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26. BÖLÜM 
 

YOKLAR VE KUYRUKLAR DÖNEMİ 
 
 
 

  05.06.1977 tarihinde yapılan milletvekili seçimlerinde % 42 
oranında oy alan CHP’nin Genel BaĢkanı Bülent ECEVĠT tarafından kurulan 
Hükümet, TBMM’den güven oyu alamayınca, Süleyman  DEMĠREL, siyasal 
literatürümüzde “2. MC Hükümeti” (1) denilen hükümeti kurmuĢsa da,  uzun 
ömürlü olamamıĢ; 11.12.1977 tarihinde yapılan yerel seçimlerde 67 Ġl Belediye 
BaĢkanlığından 15’ini AP, 10’unu diğer partiler ve bağımsızlar alırken,  42’sini 
kazanan CHP’nin verdiği gensoru ile bu hükümet düĢürülmüĢtür. 
 
  Cumhuriyet tarihinde gensoru ile  düĢürülen bu ilk Hükümetten 
sonra, CumhurbaĢkanı Fahri KORUTÜRK, 450 kiĢiden oluĢan Millet 
Meclisi’nde 213 koltuğa sahip bulunan CHP’nin Genel BaĢkanı Bülent 
ECEVĠT’i, tekrar Hükümeti kurmakla görevlendirmiĢ ve Sayın ECEVĠT yeni 
Hükümeti, AP’den ayrılan bağımsızların desteğini almak ve bunlardan 11’ine 
Bakanlık vermek suretiyle kurabilmiĢ ve 3 üncü kez BaĢbakan olmuĢtur.   
 
   Siyasal literatürümüzde bu Hükümet,Sayın ECEVĠT’in bağımsız 
milletvekilleriyle görüĢmeler yaptığı yerin adından esinlenerek, “Güneş Motel’i 
Hükümeti” olarak adlandırılır ve ne yazık ki 22 aylık  bu dönem, Türkiye’nin her 
yerindeki yoklar, kıtlıklar ve kuyruklarla anımsanır.  
 
● TANZİM SATIŞLARI BAŞLIYOR 
 
  1978-79  yıllarında baĢta akaryakıt olmak üzere, yağ ve sigara 
en çok yokluğu çekilen maddelerdi. Karaborsa fiyatından satma veya malı 
saklayıp satıĢa sunmama gibi, darlık dönemlerinin çok karĢılaĢılan olayları 
yaĢanıyordu. Halk sıkıntı içersindeydi; tüm belediyeler ve bu arada Safranbolu 
Belediyesi gibi, BaĢkanı iktidardaki partiden olanlar, bunalımı hafifletebilmek 
için yoğun çaba gösteriyorlardı. Bu amaçla tanzim satıĢlarına baĢlanmıĢtı. 
 
  Safranbolu’da Belediye olarak tanzim satıĢları için, bir döner 
sermaye oluĢturuldu; muhasebesi ayrı tutuluyordu. Safranbolu’ya tahsis edilen  
ve Belediye tarafından getirilip, halka uygun fiyatlarla intikali sağlanan kömür 
ve odun satıĢları da, döner sermaye kanalıyla yürütülmeye baĢlandı. Döner 
sermaye kaynaklarından alınıp, satıĢa sunulan, yağ ve benzeri ihtiyaç 

                                                      
  (

1
)
 
1970’li yıllarda Süleyman  DEMĠREL’in BaĢbakanlığı’nda, AP, MSP ve 

MHP’li Bakanlardan oluĢan hükümetlere Milliyetçi Cephe Hükümeti adı verilmiĢtir. 1.MC 
Hükümeti ise 1975 yılında kurulmuĢtur. 
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maddeleri eski itfaiye binasında depolanıyor; çoğu zaman oradan, zaman 
zaman da belediye otobüslerine yüklenip, mahallelerde halka ulaĢtırılmaya 
çalıĢılıyordu. Bu arada yine yokluğu çekilen ve el altından karaborsa fiyatı 
üzerinden sağlanabilen çimento ve inĢaat demiri de, Belediye tanzim satıĢları 
kapsamına alındı. Bu amaçla, Bartın ve Bolu Çimento Fabrikaları’ndan 
Safranbolu’ya tahsis ettirilen çimento ile Karabük’ten tahsis olunan kangal 
halindeki yuvarlak inĢaat demirleri Belediye garajında depolanıp, oradan 
ihtiyaç sahiplerine satılıyordu.  
 
● KARABORSA VE İSTİFÇİLİKLE SAVAŞ 
 
   Piyasada yokluğu ve darlığı çekilen ihtiyaç maddelerini 
saklayan istifçiler ile karaborsa fiyatından satanlara karĢı önlemler alınıyor; 
polis ve   belediye zabıtası her iddiayı, her ihbarı değerlendirip gerektiğinde 
C.Savcılığına suç duyurularında bulunuyordu. Bu arada ilginç olaylarla da 
karĢılaĢılıyordu. Bir gün Belediye zabıtası, Bağlar Kavaklar’da oturan bir 
hemĢehrimizin garajına,  damadının yağ stokladığı ihbarını alır, hemen 
mahalline gidilir, garaj açtırılır, bomboĢtur, asılsız bir ihbar olduğu anlaĢılır. 
 
    Bu olanlardan henüz haberdar olmadığım bir sırada, garajında 
arama yapılan kiĢi telefonla beni arar ve Ģunları söyler. “Benim garajım 
aranacaktı da, sen bana niye haber vermedin; ya garajımda bir şey 
bulunsaydı, benim halim ne olurdu?” Ben cevaben, aramalardan bana bilgi 
verilmesinin gerekmediğini, bilgim olup   da, arama öncesi haber verseydim, 
aramanın bir anlamı kalmayacağını ve üstelik görevimi kötüye kullanarak suç 
iĢlemiĢ olacağımı anlatmaya çalıĢsam da, dinletemem;  “bunun hesabını 
verirsin” tehdidiyle telefon kapanır.   
 
  Bir baĢka olay da Ģöyleydi. Karayolları Kastamonu Bölge 
Müdürlüğü’nde çalıĢan ve Asmazlar bahçesi’nden Beybağı yolunu açarken 
Belediye’ye çok önemli hizmetleri olan bir dozer operatörü, eĢinin 
memleketinin bulunduğu ve senelik iznini geçirdiği Balıkesir yöresinden 
dönerken, beraberinde birkaç büyük  teneke, ev yapımı zeytinyağı getirir; 
Kıranköy’de  kendi oturduğu eve ya da bir yakınının evine indirirken görürler 
ve polise ihbar ederler. Yargı kararıyla tutuklanır, cezaevine götürülür.  
 
   Bu aĢamada bana haber verildi, çok üzüldüm; ziyaretine gittim. 
Ġzinden dönerken kendisinden zeytinyağı getirmesini isteyen yakın arkadaĢları 
ile kendi evinin  ihtiyacı için getirdiğini öğrendim.  
 
   Doğru söylediğine inandığımdan ve Karayolları personeli olarak 
Belediye hizmetinde   çok özverili çalıĢmaları olduğundan dolayı, ilgilenmek 
zorunluluğu duyarak  yardım etmeğe çalıĢmama karĢın, bir sonuç alamadım. 
Epey bir süre tutuklu kaldı; bana da, partime de küstü. 
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● YAĞ YOKLUĞU KİMİN SORUNU ? 
 
  En büyük kıtlık, katı ve sıvı bitkisel yağda söz konusuydu; 
Belediye olarak tanzim satıĢları için yağ bulmakta çok zorlanıyorduk. Adana 
Marsa’dan ve Ġzmir TariĢ’ten yağ getirtmekte bir ara çok zorlandık; parasını 
havale etmemize ve günlerce beklememize    karĢın yağ yüklü kamyon bir 
türlü gelmiyordu. 1979 yılı Ramazan ayı gibi özelliği olan günlerdi;  bir akĢam 
televizyonda CHP’li Ticaret Bakanı   Teoman KÖPRÜLÜLER’in ülkede yağ 
sıkıntısı olmadığına iliĢkin demecini dinledim, ayrıca Ankara’da da yağ sıkıntısı 
olmadığını duyuyordum. Ankara parlamenteri olan Sayın Bakan, herhalde her 
yeri Ankara gibi sanıyordu.  
 
  Sabah erken Ankara’ya gitmek üzere yola çıktım. Ankara’da 
doğru Ticaret Bakanlığı’na gittim, Bakan seyahatteydi, yağ üretimi yapan TariĢ 
ve benzeri Tarım SatıĢ Kooperatifleriyle ilgilenen Genel Müdür de   yoktu, 
Genel Müdür Yardımcısının yanına girdim.  
 
   Safranbolu’daki yağ yokluğunu anlatarak TariĢ nezdinde ilgi ve 
yardımlarını rica ettim. “Safranbolu’da yağ olmaması benim sorunum değil” 
dedi. Ben, akĢam televizyonda kendi Bakanları Türkiye’de yağ sorunu 
olmadığını söylediğine göre, yağla ilgilenmenin Bakanlıklarının görevi olması 
gerektiğini söyleyince, “Onu da git Bakana sor, niçin öyle demiş öğren” yanıtını 
aldım. Kan beynime fırladı, herhalde Bakanına ve Bakanının partisine karĢıt 
görüĢlü, siyasal eğilimlerini hizmete yansıtan tipik bir bürokrata çatmıĢtım, “ne 
kimin sorunu, kimden ne sorulur; bunları senden öğrenecek değilim” diye 
hıĢımla yerimden kalktım, kendimi sokağa zor attım. 
 
  Bürokrat vurdum duymaz olsa da, politikacı duyarlı olmalıydı; 
hemen Çevre Sokak’taki CHP Genel Merkezi’ne gittim, yakın iliĢki içersinde 
olduğum, Hukuk Fakültesi’nden hocam Ankara Senatörü, Genel Sekreter 
Yardımcısı Prof. Dr. Uğur ALACAKAPTAN’dan yardım istemeyi düĢündüm. 
Henüz gelmemiĢti. 
 
    Diğer Genel Sekreter Yardımcısı Orhan BĠRGĠT yerindeydi,  
Ticaret Bakanının seçim çevresi Ankara’da ve ilçelerinde yağ sorunu yokken, 
Sayın BaĢbakanın seçim çevresindeki Safranbolu gibi bir ilçe merkezinin uzun 
süredir yağ yokluğundan periĢan olduğunu, 10 ton yağ parası 20 günü aĢkın 
bir süre önce gönderilmesine  karĢın, TariĢ’in yağı göndermediğini anlatarak,  
Ticaret Bakanlığı nezdinde ilgilerini rica ettim. Dudağının ucunda, külü uzamıĢ 
sigarasıyla beni dikkatle dinleyen Sayın BĠRGĠT, “ben Tariş’le konuşayım” dedi 
ve özel kalemine Ġzmir’i,  TariĢ Genel Müdürü’nü aramalarını söyledi. 
 
  ġehirlerarası görüĢebilmek için PTT’ye (03)’e yazdırıp saatlerce 
beklenirken, o sırada büyük kentlerde yeni oluĢturulan ve hemen görüĢmeyi 
sağlayan  telefon sistemi sayesinde Ġzmir iki dakika içersine bağlandı; Orhan 
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BĠRGĠT “Safranbolu’nun yağını hemen şimdi gönderin” dedi ve telefonu 
kapatırken bana döndü, “merak etmeyin, derhal yola çıkaracaklar” müjdesini 
verdi. TeĢekkür ettim, “atlatmasalar bari” diye dua ederek, öğleden sonra 
Safranbolu’ya döndüm. 
 
  Ertesi sabah saat 8.00’de Belediye’ye geldiğimde, arkadaĢlar 
bir kamyon yağın eski itfaiye binası önünde olduğunu, biraz sonra 
boĢaltılmaya baĢlanacağı haberini verdiler. Hemen koĢtum, yağın geldiği 
haberi kısa sürede duyulduğundan, Ramazan ayında sıkıntı içindeki halk, yağ 
alabilmek için sıraya girmeğe baĢlamıĢtı bile. Ancak yağ kolilerinin sayılması, 
teslim ve tesellüm iĢlerinin yapılması ve yağ dağıtımının baĢlayacağının kentin 
her tarafına duyurulması gerekiyordu. Bunun için de zamana gereksinim vardı.  
 
  Ayrıca, her gelene verildiğinde yağı yetiĢtirmek mümkün 
olmadığından, yağ almak isteyenler elektrik makbuzlarını gösteriyorlar ve 
makbuz üzerindeki abone numarası, tüm elektrik abone numaralarının yazılı 
olduğu listeye iĢaretlenerek, aynı evden birden çok kiĢinin yağ almasını 
önleyen ve her dağıtımda, her ailenin yağ alabilmesini sağlayan bir yöntem 
uygulanıyordu. Aile birey sayısı dikkate alınamamakla beraber, sakıncası en 
az yöntem de buydu. Bir kiĢinin birkaç kez veya aynı aileden birkaç kiĢinin 
sıraya girip yağ alması, ancak böyle önlenebiliyordu. 
 
● YAĞ KUYRUĞUNDA BAYGINLIK VE SALDIRI 
 
  Gelen 10 ton yağ, aile baĢına 2’Ģer kilodan 5.000 ailenin 
gereksinimi karĢılayacak ve dolayısıyla Safranbolu’nun o tarihlerdeki nüfusuna 
göre yeterli olacaktı; ne yazık ki köyleri dikkate alamıyorduk. Öğleye doğru, 
dağıtım yeri önünde büyük bir kalabalık oluĢtu; dağıtımın düzenini sağlamak 
ve kargaĢaya meydan vermemek için polis’ten yardım istendi; halkın sıraya 
sokulması çok zor oldu; bu yüzden dağıtım geç baĢladı.  
 
   Ben de dağıtım yerindeydim, çok sıcak bir yaz günüydü; sırada 
bekleyen bir kadın bayıldı, hemen yardımına koĢuldu. Bu sırada kim olduğunu 
bilmediğim bir baĢka kadın “senin karın, bizim gibi burada sıraya girmiyor, 
nedir bizim çektiğimiz bu çile?” diyerek üzerime  yürüdü; etraftan engel oldular. 
 
  Doğruydu, benim eĢim sıraya girmiyordu, ama bu özel bir 
ayrıcalık değildi. Aynı ayrıcalığa iĢçi memur tüm Belediye personeli ile 
Belediye Meclis üyeleri de sahipti; ancak herkes gibi, onlar da, Belediye 
BaĢkanı da, parasını ödeyip, sadece 2 kilo yağ alıyorlardı. Lakin bunun böyle 
olduğunu kimseye anlatmak mümkün değildi. Bir iĢçi kooperatifince yaptırılan 
ve kiracı olarak oturduğum sitede komĢular eĢime gelip, “hiç yağımız kalmadı, 
Belediye Başkanının evinde yağ vardır, ne olur iki paket yağ verin” diye 
yalvardıklarını öğrenince, çok üzülüyordum.  
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         Cumhuriyet Gazetesi  
 Fotograflarla Cumhuriyetin 80 yılı 
            Sayı:19,Sayfa:299

  
● SİGARA DA YOK ! 
 
  Sigara da bulunmuyor, Tekel’in bayilere verdiği sigara hemen 
yok oluyordu. Tekel Müdürü Ġbrahim CEBECĠ ile görüĢerek, sigaranın da 
Belediyece tanzim satıĢları yoluyla tiryakilere ulaĢtırılmasında anlaĢtık. 
Belediye binasının alt katında satıĢ yapılıyordu.  
 
   Encümen toplantılarının saat 14.00’de mutlaka baĢlamasını 
istediğimi bilen arkadaĢlarım, buna özen ve saygı gösterirler, gecikmezlerdi. 
Belediye Encümen toplantılarının yapıldığı bir ÇarĢamba günü, Belediye 
Meclisi’nce seçilen Encümen Üyesi  Mustafa ULUÇINAR toplantıya gecikerek 
geldi ve içeri girer girmez “Ben zamanında geldim ama Belediye’nin önünde 
uzun bir sigara kuyruğu vardı, iktidardaki partinin bir üyesi olarak halktan 
utandım, içeri giremedim, Kasap Harazalı’nın yanında oturdum, kuyruk çok 



 318 

kısaldı da, öyle geliyorum” dedi. Haklıydı, sorumlusu biz olmasak da, bu 
Ankara’dan bizlere yansıyan kötü bir kaderdi. 
 
  O yıllarda kentlerin yakacak kömür gereksinmeleri için “Kömür 
SatıĢ ve Tevzi Müessesesi” Belediyelere kömür tahsis eder, kömürü  
Belediyeler satar ve dağıtırdı. Zonguldak maden kömürünün, sadece sanayide 
kullanılması uygulamasına geçilmesi üzerine, halkın yakacak gereksinimi için 
Safranbolu’ya Soma linyiti tahsis edildi.  
 
   Soma kömürünü, kamyon ve TIR’larla Safranbolu’ya taĢımak 
üzere açılan ihaleyi kazanan  Basri KAVSA bir gün yanıma gelerek, “Soma’da 
araçlara kömür yükleyen işçiler, parası karşılığı sigara istiyorlar, sigara 
getirenlerin araçları hemen yükleniyor, ben çok bekliyorum. Belediye’nin 
sigara satan görevlilerine söyleyin de bana biraz sigara satsınlar, kömürün   
bir an önce gelmesini ve halka dağıtımını sağlayalım” dedi. Safranbolulu 
tiryakiler birkaç kilo sigaradan yoksun kalabilirlerdi ama Safranbolu’ya 
kömürün gecikmeden gelmesi çok daha önemliydi. O yıllarda iyi bir sigara 
tiryakisi olmama karĢın, bu öneriyi uygun buldum. 
 
● AKARYAKIT KUYRUKLARI   
    
   Bir baĢka çok önemli sorun, akaryakıt darlığıydı. Benzin 
istasyonları önünde, geleceğini duydukları akaryakıt tankerini bekleyenlerin 
taĢıtları, saatler boyu uzun kuyruklar oluĢturur, çoğu kez geceden sıraya 
girilirdi. Akaryakıtı bulabilenler sadece araçlarının depolarını doldurmakla 
yetinmezler, getirdikleri plastik bidonlara da benzin ya da mazot koydurup, çok 
riskli de olsa, evlerinde veya bahçelerinde saklarlardı.  
 
   Ayrıca, Belediye araçlarına ve özellikle Ģehir içi otobüslerine 
mazot sağlamada da büyük sıkıntılarla karĢı karĢıya kalınıyordu. Benzin 
istasyonları kamu araçlarına öncelik verseler de, akaryakıt olmayınca onların 
da yapacakları bir Ģey yoktu. 
 
  Çaresiz kalınamazdı; Belediye araçlarının akaryakıtını 
depolamak için, Demir Çelik Fabrikalarına çok büyük bir tank yaptırıldı, 
Belediye otobüs garajına yerleĢtirildi, Ġzmit rafinerisinden Belediye adına ve 
hesabına tankerle akaryakıt getirtilip, bu özel tank’a boĢalttırılarak Belediye 
araçlarının yakıtsız kalmaması sağlandı.  
 
   Ayrıca, akaryakıtsızlıktan seferlerini iptal etmek durumunda 
kalacaklarını bildiren Ģehirlerarası otobüs firmaları yetkililerinin ve örneğin 
Karabük Güven firmasından Mebus Mehmet’in (Mehmet BURHAN) telefonu 
üzerine, bir tür kamusal hizmet olacağı için, birkaç kez otobüslerine, bedeli 
karĢılığı Belediye tankından akaryakıt verildiği de oldu. 
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● DENİZ BAYKAL SAFRANBOLU’DA 
 
  Akaryakıt sıkıntısının had safhada olduğu Ağustos/1979’un 
ikinci yarısında, Konarı’lı hemĢehrimiz, BaĢbakanlık eski MüsteĢarı, o sırada 
Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) Genel Müdürü Ġsmail ERTAN telefon etti; 
TPAO’nun bağlı olduğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz BAYKAL’ın 
birkaç gün sonraki   ġeker Bayramı’nda kendisinin köyü Konarı’ya geleceğini, 
gece Karabük’te Demir-Çelik misafirhanesinde kalacağını, resmi niteliği 
olmayan özel bir gezi yapacağını ve kendisi, bir önemli toplantı nedeniyle 
gelemeyeceği için benim Sayın Bakan’la ilgilenmemi istedi.  
 

  Sayın BAYKAL, sadece Ġsmail  ERTAN’ın değil, herkesin 
Bakanı olmaktan öte,   ayrıca Safranbolu’nun damadı konumundaydı; eĢleri 
Olcay Hanımefendi, Safranbolulu ġükrüye Öğretmenin kızıydı. Avukat 
ġemsettin AYKOL ile Belediye Meclis üyesi Mustafa ULUÇINAR’la da 
akrabaydılar. (Şükrüye öğretmen, Şemsettin AYKOL’un annesi Mürüvvet 
Hanımın halasının kızıdır) Bu nedenle Konarı köyü’nden sonra, Safranbolu 
için özel bir program hazırlandı. 
 
   Demir Çelik ĠĢletmeleri Genel Müdürü Refik ORAL telefon etti; 
Sayın Bakanı benimle birlikte karĢılamak istediğini söyledi. Deniz  BAYKAL’ın 
gelecekleri Bayram  günü, Anadol arabamla Karabük’ten Genel Müdür Sayın 
ORAL’ı aldım; birlikte Konarı köyüne gittiğimizde Sayın BAYKAL’ın geldiğini, 
Bakanlığının kimi üst düzey yöneticileriyle bir bahçede dinlendiklerini gördük.  
 
   Genel Müdür Refik ORAL da,  ben de, çok sıcak havaya karĢın, 
bir Devlet büyüğü ile beraber olmak gibi özel bir durum nedeniyle ve Bayram 
olmasından dolayı koyu renk elbise, beyaz gömlek, ceket ve kravatlı giysiler 
içindeyken, Sayın Bakanı, çorapsız ayağında bir sandalet, kot pantolon ve 
yakası açık yazlık gömlekle bulduk; beraberlerindekiler de benzer giysiler 
içinde olduklarından, herhalde bizim giyimimiz yadırgandı.   
 
  Konukları, Ġsmail ERTAN’ın Konarı’daki yakın akrabaları 
(kardeĢi ve yeğeni) ağırlıyorlar, politika dıĢı konular konuĢuluyordu. Biz de 
katıldık, Sayın Bakana Safranbolu programını açıkladım, memnun oldu. 
Bahçedeki öğle yemeğinden sonra Safranbolu’ya hareket ettik. Safranbolu 
gezildi, Sayın BAYKAL’a, Akçasu mahallesi Suçcu Bahçesi yanındaki 
kayınvalidelerinin evi ile benim   dede yadigarı evimi gösterdim. 
 
    Sonra Bağlar’a çıkıldı.  Muhsin GANĠOĞLU, Müftüpınarı’nda, 
babası  Kadri GANĠOĞLU’nun yaptırdığı Safranbolu’nun en güzel bir evinde, 
program gereği bizi bekliyordu. 1930’lu yılların sonunda, Karabük Demir Çelik 
Fabrikası inĢaatında çalıĢan yabancı mühendislerden satın alınan mobilyaların 
bulunduğu ve duvarlarını Rahmetli Ġsmet ĠNÖNÜ’nün ve eĢleri Sayın Mevhibe 
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Hanımefendi’nin fotoğraflarının süslediği bu evde, Sayın Bakan ile 
beraberindekilere ünlü Safranbolu baklavası ikram edildi.(2) 
 

 
 

  AkĢam yemeği için, Sayın BAKAN’ın eĢlerinin akrabası, 
Belediye Meclis Üyesi Mustafa ULUÇINAR, kendi bahçesinde hazırlık 
yapmıĢtı; oraya gidildi. Uzun bir masanın iki tarafına yerleĢtik, CHP Safranbolu 
Ġlce BaĢkanı  Mehmet TORUN ve parti yetkilileri de vardı.  ġeker Bayramı 
münasebetiyle Safranbolu’da bulunan bacanaklarım,  KĠT statüsündeki T.Yem 
Sanayii A.ġ. Genel Müdür Yardımcısı Ziraat Yük.Müh. Ülkü ÖZ ile Avukat  
Behçet AKAL’ı da beraberimde getirmiĢtim.  
 
   Sayın BAYKAL’la karĢılıklı oturuyor, çeĢitli konularda 
söyleĢiyorduk; bu arada kendilerinden, eĢleri hemĢehrimiz Hanımefendiyle, 
Akçakoca’da nasıl nikahlandıklarına iliĢkin ilginç anılarını da dinledik.  

                                                      
                                   (

2
) Yıllar sonra, Yeni Yüzyıl Gazetesi’nin 15.09.1995 tarihli nüshasındaki 

“30 yıllık arkadaĢı Deniz BAYKAL’ı anlatıyor” baĢlığı altında,  arkadaĢı Prof.Dr. Ahmet Naci 
YÜCEKÖK’ün anlattıklarından,  “Antep baklavasının adı; Safranbolu baklavasının tadı var” 
anlamına gelecek biçimde, Safranbolu baklavasına iliĢkin değerlendirmelerinde,  Sayın 
BAYKAL’ın, yapılıĢındaki “ince ayar beceri mi,, sabır çatlatan emek mi?” Safranbolu 

baklavasına inanılmaz güzellik sağlıyor sorusunun yanıtını bulmaya çalıĢtığı öğrenilir. 
 

Deniz BAYKAL 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
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● DENİZ   BAYKAL’IN, AKARYAKIT YOKLUĞUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 
 
  Ben   akaryakıt yokluğunun Safranbolu’daki yerel muhatabı 
sıfatıyla, aynı konunun Türkiye’deki en üst düzey muhatabı  Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı’nın, sorunun nasıl çözüleceğine iliĢkin görüĢlerini 
öğrenmekte sabırsızlık gösteriyordum.  Sayın Bakan, OPEC ülkelerinin 
1970’de varili   2 dolar kadar olan ham petrolün fiyatını, 1974’lerde 10 doların, 
Ģimdi 1979’larda da 20 doların çok üstüne çıkardıklarını, hem bu çok aĢırı fiyat 
artıĢlarından ve hem  de döviz rezervlerimizin çok yetersiz oluĢundan dolayı, 
rafinelerimizde iĢleyecek ham petrol tedarik edilemediğini, ortakları yabancı 
petrol Ģirketleri olan Mersin ATAġ rafinerisinde sorunlar yaĢandığını anlattı.  
 
   Ben de,  Güneydoğu Anadolu’daki petrolün yoğunluğunun çok 
fazla olması nedeniyle yukarı çıkartılamadığına ve kuyulara karbon di oksit 
(CO2) gazı püskürtülerek petrol inceltildiğinde, kuyuların veriminin artacağını 
gazetelerin yazdığına ve bu arada yabancı Ģirketlerin Türkiye’deki petrol 
kaynaklarını bildikleri, ancak rezerv tutarak çıkarmak istemedikleri söylentileri 
olduğuna değinerek, kendilerinden bu konudaki görüĢlerini sordum. 
 
  Sayın BAYKAL’dan bu konularda, gazetelerde okunanların 
dıĢında, çok farklı bir bilgi edinilemedi, çok geniĢ alanlarda sürekli arama 
yapılabilir ve yüksek   teknoloji gerektiren büyük yatırımlara olanak 
bulunabilirse, yurt içinde ham petrol üretiminin artabileceğini söyledi. Akaryakıt 
yokluğundan ve benzin istasyonları önündeki taĢıt kuyruklarından dolayı Sayın 
Bakan’ın, o gece, benden çok daha sakin ve benden çok daha az telaĢ 
içersinde olduklarını gözlemledim. 
 
  Yemekten sonra Karabük’e hareket edildi; Sayın Bakan, Demir-
Çelik ĠĢletmeleri’nin ”A tipi” Konukevi’nde kalacaklardı. Ancak bu evin nerede 
olduğunu, ben doğal olarak bilmiyordum. Lakin birlikte olduğumuz Demir Çelik 
ĠĢletmeleri Genel Müdürü Refik  ORAL da bilmiyordu; sorduk öğrendik. Sayın 
Bakanın beraberlerindeki Bakanlık üst düzey görevlilerini de, geceyi 
geçirecekleri “sosyal bina”ya götürdük.  
 
  Sayın BAYKAL ertesi gün Kastamonu’ya gitti, beraberindekiler 
Bayramın son günü ayrıldı. Aradan kısa bir süre geçti;  14.10.1979 tarihindeki  
Senato üçte bir yenileme seçimlerinde   büyük bir baĢarı gösteren AP’nin, aynı 
gün yapılan  Milletvekili ara seçimlerini de  5-0  kazanması üzerine, seçmen 
iradesine saygının çok güzel bir örneğini sergileyen Bülent  ECEVĠT hemen 
istifa etti. Kasım/1979’da  6 ncı DEMĠREL azınlık Hükümeti kuruldu.(3)  

                                                      
  (

3
) Aradan yıllar ve köprülerin altından çok sular geçtikten sonra Sayın 

DEMĠREL, 24.10.1991 tarihinde yapılan seçimler sonrasında 7 nci ve son kez Hükümet kuracak 
ve “ben BaĢbakanlık’tan altı defa gittim, yedi defa geldim” diyecek; Turgut ÖZAL’ın vefatından 
sonra da, Erdal ĠNÖNÜ’nün ve partisinin de desteğiyle, 1993 yılında  9 uncu CumhurbaĢkanı 
olacaktır. 
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● YOK’LAR VE KUYRUKLAR SON BULUYOR   
 
  Süleyman   DEMĠREL’in azınlık Hükümeti döneminde, “İstikrar 
tedbirleri” olarak adlandırılan ünlü 24 Ocak 1980 kararları alındı. Bu kararların 
mimarı, ileriki yılların BaĢbakanı ve CumhurbaĢkanı Turgut ÖZAL’dı. 
BaĢbakanlık MüsteĢarı olmuĢtu; Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı’na da  
vekalet ediyordu. Aralık/1979’da doların T.C. Merkez Bankası’nca belirlenen 
kurunun çok üstünde ve beklenmedik biçimde, 24 Ocak 1980 kararlarıyla        
1 Dolar, 70 lira oldu. KĠT ürünlerine büyük oranlı zamlar yapıldı. Uygulanan 
istikrar programı, IMF’nin istekleri doğrultusunda hazırlanmıĢtı. Böylece, 
gelecek yıllarda ne getirdiği, ne götürdüğü çok tartıĢılacak liberal bir ekonomi 
anlayıĢı, ülkeye egemen oluyordu.(4) 
 
  Yurt dıĢı çevreler kredi musluklarını açmıĢ, “70 cent’e muhtaç” 
denilen Türkiye’de döviz bollaĢmıĢtı. Büyük oranlı fiyat artıĢları yapılıyordu; 
ancak 1980’nin ilk aylarında piyasada akaryakıt ve yağ kıtlığı kalmadı,  
kuyruklar yok oldu. Artan fiyatlardan yakınmalara aldırıĢ edilmiyordu; “en 
pahalı mal, piyasada bulunmayan, satılmayandır” denirdi; demek doğruydu. 
 
  Yağ fabrikatörleri, kıĢ ortasında yağ ham maddesini nereden 
buldular da, fabrikalarını çalıĢtırıp, piyasayı yağa boğdular sorusu ile bir önceki 
Hükümeti güç durumda bırakmak için üretim yapmadılar yanıtı, uzun süre 
gündemde kaldı ve hep tartıĢıldı.  
 

   
             Milliyet Gazetesi- 26 Ocak 1980                             Milliyet Gazetesi-27 Ocak 1980 

24 Ocak 1980 Kararlarından sonra Milliyet Gazetesi’nin manşetleri 
 

                                                      
  (

4
) Bu konuda, 2004 yılında toplam iç ve dıĢ borçlarının,  200 milyar doların 

çok üstünde olduğu söylenen Türkiye’nin, 24 Ocak 1980’de hiç iç borcu bulunmadığı, dıĢ 
borcunun da 15 milyar dolar kadar olduğu anımsanmalıdır. 


