskele kurularak onarımı gerekirken, içerden 
sıvanmakla yetinilmesi ve tarihsel bir yapıya gösterilmesi gereken özenden yok-
sun biçimde, kara baltacı usulü onarıma kalkıĢılması üzerine, Belediye Mühendi-
si Mustafa GÜMÜġGĠL‟e,  Camiye gidip duruma el atmasını istedim.  

  Mühendis Mustafa GÜMÜġGĠL hazırladığı 13.02.1980 tarihli raporda, 
ihale konusu iĢlerin, çok yüksek orandaki bir indirim sonucunda belirlenen ihale 
bedeli olan 430 bin liraya yapılamayacağını bildirdi. 

   15-20 metre kubbe yüksekliği olan cami içinde 5-6 kademeli iskele ku-
rulmasının gerektiğini, bunun tek baĢına  350 bin lira dolaylarında maliyetinin 
olduğunu, ihale konusu iĢlerin en az 1,5 milyon lira mali portesinin bulunduğunu 
ve yüklenicinin bu koĢullarda iĢi yürütemeyeceğini, caminin daha çok uzun süre 
kapalı kalacağını da, Mühendis GÜMÜġGĠL raporunda ayrıca belirtiyordu. 

Mustafa GÜMÜġGĠL 
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  Bu arada  aynı raporda, Safranbolu tarihsel sit bölgesindeki böyle bir ona-
rım için Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu‟ndan  gerekli iznin 
alınmadığı da bildiriliyordu. Bunun üzerine, yüklenicinin çalıĢmalarını durdurup, 
iĢten el çektirilmesini sağlamayı görev bildim.  

  Ancak, baĢta Cinci Hanı olmak üzere, Safranbolu‟daki  vakıf eserlerini, 
kaderine terkedilmiĢ bir konumdan bir türlü kurtaramadım. 

  Safranbolu‟da camilerin ve özellikle Cinci Hanı ile Yeni Hamam‟ın Vakıflar 
Ġdaresi‟nce restorasyonunun yapılabilmesi için, 1980‟li yılların ikinci yarısını ve 
Karabüklü hemĢehrimiz  ġener MACUN‟un Vakıflar Genel Müdürü olmasını bek-
lemek gerekecekti.  

  BaĢbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu‟nda beraber çalıĢmak ve kendisini 
yakından tanımak fırsatını bulduğum Sayın MACUN‟un, tarihsel değer taĢıyan 
vakıf eserleri onartıp, yenileterek Safranbolu‟ya kazandırmaktaki katkısı, her türlü 
övgüye ve takdire layık, Ģükranla anılacak hizmetlerdendir. 

   

 
Safranbolu‟nun tarihsel ve anıtsal nitelikteki eserlerinin bir bölümü 

 
G- ZONGULDAK VALĠSĠ  GALĠP DEMĠREL’DEN 
      SAFRANBOLU’NUN KAZANIMLARI 

  1979 yılı Ekim ayında yapılan milletvekili ara seçimlerini CHP‟nin 5-0 
kaybetmesi üzerine BaĢbakan   Bülent ECEVĠT istifa etmiĢ; 6. Süleyman DEMĠ-
REL azınlık Hükümeti, göreve baĢlamıĢtı. Aralık/1979‟da, yeni hükümet tüm vali-
leri değiĢtirmiĢ, Zonguldak Valisi Nevzat AYAZ Ġstanbul Valiliği‟ne getirilirken, 
Zonguldak Valiliği‟ne de  Galip DEMĠREL atanmıĢtı.  

  Göreve baĢlamalarından 10 ay sonra, 12 Eylül 1980 harekatıyla benim 
görevim son buldu. Yeni Vali ile Belediye BaĢkanlığım sırasında, uzun bir süre 
çalıĢabilme olanağına sahip olamadım. Ancak Sayın Vali‟nin, benim görev dö-
nemimde Safranbolu‟ya iki kez geldiklerini ve her seferinde Safranbolu‟nun 
önemli kazanımlar elde ettiğini anımsıyorum. Bunları Ģöyle sıralayabilirim. 

 

ġener MACUN 
Vakıflar Genel Müdürü 
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► KARAKOLLAR YENĠDEN DÜZENLENĠYOR 

   Yeni Vali, Mart/1980 baĢında Safranbolu‟yu ilk ziyarete geliĢlerinde Çar-
Ģı‟da karakol yoktu. Belediye‟nin Pazar  yerindeki tahta baraka binalarından biri-
nin üst katında, zaman zaman bir polis ya da bekçi bulundurulmasıyla yetiniliyor-
du. Kaymakamlık yangın sonrası hastane binasına yerleĢince, karakol da, bir ara 
morga dönüĢtürülen, eski hastanenin etüv binasına taĢınmıĢtı. 

  Vali  Galip DEMĠREL ÇarĢı‟yı ziyaret ettiklerinde, 1980 yılı gibi anarĢinin 
doruk noktada olduğu bir sırada, ÇarĢı merkezinde karakol bulunmamasından 
kaynaklanan sorunları dile getirmem ve esnafın da beni desteklemesi üzerine, 
Sayın Vali eskisi gibi ÇarĢı‟da düzenli hizmet veren bir karakol açılması ve bu 
amaçla, halen Cinci Hanı‟nın karĢısında Ġmren Lokumları‟nın bulunduğu binanın 
üst katının karakol olarak kiralanması talimatını vermiĢti.  

  Karakol binasının döĢeme demirbaĢ ihtiyacının karĢılanması için de, 
Mart/1980‟de , benim de katıldığım bir komite kuruldu. Halktan toplanan 20 bin 
lirayı aĢkın parayla gerekli malzemeler alındı. Bu arada çok kısa bir süre önce 
vefat eden Safranbolu Devlet Hastanesi‟nin emektar doktoru  YaĢar 
DERTSAVAR‟ın masa, sandalye ve benzeri, kendi özel büro malzemeleri de eĢi 
Süheyla Hanımefendi tarafından Karakola bağıĢlandı.  

  Öte yandan Vali Galip DE-
MĠREL, Bağlar kesiminde de bir 
karakol açılmasını yararlı görmüĢ-
tü. Kendilerine Bağlar Ġlkokulu‟nun 
altındaki Belediye arsasına, 4-5 yıl 
önce yapılan TÖB-DER binasını  
göstererek, saldırılar düzenlenme-
si ve yakılmak istenmesi gibi anar-
Ģik olaylar nedeniyle, kimse gele-
mediği için kapalı olduğunu bildir-
dim. 

 Binanın Belediye tarafın-
dan   elektrik ve suyunun kesildiği-
ni, Safranbolulu öğretmenlerin 
kendi aralarında kuracakları bir 
yerel derneğe binanın tahsisi dü-
Ģüncesinin   gerçekleĢmediğini de 
ayrıca belirttim.  

  Açıklamalarımı dinledikten 
sonra,  Bağlar Karakolu‟nun bu binada hizmet vermesini, Sayın Vali uygun buldu. 

 

► VALĠ YETKĠSĠNĠ, BELEDĠYE BAġKANINA DEVREDĠYOR 

1970‟li yıllarda, Safranbolu‟da Pratik Sanat Okulu (Endüstri Meslek Lisesi) 
yapımı uzunca bir süredir devam ediyor, ödenek yetersizliği baĢta olmak üzere, 
kimi nedenlerle inĢaat tamamlanamıyordu.  

  Bu arada Dünya Bankası‟nın Türkiye‟ye verdiği kredilerle yurt dıĢından 
sağlanan okulun ihtiyacı kimi   makine aksamı ve çeĢitli tezgahlar, yıllar önce 

Galip DEMĠREL - Zonguldak Valisi 
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Safranbolu‟ya gelmiĢ, orijinal ambalajları içinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürü  
Mustafa UZUN‟un zimmetindeydi. Bu malzemeler, halen Zati AĞAR Ġlköğretim 
Okulu‟nun bulunduğu yerdeki, bir süre YSE tarafından kullanılan, Toprak Mah-
sulleri Ofisi‟nin terk ettiği barakalara konulmuĢtu. 

  1980 yılının Mayıs ya da  Haziran aylarında bir gün, Halk Eğitim Merkezi 
Müdürü Mustafa UZUN telefonla beni aradı.  Milli Eğitim Bakanlığı‟ndan gelen bir 
görevlinin, Pratik Sanat Okulu‟na ait, zimmetindeki makine aksamı ile tezgahları, 
getirdiği bir TIR‟a yükleyerek Ġstanbul‟a götürmek istediğini bildirdi.  

  Ayrıca gelen görevlinin elindeki Bakanlık yazısında, Pratik Sanat Okulu 
için  gönderilmiĢ olan tüm malzemelerin, Safranbolu‟daki okul inĢaatının gecik-
mesi nedeniyle, Ġstanbul‟da inĢaatı biten bir baĢka okula tahsis edildiğinin de 
yazılı olduğunu söyleyerek, ne yapması gerektiğini sordu.  

Kaymakamın  Ovacuma köylerine gittiğini ve kendisine ulaĢılamadığını da  
öğrenince, Sayın UZUN‟a “sakın malzemelerin hiç birini vermeyin, ben Sayın Vali 
ile görüĢeyim, Bakanlık’tan gelen görevliyi bana gönderin” dedim. 

Telefonla Zonguldak‟ta Vali‟yi arattım.  Bugünkü gibi otomatik bağlantı 
olmadığı için uzun süre beklemek gerekiyordu. Bu sırada, Bakanlık görevlisi de 
geldi; “Safranbolu’ya tahsis edilen okul demirbaĢı makine aksamını geri almak 
Bakanlığınıza yakıĢıyor mu, bunları   size teslim edeceğimizi mi sanıyorsunuz?” 
dediğimde, görevli kiĢi, kendisine verilen talimatı yerine getirmek durumunda 
olduğunu söyleyerek, “elime malzemeleri vermeyeceğinizi  bildirir bir yazı verin, 
ben gideyim” dedi.  

  Sayın Vali‟yle ancak yıldırım bağlantıyla telefon görüĢmesi yapabilmem 
mümkün oldu. Doğal olarak Pratik Sanat Okulu inĢaatı hakkında bilgileri yoktu, 
bilgilendirmeye çalıĢtım. Safranbolu‟ya büyük bir haksızlık yapılmıĢ olacağını, 
inĢaatın bitmeme nedeninin faturasının Safranbolu‟ya çıkarılmak istenildiğini an-
lattım. Hak verdi.  

  Hiçbir malzemeyi teslim etmememizi, buna iliĢkin yazıyı Kaymakam‟a 
acele ulaĢmak olanağı bulunamadığına göre, kendilerinin talimatı olarak benim 
imzalayıp görevliye vermemi bildirdi.   

  Safranbolu Belediye BaĢkanlığı antetli kağıda, Milli Eğitim Bakanlığı‟na 
hitaben, Zonguldak Valisi   Galip DEMĠREL‟in talimatları uyarınca malzemelerin 
teslim edilmeyeceğini yazıp imzalayarak, görevliyi geri gönderdim. Böyle bir ya-
zıĢma yöntemi olamazdı ama Vali istedi, oldu.  

  Resmi yazıĢma kurallarına göre,  Belediye BaĢkanlıklarının  yazılarının 
Kaymakamlık ve Valilik aracılığıyla Bakanlıklara gönderilmesi kuralı geçerliyken, 
üstelik Belediye hizmetlerine iliĢkin olmayan bir konuda, bir ilçe Belediye BaĢka-
nının Bakanlık talebinin yerine getirilmeyeceğini,  Vali adına, aynı Bakanlığa bil-
dirmesi gibi bir uygulamanın baĢka bir örneği var mıdır? Olacağını sanmıyorum. 

  Zonguldak Valisi Sayın Galip DEMĠREL‟in, 12 Eylül sonrasında benimle 
ilgili olarak hazırladıkları tezkiyenin de, kamuda yeniden görev alacağım dönem-
de    çok yararını gördüm.  

  BaĢbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu‟nda görev aldıktan sonra, denetim 
için  gittiğim Zonguldak‟ta ve ĠçiĢleri Bakanlığı MüsteĢarlığı sırasında da Anka-
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ra‟da Galip DEMĠREL‟le görüĢmelerde bulundum. Hep ilgisini ve iyiliğini gördü-
ğüm Sayın DEMĠREL‟in, örnek alınacak bir yönetici olarak, anılarım arasında çok 
saygın bir yeri oldu.  

H- ZATĠ  AĞAR ĠLKOKULU 

1970‟li yılların sonunda Safranbolu, özellikle Bağlar kesiminde, ilk öğre-
tim çağındaki çocuklarımız için yeterli sayı ve kapasitede,  farklı semtlere dağıl-
mıĢ  ilkokullara sahip bulunulmuyordu. Bağlar Ġlkokulu‟nun yükü çok ağırdı; 
Hastarla‟daki yeni yerleĢim alanlarında oturanların çocukları da oraya devam 
etmek zorundaydılar. Bu yüzden, o zamanlar tek katlı Bağlar Ġlkokulu‟nda çift 
öğrenim yapılsa da, bu büyük sorun çözümlenmiĢ olmuyordu. 

 Bu sıkıntıları Ġlçe Ġlköğretim Müdürü ve öğretmenlerden sık sık dinledi-
ğim ve bizzat da gözlemlediğim bir sırada, 1980‟in yaz aylarında, yakın aile 
dostlarımızdan Hatice AĞAR teyzenin, Safranbolu‟ya hayrına bir cami yaptıra-
cağını duydum.  

  EĢi Razı AĞAR, Akçasu Mahallesi‟nden babamın çok yakın dostuydu; bir 
süre önce, çok genç yaĢta trafik kazasında kaybettiğimiz oğlu Zati AĞAR da 
benim mahalle ve okul arkadaĢımdı. Hatice Teyze ile de karĢılıklı sevgi ve saygı 
içersinde iliĢkimiz vardı. Ayrıca kızı Suzan Hanım eĢimle, damadı Mustafa ÇE-
LEBĠ  de benimle yakın arkadaĢtı. 

  EĢimle birlikte Hatice teyze‟yi ziyarete gittim. Safranbolu‟da büyük bir 
okul sıkıntısı olmasına karĢın, Safranbolu‟da 48 cami ve mescidin  bulunduğunu,  
bir yenisini yapmaya o günler için gereksinim bulunmadığını, okul yaptırmanın 
da cami yaptırmak kadar hayırlı bir davranıĢ olacağını ve okul yaptırırsa herke-
sin hayır duasını alacağını söyledim.  

  Ayrıca, Yeni Mahalle‟de bir Belediye arsasının okul için tahsis edilebile-
ceğini ve Zati‟nin adı verilmek koĢuluyla bir okul yaptırmak istediği takdirde,  
Kaymakam‟la görüĢeceğimi bildirdim. Bir karĢı görüĢ ileri sürmedi, olumlu karĢı-
ladı. Daha sonraları Hatice teyze, ayrıca cami de yaptırdı. 

► HATĠCE AĞAR TEYZE OKUL YAPTIRIYOR             

  Ġleriki yıllarda Mahalli Ġdareler Genel Müdürü, Vali, ĠçiĢleri Bakanlığı Müs-
teĢarı ve Bakanı olacak olan Kaymakam Muzaffer ECEMĠġ, kısa bir süre önce, 
Nisan/1980‟de Safranbolu‟ya  atanmıĢtı. Sayın ECEMĠġ, Belediye BaĢkanlığı 
görevimin son bulduğu 12 Eylül 1980 harekatına kadar kendisiyle, ne yazık ki 
çok kısa bir süre   birlikte görev yapabilmiĢ olmayı, bir talihsizlik olarak nitelen-
dirdiğim, çok değerli bir yöneticiydi.  

  Ġlettiğim habere çok sevindi; Valilikten, yaptırılacak okula “ZATĠ AĞAR 
ĠLKOKULU” adının verilmesi sözünü de aldıktan sonra, birlikte Hatice AĞAR 
teyzeye gittik, Ġlçe Kaymakamı olarak kendisine teĢekkür etti. 

Hatice Teyze, okul binasının yapım iĢinin ve yapacağı ödemelerin dama-
dı ile görüĢülmesini istedi. Arslanlar Belediye Lokali Bahçesinde bir araya gele-
rek, damadı Mustafa ÇELEBĠ‟yi   Kaymakam‟la tanıĢtırdım. O sıralar gereksiz ve 
anlamsız bir nedenle dostum ve okul arkadaĢım Mustafa ÇELEBĠ ile iliĢkilerim 
soğuktu; bu okul görüĢmesi, aradaki buzların eritti.  Buna her ikimizin de çok 
sevindiği bir gerçekti. 
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  Okulun yapımında  Hatice Teyzenin yakın akrabası, avukat Hulusi 
YAZICIOĞLU‟nun büyük  katkıları oldu. Okul yapımını üstlenen yüklenici ile iliĢ-
kileri düzenledi ve yürüttü; büyük emeği geçti.  Belediye BaĢkanlığı görevim son 
bulduktan sonra, okul 1980‟li yılların ilk yarısında öğrenime açıldı. AçılıĢ törenin-
de bulundum ve arkadaĢımın adının ve anısının yaĢatılmasına katkıda bulun-
muĢ olmanın mutluluğunu yaĢadım.  

 
Zati Ağar Ġlköğretim Okulu (2009) 

► ZATĠ AĞAR’LILAR, ZATĠ AĞAR’I TANIMALI ! 

  Zati AĞAR Okulu açıldıktan sonra,  aradan uzun yıllar geçti. 2003 yılı 
ġeker ve Kurban Bayramları dolayısıyla Ser-Mes Sitesi‟ndeki evime, bayram 
ziyaretine gelen yakınlarımın ve komĢularımın ilkokul çağındaki çocuklarına,  
hangi okula gittiklerini soruyordum. Ancak, Zati AĞAR okuluna gittiklerini söyle-
yenlere, “peki Zati AĞAR kim” dediğimde, çocuklardan soruma yanıt alamıyor-
dum. Oysa, bu okulun çok baĢarılı olduğunu, çok değerli öğretmen ve yöneticile-
re sahip bulunduğunu hep duyuyordum.  

  Öğrencilerin, okudukları okula adı verilen kiĢinin kim olduğunu bilmeme-
leri, bir eksiklikti. Ben, Zonguldak Mehmet ÇELĠKEL Lisesi‟nin 1955 yılı mezu-
nuydum. Bu liseyi 1938 yılında, ÇAKALOĞLU lakaplı, armatör Mehmet 
ÇELĠKEL‟in yaptırdığı ve okula adının verildiği bize anlatılmıĢtı; okulda büstü de 
vardı. Zati AĞAR Ġlköğretim Okulu öğrencileri için de öyle yapılmalı diye düĢüne-
rek, telefonla okul müdürünü aradım; randevu dileğimi hemen kabul etmesine ve 
beni tanıyor olmasına sevindim. 

  Okul Müdürü   Ġzzettin KANDĠġ tarafından sıcak bir biçimde karĢılandım. 
Yukarıda değindiğim hususları kendisine anlatınca, “Biz de öğretmenler ve yö-
neticiler olarak Zati AĞAR kimdir bilmiyoruz,  okulu yaptıran Hatice teyzeyi bili-
yoruz; öğrencilerimizin ebeveynleri de Zati AĞAR’ı tanımıyorlar” dedi.  
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  DüĢündüm, Müdür KANDĠġ haklıydı, Zati‟yi kaybedeli 23 yıl olmuĢtu, 
ilkokul çağındaki öğrencilerin anne babaları da herhalde 20-30 yaĢ dolaylarında 
olacaklarına göre, Zati‟yi nereden tanıyacaklardı.  

  Kaldı ki, okulun çevresindeki semtlerde, büyük bir oranda Safranbolu 
yerlileri değil, sonradan Safranbolulu olanlar yerleĢmiĢ bulunuyordu. Hemen bir 
giriĢimde bulunmazsam, yakın gelecekte Zati‟yi hiç tanıyan kalmayacaktı. 

  Okul Müdürü‟ne, Zati AĞAR‟ın fotografını büyüttürüp okulun uygun bir 
yerine özgeçmiĢi ile birlikte asmalarını önerdiğimde, memnun olacağını ve hatta 
özgeçmiĢini çoğaltıp öğrencilere de dağıtabileceğini söyledi; bu konuda benden 
yardım istedi. Ben dünden yardıma hazırdım, arkadaĢım Zati‟nin fotografını ve 
özgeçmiĢini hazırlayıp, kendisine getireceğimi bildirdim.  

► ZATĠ AĞAR’IN FOTOGRAFI VE ÖZGEÇMĠġĠ OKULA ASILIYOR 

  Bende Zati‟nin vesikalık fotografı yoktu; ne yazık ki kızkardeĢinde de 
olmadığını öğrendim. Akrabası Avukat 
Hulusi YAZICIOĞLU‟na sordum, onda da 
yoktu. Ancak, Sayın YAZICIOĞLU, Za-
ti‟nin avukatlık stajı belgelerinin bulundu-
ğu Zonguldak Barosu arĢivindeki dosya-
sında fotografının olabileceğini söyledi.  

  Haklıydı, ben düĢünememiĢtim. 
Mayıs/2004‟de kaybettiğimiz okul arkada-
Ģım, meslektaĢım ve Safranbolu‟ya iliĢkin 
çok değerli araĢtırmaları ve kitapları bulu-
nan  Hulusi YAZICIOĞLU‟nu da bu vesi-
leyle rahmetle anayım. 

 24.02.2003 tarihinde Zonguldak 
Baro BaĢkanlığı‟na, aynı Baro‟nun 33 yıl 
önceki bir üyesi olarak bir dilekçe ile baĢ-
vurdum. ArkadaĢımın adını ve anısını 
yaĢatmak üzere annesi tarafından yaptırı-
lan   bir okula asmak amacıyla fotografına 
gereksinim duyulduğunu bildirir dilekçemi 

alır almaz, duyarlılık gösterip hemen Zati‟nin fotografını, ellerinde bir tane olduğu 
için, iade etmek kaydıyla adresime gönderdiler.  

  Fotografı Ankara‟da büyüttürdüm. Avukat Hulusi YAZICIOĞLU‟ndan al-
dığım bilgileri de değerlendirerek, Zati AĞAR‟ın özgeçmiĢini Okulun Müdürüne 
verdim. ArkadaĢımın, okula ilettiğim  özgeçmiĢi Ģöyleydi: 

  “Zati AĞAR 1935 yılında Safranbolu’da doğmuĢtur. Safranbolu’daki aile 
lakaplarına göre annesi Hatice AĞAR “Naipler” ailesinden (Halilefendioğulları); 
babası Razı AĞAR Akçasu mahallesinden “HOCAANALAR” ailesindendir. Anne 
tarafından dedesi Mehmet Hilmi VAROL, 1920’li yılların sonlarında Safranbo-
lu’da Belediye BaĢkanlığı yapmıĢtır.  

  Baba tarafından dedesi Kadir AĞAR, Safranbolu Mal Memurluğu göre-
vinde bulunmuĢtur. Zati AĞAR’ın kızkardeĢi Suzan Hanım, Safranbolu’nun ta-
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nınmıĢ kiĢilerinden Mustafa ÇELEBĠ ile evlidir; müĢterek çocukları Dilek KAYIK-
ÇI ile Bülent ÇELEBĠ, Zati AĞAR’ın yeğenleridir. 

  Zati AĞAR, babasının iĢi nedeniyle ilkokulu Karabük’te, ortaokulu ise 
Safranbolu’da okumuĢtur. Lise öğrenimini Kastamonu ve Ġstanbul IĢık Lisesi’nde 
tamamladıktan sonra, Ġstanbul Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuĢ; avukatlık 
stajını Karabük’te yapmıĢtır. 

   Ancak avukatlığa baĢlayacağı günlerde, otomobiliyle Karabük’te geçirdi-
ği bir trafik kazası sonunda Zati AĞAR, 1980 yılında vefat etmiĢ ve ölümünden 
kısa bir süre sonra annesi tarafından, anısına, kendi   adı verilen bu okul yaptı-
rılmıĢtır.  

  YaĢamı boyunca herkesin sevgisini kazanmıĢ bulunan Zati AĞAR, tüm 
arkadaĢları ve kendisini tanıyanlar tarafından  hep sevgi ile anılmaktadır.” 

  Zati AĞAR‟ın çok ilginç bir özelliğine de değineyim. Gazeteden bir parag-
raf yazı okunsa ve kendisine bu paragrafta toplam kaç harf var diye sorulsa, 
hemen anında Ģu kadar adet harf var yanıtı alınır ve  harfler bir bir sayıldığında, 
yanıtın doğru olduğu anlaĢılırdı. Böyle güçlü bir zihni melekeye sahip olan  baĢ-
ka kiĢiler var mıdır? Ben rastlamadım, bilmiyorum.  

I- EL YAZMASI ESERLER KÜTÜPHANESĠ 

  Kazdağlıoğlu Camisi olarak bilinen, ÇarĢı otobüs durağındaki cami ibade-
te açık değildi. 1779 yılında yapılmıĢ bulunan bu cami, 1930‟lu yıllarda Vakıflar 
Ġdaresi tarafından Müezzinoğlu  Nuri IġITAN‟a satılmıĢ olduğundan özel mülkiyet 
konusuydu.  Ġlk ve ortaokula gittiğim 1940‟lı yıllarda, caminin altında,  çarĢı yö-
nündeki cephesinde yer alan küçük kapıların açıldığı bölüme (halen Batuta Turizm 

firmasının yönetim mahalli), büyük tenekeler içindeki   benzin ve gazyağının  depo 
edildiğini ve buradan tenekeyle satıĢ yapıldığını anımsarım. Caminin çok daha 
önceki yıllar, “Safranbolu YeĢilyurt Spor Kulübü”ne tahsis edildiği de söylenir. 

 Sahibi Nuri IġITAN‟ın vefatından sonra 1950‟li yılların ikinci yarısında, eĢi   
Meliha Hanımefendi, Ramazan aylarında ücretini vererek, bir din görevlisi bulup, 
camiyi ibadete açmıĢ olsa da, cemaat ilgi göstermediğinden, bu uygulamayı de-
vam ettirememiĢtir.  

  1970‟li yılların ortasında kuzey ve batı cephesindeki binalar, kamulaĢtırı-
larak çevresinde geniĢ bir  meydan oluĢturulduğunda, Kazdağlıoğlu Camisi, da-
mındaki kiremitler arasında otlar ve hatta  badem ağacı yetiĢmiĢ, sıvaları dökül-
müĢ,  çok viran bir görünüm sergiliyordu. 

► KAZDAĞLIOĞLU CAMĠSĠ BELEDĠYE’NĠN OLUYOR 

   Müezzinoğlu Ailesinin damadı, Belediyenin sözleĢmeli avukatı Veli Tevfik 
ERENER, bir gün bana,  kayınvalidesi Meliha IġITAN‟ın, sahibi oldukları 
Kazdağlıoğlu Camisi‟ni Belediye‟ye hibe etmek istediğini bildirdi. Çok ilginç bir 
hibe önerisiydi. 

   Camileri ibadete açmak, bakım ve onarımını yapmak Belediyelerin değil, 
Vakıflar Ġdaresinin yasal görevleri arasında bulunduğundan kendisine, caminin 
baĢka kamusal ve toplumsal amaçlarla kullanılabileceğini, ancak konunun Bele-
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diye Meclisi‟ne sunulması gerektiğini söyledim. Sayın ERENER, kullanım amacı-
na karıĢmalarının söz konusu olamayacağını sözlerine ekledi.   

  Konu Belediye Meclisi‟nin 01 Ekim 1975 tarihli olağan  toplantısında gö-
rüĢülerek, hibenin kabulüne ve caminin Belediye Evlendirme Memurluğu ve mü-
ze olarak kullanılmasına karar verildi. Bu karar kimi çevrelerce, kasten amacın-
dan saptırıldı;  haksız söylentilere ve yanlıĢ değerlendirmelere yol açtığı için uy-
gulamaya konulmadı.  

  Bir Cumartesi günü, AĢağı ÇarĢı 
civarında karĢılaĢtığım, dinsel konularda 
bağnaz tutumuyla tanınan, benden her-
halde 20-25 yaĢ büyük bir hemĢehrimin, 
”Cami minareleri CHP’lilerin bir yerlerine 
mi batıyor, senin deden mahallesine ca-
mi yaptırmıĢ kiĢidir, Kazdağlıoğlu’nu ca-
mi olmaktan çıkarmakla elinize ne geçe-
cek” demesine çok üzüldüm. ÇarĢı orta-
sında tartıĢma yaratmamak için, ”Ġbadet 
edilmeyen,  sadece adı cami olan bir yeri 
halka yararlı hale getirmenin ne sakınca-
sı olabilir” demekle yetindim. 

  Bu arada Kazdağlıoğlu Camisi,  
Belediye mülkiyetine geçtikten sonra bir 
takım Ģikayetlerin konusu olmaya baĢla-
dı.  ġikayetleri yerinde incelemek üzere 
Safranbolu‟ya gelen Vakıflar Genel Mü-
dürlüğü ilgilileri, bir zamanlar satsalar da, 
alıcının Belediyeye hibe ettiği camiyi, 
vakıf eser olması nedeniyle tekrar geri almağa yasal yetkileri olduğunu söyledi-
ler.   

  Kendilerine “çok iyi olur, biz de camiyi size hibe edelim; ancak Safranbolu 
ÇarĢı merkezinde bu caminin ibadete açılmasına gereksinim olup olmadığını 
araĢtırın, eğer olmadığı kararına varırsanız, ki öyle olacağını sanırım, Ġzzet 
Mehmet PaĢa Camisi’ndeki kitapları taĢıyıp, Kazdağlıoğlu Camisi’ni kütüphane 
haline getirirseniz, daha hayırlı bir iĢ yapmıĢ olursunuz” dedim.  

  Kendilerinden, araĢtırdıkları, soruĢturdukları ve söz konusu caminin iba-
dete açılmasına gerek bulunmadığı görüĢüne vardıkları ve Kazdağlıoğlu Cami-
si‟nin kütüphane olmasını uygun buldukları yanıtını aldım. 

  Ancak aradan iki yılı aĢkın süre geçmesine karĢın Vakıflar Genel Müdür-
lüğü hep hareketsiz kaldı. Ne bir memur görevlendirip kitaplara sahip çıktı ve ne 
de Camiyi geri almak için yasal iĢleme giriĢti. 

► “KĠTAPLARI  ÇALABĠLĠRĠM !” 

  1975 yılı Ağustos sonu ile Eylül baĢında düzenlenen 1. Safranbolu Mimari 
Değerleri ve Folkloru Haftası sırasında gelen konuklar arasında bulunan, Ġstan-
bul Atıf Efendi Kütüphanesi Müdürü Sabahattin BATUR, bana, Safranbolu‟da 
Ġzzet Mehmet PaĢa‟nın bir kütüphanesi olduğunu duyduğunu söyleyerek, kitapla-
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rı nasıl görüp inceleyebileceğini sordu. Kendisine Ġzzet PaĢa Camisini gösterdim; 
orada inceleyebileceğini bildirdim. 

  Aradan 10-15 dakika geçmemiĢti ki Sayın BATUR Belediye‟ye geri geldi, 
“lütfen benim yanıma iki zabıta memuru veriniz, kitapları öyle inceleyeyim” dedi. 
Camide kitapları incelemesine engel olunduğunu sandım; ancak o sözlerine de-
vam ederek, “oradaki kitaplar o kadar kıymetli ki, irademe yenik düĢebilir, kitap-
lardan bir kaçını çalabilirim, onun için beni denetlesin diye zabıta memuru istiyo-
rum” deyince ĢaĢırdım.  

  ”Aman  o nasıl söz, siz Ġstanbul’da büyük bir kütüphanenin müdürüsünüz, 
siz hiç öyle bir davranıĢta bulunur musunuz” desem de, ikna edemedim; çaresiz 
arzusuna uyarak, Zabıta Memuru Ramazan ÜNAL‟ı buldurup, birlikte gitmelerini 
sağladım. 

  Döndüğünde,  Sayın BATUR, gördüklerinin bir hazine olduğunu, kütüp-
hanede el yazması çok değerli Kuran-ı Kerim‟lerin yanı sıra, yine paha biçilmez 
el yazması kitapların ve bu arada Katip Çelebi‟nin KeĢf üz-Zunun adlı eserinin bir 
örneğinin bulunduğunu söyledi. (KeĢf-üz Zunun‟un, Katip Çelebi‟nin, yaĢadığı 17. yüzyıldan 

önce Ġslam aleminde yazılmıĢ 14.500 kitap ve risalenin alfabetik olarak yer aldığı ve yazarlarının 
tanıtıldığı, kaynakça niteliğinde  Arapça bir kitap olduğunu, daha sonra araĢtırınca öğrendim) 

Sayın BATUR ayrıca, halen kötü niyetlilere karĢı bu kitapların koruma al-
tında bulunmadığını ve mutlaka emin  bir yerde güvenlik altına alınması ve ba-
kımlarının yapılıp, sergilenmesinin gerektiğini bildirdi. 

 ĠĢte, ĠzzetpaĢa Kütüphanesi‟ndeki kitapların değeri ve önemi hakkında, 
bir uzman kiĢinin  bu sözleriyle, ancak yeterli bilgi sahibi olabildim. Sayın BA-
TUR‟un uyarısı üzerine kitapların korunması yollarını araĢtırmaya baĢladım.  

  Bu arada Ģuna değineyim: Yine Safranbolu Mimarlık Değerleri ve Folkloru 
Haftası sırasında gelen Kültür Bakanlığı uzmanlarından bir hanım da, Köprülü 
Mehmet PaĢa Camisi‟nde, zeminde serili halıların altında çok değerli kilimlerin 
bulunduğunu, bunlara sahip çıkılması gerektiğini bildirmiĢti. Kendisine bu konu-
nun Bakanlıklarının yetkisinde olduğunu söylediğimde, camilerdeki taĢınır nitelik-
teki malların da Vakıflar Ġdaresi‟ne ait olduğu yanıtını aldım.  

  Konuyu Vakıflar Genel Müdürlüğü‟ne duyurdum; ilgilenilmedi. Ancak, ba-
na söylenenler doğruysa, zaman içersinde yetkili yetkisiz, sorumlu sorumsuz kimi 
kiĢilerin, söz konusu kilimleri, Safranbolu‟ya gelen açıkgöz halı satıcılarıyla değiĢ 
tokuĢ ettiklerini duydum ve çok üzüldüm. 

► KÜLTÜR BAKANI KIġLALI’NIN  DUYARLI ĠLGĠSĠ 

  Kültür Bakanı Ahmet Taner KIġLALI, Haziran 1978‟de Safranbolu‟ya gel-
diklerinde yaptığımız görüĢmede,  aralarında büyük değer taĢıyan el yazması 
eserlerin de bulunduğu, Ġzzet Mehmet PaĢa‟ya ait kitapların, uzmanlar tarafından 
Safranbolu‟da bir kütüphanede koruma altına alınmasının zorunlu olduğunun 
söylendiğini bildirdim. Kendilerinin bu hususta yardımlarını diledim. 

 Sayın Bakan, beraberlerindeki MüsteĢar Yardımcısı Murat KATOĞLU‟na, 
kitapların Safranbolu‟ya gönderilecek bir uzman tarafından önce bir katalogunun 
hazırlanması için talimat verdi. Katalog hazırlanana ve Safranbolu‟da eski el 
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yazması eserler kütüphanesi açılana kadar, Belediye olarak kitapları sahiplen-
memiz gerekeceğini söyledi. 

  Aynı yıl Sonbaharında Ġstanbul Süleymaniye Kütüphanesi‟nden Bakanlık 
tarafından gönderilen  Ahmet BULUT isimli uzman, 3-5 ay gibi uzun bir süre Saf-
ranbolu‟da kalıp, Ġzzet PaĢa Camisi‟ndeki kitapların, hazırlanacak kataloga esas 
olmak üzere, özel görüntüleme yöntemleriyle mikrofilmlerini aldı, özelliklerini be-
lirledi, tasnifini ve numaralandırılmasını yaptı. 

► KAZDAĞLIOĞLU CAMĠSĠ’NDE DÜZENLEMELER 

Safranbolu‟da el yazması eski eserler kütüphanesi yaptırılana kadar, bu 
kitapların korunabileceği uygun yerin Kazdağlıoğlu Camisi olabileceğini düĢün-
düm. Belediye Meclis üyeleri ve  böyle konularla ilgisi olan danıĢtığım, görüĢtü-
ğüm kiĢiler de uygun gördüler.  

Caminin her tarafının, içinin  dıĢının onarımına karar verildi. Halk da, ayni 
ve nakdi yardımlarda bulundu, Belediye iĢçileri damını aktardılar, kiremitler ta-

mamen elden geçti, damda biten otlar ve 
ağaçlar temizlendi. Caminin içi sıvandı, bo-
yası, badanası yapıldı. 

   Zemin halıfleksle kaplandı, içeriye 
ayakkabıyla girilmemesi için 20-25 kadar 
terlik alınarak,  giriĢ kapısının arkasına ko-
nuldu. Kitapların düzgün bir biçimde yerleĢti-
rilmesi için, T.Turing ve Otomobil Kurumu 
Genel Müdürü Çelik GÜLERSOY‟un da kat-
kılarıyla çelik raflar, dolaplar ve özelliği olan    
kitapların görülmesi için camlı teĢhir masala-
rı sağlandı.  

  Güvenlik önlemi olarak, camiye saç 
ve demir profilden giriĢ kapısı yaptırıldı, kilit-
leri sağlamlaĢtırıldı. DıĢarıya   giriĢ kapısının 
üstüne “Safranbolu Belediyesi El Yazması 
ve Basma  Eserler Kütüphanesi” yazılı bir 
tabela asıldı.  

  1979 Ġlkbaharında baĢlanan bu iĢler bitirildikten sonra, Temmuz/1979‟da 
Ġzzet PaĢa Camisi‟ndeki kitaplar, Kazdağlıoğlu Camisi‟nde oluĢturulan kütüpha-
neye taĢındı. Kimi hemĢehriler evlerindeki eski kitapları hibe ettiler. Böylece kitap 
sayısı 1.359‟a yükseldi ve etiketlenmiĢ ve numaralanmıĢ olarak bir deftere kay-
dedildi.  

  Bu konuda emekli Nüfus Memuru Mustafa AL‟ın da büyük katkıları oldu. 
Kütüphane‟ye, eski Arap harfli yazıyı bilen ve okuyan Sayın AL‟ın ve bir Belediye 
Memurunun nezaretinde girilmesi ve anahtarının Belediye‟de bulundurulması 
talimatı verildi. Kitaplar ilahiyat, hukuk, tıp, tarih, coğrafya ve astronomi gibi çeĢitli 
bilim dallarında yazma ve basma eserlerden oluĢuyordu. 

  Kütüphanedeki, biri Fatih Sultan Mehmet döneminden kalma nispeten 
küçük, diğer ikisi daha sonraki dönemlere ait çok büyük Kuran-ı Kerimler paha 
biçilmez değerde olduğu kadar, altın varaklarla bezenmiĢ, özenle iĢlenmiĢ, göz 
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kamaĢtırıcı bir görünümdeydi. Bu Kuran-ı Kerim‟lerin, değerine halel gelmemesi 
için, hiç el sürülmeden, ancak teĢhir masalarında, kapalı camekanlar altında gö-
rülmesi gerekirdi. Bir zamanlar önemli konuklara gösterilmek üzere, bunlardan 
birinin Belediye‟ye getirildiği söylentisi doğruysa, çok büyük hataydı. 

  Boyutları çok büyük ve geniĢ yapraklı Kuran-ı Kerim‟lerden birinin her 
sayfasında Ayet‟ler satır satır, siyah mürekkeple, her Kuran‟da olduğu gibi Arap-
ça olarak yazılmıĢ, ancak her satırın altında, o satırdaki Arapça Ayet‟lerin Farsça 
karĢılıkları da kırmızı mürekkeple yer almıĢ bulunuyordu.  

  Bunu görünce, Osmanlı döneminde, Kuran-ı Kerim‟in Türkçe mealinin 
hazırlanmasını uygun bulmayanların, Farsça meal için tepkisiz kaldıklarını anla-
dım. Oysa,  Farsça meal olabiliyorsa, ATATÜRK‟ün talimatıyla Türkçe meal yaz-
dırılmadan yüzyıllar önce de,  Kuran‟ın Türkçe meali olabilirdi. 

 
Karabük Postası Gazetesi - 07.03.1979 

  PadiĢah 3. Selim‟in 1794-1798 yıllarında Sadrazamlığını yapan ve daha 
önce Konya, Diyarbakır ve Mısır Valiliklerinde bulunan Safranbolulu Ġzzet Meh-
met PaĢa‟nın (Safranbolu 1743 - Manisa 1812), bu kitapları, memleketi Safranbolu‟ya 
yaptırdığı camiye vakfettiği bilinmektedir.  

  Nitekim 1960‟lı yıllardan önce bu kitaplar için Vakıflar Ġdaresi, Safranbo-
lu‟da bir kütüphane memuru bulundurmuĢ, bilebildiğim kadarıyla Muslubeyoğlu 
Mustafa AYKOL, sonra avukatlığa baĢlamadan önce oğlu ġemsettin AYKOL ve 
onlardan sonra da sanırım terzi Remzi YILMAZ ve terzi Hakkı AĞAR amca kü-
tüphane memurluğu yapmıĢlardır.  

► TALĠHSĠZLĠKLER  

Kazdağlıoğlu Kütüphanesi ile iliĢkili olarak, daha ilk baĢtan itibaren kimi 
olumsuzluklarla da karĢılaĢıldı; bunlar büyük  talihsizliklerdi. Önce katalog hazır-
lama iĢi sonuçsuz kaldı. Katalogu hazırlayacak olan Ahmet BULUT adlı kiĢinin, 
Safranbolu‟daki çok uzun çalıĢmaları   sonrasında topladığı tüm dokümanlar; 
filmler ve notlar dahil, Ġstanbul‟daki evinde çıkan yangın sonunda yanıp kül oldu. 
Katalog gecikince Ġstanbul Süleymaniye Kütüphanesi yetkilileriyle temas ettim, 
bu acı gerçeği duyunca Ģoke oldum.  

  Bu konuda Vakıflar Genel Müdürlüğü‟nün ilgisizliği hep devam etti. Daha 
sonra 1979 sonbaharında Hükümet değiĢti; Sayın KIġLALI Kültür Bakanlığı‟ndan 
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ayrıldı ve kısa  bir süre sonra da 12 Eylül 1980 harekatıyla benim Belediye BaĢ-
kanlığım son buldu. 

  1980‟li yıllarda ise, ne Safranbolu‟ya eski el yazması eserlerin korunabile-
ceği, teknik ve bilimsel koĢullar ile güvenlik olanaklarına sahip bir kütüphane yap-
tırılabildi ve ne de Ġzzet Mehmet PaĢa‟ya ait kitapların önem ve değerinin gün-
demde kalması sağlanabildi.  

► DĠN, POLĠTĠKAYA ALET; KÜTÜPHANE KĠMLERE EMANET? 

  1980‟li yıllarla birlikte Kazdağlıoğlu Camisi‟ndeki kütüphane kaderiyle 
baĢbaĢa kaldı, ilgilenen olmadı. Kütüphaneyle ilk kez, Mart/1989 yerel seçimle-
rinde ilgilenildi; ancak bu kez ilgi alanı doğrudan doğruya kütüphane değildi. 
Cami, kütüphane olmaktan çıksın, ibadete açılsın denildi. Böyle diyenler yerel 
seçimden zaferle çıkınca, dediklerini gerçekleĢtirmekten geri kalmadılar.  

  Kitaplar, Kazdağlıoğlu Camisi‟nden taĢınarak,  Köprülü Camisi avlusun-
daki Muvakkithane binasının dolaplarına üst üste yığıldı, düzensiz bir biçimde ve 
uygunsuz koĢullarda depolandı. 1993 yılındaki Safranbolu Haftası‟nda, Muvak-
kithanenin daracık mekanında, Safranbolu ile olan ilgilerinin nereden kaynaklan-
dığını ve kim olduklarını  bilmediğim kiĢiler, gelen konuklara   kitapları gösterir-
ken, gördüklerim karĢısında  dayanamadım, oradan çıkıp gittim.  

  Bir Diyanet ĠĢleri BaĢkanı‟nın  bile, gereksiz cami yapımından yakındığı 
Türkiye‟de, Safranbolu çarĢısındaki Köprülü ve Ġzzet PaĢa camilerinin cemaati  
sanki yollara taĢmıĢçasına, bu camilere 50-100 metre mesafedeki, hiç cemaati 
bulunmayan bir cami ibadete açılırken, kimileri siyasal rant sağlamıĢ olmaktan 
hoĢnut olsa da, kütüphaneye ve kitaplara acınmamıĢ olunduğu bir gerçektir.  

  Bir süre sonra da, gerekli güvenlik önlemleri bulunmayan Muvakkithane 
binasından kimi kitapların çalınmıĢ olması ise, bir baĢka acıklı olaydır.  Yargıya 
intikal eden bu olay talihsizlikten değil, en hafif deyimle basiretsizlikten kaynak-
lanmıĢtır. Bilgisizliğin, ilgisizliğin ve vicdani sorumsuzluğun sonucudur. 

► KÜTÜPHANE,  ANKARA’YA GÖTÜRÜLÜYOR   

  Vakıflar Genel Müdürlüğü, ancak hırsızlık olayı sonrasında harekete ge-
çebildi;  basından kitapların çalındığını öğrenen Vakıflar Ġdaresi, yıllar sonra dev-
reye girdi. Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı, Ankara‟da telefonla beni buldu, ki-
taplarla nasıl olup da Belediye‟nin ilgilendiğini sordu. Kendisine geçmiĢte yaĢa-
nan olayları anlattım, ilgisizliklerinden yakındım.  

  Ne yazık  ki, onların yıllar sonra gösterdikleri ilgi de, kitapları Ankara‟ya 
taĢımak suretiyle oldu. Gönül isterdi ki, 40-50 yıl önce olduğu gibi, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü, bir kütüphane memuru görevlendirsin, kitaplara Safranbolu‟da sahip 
çıksın. Öyle olmadı, kitapların korunamayıp çalınması, Ankara‟ya götürülmeleri-
ne gerekçe oluĢturdu.  

  Safranbolu sessizdi, tepkisizdi; Ġzzet Mehmet PaĢa‟nın vasiyetine saygılı 
olunmadı. Safranbolu çok önemli bir kültürel değerden yoksun bırakıldı. 

  Gerekli koĢullar oluĢturularak kitapların Safranbolu‟ya getirilmesi, sağlıklı 
ve güvenli bir ortamda korunması gereğini yeri geldikçe Valilere, Kaymakamlara, 
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Belediye BaĢkanlarına, dilimin döndüğünce anlatmaya çalıĢtım. Hak veriyorlardı. 
Ancak bugüne kadar olumlu bir sonuç alınmadı. 

Ġzzet Mehmet PaĢa Kütüphanesi‟nin,  Vakıflar Genel Müdürlüğü nezdinde 
etkin giriĢimlerde bulunularak Safranbolu‟ya geri getirilmesinin, tarihsel ve kültü-
rel değerlere saygılı tüm Safranboluluların ortak özlemi olduğunu bir kez daha 
yinelemek isterim. 

 

 
Yeni Yüzyıl  Gazetesi - 22.06.1995 

 

 
Safranbolu’dan çok eski yıllara ait bir görünüm 

 


