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   40. SÖYLEġĠ 

BĠR SAFRANBOLU AġIĞI 
KIZILTAN  ULUKAVAK’IN YAġAM ÖYKÜSÜ 

 

● “MANEVĠ  MĠRASIM, ESKĠ  BELEDĠYE BAġKANI  SIFATIM” 

▬ SöyleĢilerimizin baĢında incelediğim özgeçmiĢinize göre, çok çeĢitli gö-
revlerde bulunmuĢsunuz; bunlardan en önemli ve en değerli gördüğünüz 
hizmet alanı hangisidir? 

▬ Her insan yaĢamı boyunca, önce kendisine ve ailesine; sonra yetiĢtiği yöreye 
ve yurduna yararlı olmayı ilke edinmeli, bu yolda çaba göstermelidir. Bu açıdan 
hiç kuĢkusuz, Safranbolu Belediye BaĢkanlığı yapmıĢ olmam, benim için büyük 
anlam ve değer   taĢır. Çocuklarıma bırakacağım paha biçilmez manevi miras, 
“Safranbolu eski Belediye BaĢkanı” sıfatımdır.  

Sizi, baĢkalarına “Safranbolu sevdalısı Aytekin KUġ” diye tanıttığımı bilir-
siniz. Kendimi de benzer anlamda, baĢka bir sözcükle sıfatlandırayım. Ġstanbul‟a 
iliĢkin  en güzel Ģiirlerini yazmıĢ olan ünlü Ģair Yahya Kemal BEYATLI için, nasıl 
“Ġstanbul Ģairi”, “Ġstanbul aĢığı” denirse, Safranbolu‟nun Ģairi olamasam da, ken-
dimi “Safranbolu aĢığı” olarak nitelendirmek isterim. Nitekim Yahya Kemal‟in “Bir 
BaĢka Tepeden” adlı, çok bilinen Ģiirine nazire olarak, yani o Ģiirden esinlenip, o 
Ģiire benzeterek, hece vezniyle kaleme aldığım ve  “Aziz Safranbolu” adını verdi-

ğim Ģu dizeler, Safranbolu‟ya olan duygularımı yansıtır. 

    Sana Kale’den bir baktım aziz Safranbolu; 
    Dört bir tarafın, hepsi de birbirinden güzel. 
    Ömrümce gönlüm kalacak hep seninle dolu, 
    Sade bir semtini sevmek bile ömre bedel. 
 

 Pek çok eski yerleşim yeri var Türkiye’de; 
 Ancak yok, senin gibi bütünüyle korunan. 
 En talihli kişilerden biridir herhalde, 
 Sende doğup, ölene dek hep sende yaşayan.   
 

▬ ġiiri çok mu seversiniz; baĢka Ģiirleriniz de var mıdır? 

▬ Öykü, roman gibi diğer yazın türlerinden farklı olarak Ģiir, duyguların uzun  
uzun cümlelerle değil, kısa ve özlü sözcüklerle anlatılabilmesini sağlar. Dizelerin 
sonunun uyaklı (kafiyeli) oluĢu, okurken ya da baĢkasından dinlenirken, kulağa 
da çok hoĢ gelen bir ilgi yaratır. ġiirin bu niteliği, bellekte kolaylıkla yer etmesine 
ve ezberde kalmasına da neden olur. “Müzik ruhun gıdasıdır” denir. ġiirin de 
ruhun gıdası olduğu söylenebilir.   

Bu nedenlerle Ģiiri severim; daha doğrusu Ģiir okumayı severim. Ancak 
Ģiir yazmayı hiç denemedim. Sadece, nasıl yukarda belirttiğim gibi Yahya Ke-
mal‟in bir Ģiirine Safranbolu için nazire yapmaya çalıĢmıĢ isem, benzer Ģekilde 
Tahir KARAUĞUZ‟un, Osmanlıca deyim ve sözcüklerle aruz vezninde divan 
edebiyatı Ģiir türlerinden kaside biçiminde, 1950‟li yılların baĢında yazdığı, Saf-
ranbolu‟ya iliĢkin çok uzun bir Ģiirini, hece vezniyle, anlamına olabildiğince bağlı 
kalmaya çabalayarak günümüz  Türkçesine dönüĢtürmeye çalıĢtım.  

  ġair KARAUĞUZ Ģiirinin son beyitinde “Fehmeyleyemez artık bizi ensal-i 
cedide / Yazdıklarımız çünki betarz-i kudemadır” (Bizi yeni kuĢaklar artık hiç 
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anlayamaz / Çünkü yazdıklarımız eskilerin tarzındadır)  diyerek bir gerçeği ifade 
etmektedir. 1950‟li yılların gençliğinin anlayamadığı bir Ģiiri,  2000‟li yılların sa-
dece gençleri değil,  yaĢlıları da  artık hiç anlayamayacaktır. Bu Ģiirin unutulup 
gitmemesinin, kuĢaklar boyu dillendirilmesinin yararlı olacağını düĢündüm.  ġii-
rin tümünün TürkçeleĢtirilmiĢ metni, sadece “Bir Safranbolu’nun Penceresinden 
Safranbolu” adlı kitabımdadır.  

  Günümüz Ģairlerinin, örneğin merhum Mustafa YANIK, Hüseyin Avni 
CĠNOZOĞLU, Asım YAZAR ve Yılmaz SAVAġ gibi ilk akla gelenlerin,  Safran-
bolu‟ya iliĢkin çok güzel Ģiirlerine, çeĢitli yayımlardan kolaylıkla ulaĢabilmek ola-
nağı vardır. Böyle bir olanaktan yoksun Tahir KARAUĞUZ‟un Ģiirinden geniĢ 
kitleleri bilgilendirme amacına yönelik olarak,  Ģiirin baĢlangıç bölümünden, an-
lamını korumaya özel özen göstererek Türkçeye dönüĢtürdüğüm ve “Cennet 
Safranbolu” adını verdiğim bir birkaç dizesini Size okumak isterim.  

 

CENNET SAFRANBOLU 

Safranbolu’nun  bağları benzersiz güzeldir, 
Salkımları  yakut ile tartılsa yeridir. 
 
Baştanbaşa yeşil ovalar çoşku içinde, 
Çam dalgalı ormanları gökyüzü renginde. 
 
Yağmış gibidir, sanki bereket gökten yere; 
Orada tabiat, her yanda bolluk içindedir. 
 
Dut, elma, erik meyvesi ve bostanla dolu, 
Tanrı’nın büyük bir nimetidir Safranbolu. 
 
Seher zamanı  bülbüller öter, güller açar, 
Uyandırır aşıkları, sabahleyin rüzgar. 
 
Duygular uçacakmış gibi, sanki gönüller 
Bir başka hayal alemine kol açar, gider. 
 

Çam gölgelerinde kırlara dökülür gençler, 
Gönül sefa sarhoşu, yine dönsün kadehler. 
 
Dostların  gittiği ya Mağara, ya Göveren; 
Sefa  mızrabından, hangi şarkıdır dökülen? 
 
Bağlar’da zevk ve neşe dolu, havuz başları,  
Cümbüşü gör, bu  neşenin, kimde ne kadarı ? 
. 
Bir çık  Değirmenbaşı’na dünyayı seyret de, 
Rüzgara bak, bu havadır, Cennet’te esen de. 
 
Cennet  ya altında, ya da üstünde değilse, 
Doğrudur, Cennet yolu buradan geçer dense 
 
Safranbolu, Safranbolu ve de Safranbolu; 
Dünya cennetisin veya sende Cennet  yolu 

● NEDEN “KIZILTAN ADI” VERĠLMĠġ? 

▬ Sizin hiç rastlanılmayan bir adınız var. “Kızıltan” adı nereden gelmekte-
dir; öncelikle bunu açıklar mısınız? 

▬ Güzel bir soru; yaĢamım boyunca bu ve benzeri sorularla çok karĢılaĢtım. 
Benim dıĢımda “Kızıltan” adına, internet aracılığıyla bana ulaĢarak, kendi adını 
paylaĢan bir adaĢının olduğunu ilk kez öğrenen ve bu kiĢinin kim olduğunu bil-
mek  isteyen “Kızıltan YÜCEĠL”de ve  bir gazete ilanında adını okuduğum, sanı-
rım Rizeli olan “Kızıltan MATARACI”da rastlamıĢ bulunuyorum. Ancak “Kızıltan” 
soyadını taĢıyanların  çok fazla olduğunu, her fırsatta görmek olasıdır. 

Ülkemizde 1930‟lar,  bilindiği üzere, Türk dilini ön plana çıkartma ve Türk 
tarihinin köklerine inme akımlarının baĢlatıldığı ve giderek hız kazandığı yıllardır. 
Bu yıllarda doğan çocukların adları genellikle öztürkçe‟dir. “Ahmet, Mehmet, 
Hasan, Hüseyin, Ömer, Osman, AyĢe, Fatma, Hatice vb.”  Osmanlı ve daha 
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doğrusu dinsel kaynaklı adlar, yerlerini “Yılmaz, Yücel, Bilgin, Yüksel, Ünsal, 
Ayhan, Alpay, Aybar, Günay, Türker,  Ayten, Nurten, Perihan, Gülhan, Güler vb” 
gibi öztürkçe adlara bırakmıĢtır. Aynı dönemde 1934 yılında çıkartılan 2525 Sa-
yılı yasayla her aileye bir soyadı alması zorunluluğu getirildiğinde de, yine  ço-
ğunlukla öztürkçe sözcüklerden soyadı seçilmiĢtir. O yıllara ait gazetelerde, 
öztürkçe ad ve soyadı olabilecek sözcüklerin listeler halinde yayımlandığı ve 
halkın seçim ve beğenisine sunulduğu bilinen gerçeklerdendir.  

ATATÜRK ilke ve devrimlerini gönülden benimseyen ve dolayısıyla yeni-
liklere ve yeni akımlara hemen ayak uydurabilen bireylerden oluĢan 1930‟lu yıl-
ların Safranbolu‟sunda doğan çocuklara, benimki gibi büyük bir çoğunlukla 
öztürkçe sözcükler ad olarak verilmiĢtir. Benim ilkokul arkadaĢlarımın arasında 
öztürkçe adı olmayan öğrenci sayısı çok azdı. Siz benden sonraki kuĢaktansı-
nız, ancak sizin ”Aytekin” olan adınız da, sözünü ettiğim Türkçe ad koyma akı-
mının, doğduğunuz 1940‟lı yılların ikinci yarısında  da sürdüğünün kanıtıdır. 

Doğduğumda babam, geleneklere uyarak, ağabeyi olan Ġzmir‟deki am-
cama, aile büyüğü olarak, benim için bir ad bildirmesini   telgrafla ister. Aynı yıl-
lar, ailelerin soyadlarını  seçmek durumunda bulunduğu dönemdir. Telgrafı yan-
lıĢ anlama ya da telgraftaki yazım hatası nedeniyle amcam, babamın soyadları-
nın ne olmasını sorduğunu kabullenerek “Kızıltan” sözcüğünü soyadı olarak 
bildirir. Oysa bir süre önce soyadını ULUKAVAK olarak almıĢ bulunan babam, 
bu sözcüğü soyadı değil, sorusuna karĢılık, benim adım olarak bildirildiğini sana-
rak, adımı “Kızıltan” koyar. YanlıĢ anlamanın çok sonraları farkına varılır. 

Soyadı olarak da, mahallemizin nihayetinde, Akçasu deresinin kıyısında, 
mülkiyeti bize ait bir kır kahvesindeki, çapı bir metreden daha  kalın gövdeli, çok 
yaĢlı ve çok uzun boylu bir kavak ağacı nedeniyle “Ulukavakdibi” olarak adlandı-
rılan bir semtin isminde yer alan  “Ulukavak” sözcüğü  seçilir. Bu kavak ağacı, 
çocukluğumda tüm görkemi ile dimdik ayaktaydı. 

 “Kızıltan”ın sözcük anlamı, güneĢ doğmadan önceki, “tan vakti” denilen 
kısa dönemde, doğacak güneĢ ıĢınlarının ufukta yansımasından kaynaklanan 
kızıl renkli görüntüdür, daha kısa olarak tan‟ın rengidir. Anlamı böyle olsa da, 
“kızıl”ın renk olarak “komünizm”in bir iĢareti;  sözcük olarak da  komünizmi be-
nimseyenlerin  adı ya da sıfatı kabullenilmesi nedeniyle,  zaman zaman, özellik-
le gençliğimde, “Kızıltan” adını taĢımaktan rahatsız olduğum anlar çok oldu, O 
dönem, komünizmin her türlü ahlaksızlık, yolsuzluk, hırsızlık, sahtekarlık ve hat-
ta ırza,  namusa yönelik suçlardan bile daha kötü, din dıĢı bir yaĢam biçimi ola-
rak algılandığı ve anlatıldığı yıllardı. Bu nedenle adımdan dolayı bana karĢı farklı 
yaklaĢımlarla ve yakıĢtırmalarla karĢı karĢıya kaldım. Kimilerinin de beni tanısa-
lar da, adımı akıllarına getirmede zorlandığını gördüm. Sözkonusu sakıncalar 
nedeniyle, mahalle komĢumuz, aile dostumuz, uzaktan akrabamız Avukat Abdi 
KARAKAġOĞLU, lise öğrencisiyken, Hacıhüseyinler olan  ailemizin lakabından 
hareketle, adımın mahkeme kararıyla “Hüseyin” olarak değiĢtirilebileceğini bil-
dirmiĢ; ancak babam, o sıralarda rahmetli olan  ağabeyine, yani amcama olan 
saygısı nedeniyle olsa gerek, adımı değiĢtirtmemiĢtir. 

“Kızıl” sözünden kaynaklanan  sıkıntılar karĢısında, ülkemizin en büyük 
hayır kurumunun “Kızılay”, en büyük ve en uzun nehrinin “Kızılırmak”, baĢlangıcı 
Yeniçeri‟lere kadar uzansa da, Ziya GÖKALP‟in Ģiirlerinde ön plana çıkan ula-
Ģılması amaçlanan en büyük ulusal ülkünün “Kızılelma” olduğunu anımsayarak 
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ve nihayet kızıl‟ın, milliyetçiliği ile ünlü Ģair Arif Nihat ASYA‟nın ünlü Ģiirinde, 
“mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü” olarak tanımlanan “Türk Bayrağı’nın rengi”  
olduğunu düĢünerek hep teselli oldum. 

  Ayrıca,  kimi zaman rastlandığı üzere,  aynı adı ve soyadını taĢıyanların 
birbirleriyle karıĢtırılmasından kaynaklanan ve hukuksal giriĢimlerle ancak çö-
zümlenebilen sorunlarla, benim  karĢılaĢmam hiç söz konusu olamazdı. Çünkü, 
adım ve soyadım, sadece bana özgüydü; dolayısıyla bundan da, bir baĢka tesel-
li  kaynağı olarak söz edilebilirdi. 

● ÇOCUKLUK DÖNEMĠ -  ĠLK VE ORTAOKUL ANILARI 

▬ Çocukluk anılarınız nelerdir; nasıl bir çocukluk dönemi geçirdiniz 

 ▬ Çocukluk dönemimi iliĢkin olarak belleğimde yer eden en eski anı, bana 
“besmele çektirilmesi”dir. (Besmele, Rahman ve Rahim “esirgeyen ve bağışlayan” 
olan Allah’ın adıyla anlamına gelen “Bismillahirrahmanirrahim” denilmesidir) Safran-

bolu‟da, Osmanlı mahalle mektepleri döneminden kalma,  çocukları “mektebe 
baĢlatmak”; bunun için de önce “besmele çektirmek” geleneği vardı.  

  Cumhuriyet döneminde de  bir süre devam eden bu gelenek, “bir çocuk 4 
yaĢında, 4 aylık, 10 günlük olduğunda bir hocanın ya da okumuĢ, dinen saygın 
bir kiĢinin önünde “besmele çektirilerek,  kendisi için dualar edilmesi  töreni” ola-
rak tanımlanabilir. Edilen dua,  çocuğun okuması; anasına babasına ve yurduna 
yararlı olması amacına yöneliktir.  

Yakın komĢumuz ve uzaktan akrabamız, Avukat merhum ġemsettin 
AYKOL‟un babaannesi Zekiye Teyze ile annesi Mürüvvet Teyze önünde ve an-
nemin kucağında, mektebe baĢlatılarak, bana  besmele çektirildiğini anımsıyo-
rum. Mektebe baĢlatma, doğumumdan itibaren  4 yıl, 4 ay, 10 gün sonra olaca-
ğına göre,  demek Mart/1942 ayı içinde besmele çekmiĢim. 

Bundan sonraki en eski anım da, bu kez gerçekten   okula baĢlamamdır. 
Kalealtı Ġlkokulu‟nun, cümle kapısından girildiğinde, bahçe tarafında sağ baĢtaki 
sınıfta, Ekim/1943 ayında,  hep 1.sınıfları okutan rahmetli Gevher ILGAZ öğret-
menim gözetiminde, 6 yaĢımda ilkokula baĢladım. Sınıfa girdiğimde, evimizdeki 

odalardan farklı olarak, pencerelerde perde ve 
pencere önünde sedir olmayıĢını çok yadırgadığı-
mı bugün gibi anımsıyorum. 

Kalealtı‟nda 41 numaralı öğrenci olarak 
okula baĢladım. 1.sınıfa devam ederken 01 ġubat 
1944‟te, Kuzeybatı Anadolu fay hattının kırılması 
sonucu Gerede ve ÇerkeĢ‟i yerle bir eden çok Ģid-
detli bir deprem oldu; Akçasu mahallesindeki evi-
mizin, gece beĢik gibi sallandığını, “enseri” denilen 
kalın dökme demir çivilerin, gacır gucur sesler çı-
kararak direklere, tahtalara girip çıktığını hiç unut-
madım. Bu depremde Safranbolu önemli bir hasar 
görmedi, bir iki evin ve bu arada bizim okulumuzun 
bazı duvarları çatladı. Bu yüzden okulun duvarları 
sağlam dershanelerinde,  ilk üç sınıfın öğrencileri 
okurken, 4 ve 5.sınıflar GümüĢ Ġlkokuluna gönde-

 
 Kızıltan ULUKAVAK okullu -1943 
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rildi. Onarım, ancak ileriki yıllarda yapılabildiğinden Kalealtı Ġlkokulu bir süre 3 
sınıflı kaldı. Ben de 4 ve 5. sınıfları GümüĢ Ġlkokulu‟nda 219 No.lu öğrenci olarak 
okuyup, 1948 yılında mezun oldum ve aynı yıl yeni açılan Safranbolu Ortaoku-
lu‟nda, Kalealtı‟ndaki gibi 41 No.lu öğrenci olarak öğrenim gördüm. 

Ġlkokul 2‟den 3. sınıfa geçtiğim 1945 yılı yazında 15 Temmuz günü evi-
mizin bahçesinde, havuzun çevresinde kurulan sofralarda, çok geniĢ bir katılım-
la sünnet düğünüm yapıldı. Karabük Demir Çelik ĠĢletmesinden bando takımı da 
getirilmiĢti. O zamana göre çok görkemli bir düğün olduğu söylenirdi. O gün ara-
bayla gezdirilirken Arslanlar Belediye Bahçesi‟nde ilk kez gazoz içtim. Daha 
doğrusu beğenmedim ve içemedim. Aynı gün 9 çocuk sünnet olduk; bunlar ara-
sında mahalle arkadaĢlarım Halim ve ġefik DĠZDAR kardeĢler ile Çiftlikli Meh-
met‟in oğlu olarak bilinen, Cemal ÖZKAN da vardı. 

  Babam, Osmanlı döneminde “iptidai” denilen ilkokulu bitirmiĢ; Arap harf-
leriyle okur yazar olmuĢ,1928‟deki harf devriminden sonra “Millet Mektebi”ne 
giderek, yeni yazıyla, Latin harfleriyle de okuma yazmayı öğrenmiĢti. Eğitim ve 
öğrenimin önem ve değerinin bilincindeydi. Kendisinin  ilkokul üstü bir öğrenimi 
olmadığı için benim okumama çok önem verirdi.  “Sen yeter ki oku, bu evin üst 
katını da, alt katını da kiraya verir, annenle havuz odasında otururuz” derdi. 

Ġlk ve ortaokuldayken, okuldan döndüğümde hemen ders çalıĢmaya baĢ-
lamamı sık sık tembihlerdi. Evin bir odası bana çalıĢmam için tahsis edilmiĢti; 
akĢam yemeğinden sonra, ertesi güne yetiĢecek dersim olsa da olmasa da ken-
di odama çekilmem istenirdi. Zaman zaman kapı aralığından, ne yaptığımı öğ-
renmek  için babam tarafından gözlendiğimi de bilirdim. 1940‟lı yıllarda elektriğin 
olmadığı, gazyağının o zamana göre pahalı olduğu bir dönemde, evde benim 
için ayrı bir odada 5 numara gaz lambası yakılmasını ve odamın ısıtılması için  
ayrı bir sobanın yanmasını, o gün önemsemesem de, bugün babamın benim 
eğitimim için gösterdiği özverinin kanıtı olarak değerlendiriyorum. 

   Ġlkokulun ilk yıllarında sürekli “kerrat cetveli”nden (çarpım tablosu) sorularak 
ve dört iĢlem yaptırılarak babam tarafından sınava tabi tutulurdum. Ġkinci Dünya 
SavaĢı‟nın son yıllarında, geceleri karartma zorunluluğu olduğu halde, idare 
lambasının çok sönük ıĢığı altında çarpma, bölme iĢlemleri yaparken, ıĢığı se-
zen mahalle bekçisi tarafından uyarıldığımızı ve babamın her akĢamki aritmetik 
sınavından, birkaç kez böylece kurtulduğumu anımsıyorum. 

  Kahvehaneden sağladığı gelirle evimizi  geçindirmekte, babam bir sıkıntı 
çekmezdi. Ancak, varlıktan yokluğa düĢmüĢ olmanın doğurduğu bunalımlar 
içersindeydi. Çok az gülerdi, sert bir mizacı vardı. Beni çok severdi; ancak, Ģı-
marırım diye sevdiğini asla belli etmezdi. Babamdan çok korkardım; en ufak bir 
hatamı hoĢ karĢılamazdı; dayak yediğim de olurdu.   

    Zonguldak‟ta lisedeyken, haftada en az bir mektup yazmazsam kıyameti 
koparırdı. Her mektupta, o hafta tahtaya kalkıp kalkmadığımı, yazılı sınavlardan 
ne not aldığımı yazmamı isterdi. Lise Müdürlüğü‟nden “iftihar”a geçtiğimi bildirir 
yazı geldiğinde, çok böbürlendiğinden olsa gerek, “gel Ģunu bir de sen oku, doğ-
ru mu acaba” diye dükkan komĢularına gelen yazıyı okuttuğunu duymuĢtum. 

 Bu arada babamın, Atatürk ilkelerine gönülden bağlı, Ġsmet PaĢa hayranı  
ve ödün vermez bir Cumhuriyet Halk Partili olduğuna da değinmek isterim. Çok 
dindar bir kiĢi değildi; ancak dine saygılıydı. Benim dini bilgilerden yoksun ol-
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mamamı özellikle isterdi. Ġlk ve orta öğrenim gördüğüm 1940‟lı ve 1950‟li yıllar-
da, okullarda  din dersi yoktu. Ancak, çok partili demokratik yaĢama geçildikten 
sonra, din istismarcısı kimi politikacıların iddiasının aksine, benim çocukluk yılla-
rımda, okul dıĢında, ne din dersi almak ve ne de Kur‟an öğrenmek yasak değildi. 

Bana da babam,  namaz surelerini ve Kur‟an yazısını öğrenebilmem için 
yaz tatillerinde, 1940‟lı yılların ikinci yarısında, Dağdelen Camisi imamı 
Samanyemez Mehmet (AKARSU) Efendi‟den Uzunkır‟daki evinde, haftalığı 25 
kuruĢa özel ders aldırmıĢtı. Bu imam amca, kimi çocuklara camide de ders ve-
rirdi. O yıllarda “MuĢuk Sıddık” denen bir teyzenin  de kendi evinde, kızlara ve 
bir zenaat dalında çıraklık yapan gençlere  din dersi verdiğini anımsamaktayım. 

Ayrıca, babam kapı anahtarları bizde olan, büyük dedesi Hacı Hüseyin‟in 
yaptırdığı Kaçak (Lutfiye) Camisi‟nin bakımı ve  özellikle Ramazanlarda teravih 
namazı için açılması amacıyla, her yıl gerekli giriĢimlerde bulunurdu. Aslında 
evin de onarıma gereksinimi varken, öncelikle Kaçak Camisi‟ni, 1947 yılında 
kendi olanaklarıyla, bugünkü deyimle bir nevi restore ettirmiĢ, Nuhoğlu Emin 
(ALPASLAN) amca‟ya çatının çöken yerlerini onartmıĢ, damını bütünüyle ak-
tartmıĢ, Tellal‟ın Hüseyin (ÖZKAN) Usta ile yardımcısı Çiftlikli Mehmet‟e (ÖZ-
KAN) binanın dıĢ cephesini yeniden sıvattırıp badana ettirmiĢti. 

Okul dıĢında, çocukluğumda,  genellikle hep evde ya da bahçemizde 
olurdum. Kimi zaman da arkadaĢlarımla Kaçak Camisi önünde saklambaç  oy-
nar ya da sokaklarda, bir ucu (U) biçimine getirilip, sonra bükülmüĢ bir teli, diğer 
ucundan tutarak çember çevirirdim.  

Hocaanalardan Razı Amca‟nın oğlu Zati AĞAR, Kuyumcu Ali Osman 
Amcanın oğlu Özhan ALTINEL (Em.Alb.), Terzi Ġsmail Amca‟nın oğlu Yücel 
NAKĠPOĞLU, Kasap Mıstan Emin Ağa‟nın oğulları Ahmet ve Faruk DEMĠR kar-
deĢler ile Dizdarlar‟ın Mustafa Amca‟nın oğulları Halim ve ġefik DĠZDAR kardeĢ-
ler, benim mahalle veya okul arkadaĢlarımdı. 

              
Kızıltan ULUKAVAK’ın Akçasulu, mahalle arkadaĢları 

(Soldan sağa; Özhan ALTINEL, Yücel NAKĠPOĞLU, ġefik DĠZDAR, Faruk DEMĠR) 

 Bunlardan Özhan ALTINEL‟i, Zati AĞAR‟ı, Yücel NAKĠPOĞLU‟nu, Ah-
met ve Faruk DEMĠR kardeĢleri,  ne yazık ki, geçen zaman içinde kaybetmiĢ 
bulunuyorum.  Her birini rahmetle, sevgi ve saygıyla anıyorum. Mahalle arka-
daĢlarımdan  Ģu anda sadece, baĢarılı bir iĢ adamı olan ġefik DĠZDAR ile Halim 
DĠZDAR kardeĢler hayattalar; onlara sağlık, esenlik ve uzun ömür diliyorum.   
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● AKÇASU  MAHALLESĠ’NDEKĠ  EVDE ÇOCUKLUK GÜNLERĠ  

▬ Nasıl bir evde büyüdünüz; evinizde nasıl bir yaĢam biçimi vardı? 

▬ Safranbolu Akçasu Mahallesi sakinlerinden büyük dedem Muslubeyoğlu Hacı 
Hüseyin Hüsnü Efendi  tarafından yaptırılan bir evde doğdum ve büyüdüm. 1951 
yılında ortaokulu bitirinceye kadar sürekli olarak, lise ve üniversite öğrenimim ve 
Safranbolu dıĢındaki memuriyetim sırasında ise zaman zaman ve özellikle yaz 
tatillerinde hep evimizde olmuĢumdur.  

 Ancak yaĢamımım hiçbir döneminde evimizle iliĢkimi kesmedim. YaĢadı-
ğım sürece de kesmek istemiyorum. Bir önceki söyleĢimizde dile getirmiĢtim. 
Evimizi kültürel amaçla kullanılmak kaydıyla kamuya bırakırken, devir sözleĢ-
mesine, yaĢamım boyunca benim; benden sonra da alt soyumun evimiz ve bah-
çesiyle ilgilenmesine olanak verecek bir koĢul koymayı da öncelikle düĢündüm.  

Hacıhüseyinler Evi ve yeĢillikler  içersindeki yakın çevresi. 

 Safranbolu‟da geleneksel yaĢamda, kıĢın kentin “ġehir” kesimindeki, ya-
zın “Bağlar” bölgesindeki evlerde oturulmasına ve genellikle her ailenin iki evi 
olmasına karĢın; Akçasu mahallesindeki evlerin, Bağlar‟dakiler gibi geniĢ bahçe-
leri bulunduğundan ve  bahçedeki havuzdan ya da arkla getirilen Akçasu deresi 
suyundan bahçelerin sulanma olanağı da olduğundan, komĢularımızın çoğu gibi 
bizim de Bağlar‟da evimiz yoktu; yaz kıĢ aynı evde otururduk.   

  Evimiz ““ataerkil” aile düzeninin gerektirdiği biçimde gelinlerin, damatla-
rın, dedelerin, ninelerin, çocuk ve torunların bir arada yaĢabilmesine olanak ve-
recek geniĢlikte yapılmıĢ olmasına karĢın, böyle bir yaĢam gerçekleĢtirilememiĢ 
ve evde birlikte yaĢayanların sayısı hiçbir zaman çok fazla olamamıĢtır. Örneğin, 
babamın çocukluğunda koca Hacıhüseyinler evinde çok erken yaĢlardaki ölüm-
ler nedeniyle, ailenin  ancak üç dört  bireyi bir arada yaĢamıĢ, daha sonraki yıl-
larda babam ve annemle birlikte, 1937 yılında benim, 1948‟de kardeĢimin  do-
ğumu sonrasında, evlatlık kızımız ile birlikte birey sayımız beĢe ulaĢabilmiĢtir. 
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  GeçmiĢte Safranbolu‟da ev iĢlerinde evin hanımına  yardımcı olmak üze-
re, evde evlatlık kız bulundurulması yaygın bir uygulamaydı. Evlatlık kız küçük 
yaĢta alınır, evin çocuklarından farklı görülmez, evlilik çağına kadar hizmet eder, 
daha sonra evlendirilerek evden ayrılırdı. Kimi kendini bilmezler tarafından evlat-
lık kızlardan, “kapı kızı” ve “besleme” gibi yakıĢıksız sıfatlarla söz edilmesi asla 
tasvip edilmezdi. Evlatlık kıza, evdeki kendinden küçüklerin mutlaka “abla” diye 
seslenmesi öğütlenirdi. Evlatlık kız da evin erkeğine “ağabey”; evin hanımına 
“abla” derdi. Bu kızlar köylerden büyükleri tarafından  getirilir, yerleĢtiği evde 
bilgi ve görgü sahibi olur; ev hanımı olarak yetiĢmesine çalıĢılırdı. Evlenip evden 
ayrıldıktan sonra da aile bireylerinden farksız, evin kızı gibi kabullenilirdi.  

  Benim de böyle bir Melek (KILINÇ) ablam vardı; ben 2-3 yaĢımdayken, 
geldiğinde  5-6 yaĢlarındaymıĢ. Bizden  önce bırakıldığı eve zaman zaman çok 
yaĢlı bir ninesi gelirmiĢ. Sonra gelmez olmuĢ, ailesini ve köyünü bilmezdik. Nü-
fus kağıdı yoktu; ancak 1950„li yılların ortalarında evlendirilirken nüfus kağıdı 
çıkartıldı. Kendisiyle yakın ve sıcak iliĢkilerimiz hiç kesilmeksizin sürmektedir. 

 Elektriğin geldiği 1949 yılından önce Safranbolu‟da radyosu olan ev sa-
yısı çok azdı. Ancak bizim evde, elektrikten önce de radyo vardı.  1940‟lı yılların 
baĢlarında, komĢumuz amcalar, radyodan haberleri dinlemek üzere hemen her 
akĢam saat 19.00‟da bizim evde toplanırdı. Haber dinlemeye “ajans dinlemek” 
denirdi. Saat 20.15‟te Nurettin ARTAM‟ın sunduğu, “Radyo Gazetesi” adlı, olay-
ların yorumuna iliĢkin program da özellikle izlenirdi. Harbe girip girmeyeceğimiz 
ve hangi yıl doğanların ikinci kez askerlik için çağrılacağı merak konusuydu. 

  Tüm dünya, Ġkinci Dünya SavaĢı‟nın ateĢi içinde kavruluyor; Rusya, Tür-
kiye‟den Kars, Ardahan ve Boğazları istiyor; Türkiye‟yi savaĢa sokmamak için 
CumhurbaĢkanı Ġsmet ĠNÖNÜ çırpınıyordu. Radyoda her akĢam sözü edilen 
“Boğazlar”ın insan boğazı değil, Çanakkale ve Ġstanbul boğazları  olduğunu,  
ancak  1945 yılında ilkokul 2.sınıfta anlayabildiğimi anımsıyorum.  

  Ben, her hafta Cumartesi günleri  yayınlanan, ileride baĢarılı bir sinema 
aktörü olacak olan Kartal TĠBET‟li  “çocuk saati”ni, annem ve komĢu teyzeler de, 
“temsil” denilen, tiyatro programlarını zevkle izlerler; Muzaffer SARISÖZEN‟in 
“Yurttan sesler” programı ile Hacer BULUġ‟un türküleri çok beğenilirdi.  

● LĠSE ÖĞRENĠMĠNĠN ĠLK YILINDA ĠLGĠNÇ SORUNLAR  

▬ Öğrenim yıllarınızdan da söz eder misiniz; nasıl bir öğrenciydiniz? 

▬ Ġlkokulu 1948 yılında bitirdim. Safranbolu‟daki ilkokulları bitirenler arasında 
3.olmuĢtum. (Albaylıktan emekli merhum Özhan ALTINEL 1. ve  hayırsever iĢ 
adamı rahmetli Ünsal TÜLBENTÇĠ’nin ağabeyi, merhum Prof.Dr.Kutsal TÜL-
BENTÇĠ  2. idi) Safranbolu Ortaokulu‟nda da iftihara geçen öğrencilerdendim. 

 1951 yılında Ortaokulu bitirince Lise öğrenimini nasıl yapacağım önemli 
bir sorun olarak karĢımıza çıktı. Safranbolu ya da Karabük‟te lise yoktu. Yakın 
çevremizde sadece Kastamonu ve Zonguldak‟ta yatılı lise vardı ve Safranbolulu-
lar genellikle Kastamonu‟da liseyi yatılı okurlardı. Yatılı öğrencinin okula vermesi 
gerekli yıllık ücret 381 liraydı; 127‟Ģer TL olarak  üç taksitte ödenmesi gerekirdi. 

 O yıl lise 3.sınıfta olan yakın komĢumuz ve akrabamız merhum Avukat 
ġemsettin AYKOL, kendisinin bir arkadaĢı ile birlikte Kastamonu‟da aylık 15 
liraya ev tuttuklarını, benim için de ayda 5 TL ödenmek suretiyle aynı evde kala-
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bileceğimi bildirince, babam uygun buldu. Hem para açısından daha az bir öde-
me sözkonusuydu; hem de 14 yaĢımda olsam da, fizik olarak yeterince güçlü 
olmadığım için babam beni ġemsettin AYKOL‟a emanet etmiĢ bulunacaktı.  

 Kastamonu Lisesi 4/A sınıfına, 231 numaralı öğrenci olarak kaydım ya-
pıldı, Eylül/1951 ayının son Pazartesi günü okullar açıldığında 3 kiĢi bir evde 
kalmaya baĢladık. Üçüncü kiĢi ġemsettin AYKOL‟un sınıf arkadaĢı, daha sonra-
ki yıllar Karabük‟te yazdığı Ģiirlerle ünlenecek olan Ġbrahim YILDIZ‟dı.  1933 do-
ğumlu ġemsettin AYKOL‟dan da büyüktü; sanırım 1928 doğumluydu. O sıralar 
Safranbolu‟ya bağlı bir Bucak olan Eflani‟nin, Çengeller köyündendi ve okula 
geç baĢlatıldığını söylerdi. 

 Kasım/1951 ayının sonlarında bir gün sınıfımıza, Almanca öğretmeni 
olan Lise Müdür Yardımcısı geldi; benim dıĢarı çıkmamı istedi. Koridorda bekle-
yen bir kiĢiye “Kızıltan ULUKAVAK bu” dedi.  O kiĢi de bana, kendisiyle beraber 
gelmemi söyledi; peĢine düĢtüm. Bir resmi binaya götürdü; oranın Emniyet Mü-
dürlüğü ve beni götürenin de sivil polis olduğunu daha sonra öğrenecektim.  

  Kimisi resmi giysili, kimi sivil birkaç kiĢi, beni bir odaya alarak, sorular 
sormaya baĢladılar. Evde beraber kaldığımız ġemsettin AYKOL ile Ġbrahim YIL-
DIZ‟ın, önce komünist olup olmadıklarını, komünizmi övüp övmediklerini, sonra  
hangi gazete ya da dergiyi okuduklarını sordular. Komünist olamayacaklarını, 
Necip Fazıl KISAKÜREK‟in çıkardığı Büyük Doğu Dergisi‟ni sürekli okuduklarını, 
sol görüĢlü olduğu bilinen ve bir iki yıl önce, Bulgaristan‟a kaçarken sınırda öldü-
rülen Sabahattin Ali (ALI) hakkında,  bu dergilerden birindeki, bir yazının üzeri-
ne, “vatan haini” diye yazdıklarını ve hatta benim zaman zaman CHP‟nin yayın 
organı ULUS Gazetesi‟ni almama kızdıklarını,  babamın etkisinden kurtulmamı 
söylediklerini anlattıktan sonra, “hadi okuluna git” diyerek beni gönderdiler. 

 AkĢam eve gittiğimde kapısı açık olan evin içinin  darmadağın olduğunu; 
kitaplarımızın, yatak ve yorganlarımız  ile tüm eĢyalarımızın sağa sola savruldu-
ğunu, yerlere atıldığını gördüm ve ĢaĢırdım. Biraz sonra ġemsettin AYKOL gel-
di; onun anlattıklarından, bir gün önce lisenin erkekler tuvaletindeki kabinlerden 
birine, komünizmi simgeleyen, Sovyet  Rusya‟nın bayrağındaki  orak çekiç res-
minin çizildiğini, o tuvalet kabinine Ġbrahim YILDIZ‟ın girdiğini gören iki öğrenci-
nin, orak çekiç resmini onun çizmiĢ olabileceğini bildirmesi üzerine Lise Müdürü 
Esat ONATKUT‟un hemen Emniyet‟e baĢvurduğunu ve Ġbrahim YILDIZ‟ın hala 
Emniyet‟te gözaltında tutulduğunu, ġemsi Ağabeyin de benim gibi ifadesi alın-
dıktan sonra gönderildiğini öğrendim. O gece ya da ertesi gün, Ġbrahim YILDIZ 
da serbest bırakıldı. 

 O yıllar 2. Dünya SavaĢı sonrası Rus yayılmasını önlemek için Batı dün-
yasında komünizmle mücadelenin Devletlerin ortak politikası olduğu, Türkiye‟de 
ise, çok daha etkin ve yaygın olarak  demokratik sosyalizm dahil, sol düĢüncenin 
her türünün kovuĢturma konusu edildiği bir dönemdi ve çok uzun yıllar sürdü. 

 Ġbrahim YILDIZ ve ġemsettin AYKOL, “sol görüĢteki Lise Müdürü, sağcı 
olduğumuzu bildiği halde, bize komünist yaftası yapıĢtırmaya kalkıĢtı, artık biz 
bu okulda okuyamayız, bize sınıf geçirtmez” diyerek Kastamonu‟dan, Çorum 
Lisesi‟ne nakil yapmaya karar verdiler. ġemsettin AYKOL, bana “sen burada 
evde yalnız kalamazsın, baban seni, ağabeyin olarak bana emanet etti, sen de 
bizimle  geleceksin” dedi.   
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 Üçümüzün velisi Kastamonu çarĢısında saatçilik yapan Türkçü-Turancı 
olduğunu öğrendiğim bir kiĢiydi; onu nereden tanırlardı, Ģimdi anımsamıyorum. 
Bu Ģahıs üçümüzün velisi sıfatıyla liseden tasdiknamelerimizi alıp elimize verdi. 
Çorum‟da Fidanlık Müdürü bir akrabasını bulmamızı ve onun bize veli olacağını 
ve Çorum Lisesi‟ne kaydımızı da yaptıracağını söyledi. 

 Bavulumuzu ve yatak dengimizi alıp, çok soğuk bir sabah Kastamo-
nu‟dan otobüsle, Ilgaz dağlarını aĢarak, akĢam Ankara‟ya ulaĢtık. Ulus semtinde 
üç yataklı bir odada geceledik; ertesi sabah erkenden Çorum otobüsüne bindik. 
Gece baĢlayan kar, lapa lapa yağıyordu. Tarih 12 Aralık 1951‟di. Devam eden 
kar nedeniyle, bata çıka Kaman üzerinden Yozgat‟a ulaĢabildik. Geceyi orada 
geçirdik; ertesi sabah tekrar yola çıktık. Alaca üzerinden geç vakit Çorum‟a var-
dık, VelipaĢa Hanı‟nda konaklamaya baĢladık. 

 Fidanlık Müdürü‟nü bulduk, velimiz oldu. Lisenin 4/A sınıfına 768 No.lu 
öğrenci olarak kaydım yapıldı. Babama durumu anlatan bir mektup gönderdim;  
telgrafla acele Safranbolu‟ya  dönmemi istedi. Çorum Lisesi‟nde 10 gün kadar 
okudum; Zaten o yıllarda okullarda, Aralık ayının son haftası, yılbaĢı ile birleĢtiri-
lerek 1.karne sömestr tatili idi.  Bu liseden aklımda kalan, müzik öğretmeninin bir 
ders boyunca sınıfa, tekrar üstüne tekrar, “Erzurum çarĢı Pazar, leylim aman, 
leylim aman” sözleriyle baĢlayan “Sarı gelin türküsü”nü öğretmekteki ısrarıydı. 

  Kastamonu‟dan Safranbolu‟ya gelmeyerek, kendisine danıĢmadan ġem-
si Ağabey‟in peĢine takılıp Çorum‟a gittiğim için, babamın  bana çok kızgın oldu-
ğunu daha sonra öğrenecektim. Bavulumu ve yatak dengimi toplayıp, Ço-
rum‟dan Safranbolu‟ya dönmek üzere yola çıktım. Sömestr tatili de baĢladığı için 
ġemsi Ağabey‟le birlikte otobüsle Yerköy tren istasyonuna geldik; oradan Irmak 
istasyonundan aktarmayla  Ankara-Zonguldak trenine binip Karabük‟te indik. Bir 
Pazar sabahı Safranbolu‟ya ulaĢtık. Sağ salim döndüğüme annem gibi herhalde 
çok sevinmiĢtir ama  o gün babam benimle hiç konuĢmadı. Özür üstüne özür;  
iki üç gün sonra ancak barıĢtı. 

 Sömestr tatili bitti, 1952 yılına girildi, babam beni okutmamaya kararlı 
görünüyordu. KomĢumuz, uzaktan da olsa akrabamız merhum Avukat Abdi 
KARAKAġOĞLU‟na sevgi ve saygısı vardı;  Zonguldak‟a gönderilmemi önerdi; 
babam kabul etti. Akrabamız Emeksizler‟den Saime Hala‟nın eĢi Defterdarlık 
memuru Hamdihocalardan M.Hilmi SEÇKĠN amcayla görüĢüldü;  bir öğretmen 
tanıdığı aracılığıyla lise müdüründen nakil izni alındı.  

● ZONGULDAK MEHMET ÇELĠKEL LĠSESĠ DÖNEMĠ 

 Çorum Lisesi‟nden telgrafla tasdiknamem istenildi; gelince bir sabah Ka-
rabük  istasyonundan trene bindirilip, öğleye doğru Zonguldak‟a ulaĢtım. Hem 
Mehmet Çelikel Lisesi‟ne ve hem de lisenin yanındaki “pansiyon” diye adlandırı-
lan yurda kaydım yapıldı. Yurt, Milli Eğitim Bakanlığı‟na değil, Zonguldak Özel 
Ġdaresi‟ne bağlıydı. Lise öğrencilerinin yanı sıra, sanat enstitüsü ve ticaret lisesi 
öğrencileri bir arada kalıyordu;  aylık ücreti 50 liraydı. Bu paranın hiç değilse  
yarısını karĢılamak için babam evimizin üst katını, Yörük köyünden evli, Bahri 
isimli bir mahkeme zabıt katibine,  aylık 25 liraya kiraya verdi. 

  Liseye 839 No.lu öğrenci olarak kaydım yapılırken, Müdür Yardımcısı 
Zahide CEM‟in boyuma bosuma bakıp da olsa gerek, herhalde lise öğrencisi 
olamayacağımı düĢünerek, beni Lisenin orta kısmının 1. sınıfına kaydetmesi, 
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sonra tasdiknamemde lise, 1.sınıfta olduğumun yazıldığını  görerek kayıt hata-
sını düzeltmek için bir takım iĢlemler yapması, Zonguldak‟ta ilk günkü anılarım 
arasında, unutamadığım önemli bir yer tutar.  

▬ Lise 1.sınıfta öğreniminizi sürdürebilmeniz çok maceralı olmuĢ; Zon-
guldak Mehmet Çelikel Lisesi’nde de sorunlarınız oldu mu? 

▬ Lise 1.sınıf dıĢında ileriki sınıflarda, sınıfın iftihar‟a geçen 2-3 öğrencisinden 
biriydim. Ġftihara geçmek, bugün takdirname almanın karĢılığı olsa gerek. Ancak 
bir sınıftan iki ya da üç kiĢi iftihara geçebilirdi.  

  Zonguldak‟ta Lise 1.sınıfta yeniden öğrenime baĢlamam, sanıyorum 
Ocak/1952 ayının son haftasındaydı. Herhalde bir ay kadar derslerden uzak 
kalmıĢtım. Bu yüzden Kastamonu‟dan Çorum‟a, oradan Zonguldak‟a gönderilen 
1. karnemde (o yıllar okullarda 3 karne alınır, 1. ve 2. karneden sonra, birer haf-
talık iki sömestr tatili olurdu) Kimya, Fransızca ve Cebir derslerinden  zayıfım 
vardı; notum 5‟in altındaydı. O zamana kadar ilk ve ortaokul‟da zayıf notum olan 
hiçbir karne almamıĢtım.  

Fransızca ve  Cebir notlarımı Mart ayında aldığımız 2.karnede düzelttim; 
geçer not 5‟in üstüne çıkardım. Ancak Kimya notum 2.karnede de yine 3 geldi. 
Sınıfı bütünlemesiz geçebilmek için 3 karnede bir dersten alınan notların toplamı 
14 olmalıydı. Kimyadan ilk iki karnede 3‟erden 6 almıĢtım; 3.dönem sürekli kim-
ya çalıĢtım ve son karnede 8 alarak sınıfı doğrudan geçtim.  

● BĠR ÖĞRETMENDEN  ÇOK ÇĠRKĠN  KARALAMA VE AġAĞILAMA 

Burada  beni çok üzen bir olaydan, bir anekdot olarak söz etmek isterim. 
Niçin kimya dersinden iki karne üst üste zayıf aldım. Bunun okuldan bir ay kadar 
uzak kalıĢım dıĢında, baĢka bir önemli nedeni vardı. 14 Mayıs 1950 seçimleriyle 
Demokrat Parti iktidara geldiğinde ben ortaokul 2.sınıftan 3‟e geçmiĢtim. O yıl 
yeni iktidar, eskiden tüm okullarda aynı ders kitabı okutulmakta iken, her okulun 
dilediği yazarın kitabını seçmekte ve okutmakta serbest olması kuralını getirdi. 
Böylece ders kitaplarının içeriği, her okulda birbirinden farklı olabiliyordu.  Bunun 
sonucu, Demokrat Parti liderlerinin gözüne girmek amacıyla, Zuhuri DANIġMAN 
(daha sonra DP Bolu Milletvekili oldu) isimli bir öğretmenin, eski CumhurbaĢkanımız 
Ġsmet ĠNÖNÜ‟den söz etmemek için, yazdığı tarih kitabında 1. ve 2. Ġnönü sa-
vaĢlarına hiç yer vermemesi, o günlerde büyük tartıĢmalara yol açmıĢtı. 

Kastamonu Lisesinde ders yılının baĢında bir gün Kimya Öğretmeni beni 
tahtaya kaldırdı. “Su” yaz dedi. (H2O) yazmamı bekliyordu. Oysa, biz Safranbolu 
Ortaokulu‟nda elementlerin, moleküllerin  adlarını öğrenmiĢ olsak da, bizim oku-
duğumuz  ders kitabında bunların simgeleri ve  formülleri olmadığı için “su”yun 
kimyasal formülünü yazamadım. 

Kimya öğretmeni, öğrenciler arasında “Orhan ağa” diye  lakabı olan, 
uzun boylu, Orhan DOMANĠÇ isimli bir kiĢiydi. Benim sınıfımdaki Lise 1 öğrenci-
leri, ortaokulu da Kastamonu Lisesi‟nde okumuĢlardı. Ya onların okuduğu kimya 
kitabı bizim Safranbolu‟dakinden  farklıydı ya da onları, ortaokul son sınıfta da 
“Orhan Ağa” denilen bu öğretmen okutmuĢ ve kimya formüllerini öğretmiĢti. O 
yüzden onlar su denilince, harflerle değil, kimyasal formülüyle yazabiliyorlardı.  

Kimya öğretmeni baĢladı benimle alay etmeye; ben Safranbolu‟da nasıl 
ortaokulu bitirmiĢim? Babamın ne iĢ yaptığını sordu; kahveci olduğunu öğrenin-
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ce “anlaĢıldı, ortaokul müdürü ve öğretmenler babanın kahvehanesinde bedava 
kahve içiyor olmalılar ki, seni hiçbir Ģey bilmeden sınıf geçirmiĢler” dedi. Bu öğ-
retmen utanmadan, babamı ve Safranbolu Ortaokulu‟ndaki meslektaĢlarını kara-
lıyordu. Safranbolu‟daki öğretmenlerim asla bir kahveye tenezzül edecek kiĢiler 
olamazlardı, üstelik babamın kahvehanesine bir kez dahi olsun gelmiĢ değillerdi. 
Babam da bana yararı olsun diye öğretmenlere kahve içirmeyi aklından bile  
geçiremezdi. Kaldı ki, ben Ortaokulun en baĢarılı  öğrencilerinden biriydim, bil-
meden sınıf geçirilmem düĢünülemezdi. 

Kimya öğretmenine bunları söyleyemedim; sadece ağladım. Sınıf arka-
daĢlarım ise bana gülüyorlardı. YaĢamım boyunca hiçbir zaman  böylesine çirkin 
bir aĢağılanmayla karĢılaĢmadım, Hiç unutamadığım bu davranıĢın sahibi öğ-
retmen aklıma geldikçe hep nefret duydum. 

 Ancak Ģu gerçeğe de değineyim. Zonguldak‟ta lise 2. sınıftan itibaren 
kimya derslerinden hep 9-10 numara aldım. Hele lise 3‟de okutulan organik kim-
yanın karbon zincirli formüllerini ve tüm konularını o kadar iyi bilirdim ki, Zongul-
dak M.Çelikel Lisesi‟ndeki  Kimya Öğretmenim Nesime YEġĠM, yazılı sınavlarda 
etrafımdakiler benden kopya çekebilirler diye, oturduğum sırada değil, öğretmen 
masasında soruları yanıtlamamı isterdi. 

FKB (fizik-kimya-biyoloji) sınıfı olarak adlandırılan Ankara Ziraat Fakülte-
si‟nin 1. sınıfında da , liseden edindiğim kimya  bilgilerim bana yeterli oldu. Esa-
sen liseyi bitirince Kimya Mühendisi olmayı ve Karabük Demir Çelik ĠĢletmele-
rinde çalıĢmayı istedi isem de, burs bulamadığım için mümkün olamamıĢtı. Belki 
de,  Lise 1.sınıfta kimya dersinde ilk iki karne dönemindeki baĢarısızlığım, ileriki 
yıllarda bu derste en parlak öğrenci olmama neden olmuĢtu. 

● “YAġAMIM  BOYUNCA  BĠR  SINAVA  ĠKĠ  KEZ  GĠRMEDĠM” 

Aslında, sadece kimya dersinden değil, hem lisenin üst sınıflarında ve 
hem de Ziraat ve Hukuk Fakültelerinde, hiçbir dersten zayıf almadım ve hem 
tüm öğrenimim, hem de tüm yaĢamım boyunca  hiç  bir sınava iki kez girmedim, 
Sadece Ģoför ehliyeti sınavına ikinci kez girme zorunda kalabilecektim. Bunu da 
bir anekdot olarak anlatayım. 

1971 yılı Ekim ayıydı. Zonguldak Trafik Müdürlüğü‟ne ehliyet almak için 
baĢvurmuĢtum. Zonguldak-Kilimli yolunun virajlarında, direksiyon sınavında bir 
hatam oldu. Sınav komisyonu baĢkanı, “Avukat Bey, sizi direksiyondan geçir-
mememiz gerekirdi; ancak sabahki yazılı sınavda 100 aldınız, Ģimdiye kadar 
Zonguldak’ta, benim dönemimde kimse yazılı sınavda 100 puan alamadı, bu 
nedenle direksiyon sınavından  60 puan takdir edip, size ehliyetinizi vereceğiz. 
Siz aydın bir kiĢisiniz, kendinizi hazır görmeden uzun yola ve yoğun trafiğe çık-
mayacağınıza inanıyoruz” dedi. TeĢekkür ettim, “sınava girdiğim bu Anadol ara-
bamı, Zonguldak’tan Safranbolu’ya ben götürmeyeceğim, Safranbolu’nun en 
kıdemli Ģoförü Kabaali lakaplı Mustafa UĞUR amcayla geldim, beni ve arabayı o 
geri götürecek” dedim. Sınava 2. kez girmeyeceğim için çok sevindim. 

▬ Üniversite öğreniminizi nasıl yaptınız 

▬ 1955 yılı Haziran‟ında Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi‟ni bitirdim. O sıralar 
Ġstanbul‟da Teknik Üniversite ile Ankara‟da Siyasal Bilgiler Fakültesi dıĢında tüm 
fakültelere sınavla değil,  lise bitirme derecesine göre öğrenci alınıyordu. Önce    
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Fen, sonra Edebiyat Ģubesini Pekiyi ile bitirenler, sonra iyi ve orta derecelerle 
mezun olanlar sıralanıyordu.  Ayrıca kayıt olmak istenilen her fakülteye ayrı ayrı 
lise diploması suretini ve diğer gerekli belgeleri verip, ön kayıt yaptırmak için 
baĢvurmak gerekiyordu.  

 Bu amaçla, o yıl Kastamonu Lisesi‟ni bitiren arkadaĢım Alpay TOKER‟le 
birlikte 13 Eylül 1955 Salı akĢamı, Ankara trenine binmek üzere Safranbolu‟dan 
Karabük‟e geldik. Onun amca oğlu, benim de yakın arkadaĢım Aybar TOKER de 
bizi uğurlamaya gelmiĢti. (Aybar TOKER 18.02.2014‟te, Alpay TOKER 07.03.2015‟te vefat 

etti. Her ikisini de rahmetle; sevgi ve saygıyla anıyorum)  Zonguldak‟tan 19.00‟da kalkan 
trenin, Karabük‟e geliĢ saati olan 23.00‟e kadar istasyonun karĢısındaki bir lokan-
tada yedik içtik.  Tren, ertesi gün öğle civarında bizi Ankara‟ya ulaĢtırdı.   

                     
                                      Aybar TOKER                                     Alpay TOKER 

Alpay‟ın babası rahmetli Ziraatçi Emin TOKER amcanın tavsiyesine uya-
rak, Ulus‟taki Aydın Oteli‟nin iki yataklı odasında, geceliği 225 kuruĢa kalmaya 
baĢladık. Ben Fen Fakültesi‟nin Kimya Mühendisliği bölümüne ve Tıp Fakülte-
si‟ne baĢvurdum. Tıp Fakültesi‟nde ancak 2. sınıfa geçince burs alınabileceğini 
öğrenince, boĢuna baĢvurduğumu anladım. Tıp Fakültesi‟nde öğrenim süresinin 
4 değil, 6 yıl olması da ailevi nedenlerle, bir an evvel hayata atılmak zorunda 
olan benim için bir handikaptı. 

 Her yıl 100-150 öğrenciye burs verildiğini duyduğumuz Ziraat Fakülte-
si‟ne de Alpay TOKER‟le birlikte baĢvurduk. Alpay‟ın, o zamanki görev ünvanıyla 
Ziraat Muallimi olan babası, Ziraat Fakültesi Profesörlerinden, Safranbolu‟da 
askerlik yaparken tanıdığı Vamık TAYġĠ‟ye uğramamızı salık vermiĢti. Bu profe-
sör, Ġzmir‟de açılacak Ziraat Fakültesi için Ankara‟dan ayrılacağını, Ġzmir‟e de 
kayıt yaptırabileceğimizi bildirdi. Biz ikimiz Ankara Ziraat Fakültesi‟ne kaydola-
cağımızı söyledik ve beraberce ön kaydımızı yaptırdık. 

  Kayıt iĢlemlerini bitince, Alpay TOKER, Ġstanbul‟daki fakültelere de baĢ-
vurmak üzere Ankara‟dan ayrıldı. Babama iki yıl önce nüzül inmiĢ olduğundan,  
Ġstanbul‟a da gidip oradaki fakültelere baĢvurmamı sağlayacak maddi olanakla-
rım yoktu. Safranbolu‟ya döndüm;  zaten Ankara‟ya da, o yıl yaz tatilinde, mer- 
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hum Ġsmail ULUATEġ‟in aracılığıyla, Hastarla‟da yapılan ĠĢçievleri inĢaatında 
puantör olarak çalıĢıp, biriktirdiğim parayla gidebilmiĢtim. 

O yıllar tüm üniversiteler 1 Kasım günü yeni ders yılına baĢlardı. Ön kayıt 
sonuçları Ekim‟in ortalarında belli oldu. Ziraat Fakültesi‟ni çok ön sıralarda burs-
lu olarak kazandığım, Fen Fakültesi Kimya Bölümünü ise kazanamadığım orta-
ya çıktı. Liseyi Fen ġubesinden Pekiyi dereceyle bitirmeme karĢın, nasıl olur da 
Kimya Mühendisliğini kazanamazdım.  

Lise 3‟ten, 4‟e geçtiğim 1954 yılının yazında,  liseler tekrar 3 yıla inmiĢ ve 
1954-1955 öğrenim yılında hem lise 3‟lerin, hem de lise 4‟lerin birlikte mezun 
edilmelerine karar verilmiĢti. Buna neden olarak da, dolaĢan söylentiye göre 
BaĢbakan Adnan MENDERES‟in oğlu Mutlu MENDERES, Ankara Atatürk Lise-
si‟nin 3. sınıfında, o yıl sınıfta  kalmıĢtı; o yüzden liseler 3 yıla indirilmiĢti! 

Her lisenin, son iki sınıfını birden mezun etmesi nedeniyle, üniversiteye 
baĢvuran öğrenci sayısı iki katına çıkmıĢ; baĢvurular arasında sıralama yapa-
bilmek için öğrencilerin bitirme derecelerinin yanı sıra, liselerden, bitirme sınav-
larındaki notlarının ortalamasının da istenilmesi zorunluluğu doğmuĢtu. Ben 8,9 
not ortalamasıyla Fen ġubesi‟ni Pekiyi ile  bitirdiğim için, 9 ve üstü not ortalama-
sıyla Fen-Pekiyi olanlar benim önüme geçtiğinden Kimya Mühendisliğini kaza-
namamıĢtım. Liselerin büyük kısmının ortalama yüksek olsun diye, bol keseden 
not verdiği iddia ediliyordu. Oysa Zonguldak M.Çelikel Lisesi öğrencilerinden hiç 
birimiz, böyle bir uygulamayı duymamıĢtık. 

● ZĠRAAT FAKÜLTESĠ’NDE ÖĞRENĠM,  ÇARESĠZLĠK SONUCU 

Ankara‟ya ikinci geliĢimde bu gerçeklerle karĢılaĢınca çaresiz Ziraat Fa-
kültesi‟ne 1212 No.lu öğrenci olarak kaydımı yaptırdım. Burs alabilmek için, bur-
su veren Tarım Bakanlığı, noterden onaylı kefaletname ve taahhütname istiyor-
du; Safranbolu‟ya geldim. Babam felçli olduğu için, Anneannem rahmetli Hatice 
PULCU bana kefil oldu. Ben de 4 yıl burs karĢılığı, 8 yıl Tarım Bakanlığı‟nda 
çalıĢma taahhüdünde bulundum. Tekrar Ankara‟ya dönerek, istenen belgeleri 
vererek aylık 125 lira olan ilk bursumu aldım. Ziraat Fakültesi‟nin yanındaki Yıl-
dırım Beyazıt Yurdu‟na da kaydımı yaptırdım; burada kalmaya baĢladım.  

Ancak bir hafta 10 gün kadar sonra Ziraat Fakültesi‟nde okumayıp Saf-
ranbolu‟ya dönmeye karar verdim. Lisedeyken Ziraat Mühendisi olmayı hiç dü-
Ģünmediğim gibi, Ziraat Fakültesi diye bir fakülte olduğunu da duymamıĢtım. 
Ben neden kimsenin bilmediği, ilgilenmediği bir yüksek öğrenim görmeliydim. 
Karabük‟te bir iĢ bulur, ertesi yıl daha iyi bir fakültede öğrenim görebilirdim. 

Bu niyet ve düĢüncelerle geri geldiğim Safranbolu‟da, hem babamdan, 
hem de yakın çevreden büyük bir tepki aldım. Burslu okuma imkanını bulmuĢum 
da daha ne istiyormuĢum; Ziraat Mühendisliği kötü bir meslek miymiĢ de, be-
ğenmemiĢim? Arkama baka baka yeniden Ankara‟ya döndüm; Ziraat Fakülte-
si‟nde derslere devama baĢladım. Birinci sınıf FKB sınıfı olduğu için, fizik, kimya, 
biyoloji derslerini Fen Fakültesi‟nde görüyorduk. 

Kasım/1955 ayının sonlarına doğru bir gün, Fen Fakültesi‟nin ilan tahta-
sında Kimya Mühendisliği bölümünü kazanan kimi öğrencilerin baĢka yere kayıt 
yaptırmaları nedeniyle, 60 kiĢilik kontenjanın dolmadığı ve yedekten kazananlar 
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listesinin asıldığını gördüm. Listenin baĢında 1. sırada benim adım yazılıydı, bir 
hafta içinde kesin  kayıt için baĢvurmam duyuruluyordu.  

Burssuz okuyamazdım, MKE‟nin (Makine Kimya Endüstrisi) burs verdiği söy-
lenmiĢti. Oraya gittiğimde de, o yıla iliĢkin tüm bursların dağıtıldığı bildirildi.  Yine 
de ilerde bir imkan bulurum belki diye, Fen Fakültesi‟nin kayıt bürosuna gittim, 
elime üniversite veznesine 40 lira kayıt harcı yatırmama iliĢkin bir belge verdiler. 
Lakin benim 40 liram yoktu. Kasım ayı baĢında aldığım burstan, o ayın sonunda 
fazla bir param kalmamıĢtı. Ankara‟da derdimi anlatacak, elimden tutacak, bana 
yardım edebilecek bir kimseyi de tanımıyordum.   

Bu olumsuzluklar, Kimya Mühendisliğine kaydolmamı engelledi. Ancak 
bu olay çok kötü bir talihsizlikten kaynaklanıyordu. ġöyleki, yedek olarak kayıt 
için çağrılanların ilk sırasındaydım. BaĢlangıçta asil olarak kazanan 60 kiĢiden 
biri Kimya Mühendisliğine baĢvurmamıĢ olsaydı, benim adım, Ekim ayındaki  ilk 
listenin son sırasında yer alacaktı veya not ortalamam 8,9 Fen/Pekiyi değil de, 
9,0 Fen/Pekiyi olsaydı yine ilk listede kazananlar arasında adım bulunabilecekti. 
O sırada burs da bulabilirdim. Üstelik o yıl, Edebiyat/Pekiyi olanlar bile, konten-
jan dolmadığından, yedek listelerle Kimya Mühendisliğine girme fırsatını  yaka-
ladı. Çok uzun süre bunlar aklıma geldikçe hep  hayıflandım;  ama ne çare…? 

▬ Ziraat Fakültesi’ne daha sonra nasıl ısındınız, sorunlar oldu mu? 

▬ Zaman içinde Ziraat Fakültesi‟ne alıĢtım; fakültenin yanındaki yurtta birlikte 
kaldığım arkadaĢlarım oldu. Aramızda, kimileriyle  halen de devam eden dost-
luklar kuruldu. Fakülte‟nin Ziraat Teknolojisi bölümünde okuyordum. Çok ileriki 
yıllarda o bölümden mezun olanlara “Gıda Mühendisi” denildi veya kimi üniversi-
telerde de “Gıda Mühendisliği Bölümü” açıldı.  

Ziraat Fakültesi‟nde öğrenim zor değildi. Sınıf geçme değil, ders geçme 
kuralı vardı. Ġlk sınıflarda baĢarılı olunamayan derslerin sınavlarına, daha sonra-
ki yıllarda ve en önemlisi, baĢarılı  olana kadar girilebiliyordu. Ben her sene, tüm 
derslerden sınavlarımı baĢarıyla verip, bir üst sınıfa takıntısız geçtim. Yaz mev-
siminde de tarımsal kurumlarda staj yapma zorunluluğu vardı.  

● ULUS GAZETESĠ’NDE DÜZELTMENLĠK 

Ziraat Fakültesi‟nde okurken Safranbolu‟daki ailemle de ilgilenmek zo-
runluluğundaydım. Çünkü ben lise 2.sınıftayken, ġubat/1953‟te babama nüzül 
inmiĢ sol tarafı felç olmuĢtu; birkaç ay sonra ayağa kalkıp, aksayarak yürüse de,  
sol eli ve kolu hep hareketsiz kaldı. Bu yüzden, o dönemde dört yıl olan  lisenin, 
3 ve 4. sınıflarında, Zonguldak öğrenci yurdunda  parasız yatılı olarak kalmıĢtım. 
Babam bu haliyle de kahvecilik yapmaya devam ediyordu. Ancak ileriki yıllarda 
çalıĢması çok zorlaĢtı. Ya fakülteyi bırakmam ya da bir iĢ bulmam gerekiyordu. 

Ziraat Fakültesi‟nde sınıf arkadaĢım, Fethiyeli rahmetli Ġsmet TAYġĠ, beni  
Rodos kökenli olması nedeniyle tanıdığı olan, ULUS Gazetesi Genel Yayın Yö-
netmeni Hatay Milletvekili merhum Ġhsan ADA‟ya götürdü. Milletvekili benimle 
ilgilendi; birkaç gün sonra telgrafla beni Ulus Gazetesi‟nde çalıĢmaya davet etti. 
Böylece 1958-1959 yıllarında geceleri CHP‟nin yayın organı ULUS Gazetesinde 
musahhih (düzeltmen) olarak çalıĢmaya baĢladım.  

Demokrat Parti iktidara geldiği 1950‟li yılların baĢında, çıkarılan bir ya-
sayla, CHP‟nin tüm malları ve Ulus Gazetesi‟nin matbaası Hazine‟ye devredildiği 
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için, gazete, Rüzgarlı Sokak‟ta, gecekondu görünümlü bir binadaki, Ankara Telg-
raf Gazetesi‟nin matbaasında basılıyordu; ben de bu binada çalıĢıyordum. 
Ulus‟un yönetimi ve yazı iĢleri, aynı sokaktaki OVE Han‟daydı. 

AkĢam 20.00  sıralarında iĢe baĢlıyor, matbaada elle ya da “Linotip” de-
nen makinelerde, kurĢun harfle satır halinde  dizilen ve “prova” denen kağıtlara 
basılan her türlü yazı, haber, ilan ve makaleleri, asıllarıyla karĢılaĢtırarak, 
BaĢmusahhih Latif PAMĠR‟in gözetiminde yanlıĢları iĢaretliyor, dilbilgisi ve yazım 
kurallarına uygunluğunu  kontrol ediyordum. Bu görevim gece yarısı sona ererdi. 
TBMM‟nde gece oturumu yapılır ve tartıĢmalar uzarsa iĢimin sabaha karĢı da 
bittiği olurdu. Ancak, bir gece çalıĢılır; ertesi gece iĢe gelinmezdi. Musahhihler 
(düzeltmenler) arasında birer gece ara ile nöbetleĢe çalıĢma kuralı vardı. 

Aylığım, bursumdan daha fazlaydı; ikinci yıl daha da arttı. Zaten öğrenci-
lere verilen 125 liralık burs da ilerleyen yıllarda yetmez olmuĢtu. Ulus‟tan aldığım 
aylığın az bir kısmını kendime ayırıyor, kalanını babama gönderiyordum.  

Demokrat Partinin iktidarda olduğu dönemdi, antidemokratik uygulamalar 
yoğunluk kazanıyordu. Bu yüzden CHP‟nin yayın organı, muhalefetin sesi  
ULUS gazetesi zaman zaman kapatılıyor; ancak tüm gazete personeli  gibi, ben 
de çalıĢmadan  aylığımızı almaya devam ediyorduk. Bu olanağı tüm çalıĢanlara, 
gazetenin CHP adına sahibi olarak görünen, CHP Genel Sekreteri merhum Ka-
sım GÜLEK‟in sağladığı söylenirdi.  

1958 yılı yaz tatilinde de, hemĢehrimiz Muhsin GANĠOĞLU‟nun görevli 
olduğu  Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünde kendisine iĢ verilen Fakülte arkada-
Ģım ve hemĢehrim rahmetli Ġbrahim GÜMÜġSUYU ayrılınca, onun çalıĢtığı  ser-
viste beni iĢe aldılar. ĠĢçi statüsünde  gündelikle evrak memurluğu yaptım. Böy-
lece üç ay boyunca burs, Ulus gazetesi ve Karayolları olarak üç yerden gelirim 
olduğu için hem ben, hem Safranbolu‟dakiler hepimiz daha çok rahat ettik. 

● ZĠRAAT YÜKSEK MÜHENDĠSĠ  KIZILTAN ULUKAVAK 

  Karayolları‟nda çalıĢtığım için, 1954 yazında yapamadığım stajımı, 1955 
yazında Adapazarı ġeker Fabrikası‟nda tamamlayarak, Ekim/1959‟da Ziraat 
Fakültesi‟nden “Pekiyi” dereceyle mezun oldum. DSĠ Ankara V.Bölge Müdürlü-
ğü‟nde, mühendislere özgü 10195 sayılı Kararnameye göre, yevmiye ile  iĢe 
baĢladım. Elime geçen para, artık ben ve ailem için yeterliydi. Ancak, ne yazık ki 
iĢe baĢladıktan iki ay sonra, 01 Ocak 1960‟da annemi kaybettim. 

DSĠ‟den yedek subaylığımı yapmak üzere ayrıldım. 27 Mayıs 1960‟da 
Demokrat Parti iktidardan uzaklaĢtırıldıktan bir ay sonra askere gittim. 
Yedeksubay öğrenciliğim Zırhlı Birlikler Okulu‟nda geçti.  Kıta hizmetimi  1961 
yılında, Hasankale (Pasinler) ve Erzurum‟da yaptım. Askerliğim sırasında bu kez 
01.08.1961‟de babamı kaybettim. Aralık/1961 ayı sonunda terhis oldum. Mecbu-
ri hizmet yükümlüsü olduğum Tarım Bakanlığı, asli maaĢlı  memur kadrosunda, 
çok düĢük ücretle,  Bursa Konservecilik AraĢtırma Enstitüsü‟nde  görev verdi.  

  Buna karĢılık bir rastlantı sonucu, hemĢehrimiz Mehmet TÜRKER‟in, hep 
Ģükran borçlu kaldığım yardımıyla, Ocak/1962‟de, yine 10195 sayılı Kararname-
ye göre,  yevmiyeli mühendis kadrosunda, yüksek ücretle  Toprak ve Ġskan Ge-
nel Müdürlüğü‟nde görev alma olanağı buldum. Lakin kısa bir süre sonra Tarım 
Bakanlığı, Ziraat Fakültesi‟nde verilen burstan 8.132 lira borçlu olduğumu, Ba-
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kanlıkta görev almazsam bu parayı taksitlerle ödememi bildirdi. Her ay Mali-
ye‟ye, 300 lira yatırarak borcu ödeme-
yi kabullendim. 

  Köylerin ekonomik ve tarımsal 
envanterlerini çıkarma görevi verilen 
Toprak ve Ġskan Genel Müdürlüğü, 
beni  1962 yılı yazında, geçici görevle 
Erzurum‟a gönderdi. Orada, gazete 
ilanlarından, MüfettiĢ Yardımcısı  ola-
rak atamak üzere, Tarım Bakanlığı‟nın 
sınav açtığını öğrendim. BaĢvurumu 
yaptım; 03 Aralık 1962 günü yapılan 
sınavda, sınava giren Ziraat Yüksek 
Mühendisleri arasında sadece beni 
baĢarılı buldular; 31 Aralık 1962 günü 
yeni görevime baĢladım. 

  Böylece Tarım Bakanlığı‟nda 
görev almakla,  öğrenciliğimde aldığım 
burs karĢılığı her ay ödemeye baĢla-
dığım 300 liradan  kurtuldum. MüfettiĢ-
ler, aylıklarının dıĢında, sürekli olarak 
her gün için, ayrıca yolluk da aldıkla-
rından, gelir durumum çok artmıĢ oldu. 

● ĠKĠNCĠ  KEZ YÜKSEK ÖĞRENĠM; NĠÇĠN HUKUK FAKÜLTESĠ? 

▬ Ziraat’ten sonra Hukuk Fakültesi’nde okumaya neden gerek gördünüz? 

▬ Doğru bir soru; yaĢamım boyu sıkça karĢılaĢtığım bir soru, Bunda, Lise Fen 
ġubesinden mezun olmama karĢın, Ziraat Fakültesi‟ndeki öğrenciliğim sırasın-
da, sosyal ve siyasal olaylara olan ilgimin artması önemli bir etken oldu.  

  Hukuk eğitimi görme istemimde, 1950‟li yılların ikinci yarısında Demokrat 
Parti‟nin, halk oyuyla geldiği iktidardan, halk oyuyla gitmesini önlemeye yönelik, 
demokrasi dıĢı tutum ve davranıĢlarının ülkede ve özellikle yüksek öğrenim 
gençliğinde ve dolayısıyla bende yarattığı tepkilerin önemli bir payı vardır. Üste-
lik muhalefetin sesi ULUS Gazetesi‟nde çalıĢıyordum; olayları yakından izlemek 
olanağına sahiptim. Bu nedenlerle sosyal olaylar, daha fazla ilgi alanıma girdi. 

 Daha sonra Tarım Bakanlığı‟na MüfettiĢ Yardımcısı olmuĢtum. SoruĢ-
turmalar sonucu hazırlanan raporlarda doğru ve tutarlı görüĢ ve önerilerde bulu-
nabilmek için, hukuksal bilgilerle donanımlı olmanın yararlı olacağını anlamıĢtım.  

  Bu arada, Hukuk Fakültesi‟ni  bitirirsem, Ziraat Mühendisi olarak görev 
alma olanağı bulunmayan çok sevdiğim Safranbolu‟da,  avukat olarak çalıĢmam 
ve daha sonraki yaĢamımı orada sürdürmem mümkün olabilirdi. 

Bu düĢüncelerle Hukuk öğrenimi görmeye karar verdim. 1960‟lı yılların 
baĢında Üniversite‟ye giriĢte artık sınav dönemi baĢlamıĢtı. Henüz YÖK yoktu. 
Her üniversite ayrı bir sınav yapıyordu. Ankara Üniversitesi‟nin sınavına girdim; 
baĢvuru belgesinin seçilen fakülteler sütununda, sadece Hukuk Fakültesi‟ni iĢa-
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retledim. Liseyi bitirdikten yıllar sonra, lise derslerinden girdiğim sınav sonucu 
Ankara Hukuk Fakültesi‟ni 70 ile 80 arasındaki bir sırada; yanılmıyorsam 78 inci 
olarak kazandım. Hemen kaydımı yaptırdım. 401 No.lu Hukuk Fakültesi öğren-
cisi olmuĢtum. Ġlginçtir, Kalealtı Ġlkokulu ve Safranbolu Ortaokulu‟ndaki numaram 
da buna yakındı; 41 idi. ġimdi 4 ile 1 arasına sıfır girmiĢti.  

  Tarım Bakanlığı‟nda memurdum; müfettiĢtim. Hukuk Fakültesi‟nde her 
gün derslere girme olanağım yoktu. Kitaplarımı alıyor; evde ya da teftiĢ veya 
soruĢturma  için gittiğim yerlerde, geceleri ders çalıĢıyordum. “Ekstern” adı veri-
len, fakülteye dıĢarıdan devam eden bir öğ-
renci konumundaydım. 

 Hukuk Fakültesini severek okudum, 
her dersin sınavında baĢarılı oldum. Daha 
önce ilk ve orta öğrenimlerini takıntısız sür-
dürmüĢ olan sınıf arkadaĢlarımdan 7 yaĢ bü-
yüktüm. Sanıyorum, toplumsal olaylarla ve 
yasalarla daha yoğun iliĢkim olduğu için, ders 
konularını,  daha kolay kavrayabiliyordum.  

  1967 yılı Haziranında Hukuk Fakülte-
si‟nden mezun oldum. Kasım/1967 baĢında 
düzenlenen diploma törenine, teftiĢ göreviyle 
Ankara dıĢında olduğum için katılamadım. Bu 
yüzden, fakülteyi derece ile bitirmeme karĢın, 
ne yazık ki, diplomamı bu töreni onurlandırmıĢ 
olan Ġkinci CumhurbaĢkanımız, rahmetli Ġsmet 
ĠNÖNÜ‟nün elinden alma fırsatını kaçırdım. Bu 
talihsizliğe, hala daha hayıflanırım. 

      Diplomamda fakülteyi “Pekiyi” derece 
ile bitirdiğim ve diploma numaramın (1) olduğu yazılıydı. Çok sonraları YÖK‟ün 
(Yüksek Öğretim Kurulu) bir toplantısında, üniversiteye dıĢarıdan devam etme-
nin doğru olup olmadığı tartıĢılırken, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. 
Dr. Turgut AKINTÜRK‟ün, “ben ekstern (devam zorunluluğu olmayan) öğrenime 

karĢıyım ama bizim fakültenin en baĢarılı öğrencisi de bir ekstern olan Kızıltan 
ULUKAVAK’tır” dediğini, ÖSYM BaĢkanlığı yapmıĢ olan Sayın Fethi TOKER‟den 
uzun yıllar sonra duydum. 

   Fethi Ağabey, “bu konuĢmayı yapan profesör, o sırada  senin de, benim 
de Safranbolulu olduğumuzu bilmiyordu” diye de söylemiĢti. 

   Hukuk Fakültesi‟nin, 4 sınıfında toplam 33 ders okuduğumu, kimi yazılı, 
kimi sözlü, girdiğim 33 sınavın ikisinden 7, beĢinden 8; diğerlerinden 9 veya 10 
numara aldığımı gösteren belgeler arĢivimdedir. 

        Hukuk Fakültesi‟ni bitirmeden önce, Tarım Bakanlığı TeftiĢ Kurulu‟nda üç 
yılımı doldurmuĢ ve 1966 yılı baĢında girdiğim, MüfettiĢ Yardımcılığı  yeterlik 
sınavını baĢarmıĢ, CumhurbaĢkanı Cemal GÜRSEL, BaĢbakan Süleyman DE-
MĠREL, Tarım Bakanı Bahri DAĞDAġ imzalı, Tarım Bakanlığı MüfettiĢliği‟ne  
atanmama iliĢkin 29 Ocak 1966 tarihli, “3’lü  Kararname”, 08.02.1966 tarihinde 
Resmi Gazete‟de yayınlanmıĢtı.  
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▬ YaĢamınız boyunca Ziraat Fakültesi mi Hukuk Fakültesi mi mezunu ol-
manız öne çıktı; hangisini bitirmiĢ olmaktan daha çok yarar gördünüz? 

▬ Bu da çok güzel bir soru. Önce Ģu gerçeği özellikle dile getirmek isterim. Zi-
raat Fakültesi mezunu olmam, özel yaĢantımda baĢlı baĢına etmen oldu. Ziraat 
Yüksek Mühendisi sıfatım, bugünkü mutlu aile düzenimin temelini oluĢturur. 

 Benim gibi, Tarım Bakanlığı MüfettiĢi Yardımcısı, Ziraat Yük. Mühendisi 
arkadaĢım Ülkü ÖZ, beni baldızı Sungur‟la tanıĢtırdı. Birbirimizi beğendik; 27 
ġubat 1966‟da niĢanımız yapıldı, 14 Eylül 1966‟da nikahımız kıyıldı.  

  Mutlu bir yuva kurduk. Çok güzel, çok cici kızlara sahip oldum. Önceleri, 
her erkek gibi, oğlum yok diye hayıflansam da kızlarım, baĢarılarıyla hep göğ-
sümü kabarttılar. Çok uzun yıllardır, oğlumun olmamasını hiç önemsemiyorum. 

 Büyük kızım Tansu, Safranbolu‟da Bağlar Ġlkokulu‟nu bitirdikten sonra, 
Galatasaray Lisesi sınavını kazandı, sonra Tevfik Fikret Lisesi ve Ankara Fen 
Lisesi‟nde okudu. Ankara Tıp Fakültesi‟nden mezun oldu. Küçük kızım Gülsu, 
Ankara‟da mahallemizdeki Ahmet Vefik PaĢa Ġlkokulu‟ndan sonra, Ankara Ata-
türk Anadolu Lisesi‟ni kazandı. Gazi Üniversitesi‟nden mimar olarak mezun oldu. 

 Eğer ben Ziraat Mühendisi olmasaydım,  Ziraat Mühendisi  meslektaĢım 
Sayın Ülkü ÖZ‟le de arkadaĢ olamayacağım için, değindiğim bu özel  kazanım-
larım da olamayacaktı. Ayrıca, Belediye BaĢkanlığı görevim son bulunca, Anka-
ra‟da BaĢbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu‟nun kuralları gereği, 10 yılını dol-
durmuĢ mühendis olduğum için, bu Kurul‟un teknik denetçi kadrosuna atanabil-
dim. Ziraat Fakültesi diploması, bu atama iĢleminde çok iĢime yaradı. 

 Hukuk Fakültesi diplomamın ise, yaĢamımın hemen her döneminde, çok 
değerli katkılarını gördüm. Her Ģeyden önce avukat olarak, çok sevdiğim Saf-
ranbolu‟da çalıĢma olanağını, Hukuk diplomama borçluyum. Belediye BaĢkanlı-
ğım sırasında hukuksal  bilgi ve birikime sahip olmam, doğru kararlar almamı ve 
uygulamamı sağladı. BaĢbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu‟nda da Denetçi, 
Hukuk DanıĢmanı, Kurul Üyesi ve BaĢkanı olarak bana büyük yararları oldu. 
Aslında, sosyal bir bilim dalı olan hukuk bilgisinin, sosyal yaĢamın hemen her 
anında ve hemen her konuda, herkes için gerekli olduğu yadsınamaz. 

 ▬ Hukuk Fakültesi’nden sonra nasıl avukat oldunuz ve Safranbolu’da 
avukatlığa ne zaman baĢladınız? 

▬ Hukuk Fakültesi‟nden mezun olduğum 1967 yılından itibaren, yeni bir avukat-
lık kanunu hazırlanmakta olduğu ve 2 yıl süreli bir stajdan sonra sınavla avukat 
olunabileceği söyleniyordu. Oysa eski yasada, staj süresi, yarısı bir avukatın 
yanında, diğer yarısı da savcılık ve mahkemelerde olmak üzere bir yıldı.  

Bu durumda, yeni yasal düzenlemenin öngöreceği iki yıl staj ve sınav zo-
runluluğundan ayrık tutulmak gerekiyordu. Bu amaçla staj yapmamıĢ Hukuk 
Fakültesi mezunlarının hemen hepsi, staj için Baro‟lara baĢvurmaya baĢladılar. 
Ben de aynı konumdaydım. Fakat memurdum; bir memurun avukatlık yapması-
na da, memurken staj görmesine de yasal engel vardı. Memur statüsünde olan-
lardan sadece öğretmenler, bu kuraldan ayrık tutulmuĢlardı. 

 Tarım Bakanlığı‟na bağlı Ankara Yeni Mahalle yolundaki Ev Ekonomisi 
Okulu‟nda kültür dersleri öğretmenliği kadrosuna atandım ve 11.11.1968 tarihin-
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de hem öğretmenliğe ve hem de avukatlık stajına baĢladım. Stajımı yapmaktay-
ken 1136 sayılı yeni Avukatlık yasası, 19.03.1969 günü TBMM‟de kabul edildi ve 
07.04.1969 tarihli Resmi Gazete‟de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Stajım da 
11.11.1969‟da sona erdi; tekrar Tarım Bakanlığı‟na MüfettiĢlik görevine döndüm. 

● MEMURLUKTAN ĠSTĠFA;  SAFRANBOLU’DA AVUKATLIK 

 Ancak, benim için artık MüfettiĢlik görevi sıkıntılı olmaya da baĢlamıĢtı. 
1968‟te kızım Tansu doğmuĢtu; onu çok seviyor, özlüyordum. TeftiĢ ve soruĢ-
turmalar için sık sık ve uzun süreli, Ankara dıĢına çıkarak evden uzak kalmak, 
bir takım sorunlar yaratıyordu. Bu nedenlerle 1970 yılı baĢından itibaren, memu-
riyetten istifa edip, avukatlık yapmayı iyiden iyiye düĢünmeye baĢladım. 

   Nihayet, 24.07.1970 tarihinden geçerli olmak üzere istifa ettim; Safran-
bolu‟ya gelerek avukatlığa baĢladım. Özel yaĢamımız da değiĢti. Annesi, baba-
sı, tüm yakınları Ankara‟da bulunduğu için, ilk günler zor olsa da, eĢim de kısa 
sürede Safranbolu‟ya alıĢtı; çok sevdi. Benden de ileri bir Safranbolulu oldu. 
Artık Zonguldak Barosu‟nun 264 Sicil No.lu avukatıydım. 

1970 yılı ortalarında baĢladığım avukatlık hizmetimi fazla sürdüremedim. 
Ġstemesem de, kendimi politikanın içinde buldum. 1974‟de baĢladığım CHP‟li 
Belediye BaĢkanlığı görevim, Türkiye‟deki  tüm Belediye BaĢkanları gibi, 1980 
yılında son buldu. Safranbolu‟dan da ayrılmak zorunda kaldım. 

▬ 1970’li yıllardaki politik etkinliklerinizi ve Belediye BaĢkanı olarak çalıĢ-
malarınızı, önceki söyleĢilerimizde bölüm bölüm anlattınız. 1980’de Saf-
ranbolu’dan ayrıldıktan sonraki yaĢantınıza da değinir misiniz?  

▬ Bu sorunuzu  ana baĢlıklarıyla Ģöyle yanıtlayabilirim. 12 Eylül 1980 tarihinde 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetime el koymasıyla Belediye BaĢkanlığım son 
bulunca, Ankara‟da BaĢbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu‟nda görev aldım. 

 Kuruldaki görevim sırasında, her siyasal görüĢten hükümetler gelip geç-
ti; çok sayıda bakan değiĢti. Hiçbir sorunla karĢılaĢmadım. Kurul‟a, saygın ve 
seçkin bir devlet adamı olan rahmetli Halit SALTIK‟ın BaĢkanlığı döneminde 
intisap ettim. Yüksek Denetleme Kurulu‟nda, beĢ Kurul BaĢkanının ve Denetim 
Grubu BaĢkanı dört Kurul Üyesinin maiyetinde görev yaptım. Onlarla ve tüm 
denetim personeliyle yakın iliĢkilerim oldu. Kendilerinden sıcak ve yoğun ilgi 
gördüm;  bir çok yararlar ve değerli katkılar elde ettim. Yüksek Denetleme Kuru-
lu benim için, kamu yönetimini yakından tanıma, Türkiye gerçeklerini ayrıntıla-
rıyla öğrenme olanağı veren, kendine özgü bir eğitim kurumu gibiydi. 

 BaĢlangıçta, emeklilik için gerekli 25 yıllık hizmet süresini doldurup Saf-
ranbolu‟ya dönmeyi düĢünüyordum. Bu düĢüncem gerçekleĢmedi. 25 yılım da, 
30 yılım da, 40 yılım da doldu. Nihayet Yüksek Denetleme Kurulu‟nda 22 yıl 
çalıĢıp, toplam 44 yıla yaklaĢan kamu hizmetim sonrasında emekli oldum. 

 Kurul‟da, BaĢdenetçilik ve Hukuk DanıĢmanlığı yaparken,  üst görevlere 
gelmekte çok geciksem de, önemli değildi; hep huzur içersindeydim. 12‟ye çey-
rek kala Kurul üyesi, 12‟ye 5 kala  Kurul BaĢkanı oldum. Fakat hep üst görevle-
re aday gösteriliyordum. Ancak siyasal ortam ve özellikle koalisyon hükümetleri 
dönemi çok farklıydı. Üst görevler için, Sayın Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK‟ün, 
bizim Kurul‟la ilgili Devlet Bakan olmasını beklemem gerektiğini, daha sonraki 
yıllarda anlayacaktım. 
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  Yüksek Denetleme Kurulu‟nda  1985-1995 yılları arası 10 yılı aĢkın, en 
uzun süre BaĢkanlık yapan ve beni Kurul Hukuk DanıĢmanı olarak görevlen-
dirmiĢ bulunan Değerli BaĢkanım merhum ġükrü AKGÜNGÖR‟ün, her Bakan 
değiĢiminde,  “yeni Bakan’a boĢ bulunan Kurul üyeliği için seni önerdim; ancak, 
CHP’den 1980 öncesinde Belediye BaĢkanlığı yaptığını da söylemek durumun-
daydım” demesini unutamam.  

  BaĢkanımın bu yaklaĢımı beni mutlu eden, sevindirici bir olaydı. Bakan-
lar DYP‟li veya ANAP‟lı da olsa, CHP‟den  Belediye BaĢkanlığı yaptığım da 
saklanmamalıydı. Saklanması çok yanlıĢ olurdu. Çünkü benim için, Safranbo-
lu‟nun CHP‟li eski Belediye BaĢkanı sıfatını taĢımak ya da sadece CHP‟li ol-
mak, utanacağım değil, hep onur duyduğum bir nitelikti. 

  Bu sıfatımı her yerde açıklamaktan da kaçınmadım. Yüksek Denetleme 
Kurulu‟nun bağlı olduğu bir Devlet Bakanı‟na, isteğim dıĢında, bir ara Hukuk 
DanıĢmanı olarak görevlendirilmiĢtim. Bir görüĢmemizde gerektiği için “baĢka-
sından duyar da, beni saklıyor sanabilirsiniz; bilmenizi isterim ki, ben 1980 ön-
cesi iki dönem CHP’den Safranbolu’da Belediye BaĢkanlığı yaptım” dedim. 

   Ġleri düzeyde sağa yönelik tutum ve anlayıĢlarıyla bilinen Bakan‟dan, 
beklemediğim biçimde, “bir kimse komünist de olabilir, yeter ki vatan ve millete 
hayırlı hizmet etsin” yanıtını aldım. Bakanlığı sona erene kadar da, hiç isteme-
diğim halde,  beni danıĢman olarak yanından ayırmadı. 

 

 
Halit SALTIK                                                       ġükrü AKGÜNGÖR 

Yüksek Denetleme Kurulu’nun iki saygın BaĢkanı 
 
  Süleyman DEMĠREL ve Turgut ÖZAL Hükümetleri dönemlerinde çok üst 
görevlerde bulunmuĢ olan ve Yüksek Denetleme Kurulu‟na, kuruluĢundan 50 
yılı aĢkın bir süre sonra hizmet binası kazandırmak gibi çok değerli hizmetleri 
bulunan BaĢkanım merhum ġükrü AKGÜNGÖR,  15 Kasım 1995 tarihinde, yaĢ 
haddinden  emekli olduktan sonra da bana olan ilgisini devam ettirdi.  

  Yeni kurulan bir Hükümette, Yüksek Denetleme Kurulu‟nun bağlı olduğu 
DYP‟li Devlet Bakanı‟nın danıĢmanlığını yapan yakın arkadaĢına, Mart/1996‟da,  
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benden ve Kurul üyeliğine atanmam gereğinden bahisle “Fakülte’yi bitireli 43 
yılı aĢkın zaman oldu; bunun 41 yılını kamuda geçirdim. Bu süre içinde onun 
gibi çalıĢkan, dürüst, güvenilir bir kimse görmedim. Her Ģeyiyle fevkaladedir, her 
Ģeye layıktır” dediğini bana anlatması da, beni çok gururlandırmıĢ ve bu sözle-
rini o zaman defterime not etmiĢtim. 

 Bir insanın kendinden bahsetmesinin yakıĢık almadığını ve hiç hoĢ kar-
Ģılanmadığını bilenlerdenim. Bu kurala, ilke olarak hep uymaya çalıĢırım. An-
cak, baĢkalarından dinlediğim, bana iliĢkin değerlendirmeleri nakletmemin farklı 
olduğunu düĢünüyorum. Bu değerlendirmelere özel olarak yer vermem, Safran-
bolu Belediye BaĢkanlığı sonrasında, çok rahat ve olumlu koĢullar içersinde 
görev yaptığımı açıklamak amacına yöneliktir. Bir baĢka amacım da Ģudur: 

  Yasal süreyi tamamladıktan sonra,  emekliliğimi isteyip Safranbolu‟da 
yeniden avukatlığa dönmeye iliĢkin baĢlangıçtaki düĢüncemi gerçekleĢtirmek-
ten niçin vazgeçtiğimi de, böylece açıklamıĢ oluyorum. 

▬ Emeklilik yaĢantınızdan da kısaca ve özetle söz eder misiniz? 

▬ Emeklilik yaĢantımı 13 yıldır Safranbolu ve Ankara‟da geçiriyorum. Safranbo-
lu‟nun özelinde ve ülkemizin genelinde karĢılaĢılan sosyal ve siyasal olayları 
izlemeye çalıĢıyorum. Eylem ve söylem çağım çok gerilerde kaldığı için, çok 
güzel bir deyiĢle, “unumu eleyip, eleğimi astığım” için Ģimdi sadece gözlemle-
mek konumundayım. Sürekli seyirciyim diyebilirim. 

 Safranbolu‟yu da, Türkiye‟yi de çok seviyorum. Kamudaki görevlerim 
sırasında, ulusal ve toplumsal çıkarlarımızı, kiĢisel ve siyasal çıkarların hep 
önünde tuttum. Bunun aksi tutum ve davranıĢlar gördüğümde çok üzülüyorum. 

 Özellikle ATATÜRK ilke ve devrimlerine aykırı uygulamalardan çok ra-
hatsız oluyorum. ATATÜRK‟ün koyduğu ilke ve devrimler, iki hedefe yöneliktir. 
Ġlki ulusalcılık, ulus devlet; diğeri laikliği de içeren çağdaĢlaĢmadır. Her gün adım 
adım bu iki hedeften uzaklaĢılmakta olduğunu görmeye tahammül edemiyorum. 

 Bu ülkenin kurtarıcısı Ulu Önder‟in, ATATÜRK adıyla anılmamasının 
hüznünü yaĢıyorum.  Ġktidarın baĢı ile ana muhalefetin baĢında bulunan kiĢinin, 
ATATÜRK‟ten, Osmanlı paĢası olduğu zamanki gibi, “Mustafa Kemal” diye söz 
etmelerine, “TÜRK” sözcüğünü ağızlarına almamalarına katlanamıyorum. 
Takiyye yapmanın, olduğu gibi görünmemenin ya da göründüğü gibi olunmama-
nın, günümüzde  kural haline getirilmiĢ olmasından yakınıyorum. 

 Çocuklarımın ve torunlarımın, daha doğrusu onların kuĢağının, pozitif 
değer yargıları ile çağdaĢ düĢünce ve yaĢam koĢullarını içermeyen bir ortamda 
yaĢamak zorunda kalacak olmalarının kaygısı içinde bulunuyorum. 

 Aynı düĢünceleri paylaĢanlarla birlikte azınlıktayım; çaresizim. Ġçinde 
bulunduğum ruh halini,  ancak böyle açıklayabilirim. Türk olmanın onur ve guru-
runu duyarak yetiĢtirilmiĢ, ATATÜRK ilke ve devrimlerini gönülden özümsemiĢ 
bir Cumhuriyet kuĢağı bireyi olarak, böyle bir emeklilik yaĢantım olmasın; öm-
rümün sonbaharı, tasasız ve  hoĢça geçebilsin isterdim. Ama heyhat !... 

 


