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25. BÖLÜM 
 

İKİNCİ KEZ  BELEDİYE  BAŞKAN ADAYLIĞI 
 

 
 
  Milletvekilliği adaylığı için Belediye BaĢkanlığından 
Nisan/1977’de istifa ederken, milletvekili olamadığım takdirde yeni dönem için 
Belediye BaĢkanlığına tekrar aday olmayı baĢlangıçta düĢünmüyordum. CHP 
seçimi kazanıp iktidar olursa, kamu görevine dönebilir, konumuma uygun bir 
görev verilirse kabul edebilirdim.  
 
   05 Haziran 1977 seçimleri sonrasında bir iki haftayı, dinlenmek 
ve beklemekle geçirdim. Bülent ECEVĠT’in kurduğu azınlık hükümeti 
03.07.1977 tarihinde güven  oyu alamayınca aynı günün akĢamı, çok 
yağmurlu bir havada Zonguldak’a gittim; ertesi gün Baroya baĢvurup askıya 
alınmıĢ olan kaydımı yenileyerek, tekrar avukatlığa baĢladım. 
 
● KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 
  Kamu kurumlarında herhangi bir üst yönetici görevinden alınıp, 
danıĢman unvanıyla kızağa çekildiğinde, çalıĢtığı kurum dıĢında baĢka bir 
kuruluĢa gönderilir; hem kendisinin ve hem de yeni yöneticinin rahatsızlık 
duymaması olanağı sağlanır. Safranbolu’da avukatlığa baĢlamakla böyle bir 
olanaktan yoksun oluyordum; Belediye ile    sorunları olanlar bana geliyorlar, 
kendilerini haklı görüyorsam Belediye nezdinde yardımımı ve aracılığımı 
istiyorlar, yardım etmesem küsüyorlardı.   
 
   Yol gösterip yardım etmeğe kalksam, bu kez de Belediye 
BaĢkan Vekili Necati SAĞLAM’ın haklı olarak bana “sen hala kendini Belediye 
Başkanı mı sanıyorsun?” diyebileceğinden çekiniyordum. Böyle bir tepkiyle hiç 
karĢılaĢmamakla beraber,  Safranbolu sorunlarıyla ilgilenmeye devam 
etmemden rahatsızlık duyan çevreler   de yok değildi. 
 
  Örneğin, 3 üncü Safranbolu Mimari Değerleri ve Folkloru 
Haftası’nda, Prof.Dr. Doğan KUBAN’la televizyonda bir tartıĢma programına 
katılmam, Nurettin ERGÜL tarafından yayınlanan “ÖzgörüĢ” gazetesinin 
03.10.1977 tarihli 3 üncü sayısında, Sayın KUBAN’ın, o sırada Safranbolu’yu 
temsil eden Belediye BaĢkan Vekili Sayın SAĞLAM’la değil de, milletvekilliği 
adaylığı için görevinden istifa etmiĢ eski BaĢkan olarak benimle görüĢmesi 
“ince bir tezgah” olarak   yorumlanıyor, baĢka bir sütunda da, ”toplumcu bir 
Belediye Başkanı” örnekleri veren Necati SAĞLAM’ın, 6 Kasım’daki Belediye 
BaĢkan adaylığı ön seçimine katılacağı haberi yer alıyordu. 
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  Bu arada Safranbolu’nun Hacılarobası köyünden olup,  
Ankara’da PTT Genel Müdürlüğü’nün inĢaat iĢleriyle ilgili biriminde görevli 
1949 doğumlu genç bir mimar olan Ali ÖZKAN (1) da, Belediye BaĢkanlığına 
adaylığını koymak için Safranbolu’da temaslarda bulunuyordu. AP’nin 
Belediye BaĢkanı adayının da, bir önceki seçimlerde olduğu gibi Türker 
AYYILDIZ olacağı kesindi. Bu koĢullarda partili olsun, olmasın bir kısım 
çevreler benim tekrar   aday olmamı istiyor; CHP’nin ancak ben aday olursam 
seçimi kazanabileceğini söylüyorlardı. Bunların baĢında da CHP Ġlçe BaĢkanı 
Hikmet TURGUT geliyordu. 
 
● ZORUNLU BAŞKANLIK 
 
  GeliĢmeleri uzaktan gözlemekle yetindiğim bir sırada, Eflani’den 
dönerken arabamda birlikte olduğum, Parti BaĢkanım Sayın Hikmet Hoca, 
benim adaylığımı koymamın Ģart olduğunu, partinin   ve BaĢkan olarak 
kendisinin çok güç durumda bulunduğunu kimi olaylara değinerek anlatıyor, 
“ne olursun beni kurtar” diyordu. Kirkille’nin alt baĢında, YSE’nin bulunduğu 
TaĢharmanlar’a geldiğimizde, kendisine iki nedenle “olur, pekiyi” demek 
zorunluluğunu duydum.  
 
   Birincisi Safranbolu’da CHP’nin Belediye seçimini 
kaybetmesinden ve AP adayının Belediye BaĢkanı olmasından kaynaklanan 
olumsuzlukların sorumluluğunun bana fatura edileceğini biliyordum; ikincisi, 
daha önce horoz olduğum bir yerde,  CHP’li bile olsa bir baĢkasının, 
Belediyede benim yerimi almasından kaynaklanan, üç dört aydır yaĢadığım 
sıkıntılara ve hatta psikolojik rahatsızlıklara daha fazla katlanamazdım.  
 
   Belediye BaĢkanlığına ilk kez aday oluĢumu ve seçimi 
kazanmamı, daha önce ayrı bir bölümde “Zoraki Başkan” baĢlığı altında 
anlatmıĢtım; ikinci kez adaylığım ve seçimi kazanmam da, bu koĢullar ve 
zorunluluklar nedeniyle “Zorunlu Başkanlık” olarak adlandırılsa yanlıĢ olmazdı. 
 
   CHP örgütünde, yeniden aday olacağımı duyan kimi partililer 
tepki gösterdi. Bunlar azınlıkta olsalar da, ön plana çıkan ve etkinlikleri bilinen 
kiĢilerdi. Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun Safranbolu 
için aldığı koruma kararlarını eleĢtiriyorlar, bu konuda kimi AP’lilerle aynı 
noktada birleĢiyorlar; ayrıca CHP’li olarak, benim yönetimimdeki   Belediye’de 
etken olamamaktan yakınıyorlardı.  
 
   Ġçlerinde Parti Ġlçe BaĢkanlığı, Belediye Meclis üyeliği yapmıĢ; 
parti delegesi olmuĢ kiĢiler vardı; hatta önceleri birbirine karĢıt olanlar, Ģimdi 

                                                      
  (

1
) CHP aday adayı Ali Özkan, ileriki yıllarda PTT Gn. Md.’de Daire 

BaĢkanlığı, elektrikle ilgili bir KĠT’te Gn.Md. Yardımcılığı ve Petrol ĠĢleri Genel Müdürlüğü 
görevlerinde bulunmuĢ; Karabük Milletvekilliği için ANAP’tan aday da olmuĢtur. 
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yandaĢ da olmuĢtu. ÇeĢitli yerlerde ve bu arada ileriki yıllarda Belediye 
BaĢkanlığı da yapacak bir eski partilinin evinde toplanıyorlar, ön seçimde, 
bana karĢı uygulayacakları yöntemi belirlemeye çalıĢıyorlardı.  
 
● BELEDİYE   BAŞKANLIĞI  ÖNSEÇİMİ 
 
  Parti içi muhaliflerim, en sonunda Safranbolu Belediye 
BaĢkanlığı seçimini AP adayının, kendilerinin de yardımıyla kazanmasının 
daha uygun olacağı noktasında birleĢtiklerinden, ön seçim için aralarından bir 
aday adayı belirlemek yerine, Ali ÖZKAN’ı Belediye BaĢkanlığı ön seçiminde 
desteklemekte karar kıldılar.  
 
   Ali ÖZKAN, CHP örgütünde aktif görevlerde bulunmamasına, 
Safranbolu’yu yeterince tanımamasına ve Safranbolulularca da 
tanınmamasına karĢın, Belediye BaĢkanlığı için kendisini hazır görmesini, 
“günümüzde asansör var, niçin merdivenleri tek tek çıkmak için uğraşayım” 
diyerek açıklıyordu. Hakkında, aday adaylığına baĢvurup partili niteliği 
kazanarak, olası bir CHP iktidarında, bir üst görev almayı düĢündüğüne iliĢkin 
söylentiler de  vardı.  
 
  Bu durumda ,Ali ÖZKAN’la ikimiz arasında gerçekleĢecek, 
Belediye BaĢkan adayının belirleneceği ön seçimde, parti yetkililerinden ve 
mahalle temsilcilerinden 106 delege oy kullanacaktı. Bunların, 
Ağustos/1976’da yapılan CHP Ġlce Kongresi için, o kongrede seçimi kaybeden 
Parti BaĢkanımız ve ekibince belirlenmiĢ olsalar da, bana destek olacaklarına 
inanıyordum. Nitekim yanılmamıĢtım. 
 

 
Safranbolu’da ĠLKSES Gazetesi, yerel seçimlerde adaylıkları kesinleĢenleri duyuruyor   

(08.11.1977) 
 

   06 Kasım 1977 günü yapılan ön seçime 102 delege katılmıĢ,    
2 oy boĢ çıkmıĢ; Ali ÖZKAN 26 oy alırken, bana 74 oy verilmiĢ ve Belediye 
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BaĢkan adayı olmuĢtum. Ancak, 10 ve nihayet en fazla 15 delegenin oyunu 
alamayacağımı sanırken, rakibim Ali ÖZKAN gibi, Safranbolu’yu ve sorunlarını  
benim kadar tanıması olasılığı bulunmayan, Safranboluluların da kendisini hiç 
tanımadıkları bir aday adayına oy vererek, onun CHP adayı olarak, seçmen  
karĢısına çıkmasını isteyenlerin sayısının 26 olması düĢündürücüydü. 

 
  Aynı gün, Belediye Meclis üyeliği adaylarını 
belirlemek için de ön seçim yapıldı. Bir önceki 
dönem Belediye Meclis üyesi olanlardan, içlerinde 
Encümende görev alanların ve Belediye BaĢkan 
Vekilliği yapan Necati SAĞLAM’ın da bulunduğu  
büyük bir bölümü, bu kez adaylık için 
baĢvurmamıĢlardı. Bunların kimisi  bana karĢıydı, 
diğerleri niçin aday olmadı hiç anlayamadım.   
 
  Ancak ben de, birlikte uyum içersinde 

çalıĢabileceğim arkadaĢlardan oluĢan bir Belediye Meclisi oluĢmasını 
istiyordum. Bu amaçla, Parti BaĢkanım Hikmet TURGUT, partimin eski 
BaĢkanı Mustafa ULUÇINAR, kıdemli vefakar partili Kazım BASMACI ile okul 
arkadaĢlarım Yılmaz KAVUġTURUCU ile  Yücel NAKĠPOĞLU’nun listede ön 
sıralarda yer almaları için, delege arkadaĢlarıma ricalarım oldu ve beni 
kırmadılar. Ön sıralarda bulunan diğer adaylarla birlikte, çok sevip saydığım, 
22 adayın yer aldığı  CHP Belediye Meclis Üyeliği listesi oluĢturuldu. Adalet 
Partisi’nin belediye BaĢkan adayı, beklendiği gibi, bir önceki seçimdeki rakibim 
Türker AYYILDIZ’dı. 
 
● SEÇİM ÇALIŞMALARI 
 
   Seçimler 11 Aralık 1977 Pazar günü yapılacaktı; seçim 
çalıĢmaları için ön seçim sonrasında bir aylık bir  süre vardı. GeçmiĢ 4 yılın, 
hem kiĢisel olarak ve hem de CHP olarak hesabının da verileceği “CHP  
Seçim Bildirgesi”ni hazırladım.  
 
   Bildirge, “Hesap veriyoruz; görev istiyoruz”, “Yaptıklarımız, 
yapacaklarımızın boy aynasıdır” manĢetini taĢıyor, “Dört yılda neler oldu”, “İşte 
hesap; işte hizmet” baĢlıklı bölümlerde yapılanlar anlatılıyor, “Söylentiler ve 
gerçekler” bölümünde  asılsız iddialara yanıt veriliyor ve yeni dönem çalıĢma 
programı da, “Hedef: Tüm mahalle içlerinin imarı, kenar mahallelere yoğun 
hizmet” baĢlığı altında sunuluyordu. 
 
   “CHP’li belediye demek, Safranbolu’yu imar demek”, “CHP 
yönetiminde Belediye, Safranbolu baştan başa şantiye”, Kızıltan’a evet, 
devam etsin hizmet”, ”Kızıltan ULUKAVAK için evet, Safranbolu’muza yapılsın 
hizmet”, ”Arı gibi çalıştı imar oldu kent” sloganları belirlenmiĢti. 
 

Necati SAĞLAM 
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  AP’ adayının, eskiden birbirlerine karĢıt oldukları bilinen, eski 
Belediye BaĢkanlarından Ömer AN’la birlikte olması, hiç beklenemeyecek bir 
görünüm oluĢturuyor ve Sayın AN’ın bana olan sataĢmalarını, onun hizmet 
dönemine göndermeler yaparak karĢılamak zorunda kalıyordum.  
 
   “Safranbolu’nun hiçbir semtini Kızıltan bilmez, bilse bilse 
Akçasu’yu, Kayarlı’yı bilir” biçimindeki haksız sözlerini, gerçekleĢtirdiğim 
hizmetlere değinerek “sen 16 yıllık Belediye Başkanlığında Hastane altını, 
Gümüş köprüsünü, Beybağı’nı, Kazdağlıoğlu meydanını, Köyiçi’ni bilir 
miydin?” diye yanıtlamaya çalıĢıyor; o sırada yeni sakal bıraktığı için, “o ak 
sakalınla boş laf edip, dolu laf işitme, sen bir söylersin, ben bin söylerim,  her 
gece eline vermesinler mikrofon; artık git evinde otur, torunlarınla oyalan” 
demekten de, pek yakıĢık almasa da kendimi alamıyordum.     
 
  CHP ve AP dıĢındaki diğer partiler Belediye BaĢkanlığı için 
değil, sadece Belediye Meclis üyeliklerine aday göstermekle yetindiler. Yine 
beklendiği üzere, Safranbolu’nun tarihsel ve kültürel değerlerinin korunmasına 
yönelik karar ve uygulamalar tartıĢmaya açıldı;  
 
   AP Adayının seçim bildirgesinde; “Mülkiyet hakkı kutsaldır, 
kısıtlanamaz, Anıtlar Yüksek Kurulu kararını tanımayacağım”, “Kat adedi 
tahdidini kaldıracağım, hemşehrilerim ister apartman yapsın, ister gökdelen”, 
“Safranbolu harabeler şehri değil” denilerek, popülist yaklaĢımların yanı sıra, 
yasalarla da çeliĢen söylem ve vaatler yer alıyordu. 
 
  Bunlara karĢılık olarak ben de, Bağlar kesiminde azami parsel 
geniĢliğinin 1.000 M2 ile  sınırlı tutulmasının Bağlarımızın yeĢil karakterini 
korumaya yönelik olduğunu ve ÇarĢı kesimindeki evlere çivi çaktırılmadığı 
iddiasının doğru olmadığını belirtiyor; ÇarĢı mahallelerinde her türlü onarımın, 
çevredeki eski mimarlık dokusuna uygunluk koĢuluyla mümkün olduğunu, 
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ulusal kültürümüze ve mimarlık değerlerine baĢka türlü sahip çıkılamayacağını 
ve gerçek milliyetçiliğin bunu gerektirdiğini anlatmaya çalıĢıyordum.   
 
  Ayrıca Belediye hoparlöründe, kahvehanelerde ve evlerde 
yaptığım konuĢmalarda, belediye bütçesi yetersiz, geniĢ alana yayılmıĢ 
Ģehrimiz denilerek kandırılmıĢ halkımıza, Belediye ehil ellerde olduğunda, bu 
olumsuzlukların üstesinden gelinebileceğinin kanıtlandığını; halk için, halk ile 
beraber hizmetin, halk katkısının, kısaca halk-belediye birlikteliğin en güzel 
örneklerinin sergilendiğini dile getirerek, yol, meydan ve köprü yapımları baĢta 
olmak üzere imar düzenlemelerini; su, elektrik, otobüs ve mezarlık gibi tüm 
hizmet alanlarında  yapılanları sıralayarak, alın açıklığıyla hesap veriyordum. 
 
  Ancak bu kez, karĢıma aday olarak “odun” da konulsa seçimi 
alamayacağıma iliĢkin konuĢmaların; örneğin Karabük Adliyesi avukatlar 
odasında bile yapılabildiğini   duymaktan da tedirgindim.  
 
   Bu değerlendirmelerin, her akĢam parti lokaline gelen, GümüĢ 
semti çevresinden, CHP’li olduğu bilinen bir kiĢinin, seçim çalıĢmalarımıza 
iliĢkin öğrendiği bilgileri AP’lilere aktarmasının yanı sıra,  parti içinde bir 
grubun da, gizliden gizliye AP adayını desteklemekte olduklarının 
bilinmesinden kaynaklandığını daha sonra öğrenecektim.  
 
  Ayrıca,  oy verme günü minibüsüyle sabah erken Kurttepesi’ne 
gidip, oradaki seçmenleri sandık baĢına getirme görevi verilen bir Ģoförün, 
bana karĢıtlığını perde arkasından yürüten bir yakınının yönlendirmesiyle, bu 
görevi yerine getirmediğine; sorulduğunda da, sabah kalkamadım; öğleye 
kadar uyuya kalmıĢım diye açıklamaya çalıĢacağına da tanık olacaktım.  

 
 Buna karĢılık ÇarĢı esnafı bir önceki 
Belediye BaĢkanlığı seçiminde olduğu gibi beni 
destekliyordu. Yine önceki seçimde olduğu gibi 
CHP’li ya da değil,  Aybar TOKER gibi mahalle ve 
okul arkadaĢlarım benimle beraberdi. 
 
  Rakibim adayla 2-3 yaĢ farkımız olsa da aynı 
kuĢaktan sayılırdık. Bizim kuĢak Safranboluluların 
çok büyük bir bölümünün benim yanımda olmaları 
bana büyük güven veriyor; umutlarımı artırıyordu.  

 
● BÜLENT  ECEVİT SAFRANBOLU’DA 
 
  Yerel seçimler için CHP Genel BaĢkanı Bülent ECEVĠT’in, o 
yılın Kurban Bayramının 3 üncü günü olan 24 Kasım 1977 PerĢembe   
Safranbolu’ya geleceği, daha sonra Eflani ve Ulus’a uğrayarak seçim gezisine 
devam edeceği bildirildi. Sayın ECEVĠT’i Karabük-Ankara yolunda karĢıladık, 

Aybar TOKER 
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Karabük’e uğramaksızın, uzun bir araç konvoyunun eĢliğinde, doğru 
Safranbolu’ya gelindi.  
 
   ÇarĢı’da CHP Ġlçe binasının önünde, iki yıl önce açtığımız 
Kazdağlıoğlu meydanında, seçim otobüsünden halka hitap edecekti;  benim 
de kendileriyle birlikte otobüsün üstüne çıkmamı istedi. KonuĢmasında hangi 
konulara ağırlık vermesinin uygun olacağına iliĢkin sorusunu, “Safranbolu’daki 
kültürel değerlerin korunmasında Devlet katkısı sağlanacağını duyurmanızın 
yararlı olacağını takdirlerinize sunarım” diyerek yanıtladım.  
 

 
Bülent  ECEVĠT,  iki yıl önce açılan Kazdağlıoğlu meydanında seçim otobüsünden 

- CHP Belediye BaĢkan adayı da yanında - Safranbolululara sesleniyor (24.11.1977) 
 

   Eski toplantılar belleklerde ilginç anılar olarak kalmıĢ; 
Safranbolulular meydanı hınca hınç doldurmuĢtu.(2) Sayın ECEVĠT, !973 
milletvekili genel seçimleri için  Ağustos/1973’te ve 12 Ekim 1975 milletvekili 
ara seçimleri için de 07.10.1975 tarihinde Safranbolu’da konuĢma yapmıĢtı. 
Bu kez Kazdağlıoğlu Meydanında, o geliĢlerindekilerden çok daha fazla bir 
kalabalık toplanmıĢ bulunuyordu.  

 

                                                      
  (

2
) Bülent ECEVĠT, 1965 öncesinde ÇalıĢma Bakanı’yken Safranbolu’ya gelir, 

mikrofona çıkar, karĢısında hiç kimse yoktur, “burada usul böyledir, herkes dükkanında ve 
kahvelerde dinler” denilince, beraberindekiler binadan aĢağıya iner, böylece karĢısındaki birkaç 

kiĢiye hitap edebilmesi sağlanır. Bülent ECEVĠT’ten bu anısını dinleyenlerden, M.Sunullah 
ARISOY, Sayın ECEVĠT’in Ağustos/1973 ayında  Safranbolu toplantısındaki çoĢkulu kalabalığı 
gördükten sonra izlenimlerini, 06.08.1973 tarihli HALK gazetesinde, “Şaşırtan Safranbolu” 
baĢlığı altında kaleme alır. 
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● SAFRANBOLU, KARABÜK’E ÖRNEK GÖSTERİLİYOR 
 
  Bülent ECEVĠT’in daha sonra 09 Aralık 1977 günü Karabük’te 
yaptıkları toplantı da çok görkemliydi. Bu toplantının benim için bir baĢka 
önemi vardı. Sayın ECEVĠT konuĢmalarında, Karabük’te yıllardır CHP’ye, 
Belediye yönetiminde görev verilmediğine değinerek, CHP’li BaĢkanlar 
yönetimindeki Belediyelerin baĢarılarını görmek için uzağa gitmeye gerek 
bulunmadığını,  Kızıltan ULUKAVAK  yönetimimdeki CHP’li Safranbolu 
Belediyesi’nin en iyi örnek oluĢturduğunu söyleyerek, beni çok onurlandırmıĢ, 
çok duygulandırmıĢtı. 
 
● İKİNCİ KEZ BELEDİYE BAŞKANI  
 
  Sayın ECEVĠT’in beklentileri doğrultusunda 11 Aralık 1977 
Pazar günü yapılan Belediye BaĢkanlığı seçimini Karabük’te CHP adayı, 
emekli öğretmen Sabahattin ORAL kazanırken, Safranbolu’da da zorlanarak 
da olsa, ikinci kez yine ben kazandım.  
 
   Seçmen kütüğünde kayıtlı 10.313 seçmenden % 64,5 oranında, 
6.655’i sandık baĢına gitmiĢ, 308 oy geçersiz sayılmıĢ, 6.347’si geçerli sayılan 
oyların % 48,7 oranında, 3.094’ünü AP adayı alırken, 159 fazlasıyla ve geçerli 
oyların % 51,3’ü oranında, 3.253 oyla tekrar Safranbolu Belediye BaĢkanı 
olmuĢtum. 22 Belediye Meclis Üyeliğinden 11’ini CHP’li, 10’unu AP’li adaylar 
ve 1’ini de MSP’li aday kazanmıĢtı. 

 

 
Safranbolu’da ĠLKSES  (13.12.1977 

 

  Bir önceki Belediye BaĢkanlığı seçimlerine göre aldığım oy 342 
artarken,  oransal olarak % 2 azalmıĢ; AP adayının oyları ise bir önceki 
seçime göre 563 artarken, oransal olarak da % 2 artmıĢtı. Demek ki, beni değil 
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de, AP adayını destekleyen CHP’li karĢıtlarımın, seçim sonuçlarına ancak bu 
kadarcık etkileri olabilmiĢti.  
 
   Seçim gecesi, AP’nin çok güçlü olduğu A.Tokatlı mahallesindeki 
seçim sandığı sonuçlarının gecikmesi, bende ve partide büyük tedirginlik 
yarattı. AP’nin 200 oyuna karĢılık, 81 oy almıĢ olduğum anlaĢılınca, oy 
toplamında aradaki farkın fazla kapanmadığı görüldü ve rahat bir nefes alındı. 
Bu mahalleye götürdüğüm içme suyu Ģebekesi ve elektrik hatlarının mahalle 
içlerine kadar uzatılması gibi hizmetler, oya dönüĢmemiĢti veya ancak bu 
kadar oy sağlayabilmiĢti. Oysa oy kullanılırken hizmet yerine, siyasal 
yaklaĢımlar tek etken olmamalıydı. 
 
  Geçersiz   sayılan oyların kendi partilerine verilen oylar olduğu 
iddiasıyla, seçim sonuçlarına,  AP tarafından itiraz edildi, ĠĠçe ve Ġl Seçim 
Kurulları ile Yüksek Seçim Kurulu itirazları reddetti. Bu arada, AP Ġlçe Yönetim 
Kurulu tarafından yayınlanan bir bildiride, Ġlçe Seçim Kurulu’nun verdiği seçim 
mazbatasıyla Belediye BaĢkanlığı görevine baĢlamıĢ olmama rağmen,    
“şaibeli başkan”, ”işçi ve halk düşmanı” gibi sıfatlarla bana saldırıldı; 19 Aralık 
1977 günü yapılacak Belediye Meclisi’nin ilk toplantısına AP’li üyelerin   
katılmayacağını, bu toplantıyı “gayri meşru” ilan ettiklerini bildirdiler.   
 
   ġahsıma yapılan hakaretler nedeniyle C. Savcılığı’na Ģikayette 
bulundum. Ġstanbul’dan seçilen bir bilirkiĢinin, bir süre sonra verdiği,  her 
nasılsa bildiride suç unsuru bulunmadığına ve eleĢtiri mahiyetinde olduğuna 
iliĢkin raporu üzerine takipsizlik kararı verildi. 

 
 Safranbolu AP Ġlce örgütünün, yeniden 
seçilmemden hiç hoĢnut olmaması doğal 
karĢılanmak gerekirdi. Ancak tekrar Belediye 
BaĢkanı olmam Safranbolu’nun yerlisi 
hemĢehrilerimi olduğu kadar;  Safranbolu dıĢında 
yaĢayan Safranboluluları da çok memnun etmiĢ; çok 
fazla sayıdaki telefon ve telgrafla beni kutlamıĢlardı.  
 
  Bunlardan Ġstanbul’da yerleĢik, ilaç 
sektöründe etkin görevlerde bulunan, akrabalıktan 
daha çok, arkadaĢlığımız daha ön planda olan 
Saygın KONAK’ın sevinç ve çoĢkusunu unutamam  

 
   Bu arada seçim sonuçlarını nasıl değerlendirdiğime 
iliĢkin olarak yöneltilen bir soruya,  Safranbolu’da ĠLKSES Gazetesi’nin 
16.12.1977 tarihli nüshasında yayımlanan yanıtım Ģöyle olmuĢtu:  
 
   “11 Aralık 1977 tarihinden altı ay önce yapılan 5 Haziran Genel 
seçimlerinde, Safranbolu İlçe merkezinde CHP’nin aldığı 3100 oya karşılık AP 

Saygın KONAK 
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2900,  MSP 650 ve MHP 350 dolaylarında oy almışlardı. Cephe partilerinin 
toplam 3800 oyuna karşılık CHP yerel seçimlere 700 noksan bir oy potansiyeli 
ile girmiştir. 11 Aralık yerel seçiminde cephe partileri AP, MSP ve MHP’nin 
desteklediği AP adayı, Belediye Başkanlığı için 3094 oy alırken, seçilen CHP 
adayı olarak 159 oy fazlasıyla, 3253 oy almış bulunmaktayım. 
 
   05 Haziran 1977 genel seçimlerine nazaran, CHP, Safranbolu 
ilce merkezinde 150 dolaylarında fazla oy almıştır. Üstelik CHP adayı sıfatıyla 
sadece cephe partilerince desteklenen bir adaya karşı değil, aynı zamanda 
CHP içinde, cephe adayını destekleyen bir ihanet cephesine karşı da seçim 
mücadelesi vermek durumunda kaldım. 
 
  Bu koşullar içinde alınan sonucun çok büyük bir değer taşıdığını 
özellikle belirtmek istiyorum. Sonuç benim değil, Safranbolu’yu sevenlerin; 
memleketseverlerin zaferidir” 

 

 
Seçime iliĢkin soru ve  yanıtlarının yayımlandığı  
Safranbolu’da ĠLKSES Gazetesi (16.12.1977) 

 

   11 Aralık 1977 seçimi, Safranbolu’da CHP’li bir adayın 
kazandığı son Belediye BaĢkanlığı seçimi olmuĢtur. Bu tarihten sonra yapılan 
hem genel ve hem de yerel seçimlerin hiç birinde CHP, Safranbolu’da öne 
geçememiĢtir. (3) 

                                                      
  (

3
) 12 Eylül 1980’de baĢlayan askeri yönetim döneminde, diğer partiler gibi 

CHP de kapatılmıĢ, demokratik düzene geçildikten sonra 1984 yılında yapılan ilk Belediye 
BaĢkanlığı seçimini ANAP adayı Avukat Feza ÖZGÖREN kazanmıĢ olmakla beraber, kamudaki 
görevinden zamanında istifa etmemesi nedeniyle, Yüksek Seçim Kurulu mazbatasını iptal 
ettiğinden, ondan sonra en fazla oyu alan, SODEP adayı Erdoğan CAYMAZ, 1984-1989 yılları 
arasında Safranbolu’da Belediye BaĢkanlığı yapmıĢtır. 12 Eylül döneminde kapatılan siyasal 
partilerin faaliyetine olanak veren yasa uyarınca CHP, 09 Eylül 1992’de yeniden açılmıĢ; ancak 
yerel seçimlerin yapıldığı 1994 yılında, 1989’da olduğu gibi DYP’den Mustafa EREN, 1999’da 
FP’den Mehmet CEYLAN, 2004’te  AKP’den Nihat CEBECĠ ve 2009’da da yine AKP’den 
Dr.Necdet AKSOY, Safranbolu Belediye BaĢkanlığı seçimini kazanmıĢlardır. 
 


