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38. SÖYLEġĠ 

SAFRANBOLU’DA DAYIOĞLU  OLAYI 

 

▬ Safranbolu,  KurtuluĢ SavaĢı sırasında  Dayıoğlu Olayı denilen olumsuz 
bir takım giriĢimlere sahne olmuĢ. SöyleĢimizin bu kısmında bu olayı ele 
alabilir miyiz? 

▬ Safranbolulular tarih boyunca bilinebildiği kadarıyla, hiçbir zaman toplumsal 
huzursuzluk, düzensizlik ve  güvensizlik yaratan olaylara karıĢmamıĢlardır. Saf-
ranbolu’da, Devlete baĢkaldırmaya yönelik bir olayla karĢılaĢılmamıĢtır.  Sözünü 
ettiğiniz “Dayıoğlu Olayı” da böyle bir  genelleme yapmaya engel değildir. Çünkü 
söz konusu olay,  Safranbolu’da olmuĢtur ama Safranboluluların olayı değildir. 

 ● SAFRANBOLU’YA  HAKSIZLIK 

▬ KurtuluĢ SavaĢı sırasında Ankara’daki TBMM Hükümetine karĢı, bir çok yerde 
iç isyanlar olduğu, ulusal güçlerin bir yandan Batı Anadolu’da ilerleyen Yunan 
ordularıyla çarpıĢırken, öte yandan PadiĢah ve Hilafet yanlısı olanların baĢlattığı 
iç isyanları bastırmak zorunda kaldığı tarihsel gerçeklerdendir. 

 Ġç isyanların en çok uğraĢtıranları, Yozgat, Adapazarı, Hendek, Düzce, 
Bolu ve Gerede’de olanlarıdır. Gerede’den gelen Dayıoğlu’nun Safranbolu’da 
baĢlattığı olayın,  yakın çevredeki bu iç isyanlar gibi yorumlanması ve çeĢitli bel-
gelere bu Ģekilde yansımıĢ olması Safranbolu’ya büyük bir haksızlıktır.  

 Kenan ESENGĠN’in “Milli Mücadelede Hiyanet Yarışı” adlı kitabında belir-
tildiğine göre, Gerede’de olanlar, Adapazarı, Düzce, Bolu ayaklanmalarının de-
vamıdır. Düzce ayaklanmasının ertesi günü Beypazarı ve Gerede halkı “Padişah 
nerede ise biz oradayız” diyerek askeri depoları basıp, silahları ele geçirirler. 
Bolu boğazını tutan jandarmalara saldırarak, onları dağıtırlar ve ayaklananlar   
14 Nisan 1920 günü Bolu’ya girerler.  

Süreyya ġEHĠDOĞLU’nun, “Milli Mücadele’de Adapazarı-Bolu-Düzce-

Hendek ve Yöresi Ayaklanmaları”  adlı kitabında da Ģunlar anlatılmaktadır. Ge-
rede’de baĢlarında 31 Mart olayı ile de iliĢkili Kör  Ali Hoca olmak üzere, kimi 
gericiler, halkın dinsel duygularını sömürerek, Ankara’dakileri bolĢevikler diye 
niteleyip ayaklanmayı körüklerler. Hükümet konağını basıp, memurları tutuklar, 
ilçenin yönetiminde kendi yandaĢlarını görevlendirirler. 

Ankara’dan gelen ve aralarında Trabzon Milletvekili Hüsrev Bey (BinbaĢı 

rütbesiyle Atatürk’le birlikte Samsun’a çıkanlardandır, daha sonra “Gerede” soyadını alacaktır) ile 
Lazistan ve Bolu Milletvekillerinin bulunduğu grubu Gerede yakınındaki Üçpınar 
köprüsünde,  ellerinde yeĢil bayraklarla pusuya düĢürerek esir alırlar, hakaret 
ederek, döverler ve tutuklarlar.  

Ankara Hükümeti’nce  5 Mayıs 1920 günü ÇerkeĢ’ten gönderilen 200 kiĢi-
lik ve 6 Mayıs 1920 günü de Kızılcahamam’dan, gönderilen 400 kiĢilik, iki ayrı 
BinbaĢı komutasındaki askeri birlikleri, saltanat ve hilafet yanlısı Geredeliler 
darmadağın edip, bozguna uğratırlar.  
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  Safranbolu’da ise, böyle baĢkaldırı niteliğinde hiç  bir olay yoktur. Ne bir 
halk ayaklanması vardır ve ne de, olanları  Safranbolululara mal etmek olanağı 
vardır. Bu kanıya, o döneme iliĢkin kitapları okuyarak ulaĢmıĢ bulunuyorum. 

   Ankara’da Milli Kütüphane’ye gittim; önce Genelkurmay Harp Tarihi BaĢ-
kanlığı’nın Türk Ġstiklal Harbi ciltlerine baktım. Sonra, çok eski yıllarda basıldıkları 
için  kitapçılarda bulunması olanaksız Nurettin PEKER’in “İstiklal Savaşı, Resim 
ve Vesikalarla İnebolu-Kastamonu ve Havalisi  Deniz ve Kara   Harekatı”, Hüsnü 
AÇIKSÖZCÜ’nün,” İstiklal Harbinde Kastamonu”, Kenan ESENGĠN’in, “Milli Mü-
cadelede Hiyanet Yarışı” ve Süreyya ġEHĠDOĞLU’nun, “Milli Mücadele’de Ada-
pazarı-Bolu-Düzce-Hendek ve Yöresi Ayaklanmaları” adlı kitaplarını çıkarttırdım 
ve uzun uzun inceledim; okudum. Ayrıca Eyüp AKMAN’ın, “Meşhur Şaki Ova-
cık’lı Eğri Ahmet ve Safranbolu’da Dayıoğlu İsyanı” adındaki kitaptan da yarar-
landım. Safranbolu’daki Dayıoğlu Olayı’nı Ģöyle özetleyebilirim: 

  21 Nisan 1920 günü ayaklananların yönetimine geçen Gerede’de bin kiĢi-
yi bulan  saltanat ve hilafet yanlıları, ayaklanmayı çevreye; Kızılcahamam, Çer-
keĢ ve Safranbolu’ya da yaymak için üç ayrı koldan yola çıkarlar. Safranbolu’ya 
gidenlerin baĢında Geredeli Dayıoğlu Hacı Ġbrahim Ağa vardır. Bunların 700 pi-
yade ve 300 atlıdan oluĢan hilafet ordusu olduğu söylentisi Safranbolu’da yayılır. 
Aslında söylentinin aksine, gelenler çok daha az sayıda bir gerici gruptur.  

  Bunların güçlü bir silahlı kalabalık olarak gelmekte olduğu söylenince, 
Kaymakam, Kadı ve Savcı bir araya gelerek, Safranbolu’da kan akmaması için 
deseler de, aslında Ġstanbul yanlısı oldukları için, Kastamonu’dan  Safranbolu’ya 
gönderilen Ġl Jandarma Tabur Komutanı Emin Fikri Bey’in  tutuklanmasını karar-
laĢtırırlar. Bu komutanı, Kastamonu Valisi Cemal Bey, Bolu çevresinde baĢlayıp, 
Ankara ve Kastamonu yönünde  geniĢleme olasılığı  bulunan iç isyan karĢısında, 
bir kaç gün  önce, savunma önlemleri alması için göndermiĢ bulunuyordu. 

 Geredeli Dayıoğlu önderliğindeki saltanat ve hilafet yanlıları, 23 Nisan 
1920 günü, Safranbolu’ya Hac’dan gelirlermiĢ gibi tekbir getirerek girerler, 
Kıranköy Rumlarından çalgılarla  onları arkalarından takip edenler vardır. O dö-
nemde Safranbolu ve çevresinin ünlü Ģakisi Eğri Ahmet de, Dayıoğlu’na katılır.  

  Halkın önde gelen kiĢilerinden Hüseyin Usta, Saatçi Nuri Efendi ile Ġdadi 
Müdürü  “Dört buçuk yağmacıya serfuru eden (boyun eğen) Safranbolu Türkleri-
ne yazık” dedikleri için, Dayıoğlu ve beraberindekiler tarafından tutuklanır-
lar.Telgrafhane  iĢgal edilir; ancak Kastamonulu Faik Efendi isimli telgraf memu-
ru, fırsat buldukça Ġl merkezi Kastamonu’ya olup bitenler hakkında  bilgi verir.  

  Safranbolu böylece ele geçirildikten sonra,  Araç üzerinden gidip, Kasta-
monu’ya da egemen olmak üzere, 100 kadar atlı ve silahlıdan oluĢan Dayıoğlu 
çetesi Safranbolu’dan ayrılır. Bir güvenlik önlemi olarak, Safranbolu’nun önde 
gelen bir ailesi olan, Musalla Mahallesi’ndeki Kileci Evi’nin sahibi Kilecioğlu diye 
anılan  zatın oğlu Rıfat Bey’i isyancılar, beraberlerinde rehin olarak götürürler. 
Büyük korku yaĢayan bu kiĢinin, ileriki yıllarda yurt dıĢında tedavi ettirilmeye ça-
lıĢılsa da, çok genç yaĢında vefat ettiği bilinmektedir. 

 23 Nisan 1920 günü Safranbolu’nun, Geredeli ayaklanmacıların eline 
düĢtüğünün öğrenilmesi üzerine Kastamonu Valisi Cemal Bey, Askerlik ġubesi 
BaĢkanı BinbaĢı ġevket Bey’in komutasında oluĢturduğu küçük bir Kuvayı 
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Tedibiye (uslanmayı sağlayacak kuvvet) birliğini Daday-Eflani yoluyla Safranbo-
lu’ya gönderir, bu birliğe Daday Hükümet Tabibi Kadri Bey de katılır.  

  Safranbolu giriĢinde, ġevket Bey’e gerekli her türlü güvence, Eflani yolu 
üzerinde kendisini karĢılayan Dr. Ali Yaver ATAMAN baĢta olmak üzere, Safran-
bolu’nun önde gelen kiĢileri tarafından verilir. BinbaĢı ġevket Bey hiç kan dök-
meden, gece yarısı halkın alkıĢları arasında Safranbolu’ya gelir; Hükümet Kona-
ğı’na çıkar, durumu 29 Nisan PerĢembe gecesi, telgrafla Kastamonu’ya bildirir.  
Kaymakam Mahmut Sami, Araç yönüne kaçar.  

 Safranbolu’nun böylece, kendileri ayrıldıktan sonra tekrar Ankara Hükü-
metinin kontrolu altına girdiğini öğrenen ayaklanmacılar,  daha Araç’a bile ula-
Ģamadan çil yavrusu gibi dağılırlar. Kaymakam, kadı, savcı, posta müdürü ve 
komiser, hep birlikte Gerede’ye kaçarlar. Dayıoğlu çetesi tarafından Safranbo-
lu’dan, beraberlerinde zorla götürülenler de evlerine dönerler. Eğri Ahmet kaçan-
ların hepsinin paralarını gasp eder, kendisi yine dağlara çıkar. Bu olup bitenler, o 
günlerde Safranbolu’dan gönderilen ve Kastamonu Açıksöz gazetesinde yayın-
lanan  bir mektupta uzun uzun anlatılır. 

●  YANLIġ YORUM VE DEĞERLENDĠRMELER 

▬ Bu olaylar, Safranbolu’ya iliĢkin Ulusal KurtuluĢ SavaĢımız hakkındaki 
resmi belge ve kayıtlarda nasıl anlatılmaktadır? 

▬ Biraz önce Safranbolu’ya haksızlık yapılıyor derken, kimi resmi belge ve kayıt-
ların gerçeklerle bağdaĢmadığını dile getirmek istemiĢtim. O dönemde, iletiĢim 
olanaklarının, özellikle telgrafla haberleĢmenin çok sınırlı olması, Safranbolu 
telgrafhanesinin Dayıoğlu çetesi tarafından iĢgal edilmesi ve telgraf memurunun 
fırsat bulabildiğinde ancak Kastamonu’ya bilgi  verebilmesi gibi çaresizliklerle 
karĢı karĢıya bulunulmaktadır.  

  Bu nedenlerle, Dayıoğlu Olayı’nın Kastamonu’ya ve oradan Ankara’ya 
çok yetersiz veya çok abartılı bir biçimde aksettirildiğini ve dolayısıyla daha sonra 
resmi belgelere de gerçeklerin tümüyle yansıtılmadığını düĢünmekteyim.   

 Nitekim, Genelkurmay BaĢkanlığı Harp Tarihi BaĢkanlığı’nın “Türk İstiklal 
Harbi, İstiklal Harbinde Ayaklanmalar (1919-1921)” adlı yayınının IV. Cildinde,  
“23 Nisan 1920, TBMM’nin açıldığı gün Safranbolu halkı “Biz padişahı isteriz...” 
diye ayaklandı. Gerede’de buna benzer bir olay oldu. 200 kadar asi ilçeyi işgal 
etti”  diye anlatılmasını ve yine aynı yayında, Ulu Önder ATATÜRK’ün, o sırada 
Bursa’da bulunan Ali Fuat (CEBESOY) PaĢa’ya çektiği 24 Nisan 1920 tarihli telg-
rafta, “Ayaklanma, Safranbolu’ya ve Çerkeş’e yayılmıştır...” denilmesini Safran-
bolu’da olup bitenlerle bağdaĢtırmak olanağı bulunamamaktadır. Çünkü bu resmi 
kayıtta, Gerede’de, Safranbolu’dakine benzer bir olay olduğundan söz ediliyor. 
Oysa, Gerede’de baĢlatılan olay, Geredelilerce Safranbolu’ya taĢınıyor. 

 Bu arada, Safranbolu’da Dayıoğlu çetesinin çok kısa süreli etkinliğinin, 29 
Nisan’da sona erdirilmesinden 9 gün sonra bile, Gerede ve çevresinde devam 
eden iç ayaklanma üzerine ATATÜRK’ün,  Geyve’de bulunan Ali Fuat PaĢa’ya   
8 Mayıs 1920 günü gönderdiği bir baĢka telgrafta da, “...Kızlcahamam ve Çerkeş 
istikametlerinde sonradan yeni bir şiddetle genişleyen ayaklanma, Ankara’yı dı-
şarıdan tehdit edecek bir durum almıştır…Ankara’da tam anlamıyla güvenlik sağ-
lamak için bu fesat alanını çevreleyen Safranbolu-Çerkeş-Kızılcahamam-
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Beypazarı-Mudurnu-Geyve hattında savunmaya geçilmesi gerekmektedir...” de-
nilerek, bu telgrafta da Safranbolu’nun adının geçmesi, Safranbolu konusunda, 
Ankara’yla yeterli iletiĢimin sağlanamadığına ve sağlıklı bilgi verilmediğine iliĢkin 
görüĢü doğrulamaktadır.  

 Zamanında resmi belge ve kayıtlara Safranbolu’da olanlar, böylesine ger-
çeklerle bağdaĢmayacak biçimde yansıtıldığı gibi, yıllar sonra da, hep öyle anla-
tılmaya devam olunmaktadır. Nitekim, Cumhuriyet Gazetesi’nin ek olarak, 2006 
yılında  verdiği “Kurtuluş Savaşı” fasiküllerinden 9’uncusunun arkasındaki krono-
loji cetvelinde, 23 Nisan 1920 günü için, TBMM açıldı denirken, Safranbolu’da 
gerici bir ayaklanmanın gerçekleĢtiğinin bildirilmesi, değindiğim nedenlerden 
kaynaklanır. Hani ne derler, “adı çıkmış dokuza, inmez sekize” Safranbolu için 
de, Dayıoğlu olayı böyle bir talihsizliktir denebilir. 

● BAġKA RESMĠ  BELGELERDEKĠ  GERÇEKLER 

 “Dayıoğlu olayı”, Safranbolu için büyük bir talihsizliktir; ancak bunun   
Safranbolu’ya ve Safranbolululara mal edilmesi, hiç bir biçimde kabullenilemez. 
Çünkü, Kastamonu Valisi Cemal Bey’in, olayın bastırılması sonrasında, 29 Nisan 
1920’de TBMM BaĢkanı ATATÜRK’e çektiği telgrafta, Safranbolu’da dükkanların 
kapanması, telgraf muhaberesinin kesilmesi ve jandarma komutanının görevinin 
engellenmesi gibi olayların,  (dışardan gelen bazı fesatçıların kışkırtmasından) 
kaynaklandığını ve ulusal güçlerin ilçeye olaysız girdiğini bildirmesi, bu gerçeğin 
en önemli kanıtıdır. Vali Cemal Bey, Hüsnü AÇIKSÖZCÜ’nün biraz önce değin-
diğim kitabından öğrenildiğine göre, aynı değerlendirmelerini, 2 Mayıs 1920 tari-
hinde yayınladığı bir bildiride de, benzer anlatımlarla yinelemiĢtir. 

 Yine aynı kitapta bildirildiğine göre, Vali Cemal Bey’in 29 Nisan tarihli 
telgrafına, ATATÜRK’ün verdiği 30 Nisan 1920 tarihli cevapta, bir gün önce,     
29 Nisan’da yürürlüğe giren, 2 sayılı kanun olan, “Hıyaneti Vataniye Kanunu”nun  
uygulanması istenir. Ancak, BinbaĢı ġevket Bey bu kanunu uygulamaz. Nurettin 
PEKER’in daha önce sözünü ettiğim kitabında belirtildiği üzere, bu yüzden, göre-
vini kötüye kullandığı suçlamasıyla Ankara Ġstiklal Mahkemesi’nde yargılanır; 
suçlu görülmez, beraat eder. Beraat kararı, sadece ġevket Bey’in değil, hiç kuĢ-
kusuz Safranboluluların da suçsuzluğunun kanıtıdır. 

  KurtuluĢ SavaĢı sırasında, Kastamonu’da yayınladığı ünlü Açıksöz Gaze-
tesi’nde, TBMM Hükümeti’nin ve ulusal güçlerin en ateĢli savunucusu olan; ileriki 
yıllarda Kastamonu Milletvekilliği de yapan Hüsnü AÇIKSÖZCÜ kitabında, bu 
konuda Ģunları yazar: “Şevket Bey, Safranbolu’da bu vak’aya önayak olanları 
şiddetle cezalandırabilirdi. Bu selahiyeti de vardı. Fakat bu vakayı çıkaranlar 
kaymakam, kadı gibi memurlardı. Safranbolular gibi çok açık zihinli ve kıymetli 
insanların üç beş çapulcuya kapılıp, millet buyruğuna karşı gelmeyecekleri tabi-
iydi. Nitekim hilafet ordusuna karışanların bir çoğunun zorla götürüldüğü ve te’dip 
kuvvetleri ile karşılaşınca silah patlatmadan geri dönmeleri de bunu gösteriyordu. 
İşte bu düşüncelerle Şevket Bey şiddet göstermemiştir.”  

 Mesleği gazetecilik olduğu için, olaylarla zamanında yakından ilgilenmek 
ve bilgilenmek olanaklarına sahip bir kiĢinin bu yazdıkları, Dayıoğlu Olayı’nda 
Safranboluluların masumiyetinin bir baĢka açıdan anlatımıdır. 

  Öte yandan Eyüp AKMAN’ın daha önce sözünü ettiğim kitabında, Bolu 
isyanına katılanlar için çıkarılan affın, Safranbolu Posta Telgraf Müdürü Sabri, 
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Jandarma Recep gibi kiĢileri de kapsayıp kapsamadığı konusundaki  duraksama 
üzerine, affın, adıgeçenleri de kapsadığına iliĢkin, 17 Ocak 1921 tarihli Bakanlar 
Kurulu  Kararnamesinde, “Safranbolu olayının, Bolu olayının tamamlayıcısı nite-
liğinde ve ayaklanma kıvılcımının Gerede yoluyla Safranbolu’ya sıçramasından 
başka bir şey olmadığından” bahsedilmesi de çok önemlidir. 

 Bu kararnamede, iç isyanı körükleyen yangının Safranbolu’da çıkmadığı-
nın, baĢka yerdeki yangından Safranbolu’ya bir kıvılcımın sıçratıldığının belirtil-
miĢ olması  da, Safranboluluların masumiyetinin bir baĢka kanıtını oluĢturur. 

                                                                              
                    Kastamonu Valisi CEMAL BEY                              BinbaĢı ġEVKET BEY 
             (Nurettin PEKER’in, “İstiklal Savaşı” adlı           (Torunu ġevket Yılmaz ULAġ tarafından 
                          kitabından alınmıĢtır)                                     Aytekin KUġ’a gönderilmiĢtir) 

 

● SAFRANBOLU’DA  BAġLANGIÇTA OLANLAR  BĠR  OYALAMADIR 

▬ Dayıoğlu Olayı’nda,  Safranbolulular için önce Saltanat ve Hilafet yanlı-
sıydılar; sonra Ankara yanlısı oldular diye bir değerlendirmede bulunuldu-
ğuna tanık olunmaktadır.  Bu konuda neler söylersiniz? 

▬ Dayıoğlu ve yandaĢlarının Safranbolu’ya bir direniĢ görmeden girmiĢ olmala-
rından kaynaklandığını sandığım böyle bir değerlendirme asla doğru olamaz.  
Dayıoğlu çetesi direniĢ görmeden girmiĢ olabilir; bu herhalde BinbaĢı ġevket 
Bey’in Safranbolu’da alkıĢlarla karĢılanmasıyla eĢdeğer bir davranıĢ biçimi ola-
maz. Dayıoğlu geldiğinde, tepkisiz kalmanın ve hatta padiĢah yanlısı gibi görün-
menin, daha Dayıoğlu gelmeden, jandarması yerel yöneticiler tarafından etkisiz 
kılınmıĢ, komutanı tutuklanmıĢ ve dolayısıyla silahlı gücü kalmamıĢ Safranbo-
lu’ya  zaman kazandırdığı göz ardı edilmemelidir. Hem o günlerin koĢullarında, 
padiĢah yanlısı gibi görünmüĢ olmak da ayıplanmamalıdır. Aslında gerçeği gizle-
yip,  olduğu gibi görünmemenin, o dönemde  baĢka örnekleri de vardır.  

 Örneğin,  Ankara’da TBMM açıldığında, padiĢahtan ve hilafetten yana 
olanların halkı çok etkilediğinin  görülmesi üzerine, Meclis tarafından bir yemin 
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bildirisi hazırlanarak, “biz vekilleriniz Cenabı Hak ve O’nun Resul-ü Ekrem’i adına 
yemin ederiz ki, biz de milleti ve padişahı kurtarmak için çalışıyoruz” denilmek 
zorunda da kalındığı, Kenan ESENGĠN’in daha önce sözünü ettiğim kitabında 
belirtilmektedir.  

   Ayrıca, ĠNÖNÜ’ye ait “ Hatıralar” adlı kitabın 6 No.lu ekinde yer alan, 
TBMM tarafından 29 Nisan 1920 günü kabul edilen, 2 sayılı Hıyaneti Vataniye 
Kanununun 1. maddesinde, TBMM’nin kuruluĢ amacı açıklanırken, yine aynı 
nedenlerle olsa gerek; 

   “Makamı muallayı  hilafet ve saltanatı (yüce hilafet ve saltanat makamını)  ve 
memaliki mahrusai şahaneyi (güvenli Osmanlı ülkesini) ecanipten tahlis ve taarruzatı 
defi (yabancılardan kurtarma ve saldırıları yok etme) maksadına matuf (amacına yönelik) 
olarak teşekkül eden Büyük Millet Meclisinin...” denilerek, Ulusal KurtuluĢ Sava-
Ģı’nın baĢlangıcında Ġstanbul’a cephe alınmaması da çok doğaldır. 

  Aslında Safranbolu’da olup bitenler özetle; kaymakam, kadı, savcı baĢta 
olmak üzere kimi ilçe yöneticilerinin saltanat ve hilafet yanlısı olduklarını gören 
Safranbolu’nun önde gelenlerinin, Geredeli Dayıoğlu ve avenesini, ulusal güçler 
gelene kadar oyalamaya çalıĢmak; bir an önce Safranbolu’dan ayrılmalarını sağ-
lamak ve Kastamonu’dan  askeri birliğin gelmesi üzerine, alkıĢlarla onlara kucak 
açmak olarak bilinmelidir.  

  Safranbolu gericiydi ve mütegallibesi padiĢah yanlısıydı denilmesi, Rah-
metli Uğur MUMCU’nun deyimiyle, “bilgi sahibi olmadan fikir sahibi” olmak de-
mektir ve hiç kuĢkusuz, haksız ve dayanaksız değerlendirmelerdir. 

▬ Ben birkaç yıl önce, Safranbolu’ya gelen  BinbaĢı ġevket Bey’in kızının 
oğlu ġevket Yılmaz ULAġ’la tanıĢtım. Babası Em.Tümg. Galip ULAġ’ın da, 
Safranbolu’da 69.Alay’da görev yapmıĢ olduğunu söyledi. Kendisine dede-
si ġevket Bey’den bahsettiğiniz, “Bir Safranbolulunun Penceresinden Saf-
ranbolu” kitabınızı verdim. Çok memnun oldu. Kitabınıza ve dedesi için 
yazdıklarınıza teĢekkür etti. Daha sonra postayla bana, dedesi BinbaĢı ġev-
ket Bey’in bir fotografını gönderdi. 

▬ Çok güzel bir rastlantı olmuĢ. BinbaĢı ġevket Bey, KurtuluĢ SavaĢımızın baĢ 
langıcında Safranbolu için çok önemli bir isim. Gerçekleri araĢtırmadan, hataya 
düĢebileceğini düĢünmeden, hemen bir sindirme politikası uygulamayı daha uy-
gun bulabilecek bir baĢkası, Safranbolu’da onulmaz yaralar açabilirdi.   

  Ankara Ġstiklal Mahkemesi’nde yargılanmayı  göze alabilecek kadar vic-
dani duygularını ön planda tutan bu komutanı, Safranbolulular hep Ģükranla 
anarlar. Vefa, sadece Ġstanbul’un bir semti değildir, onun aynı zamanda insana  
özgü  bir  duygu olduğu unutulmamalıdır.  

  Ben de kitabımda da,  bu söyleĢimizde de böyle davranmaya çalıĢtım. 
BinbaĢı ġevket Bey’i bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyor; hayattaki tüm ya-
kınlarına esenlikler diliyorum. 

 


