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20. SÖYLEġĠ 

NOT DEFTERĠNDEN BĠR KAÇ ANEKDOT 

▬ Belediye BaĢkanlığı döneminizde, ilginç olaylarla da karĢılaĢmıĢsınızdır. 
Bunlardan unutamadığınız bir kaçını anlatır mısınız? 

▬ Önce “”Safran”la ilgili iki anımdan söz edeyim. 1980 yılı yaz aylarında bir gün, 
zamanın Zonguldak Valisi  Galip DEMĠREL aradı; Safranbolu‟ya Ġspanya‟nın 
Ankara Büyükelçi‟sinin “safran” hakkında bilgi almak ve Safranbolu evlerini gör-
mek için geleceğini, kendisinin o gün için  Zonguldak‟tan ayrılamaması ve Ġlçe 
Kaymakamı‟nın da izinli olması nedeniyle Büyükelçi ile özel olarak benim ilgi-
lenmemi istedi. AnarĢinin en yoğun olduğu bir dönem olduğu için, Zonguldak‟tan 
göndereceği bir polis ekibinin de gerekli güvenlik önlemlerini alacağını bildirdi.  

● SAFRAN’I BĠLMEYEN SAFRANBOLULU 

  Ġspanya Büyükelçisi gelmeden önce çaresiz, safran tarımını bilen kiĢileri 
aratıp buldurarak, yetersiz de olsa bilgi aldım. Ansiklopediden, bir biriminin 
100.000 misli suyu sarıya boyayacak kadar güçlü olduğunu okuduğum safran‟ın, 
üretiminde ve dıĢ ticaretinde, Ġspanya„nın dünyada en önde olduğunu öğrendim. 

Safranı hiç tanımayan bir Safranbolulu ve hem de Ziraat Mühendisi bir 
Safranboluluydum. Mezun olduğum Ziraat Fakültesi‟nde, ekonomik bir önemi 
kalmadığından ya da tarımı bilinmediğinden safran öğretilmemiĢti. Safran hak-
kında  o kadar bilgisizdim ki, 1959 yılında, görev aldığım DSĠ Ankara Bölge Mü-
dürlüğü‟nde birlikte çalıĢtığım bir BaĢmühendis, bir bayram tatili için Safranbo-
lu‟ya gidiĢimde,  dönerken, kendisine  safran getirmemi istemiĢti.  

  Safranbolu‟da safran da sattığını öğrendiğim ġekerci Osman Amca‟nın 
(Osman ÖZKAN) dükkanına gittim. Ne kadar safran alıp götürmeliyim, bir kilo 
safran götürürsem herhalde mahcup olmam diye düĢünüp, “bana bir kilo safran 
verir misiniz” dedim. Osman Amca‟nın ”oğlum bu kadar safran alınır mı, safranın 
bir gramı, bir gram altına eşdeğerdir” demesi karĢısında, safranın değerini öğ-
renmiĢ oldum. 10 gr kadar alıp Ankara‟ya götürdüm. 

Safran hakkında en doğru bilimsel bilgileri edinebilmek için,  Ziraat Yük. 
Mühendisi hemĢehrim, arkadaĢım Prof.Dr. ĠBRAHĠM GÜMÜġSUYU‟nun, o gün-
lerden 40 küsur yıl geçtikten sonra, önce broĢür; ardından kitapçık olarak hazır-
ladığı Safran hakkındaki araĢtırmasını beklemek gerekecekti  

Ġspanya Büyükelçisi‟nin geliĢine dönelim. Yabancı dil bilmiyordum. Ġspan-
yolca bilen olmasa da, Karabük‟ten Ġngilizce ve Fransızca bilen iki Demir-Çelik 
mensubundan yararlanabilirdim. Yakın iliĢki içersinde olduğum Yük. Müh. Mimar 
Yavuz ĠNCE‟den yardım istedim. Büyükelçi‟nin geldiği gün, bir arkadaĢıyla birlikte 
Safranbolu‟da olacağını söyledi. 

● YABANCI DĠL BĠLMEMENĠN UTANCI 

  Sayın Büyükelçi geldi, Safranbolu‟yu ve evlerimizi gezdi, safran hakkında 
bilgi verildi. Belediye Lokali‟nde hazırlattığım yemek sofrasında, kendisiyle aram-
da, çevirmen olarak Yavuz ĠNCE oturuyordu. KonuĢmalarında, milliyetçi anlamını 
taĢıyan “nasyonalist” gibi bir sözcük kullanıldığına tanık olduğum bir sırada Sayın  
ĠNCE, Büyükelçinin,  öğrenimimi sorduğunu ve iki fakülte mezunu olduğumu öğ-
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rendiğinde, “demek Belediye Başkanı çok milliyetçi, kendi dilinden başkasını 
kullanmıyor, sizden çevirmen olarak yararlanıyor” dediğini söyledi.  

  ġaĢırmıĢtım, hiç kuĢkusuz milliyetçiydim, ancak Türkçe konuĢmam, milli-
yetçilikle ilgili olamazdı. ġu sözlerimin Büyükelçi‟ye iletilmesini Yavuz ĠNCE‟den 
rica ettim. “Batı ülkelerinden farklı olarak, Türkiye’de üniversite mezunları, özel 
ders alanlar ile orta öğrenimlerini kolejlerde tamamlayanlar dışında, yabancı dil 
bilmezler; ben de bilmiyorum. Bilsem, dost bir ülkenin Ekselansları gibi değerli bir 
temsilcisini Safranbolu’da ağırlarken, kendilerinin bildiği bir dili konuşmamazlık 
edemezdim. Türk konukseverliği de; kişisel görüşlerim de  bunu gerektirirdi”  

  Herhalde Sayın Büyükelçi Türkiye‟nin bu gerçeğini ilk kez öğreniyordu. 
Çok utanmıĢtım. Ankara‟da geçirdiğim yıllarda, dil kurslarına katılıp, lisede oku-
duğum Fransızca yerine, daha kolay olduğu söylenen, günün geçerli dili Ġngilizce 
öğrenilebilirdi. Lisan bilmediğim için,  yaĢamım boyu hep hayıflandım. 

● BĠR BELEDĠYE MECLĠS ÜYESĠNĠN AKIL ALMAZ ÖNERĠSĠ 

 Önceki söyleĢilerimizden birinde, Hastane bahçesine sağlık ocağı yapıl-
masına engel olduğumu ve Belediye mülkiyetindeki YetiĢtirme Yurdu arazisinden 
Sağlık Ocağı‟na yer tahsisini, Belediye Meclisi‟ne önerdiğimi anlatmıĢtım. Beledi-
ye Meclisinin, Sağlık Ocağı için arsa tahsisini görüĢeceği olağanüstü toplantısı 
üyelere duyurulduktan sonra, bir akĢam eve geldiğimde, eĢim, bir Belediye Mec-
lisi Üyesinin hanımının telefon ettiğini, akĢam eĢiyle birlikte  ziyarete gelmek is-
tediklerini, benim durumumu bilemediği için bir yanıt veremediğini söyledi. 

  EĢime, müsait olduğumuzu, beklediğimizi bildir dedim. Ancak, eĢlerimiz 
görüĢseler de, o Belediye Meclisi üyesiyle  ailece  bir arada görüĢmemiz ve ev 
ziyaretlerimiz hiç olmamıĢtı. Bu nedenle ziyaretlerine bir anlam veremedim. Gel-
diler, doğal olarak ilgi ve hüsnü kabul gösterdik. Çaylarımızı içerken Belediye 
Meclisi‟nin Sayın Üyesi, “Sağlık Ocağı yapılacak yer, Eczacı Erhan İNEGÖL-
LÜ’nün, Çarşı’daki eczanesini taşıyacağı 100 Dükkanlar Kooperatifindeki işyeri-
ne çok yakın. Sağlık ocağında yazılacak reçetelerdeki ilaçlar, hep onun eczane-
sinden alınacağı için çok kazançlı olacak. Sizin  kendisiyle münasebetleriniz iyi 
olmadığına göre, ben size yardımcı olayım, söz konusu olan yere sağlık ocağı 
yapılmasın, başka bir yer gösterelim” deyince ĢaĢırdım kaldım.  

  Önceki dönem Belediye Meclis üyesi olan  Eczacı  merhum Erhan ĠNE-
GÖLLÜ‟yle,  o günlerde birbirimize kırgındık. Velev ki kanlı bıçaklı bile olsam, 
böyle bir davranıĢı asla düĢünemezdim, aklımın köĢesinden bile geçiremezdim. 
Kaldı ki, aramızda kimi konularda görüĢ ayrılığı olsa da, zaman zaman farklı yak-
laĢımlardan kaynaklanan kırgınlıklar yaĢansa da, Sayın ĠNEGÖLLÜ mesleki bil-
gisine ve kiĢiliğine saygı duyduğum bir kimseydi. 

  Erhan ĠNEGÖLLÜ bir tarafa, bana düĢmanlık beslediğini duyduğum ya da 
benim siyasal karĢıtlarımdan biri olduğunu bildiğim herhangi bir kiĢinin dahi çıkarı 
olmasın diye, toplumsal çıkarları bir tarafa atıp, nasıl olurdu da görevimi ve yetki-
lerimi kötüye kullanabilirdim? Sayın Üyeye bunları anlattım. Niçin böyle bir giri-
Ģimde bulunduğunu açıklamadı ya da açıklayamadı. 

●  “FAĠZ PARASIYLA KALDIRIM YAPILIP, HEP ÇĠĞNENMELĠ” 

  Bir gün uzaktan sıhri akrabam olan bir zat, Belediye‟ye yanıma geldi. 
Bankadaki parasına, kendisi istemese de, faiz tahakkuk ettirildiğini, faizin dinimi-
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ze göre haram olması nedeniyle, bu parayı ne yapacağı konusunu sorduğu kiĢi-
lerden sağlıklı bilgi alamadığını ve kendisine Konya‟ya gitmesinin ve oradaki fa-
lanca hocadan bilgi almasının doğru olacağının söylendiğini bildirdi. 

 Konya‟ya gittiğini, tavsiye edilen hocanın, faiz parasının günahından, an-
cak kaldırım yaptırmak ve sürekli ayak altında çiğnenmesini sağlamak suretiyle 
kurtulmuĢ olunacağını anlattığını açıkladı ve kendisi kaldırım yaptıramayacağı 
için,  parayı Belediyeye verip kaldırım yapmamızı önerdi. 

 Hemen kabul ettim, “parayı getir, ver” dedim. “Ben faiz parasına elimi 
süremem, Bankadan siz alın”  dedi. Sayman Ġzzet ÇUBUKÇU‟yu çağırdım. “Hacı 
ağabeyinle bankaya git, vereceği parayı Belediye hesabına aktart; makbuzunun 
bir nüshasını da kendisine ver” dedim. “Makbuza da elimi sürmem” dedi. Say-
man arkadaĢıma, makbuzları ilgili dosyada saklamasını söyledim. 

 Kaç lira olduğunu, anımsayamıyorum. Faiz oranlarının yıllık % 3-5 dolay-
larında olduğu dönemdi. Herhalde birkaç bin liraydı. Böylece, Belediyeye dinsel 
inanç ve kurallara ödünsüz bağlılıktan kaynaklanan bir katkı sağlanmıĢ oldu. 

● BELEDĠYE BAġKANI ĠLK KEZ NĠKAH KIYIYOR 

  Belediye BaĢkanı olduğumun ilk aylarında bir gün yakın dostum Ahmet 
BASMACı geldi, oğlunun nikah ve düğününün Arslanlar ĠĢçi Lokali‟nde yapılaca-
ğını söyleyerek, nikahı benim kıymamı istedi. Hayır diyemezdim, hem kendisi, 
hem oğlu Avukat  Mehmet BASMACI çok sevdiğim kiĢilerdi. 

  Belediye‟nin yetkili kıldığım, benim adıma görev yapan evlendirme memu-
ru vardı. Ben ilk kez nikah kıyacaktım. Nikah Safranbolu‟nun tanınmıĢ ailelerin-
den URGANCIOĞLU ailesinin kızı Eczacı Zehra ile AZĠZOĞLU (BASMACI) aile-
sinin oğlu Avukat Mehmet‟in nikahıydı, hiç kuĢkusuz çok kalabalık olacaktı, o 
nedenle Arslanlar Lokalinin bahçesinde yapılacaktı. 

 
Ecz. Zehra URGANCIOĞLU – Av. Mehmet  BASMACI çiftinin nikah töreni 

  Nikahtan  birkaç gün önce hazırlığa baĢladım, konuĢacaklarımı not ettim, 
Ağustos/1974 ayının ilk haftasındaki nikah günü evde ayna karĢısında prova da 
yaptım. O günlerde Ankara‟dan gelen kayınvalidem ile kayınpederim, prova sıra-
sında hatalarımı düzelttiler.  Nikah sırasında, benim de nikahımı kıyan Anka-
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ra‟nın çok ünlü Nikah Memuru Müçteba YETĠġEN‟in konuĢmalarından esinlene-
rek, güzel ve etkili olduğunu sandığım söylemlerde de bulundum. 

  Nikahtan sonra hafta baĢı Pazartesi günü erkenden, yakın dostum bak-
kal Mehmet DĠLSĠZOĞLU Belediye‟ye gelip, herhalde beni çok sevdiğinden olsa 
gerek, “iyi ki seni Belediye Başkanı seçmişiz, Ömer AN senin gibi güzel nikah 
kıyamazdı” demesini hiç unutamam.  

● TABANCALI  BAġKAN 

Eylül/1979 ayının sonlarında Zonguldak Valisi Nevzat AYAZ Safranbo-
lu‟ya gelmiĢ, ortaokul olması amacıyla restorasyonu düĢünülen eski Hükümet 
Konağında incelemelerde bulunuyordu. Sayın Vali saat 13.00„te radyo haberleri-
ni dinlemek istedi. Ġlk haber, Adana Emniyet Müdürü‟nün,sabah evinden çıkar-
ken, korumaları da olmasına karĢın, çapraz ateĢle öldürüldüğüne iliĢkindi. 

  Belirli sıfatları taĢıyanlara yapılan saldırıların yoğunlaĢtığı günlerdi; haber-
ler bitince Vali Sayın AYAZ bana “siz niçin silah taşımıyorsunuz,  yanınızda bir 
tabancanız olsun” dedi. Bulundurma ruhsatlı bir tabancam olduğunu söyleyince, 
Kaymakam YaĢar YAYCI‟ya döndü, “yarın hemen Reis Bey’e taşıma ruhsatı ve-
rilmesiyle ilgili işlemi başlatın” talimatında bulundu.  

  Sayın Valinin sözlerinden kuĢkuya kapılmıĢtım: acaba benimle ilgili olarak 
makamlarına ulaĢmıĢ bir istihbarat vardı da,  o yüzden beni uyarmak mı istemiĢti; 
bunları o sırada soramamıĢtım. Ancak öğrenmeyince içim rahat olmayacaktı, 
Vali Bey‟in arkasından kendisine bir mektup yazdım. Telefonlar manyetolu oldu-
ğundan, dinlenebilir düĢüncesiyle telefonla sormayı uygun bulmadım. Ġki gün 
sonra, Sayın Vali telefonla aradı, merak etmememi, benimle ilgili bir bilgi bulun-
madığını,  Zonguldak Ġlindeki diğer 18 Belediye BaĢkanı gibi, bir güvenlik önlemi 
olarak tabanca taĢımamı önerdiğini söyledi. 

  SevinmiĢtim, kısa sürede iĢlemler tamamlandı, babamdan kalma 6,35 
çapında Mauser marka, en az 70 yıllık tabancayı belimde taĢımaya baĢladım. 
Gerektiğinde tabancamı  kullanabileceğimi sanmıyordum ama kötü niyetliler açı-
sından caydırıcı olabileceğini de kabulleniyordum.  

 Tabancama Belediye BaĢkanlığı‟ndan ayrılınca “bulundurma” ruhsatı ve-
rildi. 20 yılı aĢkın süre ruhsatı yeniledim. 7-8 yıl önce Emniyet Müdürlüğü‟ne tes-
lim ederek, tabancadan kurtuldum. 

● ĠLGĠNÇ BEKLENTĠLER   

 Kamu görevinde, yaĢ haddi olan 65 yaĢıma kadar, toplam 43 yıl 7 ay   
gibi uzun bir süre geçirdim ve Ģu görüĢe ulaĢtım. Kamu görevini üstlenenler ve 
özellikle seçimle göreve gelenler, önce halka güven vermeli; kiĢisel değil, hep 
toplumsal yararı ön planda tutan bir uğraĢ içersinde olmalılar. Böyle davrananla-
rın,  yıllar sonra bile, siyasal ve sosyal görüĢleri  farklı olsa da, herkes tarafından  
hep övgüyle anıldığına, sevgi ile kucaklandığına, kendimle ilgili olarak çok sık 
tanık olmakla, büyük bir mutluluk ve kıvanç duydum.  

 Ancak kimi durumlarda halk, bir kiĢiyi olabileceğinden çok daha güçlü 
görebiliyor ve ondan çok abartılı beklentiler içersinde de olabiliyordu. Olmama-
lıydı; hayal kırıklığına yol açabilirdi. Ġlginç bir olaya değinmek isterim.  
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 1971 Model Anadol marka otomobilim, 67 AR 532 Plaka numarasıyla 
Zonguldak Trafik Müdürlüğü‟ne kayıtlıydı. Defter Ģeklinde, çok yapraklı olan trafik 
ruhsatnamemi, yeni yürürlüğe konan mevzuat uyarınca yenilemem ve bu amaçla 
Zonguldak‟a gitmem gerekiyordu. 1985 yılı Eylül ayıydı, Ankara‟dan Safranbo-
lu‟ya gelmiĢtim. Bir gün, sabah saat 05.00 dolaylarında Karabük istasyonunda 
Zonguldak trenine bindim,  bir kompartımana girdim;  içerde 4 yolcu vardı, selam 
verip oturdum. Ortalık karanlık ve ne hikmetse trenin elektrikleri yanmıyordu. 

  Tren hareket etti,  kompartımanda bulunanlar karanlıkta birbirlerinin yü-
zünü göremiyorlardı. Pencere önünde karĢılıklı olarak oturan iki yolcunun ko-
nuĢmalarından, Karabük Demir-Çelik fabrikalarında iĢçi oldukları, ikisi birlikte 
SSK‟daki bir sorunlarını çözümlemek için Zonguldak‟a gittikleri anlaĢılıyordu. 

   Bir ara bu yolculardan biri, her iĢ için Karabük‟ten Ġl merkezi Zonguldak‟a 
trenle gitmenin ve akĢam dönmenin güçlüğünden; karayolu ile gitmenin de çok 
zor, masraflı ve uzun olduğundan yakınmaya baĢladı. Diğeri, Karabük Ġl olma-
dıkça bu çileyi çekmeye mahkum olunacağını ve Karabük‟ü  Ġl yapmak için de 
kimsenin uğraĢmadığını söyledi. 

 ArkadaĢı “Safranbolu’da Kızıltan diye bir Belediye Başkanı vardı, onu 
milletvekili yapmadılar, eğer olsaydı, o bu işi becerirdi” dedi. “Ben bahsettiğiniz 
kişiyim, bir İlçeyi İl yapmak kolay bir şey değil, kanun konusu,  ben de başarılı 
olamayabilirdim” demem gerekirdi. Ancak, sustum; bakayım daha ne diyecekler 
diye merakla bekledim. Hakkımda duydukları övücü görüĢleri  dile getirdiler. 

  Balıkısık ile Yenice istasyonları arasında ortalık aydınlanmaya ve kom-
partımandakiler birbirinin yüzünü seçebilmeğe baĢladılar. Baktım, benimle ilgili 
konuĢan kiĢileri tanımıyordum, Safranbolulu olmadıkları için onlar da beni tanı-
mıyorlardı. Her yolculukta olduğu gibi, yolcular arasında “kimsin, nerelisin, nere-
ye, niçin gidiyorsun” sorularıyla söyleĢi baĢladı. KarĢımdaki sırada oturan yolcu 
Safranbolu Konarı Köyünde öğretmen olduğunu, Zonguldak‟a Milli Eğitim Müdür-
lüğü‟ndeki bir iĢi için gittiğini söyledi. 

  Bana sordular, “Safranboluluyum” dedim, “ne iş yapıyorsun” sorusunu 
“memurum” diye yanıtlayınca, “Safranbolu’da nerede memursun” diye soruldu. 
Artık daha fazla gizlenemezdim, “biraz önce, kendisinden bahsettiğiniz Safranbo-
lu eski Belediye Başkanı Kızıltan benim, şimdi Ankara’da görevliyim, benimle 
ilgili görüşlerinizi beni tanımadan rahatça dile getiresiniz diye beklediğim için, siz 
konuşurken kimliğimi açıklamadım” dedim. Çok ĢaĢırdılar, Belediye BaĢkanlı-
ğı‟ndan ayrılalı 5 yıl olmuĢtu  Öğretmen yolcu, beni bir kez gördüğünü ve Ģimdi 
hatırladığını söyledi.  

Yol arkadaĢlarıma benimle ilgili düĢünceleri için teĢekkür ettim; Kara-
bük‟ün Ġl olmasının gerektiğini, ancak bunun hiç de kolay olmadığını anlattım. 
Karabük, bu konuĢmalardan 10 yıl sonra, Demir Çelik Fabrikaları‟nın özelleĢtiril-
mesi sonucu, halka sus payı olarak, 1995‟te il oldu. 

●  “DEMEK, TÜRKĠYE’DE SĠZĠN GĠBĠ BELEDĠYE BAġKANLARI DA VARMIġ !” 

 12 Eylül 1980 harekatından kısa bir süre önce, Ağustos/1980 ayı içersin-
de bir gün Vali Galip DEMĠREL‟in köy yollarında incelemelerde bulunmak üzere 
Safranbolu‟ya gelecekleri bildirildi. Kaymakam  Muzaffer ECEMĠġ yıllık iznini 
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kullanmak üzere memleketi Niğde-Çamardı‟ya gitmiĢ olduğundan, Kaymakamlı-
ğa Hükümet Veterineri  Hakkı ÖZDEK vekalet ediyordu.  

  Kaymakam Vekili ile birlikte Kirkille çıkıĢında, Bartın yolu üzerinde Vali 
Sayın DEMĠREL‟i karĢıladık, maiyetlerinde il müdürleri bulunuyordu. “Belediye’ye 
gidelim” dediler, Belediyeyi ilk kez ziyaret edeceklerdi, doğru ÇarĢı‟da Beledi-
ye‟ye geldik.  Kimi sorunlara iliĢkin görüĢ alıĢ veriĢinde bulunuldu. 

  Kısa bir süre dinlendikten sonra, Vali,  YSE (Yol, Su, Elektrik)  Ġl Müdü-
rü‟ne köy yollarındaki çalıĢmaları incelemek için hangi arabayla gitmelerinin doğ-
ru olduğunu sorduğunda Müdür, makam arabalarının köy yolları için uygun ol-
madığını, jeep‟te de rahatsız olacaklarından Renault marka bir araba bulunabilir-
se iyi olacağını söyledi.  Sayın Vali‟ye  Belediye‟nin yeni alınan Renault Station 
binek arabasını emirlerine verebileceğimi bildirdim. Sayın Vali   “öyleyse siz de 
bizimle gelin” dedi. 

Köy yolları Belediye BaĢkanı olarak benim ilgi alanımda olmasa da, Va-
li‟nin arzusuna uymak durumundaydım. Sayın Vali ile ikimiz arabanın arkasında, 
YSE Müdürü önde yola çıktık; bir çok köyü dolaĢtık, inĢaatı biten veya devam 
eden yollarda durarak YSE Müdürü açıklamalarda bulundu. Epeyce uzun süren 
yolculuk sonrasında Sırçalı Köyü‟nü geçerek Konarı Köyüne gelindi.  Konarı‟nın 
bir yol sorunu yoktu, dinlenmek için bir kahvenin önünde mola verildi. 

  Konarılılara Vali‟yi tanıttım, köy halkı çok büyük ilgi gösterdi, arka arkaya 
izzet ikramda bulundular. Ağızları laf yapan güngörmüĢ kiĢilerdi; sorunlarını an-
lattılar. Sayın Vali sadece bir çay içecek  kadar mola vermeyi düĢündüğü Kona-
rı‟da, bir saatten fazla kaldı. Safranbolu‟ya dönmek üzere arabaya bindik.  

   Henüz köyün içindeyken Sayın  Valiye “bu köyde belki gereğinden fazla 
kaldınız, çok da hoşlandığınızı gözlemledim, bu köyün bir özelliğini Size 
arzedeyim, Konarı köyü çok partili hayata geçtiğimiz 35 yıldan bu yana, çok bü-
yük bir çoğunlukla hep benim partime, CHP’ne oy verir. Burada fazla kalmanız, 
yanınızda benim olmamdan dolayı da yanlış değerlendirmelere ve yersiz söylen-
tilere neden olabilir. Bunları önlemek için, bu köyün yakınında Yazıköy adında bir 
köyümüz var. Bu köy de Konarı’nın aksine, 35 yıldır, çok büyük çoğunlukla hep 
Demokrat Parti ile Adalet Partisine oy vermiştir. Bir yol sorunu olmasa da, 
Yazıköy’e de uğrarsanız, bir denge kurmuş olursunuz” dedim.   

  Sayın Vali‟nin büyük bir hayretle yüzüme bakıp, “demek Türkiye’de sizin 
gibi Belediye Başkanları da varmış, haklısınız o köye de uğrayalım” demesini hiç 
unutamam. Safranbolu‟ya dönüĢ yolumuz oradan geçmese de, asfalttan sapa-
rak, tarlalar içersinden 2 Km kadar giderek, ilerdeki Yazıköy‟e ulaĢtık.  

  Vakit akĢama yaklaĢmıĢtı, kahvelerin bulunduğu alanda bizi köyün unu-
tulmaz Muhtarı Mehmet Ali EREN karĢıladı, konuklara büyük ilgi gösterdi.  Bir 
ara Sayın Vali‟ye,  Muhtarın çok baĢarılı olduğunu ve uzun yıllardır görevini sür-
dürdüğünü söyledim. 

   Muhtar Mehmet Ali EREN, benden bahisle gülerek “aslında çok başarılı 
olan bizim Belediye Başkanımızdır, ancak bir kusuru vardır, o da CHP’li olması-
dır” dedi. Ben de karĢılık olarak, öyle bir kusurun bende değil, AP‟li olması nede-
niyle  Muhtarda olduğunu, Muhtar‟ın CHP‟li olmasının çok iyi olacağını söyledim. 
Sayın Vali karĢıt partililer arasında böylesine hoĢ takılmalara tanık olunca, “keş-
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ke her yerde, tüm partililer sizler gibi olsalar, siyasal çekişmeler hep dostluk sınır-
ları içersinde kalsa” dedi.  

Muhtar, CHP‟li olmasa da, DYP Karabük Milletvekili olan oğlu Mustafa 
EREN,  2009 ve 2014 yerel seçimlerinde CHP‟den Belediye BaĢkan adayı oldu.  

● ÇOK  ANLAMLI VE  DEĞERLĠ  BĠR MEKTUP  

  Belediye BaĢkanlığı‟ndan ayrıldıktan son-
ra, Safranbolu dıĢında yaĢayan, Safranbolu ko-
nusunda çok duyarlı bir Safranboluludan, o sıra-
da Adapazarı Ceza Yargıcı olan, emeklilik sonra-
sı Ġstanbul‟da avukatlık yapan, değerli meslekta-
Ģım Ayhan ÖZEN‟den aldığım 23 Eylül 1980 ta-
rihli bir mektup beni çok mutlu etmiĢti.  

  Mektuptaki “Verdiğin sayısız hizmetlerle, 
biz Safranbolululara Belediye Başkanının neler 
yapabileceğini öğrettin” tümceleri, benim için pa-
ha biçilmez bir tezkiye veya çok değerli bir bon-
servis niteliğindeydi.  

● DÜġENĠN DE DOSTLARI OLABĠLĠR; SIKINTILARA DA ÇARE BULUNULABĠLĠR ! 

  “Düşenin dostu olmaz” derler, bu söz benim için hiç geçerli olmadı. DüĢ-
tüm ama dostlarımı yitirmedim. Dostlarımın ve arkadaĢlarımın tamamı ve diyebi-
lirim ki Safranbolu halkının çok büyük bir çoğunluğu,12 Eylül 1980‟de Belediye 
BaĢkanlığıma son verildikten sonra, eski sevgi ve saygılarından beni yoksun 
bırakmadılar. Açıkta kalsam  da, çalıĢmasam da para sıkıntım olmadı. 

  Babalarımız da birbirlerinin   dostu olan, çocukluk dönemimden  itibaren 
çok yakın bir  arkadaĢım, bir ara yazıhaneme geldi; “sana bunu hibe etmiyorum, 
borç veriyorum, ne zaman ödersen öde” deyip, masamın üzerine, bir zarf içinde 
50.000 lira bırakıp, hemen yazıhanemden kaçarcasına çıkıp gitti.  

  Bu para Belediye BaĢkanlığı aylığımın üç katı dolaylarındaydı. Bir ay 
kadar sonra, Avukat  ġemsettin AYKOL‟un bahçesine bitiĢik, ailemden kalma bir 
küçük bahçeyi 80.000 liraya Sayın AYKOL‟a satarak, arkadaĢıma olan borcumu 
ödedim. Ancak onun gösterdiği incelik ve duyarlılığı da hiç unutamadım. Böyle-
ce, 12 Eylül sonrasında çalıĢmadığım sürede geçimimi sağlamak için mirasyedi 
oldum, fakat periĢan olmadım.  

 Aslında, avukatken girdiğim Ataevler Kooperatifinin taksitlerini, Belediye 
BaĢkanı olunca ödemede zorluk çektiğimde de, eĢimin ve çocuklarımın altın 
takılarını satarak karĢılamaya çalıĢmıĢtım. Onlar da tükenince, oturduğum 
Ataevler‟deki  bahçeli evimi sattım. Bir iĢçi kooperatifinin yaptırdığı MithatpaĢa 
Sitesi‟nde kirada oturdum. Belediye BaĢkanlığımın son üç yılını orada geçirdim. 

 Acil paraya ihtiyacım olduğunda, Emekli Sandığı‟ndan, birkaç kez, 12 ay  
vadeli borç aldım. Bir defasında da, bir arkadaĢım, Demir Çelik YardımlaĢma 
Sandığından, kendi adına, taksitlerini ben ödemem kaydıyla borç para sağladı. 
ĠĢte böylece, Belediye BaĢkanlığım döneminde, parasal sıkıntılar çekmiĢ olsam 
da, hiçbir zaman çaresiz kalmadım. Asla onursuz bir konuma düĢmedim. 

Ayhan ÖZEN 
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● VEFAKAR  DOSTLAR  SON KEZ  BĠR ARADA 

Belediye BaĢkanlığından ayrıldıktan sonra, Ankara‟da göreve baĢladığım 
28 Kasım 1980 Cuma gecesi hafta tatilini geçirmek üzere Safranbolu‟ya geldim. 
Ertesi Cumartesi akĢamı da benim gibi sabık ve sakıt olmuĢ Belediye Meclisi 
üyesi arkadaĢlarla bir araya geldik. Gecenin her zaman olduğu gibi en duygusal 
kiĢisi yine Yılmaz KAVUġTURUCU arkadaĢımdı.  

  Bir gece önce yazılı bir metin hazırlamıĢtı, önce onu okudu. Kendisini 
BaĢkan Vekili olarak seçtirmeyen bana ve seçmeyen üye arkadaĢlara, her za-
man olduğu gibi yine serzeniĢte bulunuyordu. Yılmaz KAVUġTURUCU, ayrıca 
yazdığı iki Ģiiri okudu ve metinlerini bana verdi. ġiirlerinden birinde Belediye 
BaĢkan Vekili olması için oy vermeyenlerden yakınıyordu.   

  Aslında benden yakınması gerekirken, 
Ģiirinde   arkadaĢları suçluyordu. Çok ısrarlı 
olmasına karĢın Yılmaz arkadaĢım, bir türlü 
Belediye BaĢkan Vekili olarak seçilememiĢti. 
Çünkü  hem kendisinin, hem de Safranbo-
lu‟nun yararı bunu gerektirirdi. Kendisine bunu 
kabul ettiremesem de, hiçbir zaman bundan 
dolayı bir sorun çıkarmadı.  

  Hep Kazım BASMACI Belediye BaĢ-
kan Vekili seçildi. BaĢkan Vekili olamasa da,  
Yılmaz KAVUġTURUCU çok değerli bir arka-
daĢımdı; Safranbolu‟da kendine özgü nitelikle-
riyle simge olmuĢ bir kiĢiydi. Belediye Meclis 
üyeliği, bu niteliklerini daha da pekiĢtirdi. 

  Altında 28.11.1980, saat 01.00 yazan, 
Yılmaz‟ın aynı akĢam okuduğu diğer Ģiiri be-
nimle ilgili iki kıtadan ibaretti. ”Akrostiş” türde 
bir Ģiirdi;  dizelerin ilk harfleri, adımın ve soya-
dımın sırayla   harflerinden oluĢuyordu. 

   “Islak sokaklar” baĢlıklı bu Ģiirinin ilk kıtası; “Kişiliğisin  herşeyinle Saf-
ranbolu’nun / Islak sokaklarında doğan bahar güneşi /  Zaferi oldun, sana ve gö-
rüşüne inanan toplumun / Issız sokaklarında tarihi Safranbolu’nun / Laf yerine iş 
ve eser yarattın / Tüm engeller eridi gücünde birer birer / Akıl ve mantığı eylem-
lerine kattın / Nice yıllar anılarında yaşayacaksın Safranbolu’nun” dizelerini içeri-
yor, tipik bir Yılmaz KAVUġTURUCU duygusallığını yansıtıyordu. 

   Yılmaz KAVUġTURUCU‟nun, ilk ve ortaokul öğrencisiyken  ulusal bay-
ramlarda çoĢku içinde okuduğu Ģiirler, herkesi hayran bırakırdı. “Kavuşturucu 
Kara Mehmet’in oğlu Yılmaz” gibi Ģiir okuyamadığım için, çocukluğumda babam-
dan hep eleĢtiri alırdım. Bu yüzden Yılmaz KAVUġTURUCU‟yu, o zamanlar, ister 
istemez hep kıskandığımı da, bu arada  açıklayayım.  

Kazım BASMACI 


