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26. SÖYLEġĠ 
 

SAFRANBOLU’DA  EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM 

 

▬ Safranbolu gerçeklerinden söz  ederken, Safranbolu’daki, eğitim ve öğ-
retim kurumları ile Safranboluluların eğitim ve öğrenime iliĢkin tutumlarını 
da anlatır mısınız? 

▬ Safranbolu’da eğitim ve öğretim konuları, çok eski dönemlerden beri hep ön 
planda tutulmuĢtur. Cumhuriyet’ten önceki yüzyıllar boyunca da Safranbolu, sos-
yal ve ekonomik açıdan olduğu kadar, mektepleri ve medreseleriyle eğitim ve 
öğretim alanında da önemli bir merkezdir.  

  Tarihsel ġehir kesimindeki,  daha sonraları “Tabahna Mektebi” adını ala-
cak olan “Süleyman Paşa Medresesi”nden, 1332 yılında Safranbolu’ya gelen 
Ġbni BATTUTA’nın seyahatnamesinde bile  söz edilmesi çok anlamlıdır.  

  1950’li yılların sonlarında Safranbolu’yu ziyaret eden Ord.Prof. Vasfi RaĢit 
SEVĠĞ’in görüĢü olarak da,  Avukat ġemsettin AYKOL’dan, Süleyman PaĢa 
Medresesi’nin, Candaroğulları döneminde ve Osmanlı Devletinin ilk zamanların-
da, Konya’daki medreseler kadar ünlü olduğu öğrenilmiĢtir. 

● OKUMAYA  VERĠLEN  ÖNEM VE DEĞER 

  OkumuĢ, bilgili kiĢiler Safranbolu’da hep takdir ve saygı görmüĢlerdir. 
Eskiden büyükler,  “benim oğlum okuyacak, Kale’ye katip olacak” veya “benim 
oğlum okuyup, büyük adam olacak” diyerek çocuklarını sevip okĢarlar; öyle ol-
malarını dilerlerdi. Kale’de katiplik, Kale’deki Hükümet Konağı’nda memur olarak 
çalıĢmak anlamınadır.  

  Bu anlayıĢ ve davranıĢ biçimlerinin etkisiyle de olsa gerek, Safranbolu’da 
okuma yazma bilen kiĢiler oransal olarak, hep Türkiye ortalamasının çok üstünde 
olmuĢtur.  

Özellikle, Türkiye’de kadınların okuma yazma oranının % 5-10 dolayla-
rında olduğu Cumhuriyetin ilk yıllarında, Safranbolu’da bu oran % 50’ye yakındır.  
Bu, erkek çocukları için değinilen  dileklerde bulunulurken, kız çocuklarının da 
okuldan yoksun bırakılmadığının göstergesidir.  

 1928 yılındaki Harf Devrimi ve Millet Mekteplerinin açılmasıyla, kızlar ve 
kadınlar dahil, Safranbolu’da okuma yazma bilmeyenlerin yok denecek kadar 
azaldığı söylenir. 1940’lı yıllarda, kızlara biçki-dikiĢ öğretimi için  Mescit semtin-
de,  ilkokul üstü sanat okulu da öğretime açılmıĢtır. 

  Cumhuriyet döneminde,  tüm kız ve erkek çocuklar  okula gönderilmiĢ ve 
5 sınıflı ilkokulun bitirilmesi amaçlanmıĢtır. Safranbolu’da bir kiĢinin yetenekleri 
söz konusu olduğunda “o beşi bitütü, her şeyi bülü” denirdi.  

  En ünlü okul, Kalealtı Ġlkokulu’ydu. Bir hesap iĢlemiyle iliĢkili olarak, iki kiĢi 
bir anlaĢmazlığa düĢerse, birinin diğerine, “ben Kalealtı’nı bitirdim,  benim hesa-
bım doğrudur, yanlış olamaz” dediğine tanık olunurdu. 
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                                Safranbolu’nun ünlü Kalealtı Ġlkokulu’nun eski bir görünümü 

Kalealtı ilkokulu, ünlü Cinci Hoca’nın evi ya da  sarayı olduğu söylenen 
çok eski bir binadır. Zaman zaman  büyük onarım görmüĢtür. Bahçesinin, çok 
eski bir yapı olan istinat duvarı, yüksekliği ve yapım tekniği açısından, tarihsel ve 
anıtsal bir değer taĢır. Cumhuriyet’ten önce RüĢtiye (Ortaokul) olarak da kulla-
nılmıĢtır. Tabahna semtindeki eski Muallimler Birliği binası ile Mescit semtinde, 
türbe yanındaki binadan  da bir zamanlar ilkokul, eski adıyla “İptidai mektebi” 
olarak yararlanılmıĢtır. Mescit’teki okul 1940’lı yıllarda AkĢam Kız Sanat Okulu’na 
tahsis edilmiĢtir.  

Halen Kalealtı okulunun, tarihsel değer ve önemini göz ardı ederek, bina-
nın yetersizliği ve Burunsandal Kayası’nın tehlike arzetmesi gibi gerekçelerle 
öğretime kapatılması benim gibi, bu okulun eski öğrencileri için hüzün vericidir. 
Günümüz teknik olanaklarıyla bu okulu ayakta tutmak ve kaya kitlesinin tehlike 
arzetmesini bertaraf etmek hiç de zor olmasa gerekir. 

  1930’lu yıllar ile  40’lı yılların baĢında Kalealtı Ġlkokulu’nun en ünlü öğret-
meni rahmetli Gevher ILGAZ Hanımefendi’dir. Hep birinci sınıfı okutur ve okula 
yeni baĢlayanlara okulu sevdirmenin yanında, kolaylıkla okuma yazma öğretme-
siyle bilinir. Ondan sonra, 1940’lı yılların ortaları  ile 1950 yıllarda  Kalealtı Ġlkoku-
lu, çok sert mizacı ve disipliniyle tanınan BaĢöğretmen ve sınıf öğretmeni mer-
hum  Mustafa SEVĠNÇ ile birlikte anılagelmiĢtir.  

  Kalealtı Ġlkokulu bir süre üç sınıflı olarak öğrenime  devam  etmiĢtir.  Mer-
kez  üssü  ÇerkeĢ-Gerede  olmak  üzere,  bölgede  01 ġubat 1944 tarihindeki 
Ģiddetli deprem sonucu okulun duvarlarında çatlamalar olması nedeniyle, 1948’e 
kadar dördüncü ve beĢinci sınıflar öğrenimlerine GümüĢ Ġlkokulu’nda devam zo-
runda kalmıĢlar ve benim gibi ilkokula Kalealtı Ġlkokulu’nda baĢlayıp, GümüĢ  
Ġlkokulu’ndan  diplomalarını almıĢlardır. 
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Gevher ILGAZ                          Mustafa SEVĠNÇ                        Fehmi ERDEM 

1940’lı ve 1950’li yıllarda Kalealtı ve GümüĢ Ġlkokullarının en ünlü öğretmenleri 
 

  GümüĢ Ġlkokulu’nun ise, 1940’lı ve 50’li yıllarda en ünlü öğretmeni, okulun 
BaĢöğretmeni de olan merhum Fehmi ERDEM’dir. Çok ĢiĢman bir zattır ve her gün 
Karıt köyünden, bir binek hayvanıyla okula gelir gider.  

  Kalealtı ve GümüĢ Ġlkokullarından baĢka, aynı yıllarda Kıranköy’de de 
Misakimilli Ġlkokulu bulunmaktadır. Bir süre ilk üç sınıfı varken, daha sonra beĢ 
sınıflı olmuĢtur.  Eski yıllarda Bağlar’da kıĢın oturanlar çok az olduğundan, bu 
kesimde ilk kez ilkokul, 1940’lı yılların ortalarında Arslanlar semtinde ”İnönü İlko-
kulu” adıyla açılmıĢtır. Okulun adı 1950’den sonra, Demokrat Parti döneminde  
“Bağlar İlkokulu” olarak değiĢtirilmiĢtir. 

 

 
GümüĢ Ġlkokulu 
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Ġlkokul, Halkevi ve en son  AkĢam Kız Sanat Okulu olan  “Mescit Mektebi” 

● SAFRANBOLU  ORTAOKULU 

  Safranbolu’da Cumhuriyet’ten önce, “iptidaiye” denilen ilkokulun üstü, 
ortaokul karĢıtı  “rüştiye” ve ayrıca “idadi” adı verilen okullarının bulunduğu bilin-
mektedir. Ġdadi “hazırlama yeri” anlamını taĢır. Büyük Larousse Sözlük ve Ansik-
lopedisi’nin verdiği bilgiye göre, Osmanlı’nın son döneminde, Ġdadiler rüĢtiye sı-
nıfları ile birlikte illerde yedi yıl, sancaklarda beĢ yıl süreli olup, 1908’den sonra 
illerdeki idadilere “sultani” denilmiĢ;  Cumhuriyet döneminde de idadiler ve sulta-
niler lise adını almıĢtır.  

Bağlar Köyiçi KurtuluĢ Meydanı’nda, eskiden “Ciğer tarlası” denilen yer-
deki okulun (halen Kız Meslek Lisesi) 1921 yılında Ġdadi olduğu, orada okuyan 
Safranbolulu ünlü folklor üstadı Sadi Yaver ATAMAN’dan öğrenilmektedir. Ancak 
Safranbolu idadisi  ve hatta rüĢtiyesi, Osmanlı döneminden Cumhuriyet’e kalan 
öğretim kurumlarından değillerdir. 

 Osmanlı döneminde rüĢtiye ve idadi okulları bulunan Safranbolu gibi bir 
kentin,  Cumhuriyet döneminde eğitim ve öğretimin yeniden düzenlenmesi ve 
örgütlenmesi çalıĢmaları sonunda,  ilkokul üstü öğrenim veren okullardan yoksun 
kalması, hiç kuĢkusuz Safranbolu ve Safranbolulular için talihsizliktir. Ayrıca Saf-
ranbolu’da  yokken, Bartın’ın 1930’lu yıllardan beri ortaokulu olması ilginçtir. 

 Cumhuriyet döneminde uzun yıllar, Safranbolu’da sadece ekonomik ola-
nakları elveriĢli olan veya  büyük kentlerde yakınları bulunan ailelerin çocukları, 
ilkokul sonrası öğretim olanağı bulabilmiĢ; diğerleri bir  meslek dalındaki ustanın 
yanına çırak verilip,  bir zanaatı öğrenerek yaĢamlarını sürdürmek durumunda 
kalmıĢlardır. Olanakları olanlar daha çok Ġstanbul, Kastamonu ve Bartın’da orta-
okula baĢlamıĢlardır. Varsıl ailelerin çocukları arasında Kayseri Talas ve  Tarsus 



345 
 

Kolejleri ile Robert Kolej ve  Galatasaray Lisesi gibi yabancı dilde eğitim veren 
okullarda eğitim görenler de vardır.  

 Safranbolu’da ortaokul yokken, 1940’lı yılların baĢında Karabük’te Demir Çelik 
ĠĢletmeleri tarafından özel ortaokul açılmıĢtır. Bu, Kamu Ġktisadi TeĢebbüslerinin 
(KİT’lerin) bulundukları yöreye sadece ekonomik ve sosyal yönden değil, öğretim açı-
sından da sağladıkları kazanımların bir kanıtıdır. Karabük’teki özel ortaokula, fabrika 
personeli olmayanların  çocukları da kabul edilmektedir. Bu sayede, o zamanın ulaĢım 
olanaklarıyla gidip gelmek çok sıkıntılı olsa da, Safranbolu’dan ilkokulu bitirenler de 
Karabük’te ortaokulu okumak olanağına kavuĢmuĢlardır. 

  Ortaokula  Karabük’te baĢlama 1947 yılına kadar devam eder; o yıl Saf-
ranbolu’da da, zamanın Kaymakamı HaĢim GERMĠYANOĞLU’nun önderliğinde, 
Doktor Mehmet ÜNSAL’ın müdürlüğünü yaptığı özel bir ortaokul açılır. Eczacı 
Hidayet DERMAN’ın çabalarıyla Ortaokulun birinci sınıfı, 1947-1948 ders yılında 
Kalealtı Ġlkokulu’nda öğrenime baĢlar. Kimi öğretmenler, Karabük’teki özel ortao-
kuldan gelir;  kimi derslere  de lise mezunları, vekil öğretmen olarak girerler. 

  Bir yıl sonra, Safranbolu’da özel ortaokul yerine, Milli Eğitim Bakanlığı’na 
bağlı olarak, 1948-1949 öğretim yılında resmi ortaokul açılır. Okul, Bağlar Köyiçi 
KurtuluĢ Meydanı’nda, eski idadi binasındadır. Yeni ortaokulun ilk yıl, iki sınıfı 
olup, Kalealtı’nda bir yıl önce, özel ortaokulda 1.sınıfı okuyan 29 öğrenci, yeni 
resmi ortaokulda  2. sınıfa devam ederler. Sınıfta kalanlar ve yeni baĢlayanlarla 
birlikte yeni 1. sınıfın da 41 öğrencisi vardır. Böylece, Safranbolu Ortaokulu, iki 
sınıfta 70 öğrenci ile açılmıĢ olur. 

 
Uzun yıllar boĢ kalan eski Ġdadi binası ortaokul olduktan sonra (1950) 

  ● ORTAOKUL’UN  ĠLK  ÖĞRETĠM  KADROSU       

  Safranbolu Ortaokulu’nun ilk öğrencilerinden biriyim. Okulun ilk yıllarını 
kendi bilgime ve gözlemime göre anlatacak konumdayım. Safranbolu Ortaoku-
lu’nun kurucuları denilmesi gereken  öğretim kadrosu, Okul Müdürü Fransızca 
Öğretmeni Rasim GEMĠCĠ, Matematik ve Fen Dersleri Öğretmeni Turan 
GÜNGÖRÜN, Türkçe ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ġbrahim ÖZER’den oluĢur. 
Daha sonra Fizik-Kimya Öğretmeni Bartınlı Turan GÖKDENĠZ, Beden Eğitimi  
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Öğretmeni Saadettin SÜMBÜL, Tarih-Coğrafya Öğretmeni Lütfiye YAVUZ’un 
atanmasıyla  kurucu kadro,  daha da güçlenir. 

  Kısa süreli olmak üzere kimi dersler için  lise mezunu  vekil öğretmenler-
den de yararlanılmıĢtır. Bunlardan biri olan, tarih ve coğrafya derslerine giren 
Nezihe (AYCAN) KADIOĞLU, lise mezunu olarak genç yaĢına karĢın sınıfında 
sağladığı disiplin ve çok güzel ders anlatmasıyla anımsanır.  

  Kurucu kadronun hepsi de idealist öğretmenlerdir. Okulun tüm eksikliklerini  
didinerek, çırpınarak gidermiĢlerdir. Okul açıldığında ilk gün sınıftaki kara tahta, 
boyalı  değildir, önce tahta siyaha boyanır.   

  Okul, Köyiçi’nde, Ciğertarlası’ndadır ve bahçesi de, adı üstünde “tarla” 
görünümündedir. Alt taraftaki su arkına doğru oldukça meyillidir. Öğle paydosla-
rında yarım saat ve her gün 15.30’da, dersler bittiğinde bir saat, elde kazma kü-
rek, öğretmenler ve tüm öğrenciler bahçeyi kazarak tesviyesini yapmıĢlardır.  

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Safranbolu Ortaokulu’nun kurucu öğretim kadrosundan dört öğretmen 
(Soldan sağa; Türkçe Öğretmeni Ġbrahim Özer,  Ortaokul Müdürü ve Fransızca Öğretmeni  

Rasim GEMĠCĠ,  Matematik ve Fen Dersleri Öğretmeni Turan GÜNGÖRÜN, 
 önde Karabük özel Ortaokulu’ndan gelen  ilk Beden Eğitimi Öğretmeni Zeki ERSAL) 

 
Ortaokulun kurucu müdürü Rasim GEMĠCĠ, 1950 yılında bir süre için yurt dıĢı-

na gönderildi. Yerine, yine Fransızca Öğretmeni olan Emin ARIKAN müdür atandı. 
Çok sert mizaçlı bir kiĢiydi. Onun döneminde en basit çocukça bir davranıĢ bile, hoĢ-
görüyle karĢılanmaz, mutlaka disiplin kovuĢturmasına konu olurdu. 

  Ortaokulu Safranbolulular, ilk açıldığında çok önemsemiĢler; çok büyük 
değer vermiĢlerdir. Herhalde  o sıralar 30’a yakın  yaĢlarda olmaları gereken 
Okul Müdürü ve öğretmenler ÇarĢı’ya çıktıklarında, Safranbolu eĢrafından kiĢile-
rin ve yaĢlı baĢlı esnafın,  hemen ayağa kalkıp onları selamlamalarına, bir emir-
leri olup olmadıklarını sormalarına çok sık tanık olunurdu. Öğretmenlerine, bü-
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yüklerin gösterdiği bu çok anlamlı ilginin de etkisiyle olsa gerek, öğrencilerin, 
öğretmenlerine karĢı tutum ve davranıĢları, asla saygı sınırları dıĢına taĢmazdı.  

● ORTAOKULUN ĠLK ÖĞRENCĠLERĠ 

  Resmi ortaokulun açıldığı 1948 yılında ilkokulu bitirip, aynı yıl yeni öğre-
time açılan ortaokulun, 1. sınıf öğrencisi olan öğrenciler çok Ģanslıdır. 

  Onlardan biri olarak ben,  Ģayet ilkokulu bitirdiğim yıl Safranbolu’da ortao-
kul açılması gibi bir rastlantı olmasaydı, belki ilkokul üstü öğrenim olanağı bula-
mayabileceğimin bilinci içersinde, Safranbolu’ya ortaokulu kazandıran yetkililere 
ve yerel düzeyde buna önayak olan, baĢta Eczacı Hidayet DERMAN olmak üze-
re tüm  büyüklere, hep Ģükran duyguları içinde olmuĢumdur. 

 Gönül isterdi ki Safranbolu’ya ortaokul, Bartın gibi çok eski yıllarda açılsın 
ve daha önceki kuĢaklardan olanlar da, orta öğrenim ve olanak bulduklarında 
yüksek öğrenim görebilme fırsatından yoksun kalmasınlar.  

   Böyle olamaması, ülkenin her tarafında  görevlendirilebilecek kadar  öğ-
retmenin, 1930’lu yıllarda henüz yetiĢtirilememesinin yanı sıra,  Cumhuriyetin ilk 
dönemlerindeki Türkiye’nin içinde bulunduğu koĢulların ve olanakların yetersizli-
ğiyle açıklanmağa çalıĢılmaktadır.   

  Safranbolu Ortaokulu’nun ilk açıldığı 1948-1949 öğretim yılındaki birinci 
sınıfını oluĢturan  41 öğrenciden 15 kadarı ortaokuldan sonra lise veya dengi bir 
okula gitmiĢler, onların içinden de 7’si, çeĢitli fakültelerde  yüksek öğrenim göre-
rek,  hayata atılmıĢlardır. Bu sınıfın öğrencileri arasında ileriki yıllarda Türkiye’de 
sinema ve televizyon filmleri yapımcısı olarak ünlenen Türker (Özgen) 
ĠNANOĞLU da bulunmaktadır. 

 Kalealtı’ndaki özel ortaokulda birinci sınıfı okuyup da, bir yıl sonra Saf-
ranbolu Ortaokulu’nda  2. sınıfa baĢlayan 29 öğrenci ise, bir Ģanssızlık yaĢamıĢ-
lar ve  Kalealtı’nda özel ortaokulda, yabancı dil olarak Ġngilizce okumalarına kar-
Ģın, yeni açılan ortaokulda lisan dersleri Fransızca olduğundan, Ġngilizceyi bı-
rakmak durumunda kalmıĢlardır.  Dünyanın değiĢen siyasal konjonktürü karĢı-
sında Fransızcanın önemini yitirip, Ġngilizcenin prim yaptığı bir dönemde Fransız-
ca öğrenmek, sadece bir sınıfın değil, Safranbolu Ortaokulu’nda ilk yıllarda oku-
yan tüm öğrencilerin bir Ģanssızlığıdır da denebilir. 

ÇeĢitli üniversitelerde öğretim üyeliği yapan Prof. Dr. Ġbrahim 
GÜMÜġSUYU ile Amerika'ya yerleĢen iktisatçı Alpay TOKER ve Safranbolu 
araĢtırmalarıyla tanınan Hulusi YAZICIOĞLU, Ortaokulun öğretime açıldığı 
1948-1949  ders yılında  2.  sınıfı oluĢturan öğrenciler arasındadırlar.  

 1940’lı yılların sonlarında sadece öğretmenleri değil, ortaokulun ilk 
öğrencileri de Safranbolu’da ayrıcalıklı bir konumdaydı. Çocuğu ortaokula 
giden anne babalara gıpta edilirdi; aileler de çocuklarıyla övünç duyardı. 

   Ġlk yıl ikisi 1. sınıfta, ikisi de 2. sınıfta olmak üzere 4 kız öğrenci vardı. 
Dönemin Belediye BaĢkanı Cemal CAYMAZ’ın iki kızı, Safranbolu’da kızların 
ortaokul eğitimi görmelerinin öncüleridir. Ġleriki yıllarda kız öğrenci çoğalmıĢtır. 
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  Safranbolu Ortaokulu’na çevre köylerden de öğrenci gelirdi. En kala-
balık grup Bulak köyü’nden gelenlerdi. ġehirde oturanlar Belediye otobüsleriy-
le Bağlar Köyiçi’ndeki ortaokula gidip gelirken, Bulak’lı öğrenciler karda kıĢta 
köylerinden, Bulak deresini Sülükgölü taraflarında, KömüĢyutan dolaylarında 
geçerek yayan Bağlar’a gelip gitmek zorundaydılar.  

  Gayza (İncekaya) köyü ile Danaköy’den  (Rıfat CAYMAZ) ve hatta Kıla-
vuzlar köyünden (Mustafa UZUNOĞLU ve Mustafa ĠVAZOĞLU) büyük sıkıntılarla, 
yaya olarak öğrencilerin ortaokula  gidip gelmeleri, okuma azminin ne boyut-
larda olduğunu gösterir. Bunu, taĢımalı eğitim yapılan günümüzde,  servis 
arabalarının evlerinden alıp, ders bitiminde geri getirdiği  çocuklara anlatabil-
mek kolay olmayabilir; ancak ülkenin 60-70 yıl önceki koĢulları da bilinmelidir. 

 
Safranbolu Ortaokulu’nun ilk öğrencilerinden dördü bir arada – Ankara/11 Aralık 2004 

Soldan sağa;Yılmaz KAVUġTURUCU, Kızıltan ULUKAVAK, Aybar TOKER ve Saygın KONAK    
(Fethi Toker  Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi için düzenlenen Safranbolulular Gecesi) 

 Safranbolu Ortaokulu 1949-1950 öğrenim yılında ortaokula yeni baĢla-
yanlarla birlikte üç sınıflı oldu ve 1950 yılında ilk mezunlarını verdi. Safranbolu 
Ortaokulu’nun bir tarihsel değer olan ahĢap binasına, 1950’li yılların sonların-
da, bu binaya hiç yakıĢmayan  betonarme bir ilave yapıldı. Ġleriki yıllarda Saf-
ranbolu’da lise öğrenimine de aynı binada baĢlandı. Daha sonraki yıllar Lise, 
Dedeoğlu Camisi yanındaki binalara  taĢındı.  

 1950’lerde Ortaokul, Safranbolu’da en önemli öğretim kurumuyken, 
ilerleyen yıllarda, genel lise dıĢında, Ticaret Lisesi, Pratik Sanat Okulu, Ġmam 
Hatip Lisesi, Sağlık Lisesi, Anadolu Lisesi gibi Safranbolu’da çok sayıda orta 
öğretim kurumları  açıldı.    

Ortaokul binamız, ortaokul ve liseden sonra  “Kız Meslek Lisesi” oldu. 
Yakın zamanda da Kız Meslek Lisesi’nin adının, “Cemil Meriç Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi” olarak değiĢtiğini, duvarına asılan tabeladan öğren-
dim. Bunun gerekçesini araĢtırırken 23.05.2014 tarihli Safranbolu Ekspres 
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Gazetesi’nde, Milli Eğitim Bakanlığı genelgesiyle tüm meslek liselerinin adının 
“Meslek Teknik ve Anadolu Lisesi” olarak değiĢtiği ve bu isimlerin önüne karı-
Ģıklık olmasın diye önemli kiĢilerin isimlerinin yerleĢtirildiği haberini okudum. 

 Gazete “Cemil Meriç” isminin bu okula hangi sebeple verildiğini ve bu 
kiĢinin Safranbolu’yla ne ilgisinin olduğunu soruyordu. Ben de soruyorum. 
Tüm Safranbolu soruyor. Bana “bu Cemil Meriç de kim” diye soran bir çok 
kiĢiye, daha önce solcu iken, 1970’lerde hidayete erip, sağa yönelen, sağ 
düĢüncenin ideologlarından biridir diye yanıt veriyorum.  

  Hangi amaca yönelik olursa olsun; Safranbolu’daki bir liseye, Safran-
boluluların tanımadığı bir kiĢinin adını vermek, Safranbolu halkına karĢı en 
hafif deyimiyle saygısızlıktır. 

50 YIL SONRA BULUġMA  

Safranbolu Ortaokulu 1950 yılında ilk mezunlarını vermesinden  50 yıl 
geçtikten sonra 2000 yılında, 10 Haziran  Cumartesi günü Ortaokulun açıldığı 
1948 yılındaki ilk öğrencileri Safranbolu’da buluĢtular.  Aybar TOKER, Saygın 
KONAK ve Rıfat CAYMAZ’dan oluĢan organizasyon komitesinin öncülüğün-
de,  ortaokulda bir araya gelindi, 50 yıl öncenin anıları tazelendi. 

 
50 yıl sonra Safranbolu Ortaokulu’nun ilk öğrencilerinden bir grup 

(Öndekiler, soldan sağa) Mustafa ORAL, Mübeccel (TaĢdelen) ARSOY, Gülten (Caymaz) BAYRAMGĠL, 
Nurten (Caymaz), Nezihe (Aycan) KADIOĞLU, Ahmet ÖZDEMĠRLER, Yüksel OKTAY,  Hikmet (Derman) 
ġEYHOĞLU, Kızıltan ULUKAVAK, Ġbrahim GÜMÜġSUYU, Orhan TÜRKUÇAR, Günay SOYDAL, Mustafa 
ÇELEBĠ,  Zahit TĠYNAK ,Rıfat CAYMAZ, Hulusi ÇAKMAK, (Arkadakiler ,soldan sağa) Yılmaz KAVUġTU-

RUCU,  Mustafa Yılmaz ÖZPINAR, Mehmet ATALAY, Emin ERCAN, Necip YAVUZ, Saygın KONAK, 
Kaymakam Celal ULUSOY, Çetin PAMUKÇU, ġerafettin ÇEVĠK, 

 Metin SAĞLAM,  Mehmet BOZKURT, Mehmet ġAN, Aybar TOKER 

  50 yıl önce 14 -15 yaĢlarında, çocukluktan ilk gençlik dönemine geçiĢ 
sürecini yaĢayanlar, 50 yıl sonrasının 64-65 yaĢlarında ak saçlı dedeleri, bü-
yükanneleriydiler.  50. yıl toplantısını zamanın Safranbolu Kaymakamı Celal 
ULUSOY ve Bayan ULUSOY’un yanı sıra, okulun ilk açılıĢ yıllarında öğretmen 
vekilliği yapan Nezihe (Aycan) KADIOĞLU,  Ahmet ÖZDEMĠRLER ve Yılmaz 
ARSOY ile okulun açılıĢında büyük emeği olan Eczacı  merhum Hidayet DER-
MAN’ın  kızı  Hikmet ġEYHOĞLU ile oğlu Hulusi DERMAN da onurlandırdılar. 
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 Gündüz  ortaokul binasında yapılan toplantı, aynı günün akĢamı, eĢle-
rin de katılımıyla Arslanlar Belediye Lokali’ndeki yemekle devam etmiĢ; çok 
güzel bir ortam içinde herkes, geçen 50 yılı kısaca özetleyerek, yaptıkları iĢ-
lerden, çocuklarından ve torunlarından söz etmiĢ ve arkadaĢlar, birbirlerini 
bilmedikleri yönleri ve konumlarıyla yeniden tanımak olanağı bulmuĢlardır.  

  Toplantımıza, 1. ve 2. sınıfta toplam 70 kiĢi olan ilk öğrencilerden 30’u 
katılabilmiĢ; bir kaçına adresleri sağlanamadığından ulaĢılamamıĢ, 15 kadarı 
mazeretleri nedeniyle bulunamamıĢ ve nihayet 20’si de, aradan geçen 50 yıl 
içinde ebedi aleme göç etmiĢlerdir.  

  50. mezuniyet yılı toplantısından  bu yana geçen 15 yıl içinde de; Hu-
lusi YAZICIOĞLU, Ġbrahim GÜMÜġSUYU, Yücel NAKĠPOĞLU, Zahit 
TĠYNAK, Güngör ERGĠN, Mustafa KAZDAĞLI, Erdal BASMACI, Yüksel OK-
TAY, Rıfat CAYMAZ,  Aybar TOKER, Ahmet YÜKSELĠCĠ, Mustafa ORAL, 
Mehmet ATALAY, Yılmaz ÖZTÜRK ve en son Alpay TOKER’i de kaybettik. 
Hepsini rahmetle, sevgi ve saygıyla  anıyorum; ruhları Ģad olsun. 

● ORTAOKULUN ĠLK MEZUNLARININ 60.YIL BULUġMASI 

  Ortaokulun ilk öğrencileri, okuldan mezuniyetin 60. yılı için de bir araya 
geldiler. Benim organizasyonumla, Türkiye Turing Kurumu’nun Havuzlu As-
mazlar Konağı’nda, 23 Eylül 2010 tarihinde bir akĢam yemeğinde birlikte ol-
duk. Katılanların sayısı,  10 yıl önceki 50. yıl kutlamasından daha azdı.  

 
Safranbolu Ortaokulu’nun ilk öğrencilerinin 60. mezuniyet yılını kutlamak için 2010’da Safran-

bolu’ya gelen ünlü film yönetmeni ve yapımcısı Türker ĠNANOĞLU 
 “Safranpark” tesislerinde sınıf arkadaĢlarıyla birlikte  

(Soldan sağa; ġefik DĠZDAR, Türker ĠNANOĞLU, Kızıltan ULUKAVAK, Aybar TOKER) 

60. yıl toplantısının en sevindirici yönü, sınıf arkadaĢımız Türker 
ĠNANOĞLU’nun,  ünlü aktör Zeki ALASYA ile birlikte aramızda olması ve yıllar 
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sonra Safranbolu’ya ilk kez gelmesiydi. Zeki ALASYA, yemek sırasında söz 
alarak, bir ortaokulu 60 yıl önce bitirenlerin bir araya gelmelerinin örneğine, 
Ġstanbul’da rastlanamayacağını, belki Batı ülkelerinde olabileceğini; Safranbo-
lu’da böyle bir birlikteliğin önce 50; sonra 60 yıl sonra gerçekleĢtirilmiĢ olma-
sının ĢaĢkınlığı  içersinde bulunduğunu dile getirdi. 

 
 Türker ĠNANOĞLU ve kimi arkadaĢlarla, ertesi gün sabahtan ÇarĢıyı 
ve çevresini gezdik; Safranpark tesislerinde ġefik DĠZDAR’ın çağrılısı olarak, 
bir arada olduk. Öğleden sonra Türker ĠNANOĞLU, Kıranköy’de 11. Altın Saf-
ran Belgesel Film Festivali törenine bir süre katıldı ve Ġstanbul’a döndü. 

●SAFRANBOLU’DA YÜKSEK ÖĞRENĠM 

 1940’lı  yılların sonunda ortaokul açılıĢının büyük sevinç ve coĢku ya-
rattığı Safranbolu’da, aradan 40 yılı aĢkın bir süre geçtikten sonra yüksek okul 
ve 50 yılı aĢkın bir süre geçtikten sonra da bir fakülte açılacağını, ortaokullu 
yılların baĢlangıcında hayal bile etmek olanağı yoktur. 

 Safranbolu’ya 1990’lı yılların hemen baĢında Meslek Yüksek Okulu 
açılması giriĢiminin, zamanın Safranbolu Kaymakamı (ileriki yılların Bartın, Zongul-

dak ve Denizli Valisi) Sayın Yavuz ERKMEN’in baĢlattığına ve fikir babası oldu-
ğuna,  bu giriĢimin Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Merkezi (ÖSYM)  BaĢkanı 
Safranbolulu Fethi TOKER’in, zamanın Hacettepe Üniversitesi Rektörü 
Prof.Dr. Yüksel BOZER ve YÖK nezdindeki etkinliğiyle olumlu sonuca ulaĢtı-
ğına daha önce, Meslek Yüksek Okulu ile ilgili söyleĢimizde değinmiĢtim.  

  Bu arada, zamanın Safranbolu Belediye BaĢkanı Mustafa EREN’in, 
Belediyeye ait inĢa halindeki binayı, yüksek okul için önermesinin olumlu so-
nuca ulaĢmada çok önemli bir etken olduğuna, bizzat tanık olduğum ve göz-
lemlediğim olguların ıĢığında bir kez daha vurgu yapmak isterim. 

  Meslek Yüksek Okulu gibi, Safranbolu’ya 2000’li yılların baĢında bir 
fakülte açılması da, yine Sayın Fethi TOKER  sayesindedir. Fakülte, Safran-
bolu’yu ziyaretinden sonra  zamanın YÖK BaĢkanı Kemal GÜRÜZ’ün uygun 
görüĢüyle gerçekleĢmiĢtir.  

  Bir anımı anlatayım: Karabük Ġlinde yüksek öğrenim alanında bir takım 
atılımların gerçekleĢtirilmesi amacıyla, YÖK yetkilileri ile Karabük Ġli temsilcile-
ri, 30.01.2002 akĢamı, Sayın Fethi TOKER’in kurumsal değil, kiĢisel davetlisi 
olarak ÖSYM kafeteryasında bir araya geldiler. Toplantıya YÖK BaĢkanı 
Prof.Dr.Kemal GÜRÜZ ile iki BaĢkan Vekili ve dört üye, Karaelmas Üniversi-
tesi Rektörü, Karabük Valisi Nafiz KAYALI, Safranbolu Kaymakamı Celal 
ULUSOY ile Karabük Belediye BaĢkanı Enver TÜMEN, Safranbolu Belediye 
BaĢkanı Mehmet CEYLAN, Kardemir Yönetim Kurulu BaĢkanı ġinasi 
ALTINER, Karabük sivil toplum örgütlerinin  temsilcileri  ile ben de katıldım.  

 Vali Nafiz KAYALI, Karabük ve ilçelerinde yüksek öğrenim kurumları 
açılma istemini dile getiren güzel bir konuĢma yaptı. YÖK (Yüksek Öğretim Kuru-

mu) BaĢkanı ise, her Ġl’e üniversite açmanın öğretim üyesi bulamamaktan 
kaynaklanan nedenlerle olanaksız bulunduğunu, Karabük’e bir Meslek Yük-
sek Okulu açılabileceğini, Safranbolu’ya ise bir Güzel Sanatlar Fakültesi’nin 
yakıĢacağını, Boyabatlı bir dedenin torunu olarak Kastamonu ve Safranbo-
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lu’nun ulusal kültürümüzdeki yerini iyi bildiğini söyledi. Kadehini de, Safranbo-
lu Güzel Sanatlar Fakültesi Ģerefine kaldırdı. 

YÖK BaĢkanı Sayın Kemal GÜRÜZ’ün toplantının sonunda, ÖSYM 
BaĢkanı hemĢehrimiz Sayın Dr. Fethi TOKER’den; “Fethi Ağabey’” diye söz 
etmesi ve ÖSYM’ye ahlaki değerleri yerleĢtirmesi nedeniyle övgülerini dile 
getirmesi, bir Safranbolulu olarak göğsümü kabarttı. Ġftihar ettim. 

● SAFRANBOLU’DAKĠ  FAKÜLTE,  FETHĠ TOKER ADINI TAġIYOR 

  Kemal GÜRÜZ’ün, Fethi TOKER’le ilgili değerlendirmeleri sözde kal-
madı; Safranbolu’da açılan Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’ne de Fethi 
TOKER adı verildi. Bu vefa örneği, sadece TOKER ailesi için değil, tüm Saf-
ranbolulular için de büyük bir onurdur. 

 Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Zongul-
dak Karaelmas Üniversitesi’ne bağlı olarak, eski hastane binasında, sadece 
Mimarlık bölümüne öğrenci kabul ederek 2003-2004 öğretim yılında, öğreni-
me baĢladı. 2006 yılı içinde Resim ve Müzik bölümleri de açıldı.  

 29.05.2007 tarihli 26536 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, 5662 
sayılı yasayla, “Karabük Üniversitesi” kurulduğunda, Safranbolu Fethi Toker 
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, bu üniversiteye bağlandı.  

 Eski Hastane binası, ilerleyen yıllarda hem sınıf sayısının ve hem de 
her yıl alınan öğrenci sayısının arttırılması sonucu yeterli olamadı. ĠMKB tara-
fından yaptırılan Göztepe’deki Safranbolu Güzel Sanatlar Lisesi’nin bir bölü-
münden, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol gereği, 10 yıl süreyle Fa-
külte’nin yararlandırılması kararlaĢtırıldı. Ancak o 10 yıl içersinde Fakültenin 
ek mekanlara kavuĢması için ciddi hiçbir giriĢimde bulunulmadı. 

● SAFRANBOLU FAKÜLTESĠ ÜVEY EVLAT MI? 

 Oysa, o dönemde Karabük Üniversitesi kampüsü içersinde bina üstü-
ne bina yapılıyor, stadyum baĢta olmak üzere görkemli binalar yükseliyor,  
Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nden çok sonra 
açılmıĢ olan fakülteler yeni binalara kavuĢuyordu. Karabük Üniversitesi’nin ilk 
fakültesi olmasına karĢın, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım 
Fakültesi üvey evlat konumunda bırakılmıĢ oluyordu. 

 Zaman zaman, fakültenin Safranbolu’dan Karabük’e taĢınması için 
giriĢimler baĢlatıldı. Buna karĢı çıkan birkaç Safranbolulu arasında ben de 
vardım. Böyle bir giriĢimin gerçekleĢmesine her Ģeyden önce yasal engel var-
dı. Gerek Zonguldak Karaelmas Üniversitesine bağlı olarak Güzel Sanatlar ve 
Tasarım Fakültesi’nin açılmasını öngören Bakanlar Kurulu Kararnamesinde 
ve gerekse Karabük Üniversitesi’ne bağlı fakülteleri gösteren 5662 sayılı ya-
sada, Safranbolu adı geçiyordu. Fakültenin adı, “Safranbolu Fethi Toker Gü-
zel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi” idi. 

 Nihayet 2011 genel seçimlerine yakın, Belediye’nin Hükümet Konağı 
yanında tahsis ettiği bir arsaya Fakülte binasının temeli atıldı. Ancak atılmakla 
kaldı ve  bunun bir seçim yatırımı olduğu, sonradan anlaĢıldı. Bu arada Saf-
ranbolu’ya, Karabük Üniversitesi’ne bağlı Turizm Fakültesi de açıldı. 
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 Turizm Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi’ni aynı çatı altında top-
lamak düĢünüldü. 2011’de atılan temeller kaldırılarak, kısa bir süre önce aynı 
yere, iki fakülte için, yeni bir plana göre, büyük bir bina inĢaatına baĢlandı. Bu 
arada, Fethi Toker Fakültesi de, yeni bina yapılıncaya kadar, geçici bir dönem 
için denilerek, Karabük’teki kampüse taĢındı.  BoĢaltılan eski hastane binası-
na da Turizm Fakültesi yerleĢti.  

 Yasal zorunluluk bir tarafa, Safranbolulu Fethi TOKER’in adını taĢıyan 
fakülte, sadece Safranbolu’ya yakıĢır. Aksine tutum ve davranıĢlar için Saf-
ranbolu’daki yetkililer, tepkisiz ve sessiz kalmamalıdır. Bir çok örnekte  görül-
düğü gibi, ne varsa her Ģey Karabük’ün olmamalıdır. 

 Karabük Üniversitesi için sürekli bir övünme nedeni bulunuyor. Öğren-
ci sayısının 40 binleri aĢmasından, üniversite ve halk çok memnun. Öğrenci 
sayısının artmasının, yöre halkına sağlayacağı ekonomik getirilerden baĢka 
bir Ģey düĢünülmüyor. Yeter sayıda öğretim elemanı olup olmadığı, olanların 
da akademik yeterlilikleri  dikkate alınmıyor. Öğrencilerin yurt ve barınma so-
runları her yıl katlanarak artıyor. Bundan kiralık evi olanlar yararlanıyor. Saf-
ranbolu’da ev kiraları astronomik rakamlara ulaĢıyor.  

 Üniversite sınavında Karabük’ü tercih eden öğrenci sayısının, bilmem 
kaç yüz bin kiĢiye ulaĢması da bir övünme nedeni olmamalıdır. Tercih sırala-
masında ilk 3 sırada, ilk 5 ya da ilk 10 sırada kaç öğrenci Karabük’ü tercih 
etmiĢ; önce buna bakılmalıdır. 20 küsuruncu sıradan bir kaç yüz bin kiĢinin 
Karabük’ü  tercih etmiĢ olması, kimi öğrencilerin, hiç olmazsa Karabük bari 
olsun diye düĢündüğü anlamına gelir. Bununla da övünülmez. 

 En önemlisi Safranbolulu ya da  Karabüklü kaç öğrenci, tercihlerinde,  
ilk 3 sırada Karabük Üniversitesi’ne mi; yoksa Ankara, Ġstanbul, Ġzmir; hatta 
Antalya, Adana, EskiĢehir, Samsun’daki üniversitelere mi öncelik veriyorlar. 
Buna bakılmalı, övünmeler göz boyamaya yönelik olmamalıdır. 

  Ülkenin geleceğinde söz sahibi olacak öğrencilerin Üniversiteden,   
üstün yetenekler kazandırılarak mezun edilmesi her Ģeyden önemlidir.  Eskiler 
“kemiyet değil, önemli olan keyfiyet” demiĢler. Bugün “nicelik değil, nitelik ön 
planda olmalıdır” deniyor. ÇalıĢma yaĢamında, Ankara, Ġstanbul baĢta olmak 
üzere, büyük kentlerdeki belli üniversitelerden mezun olanların kolaylıkla iĢ 
bulabilmeleri gözardı edilmemelidir. Diplomalı iĢsiz sayısının sürekli artmasına 
neden olan yüksek öğretim politikasının, bu ülkeye hiçbir yararı yoktur. 

  Karabük Üniversitesi için övünme nedeni olacak tek konu, çok kısa 
sürede üniversiteye tahsis olunan alanda, görkemli bir kampus oluĢturulması-
dır. Fakülte binaları, dershaneler, enstitüler, spor kompleksleri, sosyal yapılar 
ve kampus alanı düzenlemeleriyle,  fiziki açıdan Karabük Üniversitesi göz 
kamaĢtırıcı bir konumdadır.  

  Bunların gerçekleĢmesi Rektör Prof.Dr. Burhanettin UYSAL’ın göster-
diği kiĢisel dirayet ve azmin sonucudur. Kısa bir süre önce  görevinden,        
07 Haziran 2015 tarihinde yapılacak  Milletvekilliği seçimlerinde aday olmak 
üzere istifa eden Rektör Sayın UYSAL içtenlikle kutlanmalı; Ģükran duygula-
rıyla alkıĢlanmalıdır.  


