
 
 
 
 
 
 
 

35. BÖLÜM 
 

ZATİ  AĞAR İLKOKULU 
 

 

 

 

 

 

● HATİCE AĞAR TEYZE OKUL YAPTIRIYOR 

●  “ZATİ AĞAR İLKOKULU”  
● ZATİ AĞAR’LILAR,  ZATİ AĞAR’I TANIMALI 

● ZATİ AĞAR’IN FOTOGRAFI VE 

        ÖZGEÇMİŞİ OKULA ASILIYOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 408 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 409 

35. BÖLÜM 
 

ZATİ  AĞAR İLKOKULU 
 
 

  1970’li yılların sonunda Safranbolu, özellikle Bağlar kesiminde, 
ilk öğretim çağındaki çocuklarımız için yeterli sayı ve kapasitede,  farklı 
semtlere dağılmıĢ  okullara sahip bulunulmuyordu. Bağlar Ġlkokulu’nun yükü 
çok ağırdı; Hastarla’daki yeni yerleĢim alanlarında oturanların çocukları da 
oraya devam etmek zorundaydılar. Bu yüzden, o zamanlar tek katlı Bağlar 
Ġlkokulu’nda çift öğrenim yapılsa da, karĢı karĢıya olunan bu büyük sorun 
çözümlenmiĢ olmuyordu. Bu sıkıntıları Ġlçe Ġlköğretim Müdürü ve 
öğretmenlerden sık sık dinlediğim ve bizzat da gözlemlediğim bir sırada, 
1980’in yaz aylarında, yakın aile dostlarımızdan Hatice AĞAR teyzenin, 
Safranbolu’ya hayrına bir cami yaptıracağını duydum.  
 
   EĢi Razı AĞAR, Akçasu Mahallesi’nden babamın çok yakın 
dostuydu; bir süre önce, çok genç yaĢta trafik kazasında kaybettiğimiz oğlu 
Zati AĞAR da benim mahalle ve okul arkadaĢımdı. Hatice Teyze ile de 
karĢılıklı sevgi ve saygı içersinde iliĢkimiz vardı. Ayrıca kızı Suzan Hanım 
eĢimle, damadı Mustafa ÇELEBĠ  de benimle yakın arkadaĢtı. 
 

● HATİCE AĞAR TEYZE OKUL YAPTIRIYOR             

 
  EĢimle birlikte Hatice Teyze’yi ziyarete gittim. Safranbolu’da 
büyük bir okul sıkıntısı olmasına karĢın, Safranbolu’da 48 cami ve mescitin  
bulunduğunu,  bir yenisini yapmaya o günler için gereksinim bulunmadığını, 
okul yaptırmanın da cami yaptırmak kadar hayırlı bir davranıĢ olacağını ve 
oğlu Zati’nin anısına okul yaptırırsa herkesin hayır duasını alacağını söyledim. 
Ayrıca, Yeni Mahalle’de bir Belediye arsasının okul için tahsis edilebileceğini 
ve Zati’nin adı verilmek koĢuluyla bir okul yaptırmak istediği takdirde,  
Kaymakam’la görüĢeceğimi bildirdim. Bir karĢı görüĢ ileri sürmedi, olumlu 
karĢıladı. Daha sonraları Hatice teyze, ayrıca cami de yaptırdı. 
 
  Ġleriki yıllarda Mahalli Ġdareler Genel Müdürü, Vali, ĠçiĢleri 
Bakanlığı MüsteĢarı ve Bakanı olacak olan Kaymakam Muzaffer ECEMĠġ, 
kısa bir süre önce, Nisan/1980’de Safranbolu’ya   atanmıĢtı. Sayın ECEMĠġ, 
Belediye BaĢkanlığı görevimin son bulduğu 12 Eylül 1980 harekatına kadar 
kendisiyle, ne yazık ki çok kısa bir süre   birlikte görev yapabilmiĢ olmayı, bir 
talihsizlik olarak nitelendirdiğim, çok değerli bir yöneticiydi.  
 
   Ġlettiğim habere çok sevindi; Valilikten, yaptırılacak okula “ZATĠ 
AĞAR ĠLKOKULU” adının verilmesi sözünü de aldıktan sonra, birlikte Hatice 
AĞAR teyzeye gittik, Ġlçe Kaymakamı olarak kendisine teĢekkür etti. 
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●  “ZATİ AĞAR İLKOKULU” 

 
   Hatice Teyze, okul binasının yapım iĢinin ve yapacağı 
ödemelerin damadı ile görüĢülmesini istedi. Arslanlar Belediye Lokali 
Bahçesinde bir araya gelerek, damadı Mustafa ÇELEBĠ’yi   Kaymakam’la 
tanıĢtırdım. O sıralar gereksiz ve anlamsız bir nedenle dostum ve okul 
arkadaĢım Mustafa ÇELEBĠ ile iliĢkilerim soğuktu; okul görüĢmesi, aradaki 
buzların eritti.  Buna her ikimizin de çok sevindiği bir gerçekti.  
 
   Okulun yapımında  Hatice Teyzenin yakın akrabası, avukat 
Hulusi YAZICIOĞLU’nun büyük  katkıları oldu. Okul yapımını üstlenen 
yüklenici ile iliĢkileri düzenledi ve yürüttü; büyük emeği geçti.  Belediye 
BaĢkanlığı görevim son bulduktan sonra, okul 1980’li yılların ilk yarısında 
öğrenime açıldı. AçılıĢ töreninde bulundum ve arkadaĢımın adının ve anısının 
yaĢatılmasına katkıda bulunmuĢ olmanın mutluluğunu yaĢadım.  
 

 
Zati Ağar Ġlköğretim Okulu (2009) 

 

● ZATİ AĞAR’LILAR, ZATİ AĞAR’I TANIMALI ! 

 
  Zati AĞAR Okulu açıldıktan sonra,  aradan uzun yıllar geçti. 
2003 yılı ġeker ve Kurban Bayramları dolayısıyla Ser-Mes Sitesi’ndeki evime, 
bayram ziyaretine gelen yakınlarımın ve komĢularımın çocuklarına,  hangi 
okula gittiklerini sorduğumda,  Zati AĞAR okuluna gittiklerini söylüyorlarsa, 
“peki Zati AĞAR kim” dediğimde, çocuklardan soruma yanıt alamıyordum. 
Oysa, eski adı Zati AĞAR Ġlkokulu, yeni adı Zati AĞAR Ġlköğretim Okulu olan 
bu okulun çok baĢarılı olduğunu, çok değerli öğretmen ve yöneticilere sahip 
bulunduğunu da hep duyuyordum.  
 
   Öğrencilerin, okudukları okula adı verilen kiĢinin kim olduğunu 
bilmemeleri, bir eksiklikti. Ben, Zonguldak Mehmet ÇELĠKEL Lisesi’nin 1955 
yılı mezunuydum. Bu liseyi 1938 yılında, ÇAKALOĞLU lakaplı, armatör 
Mehmet ÇELĠKEL’in yaptırdığı ve okula adının verildiği bize anlatılmıĢtı; 
okulda büstü de vardı. Zati AĞAR Ġlköğretim Okulu öğrencileri için de öyle 
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yapılmalı diye düĢünerek, telefonla okul müdürünü aradım; randevu dileğimi 
hemen kabul etmesine ve beni tanıyor olmasına sevindim 
 
  Okul Müdürü   Ġzzettin KANDĠġ tarafından sıcak bir biçimde 
karĢılandım. Yukarıda değindiğim hususları kendisine anlatınca, “Efendim, biz 
de öğretmenler ve yöneticiler olarak Zati AĞAR kimdir tanımıyoruz, sadece 
okulu yaptıran Hatice teyzeyi biliyoruz; öğrencilerimizin ebeveynleri de Zati 
AĞAR’ı tanımıyorlar” dedi.  
 
   DüĢündüm, Müdür KANDĠġ haklıydı, Zati’yi kaybedeli 23 yıl 
olmuĢtu, ilkokul çağındaki öğrencilerin anne babaları da herhalde 20-30 yaĢ 
dolaylarında olacaklarına göre, Zati’yi nereden tanıyacaklardı. Kaldı ki, okulun 
çevresindeki semtlerde, büyük bir oranda Safranbolu yerlileri değil, sonradan 
Safranbolulu olanlar yerleĢmiĢ bulunuyordu. Hemen bir giriĢimde 
bulunmazsam, yakın gelecekte Zati’yi hiç tanıyan kalmayacaktı. 
 

 
Okula “ZATĠ AĞAR” adının verilmesini sağlayan Kaymakam Muzaffer ECEMĠġ (ortada) 
 19 Mayıs 1980 Gençlik ve Spor Bayramında;  sağında Garnizon Komutanı ile Ġlköğretim 

Müdürü; solunda Lise Müdürü ile  Belediye BaĢkanı  

 

● ZATİ AĞAR’IN FOTOGRAFI VE ÖZGEÇMİŞİ OKULA ASILIYOR 

 
  Okul Müdürü’ne, Zati AĞAR’ın fotografını büyüttürüp okulun 
uygun bir yerine özgeçmiĢi ile birlikte asmalarını önerdiğimde, memnun 
olacağını ve hatta özgeçmiĢini çoğaltıp öğrencilere de dağıtabileceğini 
söyledi; bu konuda benden yardım istedi. Ben dünden yardıma hazırdım, 
arkadaĢım Zati’nin fotografını ve özgeçmiĢini hazırlayıp, kendisine 
getireceğimi bildirdim.  
 
   Bende Zati’nin vesikalık fotografı yoktu; ne yazık ki 
kızkardeĢinde de olmadığını öğrendim. Akrabası Avukat Hulusi 
YAZICIOĞLU’na sordum, onda da yoktu. Ancak, Sayın YAZICIOĞLU Zati’nin 
avukatlık stajı belgelerinin bulunduğu Zonguldak Barosu arĢivindeki 
dosyasında fotografının olabileceğini söyledi. Haklıydı, ben düĢünememiĢtim. 
Mayıs/2004’de kaybettiğimiz okul arkadaĢım, meslektaĢım ve Safranbolu’ya 
iliĢkin çok değerli araĢtırmaları ve kitapları bulunan  Hulusi YAZICIOĞLU’nu 
da bu vesileyle rahmetle anarım. 
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  24.02.2003 tarihinde Zonguldak Baro BaĢkanlığı’na, aynı 
Baro’nun 33 yıl önceki bir üyesi olarak bir dilekçe ile baĢvurdum. ArkadaĢımın 
adını ve anısını yaĢatmak üzere annesi tarafından yaptırılan   bir okula asmak 
amacıyla fotografına gereksinim duyulduğunu bildirir dilekçemi alır almaz, 
duyarlılık gösterip hemen Zati’nin fotografını, ellerinde bir tane olduğu için, 
iade etmek kaydıyla adresime gönderdiler.  
 
   Fotografı Ankara’da büyüttürdüm. Avukat Hulusi 
YAZICIOĞLU’ndan aldığım bilgileri de değerlendirerek, Zati AĞAR’ın 
özgeçmiĢini Okulun Müdürüne verdim. ArkadaĢımın, fotografına ve okula 
ilettiğim  özgeçmiĢine, kendisine karĢı duyduğum sevgi ve saygının bir gereği 
olarak aĢağıda da yer veriyorum. 

  “Zati AĞAR 1935 yılında 
Safranbolu’da doğmuştur. Safranbolu’daki 
aile lakaplarına göre annesi Hatice AĞAR 
“Naipler” ailesinden (Halilefendioğulları); 
babası Razı AĞAR Akçasu mahallesinden 
“HOCAANALAR” ailesindendir. Anne 
tarafından dedesi Mehmet Hilmi VAROL, 
1920’li yılların sonlarında Safranbolu’da 
Belediye Başkanlığı yapmıştır. Baba 
tarafından dedesi Kadir AĞAR, Safranbolu 
Mal Memurluğu görevinde bulunmuştur. 
Zati AĞAR’ın kızkardeşi Suzan Hanım, 
Safranbolu’nun tanınmış kişilerinden 
Mustafa ÇELEBĠ ile evlidir; müşterek 
çocukları Dilek KAYIKÇI ile Bülent ÇELEBĠ, 
Zati AĞAR’ın yeğenleridir. 
 
 Zati AĞAR, babasının işi nedeniyle 

ilkokulu Karabük’te, ortaokulu ise Safranbolu’da okumuştur. Lise öğrenimini 
Kastamonu ve Ġstanbul Işık Lisesi’nde tamamladıktan sonra, Ġstanbul Hukuk 
Fakültesi’nden mezun olmuş; avukatlık stajını Karabük’te yapmıştır. Ancak 
avukatlığa başlayacağı günlerde, otomobiliyle Karabük’te geçirdiği bir trafik 
kazası sonunda Zati AĞAR, 1980 yılında vefat etmiş ve ölümünden kısa bir 
süre sonra annesi tarafından, anısına, kendi   adı verilen bu okul yaptırılmıştır. 
Yaşamı boyunca herkesin sevgisini kazanmış bulunan Zati AĞAR, tüm 
arkadaşları ve kendisini tanıyanlar tarafından  hep sevgi ile anılmaktadır.” 
 
  Zati AĞAR’ın çok ilginç bir özelliğine de değineyim. Gazeteden 
bir paragraf yazı okunsa ve kendisine bu paragrafta toplam kaç harf var diye 
sorulsa, hemen anında Ģu kadar adet harf var yanıtı alınır ve  harfler bir bir 
sayıldığında, yanıtın doğru olduğu anlaĢılırdı. Böyle güçlü bir zihni melekeye 
sahip olan  baĢka kiĢiler var mıdır? Ben rastlamadım, bilmiyorum.  
 

Zati  AĞAR 


