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25. SÖYLEŞİ 

1970’Lİ YILLAR BAŞINDA SAFRANBOLU 

 

▬ Siz 1970’li yılların başında Safranbolu’da avukatlığa başladınız.   40 yıl 
önce koruma girişimleri başlamadan önce, o yılların Safranbolu’su nasıldı;  
anlatır mısınız? 

● 1970’Lİ YILLARDA SAFRANBOLU 

▬ 40 yıl önce Safranbolu, 1970‟li yılların ilk yarısında, 2000‟li yıllar Safranbo-
lu‟sundan çok farklıydı. Ekonomik açıdan sürekli bir gerileme içindeydi, içe kapa-
nık sosyal bir yaĢantı vardı,   kültürel etkinlikler ise çok sınırlıydı. 

  1970‟li yılların baĢında, bir Safranbolulu için en büyük mutluluk kaynağı, 
Karabük Demir Çelik ĠĢletmelerine iĢçi olarak girebilmektir; böyle bir olanağa 
kavuĢmak Milli Piyango‟dan en büyük ikramiye çıkmasıyla eĢdeğerdir ve aynı 
zamanda toplumsal bir  üst statü kazanmakla da özdeĢtir. Evlenecek gençler için 
referans ve geleceğe dönük en sağlam bir güvence, fabrikada iĢçi olabilmektir.  

 
Eski yıllarda Safranbolu‟nun tarihsel kent merkezi   

  Çünkü, Türkiye‟ye 1961 Anayasasıyla getirilen toplu sözleĢmeli ve grevli 
çalıĢma düzeni, yurdun her yerindekiler ve özellikle  tüm kamu iĢletmelerindekiler 
gibi Demir-Çelik iĢçilerini de,  Türkiye ortalamasının ve bu arada memurların  çok 
üstünde bir ekonomik ve sosyal refah düzeyine kavuĢturmuĢtur. Sosyal Sigorta-
lar Kurumu‟nun o yıllarda, kooperatifler eliyle konut kredisi vermesi de,  iĢçilerin 
konut sorununun çözümünde çok önemli bir olanaktır. Karabük‟te BeĢbinevler ile 
Safranbolu‟da Emek Mahallesi baĢta olmak üzere, çok sayıda yerleĢim yeri, SSK 
kredilerinden yararlanılarak  o yıllarda yapılmıĢtır veya yapılmaya baĢlanmıĢtır.  

 Esnaf ve zenaatkarların 1950‟li yılların ortalarında baĢlayan ve artarak 
devam eden, dükkanlarını kapatarak,  Demir-Çelik fabrikalarında iĢçi olmak veya 
Karabük‟te yeni dükkan açmak arzuları, 1970‟li yılların baĢında Safranbolu‟daki 
ticari hayatın büyük ölçüde sönmesine yol açmıĢtır. Karabük esnafının önemli bir 
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kısmını, artık eski Safranbolu esnafı oluĢturmaya baĢlamıĢ ve bu arada, ekono-
mik olanakları daha uygun olanlar da, Safranbolu‟daki dükkanlarını kapattıktan 
sonra, Karabük‟te Ġstasyon civarı ile Hürriyet Caddesindeki yazıhanelerinde de-
mir tüccarı ve nakliyeci olmuĢlardır. Safranbolulu esnaf ve ticaret erbabının ika-
metgahı Safranbolu olsa da, iĢyerleri  artık, genellikle Karabük‟tedir. 

 Safranbolu halkı o yıllarda her tür ihtiyacını;  en basit giyecek ve hatta 
yiyecek ihtiyaçlarını dahi, daha uygununu, daha çok çeĢit arasından seçme ola-
nağını bulabileceği inancıyla Karabük‟ten sağlamaktaydı. Ticari yönden Safran-
bolu, Karabük‟ün uydusu olmuĢtu. Konumlar ve iĢlevler tersine dönmüĢ; Safran-
bolu, 35-40 yıl önce kendine bağlı Öğlebeli köyünün  3-5 hanelik mahallesi Ka-
rabük‟ün, artık sosyal ve ekonomik açıdan hinterlandı içine girmiĢti. 

● YENİ ARAYIŞLAR  

▬ Anlattığınız durgunluktan kurtularak, kentte ekonomik ve sosyal canlılık 
yaratma amacına yönelik girişimler yok muydu? 

▬ Olmaz olur mu? vardı. Özellikle, tarihsel çarĢıdaki durgunluk, orada iĢyeri bu-
lunanları yeni arayıĢlara yönlendirmekteydi. Eylül/1970‟de Ticaret ve Sanayi 
Odası BaĢkanı Ġhsan YENĠGÜN‟ün giriĢimiyle Kalealtı Ġlkokulu‟nda, çarĢıdaki 
esnaf ve tüccarlar bir toplantı yaptılar. Bu toplantıya  iki ay önce aynı yerde yazı-
hane açan bir avukat olarak beni de çağırdılar. Toplantıda,  Kıranköy‟de veya 
Hastarla‟da yeni bir çarĢı oluĢturulması amacıyla, benimle birlikte Ġhsan 
YENĠGÜN, Erhan ĠNEGÖLLÜ, Nurettin ERGÜL, Abdi YALMAN ve Ġhsan 
ÖZTÜRK„ün kurucu üye oldukları bir kooperatif kurulmasına ve  yasal iĢlemleri 
benim  gerçekleĢtirmeme karar verildi. 

 Kooperatifin tüzel kiĢilik kazanmasına yönelik yasal prosedürü tamamla-
mamdan ve kurucu üyelerin ilk toplantıda beni baĢkan seçmelerinden sonra, 
kooperatifin yapacağı dükkan inĢaatı için, kredi bulunabilmesi amacıyla Anka-
ra‟ya gidilmesi uygun görüldü. O sırada iktidarda, 12 Mart 1971 Muhtırası‟ndan 
sonra kurulan  Nihat ERĠM hükümeti vardı ve daha sonraki yıllar CHP‟li olacak 
olan, Zonguldak AP Milletvekili, Bartın‟lı  Cahit KARAKAġ Bayındırlık Bakanı‟ydı. 

  Ġhsan YENĠGÜN, Ankara‟da önce siyasal açıdan yakın iliĢkiler içersinde 
olduğu Sayın KARAKAġ‟la görüĢülmesini önerdi. Özel kaleminde kendisiyle gö-
rüĢmek üzere onlarca kiĢi beklemesine karĢın, Ġhsan YENĠGÜN‟ün görüĢme is-
temi, özel kalem müdürünce kendisine iletildiğinde, Bakan hemen bizi içeri aldı.  

 Kendisiyle ilk kez karĢılaĢan eski bir bürokrat olarak, Cahit KARAKAġ‟a 
ben saygıda kusur etmemeye özen göstererek amacımızı anlatmaya çalıĢırken, 
yerel düzeyde de olsa, Ġhsan YENĠGÜN‟ün politikada uzun yılların deneyimine 
sahip olmanın rahatlığı içersinde davranmasını ve örneğin, o sırada ikram edilen 
sigara ile yetinmeyip, Sayın KARAKAġ‟tan birkaç paket Meclis sigarası isteye-
bilmesini hiç unutamam. Böylece bir politikacının, bir Bakan karĢısında, bir bü-
rokrattan çok farklı olan davranıĢ biçimine de ilk kez tanık oldum. 

 Burada bir anekdot anlatmak isterim. Sayın KARAKAġ‟la bir sonraki kar-
ĢılaĢmam, CHP‟ye geçip, 1973 seçimlerinde aday adayı sıfatıyla, ön seçim dele-
gesi olduğum için yazıhaneme ziyarete geldiğinde oldu. O sırada kendisine, “Siz 
hem Ömer AN için özel bir af kanunu çıkmasının  öncüsü oluyorsunuz, hem de 
Safranbolu’dan oy istiyorsunuz” dediğim aklıma geldikçe, kendi kendime utanı-
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rım. Haksızdım, duygusal davranmıĢtım.  Bana verdiği, “her ikisi birbirinden  çok 
farklı” yanıtıyla, o haklıydı.  Cahit KARAKAġ‟la ileriki yıllarda,  yakın politik iliĢki-
lerimin yanı sıra, kırgınlıklarım da oldu.  

 Sayın KARAKAġ bizlere bir kısım vaatlerde bulunsa da, kurduğumuz 
kooperatif,  ancak ben Belediye BaĢkanı olduktan sonra,  Mehmet YĠĞĠT‟in koo-
peratif baĢkanlığı döneminde, dükkanların yanı sıra, konut yapmaya yönelik statü 
değiĢikliğine gidilmesini takiben arsa satın alabilecekti. Bağ-Kur„un iĢyeri inĢası 
için sağladığı kredi olanaklarından da,   Kemal GÖKTUNA‟nın çabalarıyla yarar-
lanılarak, bugün “Konak Çarşısı” olarak bilinen 100 dükkan ve 100 konut, 1970‟li 
yılların sonunda tamamlanabilecekti. 

● SAFRANBOLU’DAKİ  KAMU GÖREVLİLERİ  

▬ 1970’li yıllarda Safranbolu’daki kamu görevlileri kimlerdi? 

▬1970‟li yılların baĢında Kaymakamlık, 1976 yılında yanan veya yakılan Ka-
le‟deki tarihi Hükümet Konağı‟ndaydı. Kamu kuruluĢlarının tamamının yanı sıra, 
T.C.Ziraat ve T.ĠĢ Bankaları ile Demirbank ve Anadolu Bankası‟nın  ġubeleri de 
ġehir‟de, çarĢı içindeydi. Ġleriki yıllarda, ilk kez çarĢı dıĢında, Yapı Kredi Bankası, 
Kıranköy‟de, Kireçci‟nin binasının karĢısındaki köĢede Ģube açtı. 

 1970‟li yıllarda Safranbolu‟da görev yapan Kaymakamlar, kendilerinden 
önceki Kaymakamlar gibi, örneğin 1940‟lı yılların baĢında görevde olan Bekir 
Suphi AKTAN, sonraki yıllarda görevde bulunan  Niyazi AKI ve 1950‟li yılların 
ikinci yarısında görev yapan Sadri ARTUÇ gibi, hizmetleri ve ilginç kiĢilikleriyle  
belleklerde iz bırakamadıklarından, hiç biri  bugün anımsanamamaktadırlar. 
Adıgeçenlerle benzer nitelikteki Kaymakamları Safranbolu‟da görebilmek için, 
1980‟li yılların baĢında Muzaffer ECEMĠġ‟i, 1990‟lı yılların baĢında Yavuz 
ERKMEN‟i, ortalarında Muammer AKSOY‟u ve 2000‟li yılların baĢında da Celal 
ULUSOY‟u ya da Ġzzettin KÜÇÜK‟ü beklemek gerekecekti. 

 Ġlçedeki memurların önemli bir kısmı  Safranboluluydu. Bunlar arasında 
Tahrirat Katibi (Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü)  Yılmaz ARSOY ile Tapu Me-
muru Baki AYTAN ve Nüfus Memuru Mustafa Al, halkın en çok iliĢkili olduğu ka-
mu hizmet birimlerinin baĢındaki kiĢilerdi.  HemĢehrilerinin sorunlarının çözü-
münde yanlarında ve yardımındaydılar. Ġleriki yıllarda aynı iĢlevi, Nüfus Memuru 
olarak Hikmet OĞUZ ve Tahrirat Katibi olarak da  Zehra KUġ üstlenmiĢ ve baĢa-
rıyla yürütmüĢ olacaktı. Malmüdürlüğü‟nde Safranbolulu memur olarak Kemal 
KANTARCI ile Ulvi YURTERĠ‟ni anımsıyorum.  

 Çaycuma‟lı  Ġbrahim UZALDI, Özel Ġdare Memuru‟ydu. Aynı dairede Saf-
ranbolulu Mehmet Ali TERZĠAHMETOĞLU ile Mustafa KĠLCĠOĞLU da görevliydi.  
Lütfi AKÇAKAYA Orman ĠĢletme ġefi‟ydi. Rahmetli ġef, uzun yıllardır Safranbo-
lu‟daydı. Sevilen sayılan bir kamu görevlisiydi. Karabük Orman ĠĢletmesi‟ndeki 
son görevinden emekli olunca Safranbolu‟ya yerleĢerek, Safranbolulu oldu. O 
yıllarda Ġlköğretim MüfettiĢi  Ali EFE‟nin de Safranbolu‟da herkesle yakın iliĢkisi 
vardı; emekliliğinde o da Safranbolu‟da yerleĢmeyi yeğledi. 

 1945-46 yılında Kalealtı Ġlkokulu‟nda BaĢöğretmenim ve sınıf öğretme-
nim, öğretmenlerin öğretmeni merhum Mustafa SEVĠNÇ, 1971 yılında emekli 
olunca Bağlar Ġlkokulu Müdürlüğü‟ne atanan Cemal ÜNAL, görevini baĢarıyla 
yürütmekte, tüm etkinliklerde ve özellikle ulusal bayram törenlerinde ön planda 
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yer almaktaydı. Ziraatçi Emin Amca olarak bilinen, öğretmen Emin TOKER de 
1970‟lerin baĢında artık emekli olmuĢtu.  

  Halk Eğitim Merkezi Müdürü  Mustafa UZUN ile saygıdeğer öğretmenler 
Bayram YILDIRIM, Hamdi ÜNVER, Muhsin ALTIOK, Mustafa KILIÇ, Mehmet 
Hilmi SERTEL ve Ortaokul‟da benim, Bağlar Ġlkokulu‟nda kızımın öğretmeni Ne-
zihe AYCAN baĢta olmak üzere, Safranbolu öğretmenleri, genellikle  ATATÜRK 
ilke ve devrimlerini özümsemiĢ kiĢilikler olarak bilinmekteydiler.  

  YetiĢtirme Yurdu Müdürü  Mehmet KEPEZ ile ileriki yıllarda Atatürkçü 
DüĢünce Derneği‟nin en etkin yetkililerinden, öğretmen Halil ÖNDER de toplum-
sal görüĢleriyle saygın konumdaki eğitimcilerdi. Safranbolu Lisesi ise, Müdür  
Sedat ÖZENER yönetiminde, çağdaĢ değer yargılarını benimsemiĢ,  çok yete-
nekli bir öğretim kadrosuna sahipti. Ġlerde, Lise Müdürlüğü‟nü, sınıf arkadaĢım 
rahmetli Rıfat CAYMAZ üstlenecekti. 

  Hükümet Tabibi Dr. Ahmet TÜRKMEN ile Hastanede görevli Uzman Dr. 
YaĢar DERTSAVAR, kamu görevlisi doktorlar olup, aynı zamanda serbest he-
kimlik de yapmaktaydılar. Safranbolu‟da baĢka doktor yoktu; Karabük‟te özel 
muayenehanesi olan doktorların hastaları arasında, Safranbolu‟dan gidenlerin 
sayısı bir hayli fazlaydı.  

  Safranbolu‟da sadece bir eczane vardı. Uzun yıllar öncesinden 1950‟lilere 
kadar, Safranbolu‟nun ve yörenin tek eczanesi olan, ünlü Eczacı Hidayet DER-
MAN‟ın  “Şifa Eczanesi”nin kapanmasından sonra, Safranbolu‟da ilk eczaneyi, 
aynı zamanda Veteriner Hekim olan Erhan ĠNEGÖLLÜ açmıĢtır. Rahmetli ĠNE-
GÖLLÜ, sağlık konularındaki bilgi ve birikimiyle Safranbolululara çok yararlı bir 
konumdaydı. Ġlçe Ziraat Teknisyeni, Eczacı ĠNEGÖLLÜ‟nün ağabeyi  Ġrfan ĠNE-
GÖLLÜ‟ydü; çalıĢkan bir kiĢiydi Safranbolu‟da Veteriner Hekim yoktu; Ertuğrul 
GÜRSES, Hayvan Sağlık Memuru olarak görevliydi.  

  1970 öncesinden, 2000‟li yıllara kadar görevinde kalarak Safranbolu‟daki 
en kıdemli memur unvanını kazanan Ġbrahim CEBECĠ, Tekel Ġdaresi‟nin baĢın-
daydı. Önce Asmazlar Konağı, sonra Kireçci‟nin sinema salonu Tekel deposu 
olarak kullanılmıĢtı. ÇalıĢma odasının duvarları aldığı takdirnamelerle süslü Ġbra-
him CEBECĠ, ileriki yıllarda Hükümet Konağı yanındaki Tekel binasının yapımı 
için, kendi Genel Müdürlüğü ile Belediye nezdinde  büyük çaba göstermiĢti. 

 ● SAFRANBOLU  ADLİYESİ 

 Adliye, Kale‟deki Hükümet Konağı‟nın alt katındaydı. Safranbolu asayiĢ 
yönünden  önemli adli olaylara sahne olmayan, sakin bir kentti. Ceza mahkeme-
lerinde genellikle basit müessir fiil ve orman davaları; hukuk mahkemelerinde ise, 
henüz kadastro yapılmadığından taĢınmaz mal davaları yoğunluktaydı.  

  Cumhuriyet Savcısı Abdullah Aytekin BATTAL;  Savcı Yardımcısı, Bulak‟lı 
hemĢehrimiz, Safranbolu Ortaokulu‟nun ilk öğrencilerinden, 51 numaralı sınıf 
arkadaĢım Yılmaz ÖZTÜRK‟tü. Her ikisi de güvenilir kiĢilikleriyle tanınmakta ve 
sevilmekteydi.  Hasan Fehmi ÖZSAN Ceza Yargıcı;  aynı zamanda Sulh Mah-
kemelerinde de görevli ġeref ġĠġMANER Sorgu Yargıcı‟ydı. Her iki yargıç da 
halen saygın kiĢilikleriyle anımsanmaktadır.  

  ĠĢ hacmi en yoğun olan Asliye Hukuk Mahkemesi‟nin Yargıcı, A.Behçet 
(BARAN) RAMAZANBEYOĞLU‟ydu. Bir süre savcılık yaptıktan sonra, yargıçlığa 
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geçen Sayın RAMAZANBEYOĞLU kendine özgü nitelikleriyle bilinmekteydi. Be-
lediye BaĢkanlığımın ilk aylarında onun yerine Hukuk Yargıçlığı‟na atanan Fer-
man KIBRISCIKLI‟ya iliĢkin bir sorumu,  Avukat  ġemsettin AYKOL, “Kızıltan, 
artık eskisi gibi değil, yeni hakim her dosyayı okumuş olarak duruşmaya çıkıyor, 
çok çalışkan, çok bilgili ve ilgili, çok süratli karar veriyor” diyerek yanıtlamıĢtı.  

 O yıllar Ġcra Memuru Sabahattin AÇIKALIN, Mahkeme BaĢkatibi de,  Halil 
GÖKÇINAR‟dı. BaĢkatip, aynı zamanda Safranbolu Noter Vekilliği görevini de 
yürütmektedi. Halil GÖKÇINAR‟dan sonra aynı görevleri, Karabük‟ten Safranbo-
lu‟ya atanan  Kazım ÖZGÜNDEN üstlendi. Ceza Mahkemelerinin Zabıt Katibi  
Mustafa TUNCAY, Hukuk Mahkemelerinki ise  Mehmet ÖZCAN‟dı. Bu memurla-
rın hepsi de icra, noter ve mahkeme kalemi iĢlemlerinde kendilerini yetiĢtirmiĢ, iĢ 
sahipleri ve avukatlar tarafından sevilen, baĢarılı ve saygın kiĢilerdi.  

 Safranbolu‟da avukat olmadığı veya yasanın öngördüğü sayıda avukat 
bulunmadığı için, Safranbolu Adliyesindeki davalarda, büroları Karabük‟te bulu-
nan avukatlar ile Safranbolulu dava takipçileri Muslubeyoğlu Mustafa AYKOL, 
Abdi YALMAN  ve Vasfi BÜBEROĞLU görev  üstlenmekteydi.  

 
1970’ler öncesinde Safranbolulularla ilişkili üç ünlü ve kıdemli avukat                    

               Av. Abdi KARAKAġOĞLU      Av. Ali KALAFATOĞLU        Av.  ġemsettin AYKOL 
 

  Safranbolu‟nun bucağı Karabük 1953 yılında ilçe olunca, baĢta Abdi 
KARAKAġOĞLU olmak üzere Safranbolulu avukatlar Karabük‟ü yeğlemiĢlerdi. 
Nitekim, Eflani Savcısı‟yken istifa eden Ali KALAFATOĞLU ile ġemsettin AYKOL 
gibi daha sonra avukatlığa baĢlayanlar da bürolarını Karabük‟te açmıĢlardı. 

 Ġleriki yıllarda, Safranbolu‟da ilk kez 1970 Temmuz‟unda avukatlık bürosu 
benim tarafımdan açıldı. Daha sonra, önce  Fatma (TOKER) ATEġ, daha sonra-
ları  Mehmet BASMACI, ortaokuldan sınıf arkadaĢım Hulusi YAZICIOĞLU ve  
YaĢar KILIÇ, Safranbolu‟da avukatlığa baĢladılar.   

● SAFRANBOLU BELEDİYESİ  

▬ Genel yönetim ve yargıdan sonra; yerel yönetimden de sözeder misiniz? 

▬ Belediye,  çarĢı içindeki, çok Ģık görünümlü, ilginç bir yapıya sahip bulunan 
tarihi binasında hizmet vermekteydi. 1970‟li yılların baĢında Safranbolu Beledi-
yesi, yasaların verdiği görevlerinin tamamını kendi personeliyle bizzat yürütmeğe 
çalıĢmakta ve  bugün özel sektöre devredilen veya Belediyenin ilgi alanı dıĢına 
çıkartılan  temizlik, mezbaha ve elektrik dağıtımı ve aydınlatma hizmetleri ile Ģe-
hir içi otobüs iĢletmeciliği  Belediye tarafından gerçekleĢtiriliyordu. 
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 Safranbolu Belediyesi, Türkiye‟de  ilçe merkezi düzeyinde, Ģehir içi oto-
büs iĢletmeciliğine ilk baĢlayan Belediyedir veya ilk baĢlayanlardan biridir. Saf-
ranbolu‟da Belediye otobüsleri 1940‟lı yılların baĢından beri hizmetteydi. Safran-
bolu gibi, Ġl merkezlerinin çoğundan bile  çok daha geniĢ bir alana yayılmıĢ bir 
kent için, otobüs iĢletmeciliği çok önemli bir kamu hizmetiydi.  

  Belediye otobüs iĢletmeciliği,  o yıllarda halkın hiç veya en az yakınma 
konusu yaptığı bir hizmet alanıydı.  ġehir‟den ve Bağlar‟dan otobüslerin hareket 
saatleri için belirlenmiĢ tarifeye titizlikle uyulmaktaydı. 1990‟lı yıllarda Beledi-
ye‟nin Ģehir içi yolcu taĢımacılığı görevini, bütünüyle özel kesime bırakması, Saf-
ranbolu‟da minibüslerle  Ģehir içi ulaĢım döneminin baĢlatılması anlaĢılabilir ve 
kabul edilebilir bir uygulama olamaz. Büyük kentler baĢta olmak üzere, Türki-
ye‟nin her tarafında Belediyeler Ģehir içi yolcu taĢımacılığını kamu hizmeti olarak 
sürdürürlerken, Safranbolu‟nun bu olanaktan yoksun bırakılması ve bunda ısrar 
edilmesi karĢısında, halkın ilgisiz ve sessiz kalıĢı  ise, hiç anlaĢılabilir değildir. 

  1970‟li yılların baĢında, Safranbolu yerlileri gibi, kamu görevlilerinin de 
büyük kısmı Bağlar‟da oturmaktaydı. O tarihlerde Cumartesi günleri de saat 
13.00‟e kadar çalıĢılmaktaydı. Diğer günler mesai saatleri saat 9.00-12.00 ve 
13.30-17.00 arasında olduğundan, saat 12.15 ve 17.15‟de ġehir‟den hareket 
eden Belediye otobüsleri memur servisi  gibiydi. 

Zamanla Safranbolu‟da da özel otomobil sayısı artmaya baĢladı. Belediye 
otobüslerinin yükü biraz hafifledi. Türkiye‟de önce Anadol, sonra Murat marka 
yerli otomobil üretimi baĢladığında; ayda 5.000 lira taksitle otomobil sahibi olu-
nabilmekteydi. Benim de, 1971 yılı Ağustos‟unda vergi, sigorta gibi tüm masraflar 
dahil 40.000 liraya sarı renkli, tek kapılı Anadol marka, kesintisiz 21 yıl kullana-
cağım bir otomobilim olmuĢtu.  

  Belediye BaĢkanı  merhum Ömer AN‟dı; Belediye sadece, günlük rutin 
hizmetleri yürütmeğe çalıĢmakta, yeni bir atılım, yeni bir çalıĢma programı gün-
demde bulunmamaktaydı. Bunda, Sayın BaĢkan‟ın  karıĢtığı talihsiz bir  olay 
nedeniyle, hakkında bir hayli uzun süren ve 10 ay hapis cezası verilmesiyle so-
nuçlanan adli kovuĢturma yapılması da önemli bir etken olabilir. Ancak, anılan 
olayla ilgili olarak, kendisi ile birlikte bir zabıta memuru için, 17.07.1972 tarih, 
1614 sayılı “Özel Af Kanunu”nun çıkartılması,  Belediye BaĢkanının siyasal gü-
cünün ve ağırlığının bir göstergesiydi.  

  Görevi baĢında bulunmadığı zamanlar BaĢkanlığa,  Anadolu Bankası 
ġube Müdürü merhum Ġsmail EKER vekalet etmekte;  var olan sorunları çözüme 
kavuĢturabilmenin çabası içinde olmaktaydı.  

 Belediye idari iĢlerinin baĢında Belediye BaĢkatibi  Hulusi ZEREN vardı. 
l974 yılından itibaren Belediye Meclisi üyesi olarak birlikte çalıĢmak ve yakından 
tanımak fırsatı bulduğum merhum Hulusi  ZEREN, çalıĢkanlığı ve dürüst kiĢiliğiy-
le bilinir. Elektrik iĢletmesinin tüm iĢleri Osman Usta‟nın (Osman GÜLAY) yöne-
timindeydi. Safranbolu‟ya elektriğin geldiği 1949 yılından itibaren, emekli olduğu 
1970‟li yılların sonuna kadar rahmetli Osman Usta, Safranbolu elektrik Ģebekesi-
nin baĢındaki, büyük beceri ve yetenek sahibi, gerçek bir ustaydı.  


