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36. BÖLÜM 
 
 

12 EYLÜL 1980 CUMA SABAHI  
“DÜDÜK ÇALIYOR, OYUN BİTİYOR” 

 
 

  1980 yılı Eylül ayının baĢları, Türkiye’de yıllar önce baĢlatılan 
anarĢinin artarak devam ettiği, terörün her gün bir ya da birkaç can aldığı, 
devamlı tırmanıĢta olduğu; siyasetin tıkandığı, TBMM’nde sürekli tekrarlanan 
seçim turlarında CumhurbaĢkanı’nın bir türlü seçilemediği, siyasal partiler 
arasında uzlaĢmanın değil, zıtlaĢmanın geçerli olduğu, toplumda hoĢgörünün 
değil, nefretin egemen bulunduğu ve demokrasinin çözüm üretemediği gibi, 
çaresiz  de kaldığı günlerdi...  
 
   Eski BaĢbakan, ana muhalefet partisi CHP’nin Genel BaĢkanı 
Bülen ECEVĠT, 06 Eylül 1980 günü Petrol ĠĢ Sendikası Kongresi’nde yaptığı 
konuĢmada Ģöyle diyordu: 
 
  “...Türkiye’de sanki bir maç oynanıyor. Bu maçta sahada 
siyasal partiler ve siyaset adamları vardır. Toplumun büyük kesimi ise 
tribünlerde seyirci durumundadır. Sahada oynanan, kavgalı dövüĢlü, tatsız 
tuzsuz, sıkıcı ve sabır taĢırıcı bir maçtır, yalnızca partilerle politikacılar 
soyunup sahaya çıkar, halk da seyirci kalırsa, demokrasi gerçeklik 
kazanamaz... Sonunda korkarım ki biri çıkar, düdüğü çalar, oyun bitti, herkes 
evine der ve bir anlamsız oyuna dönüĢen demokrasi de böylece sona erer...” 
 
  Bülent  ECEVĠT’in öngördüğü düdük, bu konuĢmadan sadece 6 
gün geçtikten sonra 12 Eylül 1980  Cuma sabahı, Türkiye’nin her yöresinde 
çaldı. Benim evimde ayrıca, aynı gün çok erken bir zamanda, sabahleyin saat 
05.00 dolaylarında, yatağımın baĢ ucundaki paralel   telefon da çaldı.  
 
   Haziran/1980 ayında Safranbolu’da, manyetolu telefonların, 
otomatik telefona dönüĢmüĢ olmasından yararlanan kimi kiĢiler, santralde 
gerekli teknik önlemler alınmadığı takdirde, kim oldukları bilinemeyeceği için, 
zaman zaman  telefonla rahatsız etmekten,  hatta hakaret etmekten her 
nedense zevk alabiliyorlardı.  Yine böyle bir durumla karĢılaĢabileceğim 
korkusuyla; ancak yangın ve benzeri önemli bir olay nedeniyle de aranıyor 
olabileceğim düĢüncesiyle telefonu açtığımda karĢımdaki, “Kızıltan Bey ihtilal 
oldu, radyonu televizyonunu aç” diyordu.  
 
   “Sen kimsin, nereden biliyorsun” diye sorduğumda “Sesimi 
tanımadın mı, ben Engin, bacanağım Ankara’dan gelirken sabaha karĢı 
arabasının radyosundan öğrenmiĢ, bana bilgi verdi, ben de seni haberdar 
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ediyorum” dedi. Evet, sesi tanıdım: konuĢan Belediye Meclis üyesi arkadaĢım 
Engin ERGĠNLER’di. 12 Eylül’den bir ay kadar sonra, Antalya’ya tatile 
giderken Burdur dolaylarında  bir trafik kazasında, ne yazık ki kaybettiğimiz 
Engin ERGĠNLER’e teĢekkür ederek, hemen önce transistörlü radyomu, 
sonra televizyonumu açtım. 
 

● “12 EYLÜL HAREKATI” 

 
  Radyo ve televizyon haberleri, telefonda verilen bilgiyi 
doğruluyordu. Evet ihtilal olmuĢtu. Ardı ardına Milli Güvenlik Konseyi’nin 
bildirileri yayınlanıyordu. Türkiye’nin her tarafında sıkıyönetim ilan olunduğu, 
TBMM’nin kapatıldığı, siyasal faaliyetlere ve siyasal nitelikli görevlere son 
verildiği bildiriliyordu. Belediye BaĢkanlığı da siyasal nitelikli bir görevdi, benim 
görevim de son bulmuĢ olmalıydı.  
 
   20 yıl önce, 27 Mayıs 1960 ihtilalini Ankara’da, bir yıllık Ziraat 
Yüksek Mühendisi olarak yakından gözlemlemiĢtim. Siyasal görevlerde 
bulunanların evlerinden alınıp götürüldüklerini biliyordum. Bu kez beni de 
götürebilirlerdi. Üstelik 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesinde radyoda sürekli 
olarak “Harbiye” marĢı baĢta olmak üzere, askeri marĢlar çalınmasına karĢın, 
bu kez kahramanlık türküleri ve bu arada, sağ kesimin dilinden düĢürmediği 
“Çırpınırdı Karadeniz, bakıp Türk’ün bayrağına” Ģarkısı çalınıyordu. O halde 
sağ nitelikli bir müdahale mi yapıldı diye düĢünmeden de edemiyordum.  
 

● ALIP GÖTÜRÜRLER DÜŞÜNCESİYLE  HAZIRLANMA 

 
  Siyasal veya parasal  açıdan verilemeyecek bir hesabım yoktu. 
Sadece  götürülürken aĢağılayıcı bir davranıĢla karĢılaĢmaktan çekiniyordum. 
Böyle bir olay benim ve aile bireylerim için çok üzücü olurdu. Hemen tıraĢ 
oldum, giyindim, evden alıp götürüldüğümde zorunlu olacak eĢyalarım için 
küçük bir el çantası hazırladım.  
 
   O sıralar iyi bir sigara tiryakisiydim, evdeki tüm sigaraları alıp, 
çantama koydum. Cüzdanımı açtım, 1.800 lira vardı; 1.500 lirasını eĢime 
verdim, beni götürürlerse, ilk fırsatta evi kapatıp, çocuklarla birlikte Ankara’ya 
babasının yanına gitmesini söyledim. Büyük kızım Ġstanbul Galatasaray 
Lisesi’nin orta kısmının birinci sınıfındaydı, küçük kızım   okula baĢlamamıĢtı.  
 
  Kaymakam Muzaffer ECEMĠġ yıllık iznini geçirdiği memleketi 
Niğde’nin   Çamardı ilçesindeydi. Kaymakamlığa Hükümet Veterineri  Hakkı 
ÖZDEK vekalet ediyordu; ona telefon ederek, askeri müdahaleyi haber 
verdim. KızkardeĢime ve Belediye Meclisinin Üyeleri Kazım BASMACI, Yücel 
NAKĠPOĞLU, Yılmaz KAVUġTURUCU, Hikmet TURGUT gibi partili yakın 
arkadaĢlarıma telefon   ederek uyandırdım; eĢime ve çocuklarıma sahip 
çıkmalarını ve Ankara’ya gitmelerinde yardımcı olmalarını özellikle rica ettim.  
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● GÖTÜRMÜYORLAR ! 

 
  Milli Güvenlik Konseyi bildirilerini dinlerken,  bir ara pencere 
önünde oturan eĢim “iĢte seninkiler geldi” dedi, pencereye koĢtum, ortalık 
alacakaranlıktı. MithatpaĢa Kooperatifinde kiracı olduğum dairenin bulunduğu 
blokun önüne gelen bir jeep’ten askeri üniformalı kiĢiler iniyordu. Evin 
kapısına gittim, terör olayları nedeniyle bir önlem olarak, kapının içerden üç 
sürgüsü vardı, ben sürgüleri Ģak Ģak diye açarken, gelenler de rap rap 
merdivenleri çıkıyorlardı.  
 
   Kapının önüne merdiven sahanlığına geldiklerinde, en öndeki 
genç bir subay “Belediye BaĢkanı siz misiniz” diye sorunca, beni 
götüreceklerine kendimi hazırladığımdan, “evet benim, sizinle gitmem mi 
gerekiyor, hazırım, gidelim” dedim. Subay “hayır Sayın BaĢkan, sizi almaya 
değil, sadece komutanımızın emrini tebliğe geldik” deyince rahatladım.  
 
   Beni almaya gelmedikleri gibi, üstelik bana “Sayın BaĢkan” diye 
hitap etme nezaketini gösteriyorlardı. Bu sırada, gelenlerin arasında olan, 
Safranbolu Ġlçe Jandarma Komutanı Assb. Fuat ÖZEL de gülüyor ve 
korkmamam gerektiğini ima eden iĢaret ve davranıĢlarda bulunuyordu.  
 

● GÖREVDEN ALINMA, BELEDİYE’YE BAŞKAN ÖNERME 

 
  “Buyurun tebligatınızı yapın” dediğimde, Komutanlarının tüm 
Belediye BaĢkanları gibi beni de görevden aldığını öğrendim. Daha da 
rahatladım, heyecanım azaldı. Gelen subay, “Komutanımız sizin yerinize 
kimin Belediye BaĢkanı olmasını uygun gördüğünüzü de bilmek istiyor” 
deyince ĢaĢırdım. Bu farklı bir askeri müdahaleydi; görevden alınana, yerine 
kimin getirilmesinin uygun olacağı soruluyordu.  
 
   Komutan kimdi, bilmiyordum. “Komutan hangi nitelikleri taĢıyan 
bir baĢkan önermemi bekliyor” diye sordum. “Hiçbir partiye mensup 
bulunmaması, Safranbolu’nun eĢrafından olması” yanıtını aldım. “Biraz 
düĢüneyim, içeri buyurun, çayımız hazır, ikram edelim” dediğimde, iki gündür 
potinlerini çıkartmadıkları, Ģimdi çıkartmalarının zor olacağı yanıtını verdiler. 
Beni götürmeyeceklerini sevincini yaĢayan eĢim, içerden “zararı yok, 
potinlerinizle girin” diye seslendiğinde de, vakitlerinin olmadığını söylediler. 
 
  EĢraftan olan, partili olmayan kiĢiler kimlerdi, düĢünüyor 
bulamıyordum. Halen partili olmasalar bile, eĢraftan bir çok kiĢi, geçmiĢte  
CHP’li, DP’li  veya AP’liydi. Böyle olunca gelenlere, “Bir isim önermekte 
zorlanıyorum, ancak yayınlanan bildirilerde Belediye hizmetlerinde aksama 
olmaması, özellikle fırınların   çalıĢması, elektriklerin kesilmemesi ve suların 
akması üzerinde duruluyor, bu açıdan Belediye hizmetlerini iyi bilen Belediye 
BaĢkatibi Mehmet Ali TERZĠAHMETOĞLU’nu öneriyorum; Demokrat Parti ve 
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Adalet Partisi döneminde Özel Ġdare’de çalıĢmıĢ, CHP döneminde de 
Belediyede görev almıĢtır, partili değildir, güvenilir bir kiĢidir” dedim.  
 
   TeĢekkür ettiler, selam verip ayrıldılar. Ġçeri girdim, ceketimi ve 
kravatımı çıkardım, koltuğa kendimi attım, anlatılması olanaksız duygular 
içersindeydim. Evde gerginliğimi giderecek bir Ģeyler aradım, küçük bir ĢiĢede 
kanyak buldum, sabahın erken saatinde kanyak içerek sakinleĢtim.  
 
   12 yaĢındaki büyük kızım uyanmıĢ, yatağından konuĢulanları 
dinlermiĢ, “ihtilal” sözcüğünü “Hitler” diye anlamıĢ, annesiyle birlikte ona olup 
bitenleri, onun anlayacağı biçimde anlatmaya çalıĢtık. 5 yaĢındaki küçük 
kızım dünyadan habersiz uyuyordu, kendimi  tonlarca yükten kurtulmuĢ gibi 
hissediyordum. 
 

● YENİ BAŞKAN’IN TELEFONU 

 
  Bir süre sonra telefon çaldı, arayan yeni Belediye BaĢkanı  
Mehmet Ali TERZĠAHMETOĞLU’ydu; askerlerin evine geldiğini, Belediyeyi 
açtırdığını, sen Belediye BaĢkanısın dediklerini, ne yapması gerektiğini 
soruyordu. Benim görevime son verildiğini, kendisinin Belediye BaĢkanı 
olarak gerekenleri yapmasını söyledim; görevinde baĢarılar diledim. 
 
    Sabah erken saatte aradığım arkadaĢlarıma tekrar telefon 
ederek, olup bitenler hakkında bilgi verdim, kaygılanmaya mahal kalmadığını 
bildirdim. Görevime son verildiği, aynı gün öğleden sonra, eve gelen uzatmalı 
bir jandarma onbaĢısı tarafından yazılı olarak da tebliğ edildi. 
 

● 12 EYLÜL,  27 MAYIS GİBİ BİR ZORUNLULUKTU 

 
  Türkiye’de bir dönem kapanmıĢ, yeni bir dönem baĢlıyordu. 
Kurallarına göre oynanmayan, ancak ısrarla sürdürülmek istenen bir oyuna, 
demokrasiye son verilmiĢti. 1960’daki 27 Mayıs gibi, 12 Eylül de   askeri bir 
darbeydi. 1971’deki 12 Mart Muhtırası’ndan farklıydı.  
 
   Ülke gerçeklerini görmezlikten gelerek, kuramsal demokrasi 
havarisi kimliğine bürünenler, askeri müdahaleleri hep eleĢtirseler de, bunların 
sorumlusu askerler değil, hep sivillerdi. 27 Mayıs da, 12 Eylül de bir 
zorunluluktan kaynaklanan giriĢimlerdi. 27 Mayıs ya da 12 Eylül giriĢimi değil, 
27 Mayıs ve özellikle 12  Eylül sonrasının icraatı eleĢtirilebilir, eleĢtirilmelidir.  
 
   Çünkü, bu giriĢimler, askerlere  özel davetiye çıkartılmıĢçasına 
gerçekleĢmesi beklenen,  27 Mayıs ve 12 Eylül günü geniĢ halk kitlelerince 
benimsenen, desteklenen, ülkenin kurtuluĢ günleriydi. Ayrıca, sosyal hukuk 
devleti, anayasa mahkemesi, yargıç güvencesi, sosyal haklar gibi çağdaĢ 
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normlar içeren bir anayasayı, ülkeye kazandıran 27 Mayıs’ın bir devrim 
olduğu da göz ardı edilemezdi.  
 
   KuĢkusuz, 12 Eylül sonrasında siyasal partilerin kapatılması, 
siyasal yasaklar, vetolar ve tutuklananlara reva görülen acımasız davranıĢlar 
ve benzeri uygulamalarla, emir komuta zinciri içersinde oluĢturulmak istenen 
yapay sosyal ve siyasal ortam, ülke için hiç yararlı olmamıĢtır. Ancak, 12 Eylül 
ile birlikte can güvenliğinin sağlandığı, ülkede huzur ve güven ortamının  
yaratıldığı da yadsınamaz  bir gerçekti.  
 
   Bu konuda her canlı gibi bencil davranmam; “önce can sonra 
canan demem yadırganmayacağına göre, kendi açımdan,  öncelikle 
Safranbolu’da herkes gibi benim ve aile bireylerimin can güvenliğinin 
sağlanmıĢ olmasından daha önemli ne olabilirdi? Bu aĢamada Belediye 
BaĢkanlığından alınmıĢ olmamın ise hiç önemi yoktu. 
 

● DÜŞENİN DE DOSTLARI OLABİLİR ! 

 
  “DüĢenin dostu olmaz” derler, bu söz benim için hiç geçerli 
olmadı. DüĢtüm ama dostlarımı yitirmedim. Dostlarımın ve arkadaĢlarımın 
tamamı ve diyebilirim ki Safranbolu halkının çok büyük bir çoğunluğu, 
Belediye BaĢkanlığıma son verildikten sonra, eski sevgi ve saygılarından beni 
yoksun bırakmadılar. Açıkta kalsam  da, çalıĢmasam da para sıkıntım olmadı. 
 
    Babalarımız da birbirlerinin   dostu olan, çocukluk 
dönemimden  itibaren çok yakın bir  arkadaĢım yazıhaneme geldi, “sana bunu 
hibe etmiyorum, borç veriyorum, ne zaman ödersen öde” deyip, masamın 
üzerine, bir zarf içinde 50.000 lira bırakıp, hemen yazıhanemden kaçarcasına 
çıkıp gitti. Bu para Belediye BaĢkanlığı aylığımın üç katı dolaylarındaydı. 
 
    Bir ay kadar sonra, Avukat  ġemsettin AYKOL’un bahçesine 
bitiĢik, ailemden kalma bir küçük bahçeyi 80.000 liraya, Sayın AYKOL’a 
satarak, arkadaĢıma olan borcumu ödedim. Ancak onun gösterdiği incelik ve 
duyarlılığı da hiç unutamadım. Böylece, çalıĢmadığım sürede geçimimi 
sağlamak için mirasyedi oldum, fakat periĢan olmadım. 
 

● AVUKATLIK YAPMAK YERİNE, KAMUDA GÖREV ALMAK İSTEĞİ 

 
  12 Eylül sadece Türkiye’de değil, benim özel yaĢamımda da 
yeni bir dönemin baĢlangıcı oluyordu. Yazıhanem hazırdı; Baroda askıya 
alınmıĢ kaydımı   yenileyerek avukatlığa baĢlayabilirdim. Fakat, haklarında 
kovuĢturma yapılan,  bir kısmı tutuklanmıĢ, çeĢitli aĢırı uçlara mensup 
olanların  davalarını üstlenmem gibi taleplerle karĢılaĢtım. Bunlar, CHP’li bir 
avukatın kendilerini savunmasının - doğru veya yanlıĢ - yetkili merciler 
nezdinde olumlu bir izlenim yaratabileceği düĢüncesini taĢıyorlardı. 



 420 

   Bağlı olduğumuz Zonguldak Ġli, Gölcük’teki Donanma 
Komutanlığı’nın yönetimindeki sıkıyönetim bölgesinde bulunuyordu. 
Gölcük’teki askeri mahkemelerde dava takibindeki zorluklardan daha çok; 
aĢırı uç ya da değil, tüm siyasal akımların tartıĢılmasından bıkmıĢtım; 
avukatlık nedeniyle de olsa, tekrar bulaĢmak istemiyordum. Bu arada,  
yazıhaneme gelenlerle, davalarını kabul etmesem de hep aynı konuları 
konuĢmaktan da rahatsızdım. 
 
    Kaldı ki, gözetim altına alınanlara ya da tutuklananlara 
hukuksal yardım yapacak; savunmalarını üstlenecek   çok sayıda bilgili, 
becerikli  avukat arkadaĢ vardı. Bir baĢka anlatımla, kimilerinin sandığının, 
hatta suçlamasının aksine, “boğulmamak için denizde çırpınan kiĢiyi 
kurtarabilecek, deniz sahilindeki,  yüzme bilen tek kiĢi ben değildim”.    
 
  Ayrıca, 1977’de milletvekili adaylığı için Belediye 
BaĢkanlığı’ndan ayrıldıktan sonra, yeniden seçilene kadar geçen 8 ay, benim 
için önemli bir deney olmuĢtu; “teĢbihte hata olmaz” “derler; “daha önce horoz 
olunan yerde, tavuk olarak yaĢanamıyordu”. Safranbolu’da kalmam, rahatsız 
olacağım olaylarla karĢı karĢıya kalmama yol açabilirdi.  Nasrettin Hoca’nın 
ünlü “ye kürküm ye” fıkrasında olduğu gibi, sayıları çok az da olsa, unvan  ve 
sıfata göre davrananlar da olabiliyordu.  
 
   Bunların dıĢında en önemlisi, sosyal güvenlik kapsamında 22 
yılı aĢkın hizmetim vardı, 25 yılı doldurup emekli olabilmeme   az bir süre 
kalmıĢtı. Belediye BaĢkanı olarak T.C. Emekli Sandığı’na tabiydim, avukatlar 
SSK ile iliĢkiliydi. T.C. Emekli Sandığı’ndan emekli olmanın getirilerini de 
düĢünerek, 1970 öncesinde olduğu gibi, Ankara’da kamuda görev almayı,  
emekli olduktan sonra avukatlığa dönmeyi uygun buluyordum. 
 

●SABIK VE SAKIT BAŞKANA, SAYIN VALİNİN ÇOK OLUMLU TEZKİYESİ 

 
  Sabık ve sakıt (eski ve düĢürülmüĢ) bir belediye baĢkanını 
memuriyete alırlar mıydı? Kimi belediye baĢkanları hakkında kovuĢturma 
yapıldığını, kimilerinin tutuklandığını gazetelerde okuyordum. Benim için böyle 
bir durum yoktu, olamayacağına da kesinlikle inanıyordum; “çiğ yememiĢtim, 
midem ağrımazdı.” Buna rağmen, hem her türlü olasılığa karĢı Baro’daki 
avukatlık kaydımı yenilemek ve hem de Vali Galip DEMĠREL’le görüĢmek 
üzere 23 Eylül günü Zonguldak’a gittim. 
 
    Hiçbir sıfatım kalmamıĢtı, korka korka, çekine çekine Valilik 
özel kalemine girdim, çok eskilerden beri beni tanıyan sekreter hanım, daha 
önceki ziyaretlerimden farksız biçimde ilgi gösterdi, Sayın Vali de yanındaki 
konuk çıkar çıkmaz beni makamına kabul etti. Vali Sayın DEMĠREL, Belediye 
BaĢkanı olarak yaptığım ziyaretler gibi çok sıcak tavırlarla karĢıladı; 
kendilerine kamuda görev almayı düĢündüğümü, ancak bana görev verecek 



 421 

merciin, kimi belediye baĢkanları gibi hakkımda bir kovuĢturma olup 
olmadığını bilmek isteyeceğini, bana olmadığını bildirir bir belge verip 
veremeyeceklerini sordum ve bu amaçla hazırladığım dilekçemi takdim ettim. 
 
  Hemen hazırlatayım dedi, Ġl Özel Ġdare Müdürü’nü çağırdı, 
gerekli talimatı verdi. Hakkımda kamuda görev almama engel teĢkil edecek 
herhangi bir soruĢturma veya kovuĢturma olmadığının yanı sıra, hiç 
beklemediğim biçimde “her bakımdan güvenilir, çalıĢkan ve dürüst bir kamu 
görevlisi” olduğumu da bildirir, bir tür tezkiye niteliğinde, aĢağıdaki   belgeyi 
imzaladı. Çok teĢekkür ettim, bu belge ileriki günlerde çok iĢime yarayacaktı. 
 

 
 
  Avukatlık ve Belediye BaĢkanlığından önce son bulunduğum 
kamu hizmeti Tarım Bakanlığı MüfettiĢliği idi. Benim gibi aynı Bakanlığın eski 
müfettiĢi olan bacanağım Ülkü ÖZ, TeftiĢ Kurulu BaĢkanı ile görüĢtü. BaĢkan 
beni yakından tanıyan, birlikte çalıĢtığımız eski BaĢmüfettiĢlerden Veteriner 
Hekim Murtaza ÖNBĠLGĠN’di; müfettiĢlerin hepsi de eski arkadaĢlarımdı. 
BaĢkan’ın, benim tekrar aralarına dönmemden memnun olacaklarını, hemen 
gerekli belgeleri hazırlayıp getirmemi söylediği haberi gelince, Ekim/1980 
baĢında Ankara’ya gittim.  
 
   Belgelerimi Sayın BaĢkan’a götürdüm, bana “Bakan Bey’e 
atamanı onaylatmaya götüreceğim, Bakan, Fakülte’den seni tanır mı?” diye 
sordu. Tarım Bakanı Sabahattin ÖZBEK, Ziraat Fakültesi’nde meyvecilik  
profesörüydü; ancak benim sınıfımın meyvecilik dersini gördüğü 1957 yılında 
kendisi Amerika’daydı,  meyvecilik dersini doçenti okutmuĢtu. Bu nedenle 
Bakan’ın beni tanımayacağını söyledim.  
 
   TeftiĢ Kurulu BaĢkanı, “ben atama dosyasını götürmeden önce, 
Bakan’la yakın görüĢen biri, seni kendisine tanıtsa iyi olur” deyince, Tarım 



 422 

Bakanlığı’na bağlı bir kuruluĢun müdüründen bahsettim; sınıf arkadaĢım 
olduğunu söyleyerek, “onunla konuĢayım mı” diye sordum. “Çok isabetli olur, 
Bakan çok sık o kuruluĢa gidiyor, Müdür’le iliĢkilerinin çok sıcak olduğunu 
biliyorum, Müdür Bakan’la görüĢtükten sonra, haber versin, ben Bakan’a 
atanmam için çıkayım” dedi. 
 
   Sınıf arkadaĢımı aradım, olayı anlattım, “bana kısa bir süre ver, 
Bakan Hocamızla görüĢünce, sana bildiririm” dedi. Kendisine bir hafta sonra 
telefon ettim; Bakan’la görüĢtüğünü, TeftiĢ Kurulu BaĢkanı’nın atama 
dosyasını kendisine götürebileceğini söyledi.  
 

● TARIM BAKANI, ATAMA DOSYASINI  FIRLATIP ATIYOR 

 
  TeftiĢ Kurulu BaĢkanı BaĢkanı Murtaza ÖNBĠLGĠN’in, atanma 
dosyamı Bakana onaya sunacağı bir akĢam üstü, bacanağımın evinde telefon 
baĢında gelecek haberi beklemeğe baĢladık. Bacanağım Ülkü ÖZ, 12 
Eylül’den önce Yem Sanayii T.A.ġ. Genel Müdür Yardımcılığı’ndan alınarak,  
bürokrat deyimiyle “kızak görev“ olan müĢavirliğe atanmıĢ, DanıĢtay’a açtığı 
davanın sonucunu beklediği için, o sıralar iĢ yönünden rahattı, bana hep 
yardımcı oluyordu. 
 
    Epey süre geçti, telefon çalmıyordu; sabredemedik, biz aradık. 
Sonuç olumsuzdu, Bakan atamamı imzalamamıĢtı. Sayın BaĢkan, benim 
Kurulun eski MüfettiĢi olduğumu, beğenilen baĢarılı hizmetlerde 
bulunduğumu, 10 yıl  önce ayrıldığımı, Safranbolu’da avukatlık ve belediye 
baĢkanlığı yaptığımı anlatmaya çalıĢırken, Bakan’ın “hangi partiden Belediye 
BaĢkanıydı” sorusu, “Halk Partisinden” diye yanıtlanınca Bakan, dosyayı 
masasının öbür baĢına fırlatıp atarak, “kalsın” demiĢ ve TeftiĢ Kurulu  BaĢkanı 
da, doğal olarak mahcubiyet içersinde Bakanın yanından ayrılmıĢ. 
 
  Bakanın Halk Partili olduğumu öğrenince gösterdiği tepki, 
kendisinin eski Demokrat ve Adalet Partili olarak bilinmesinden 
kaynaklanabileceği gibi, ülkenin 12 Eylül öncesindeki üzücü olaylara 
sürüklenmesinde, sadece aĢırı solun değil, solun tümünün ve bu arada, 
haksız yere ortanın solundaki CHP’nin de sorumluluğu olduğu anlayıĢından 
da ileri gelebilirdi. Ancak, sınıf arkadaĢımın, Bakanla görüĢtüğünü 
söylemesine karĢın, böylesine olumsuz bir sonuçla karĢılaĢmıĢ olmanın 
açıklamasını  yapamadım. Ya arkadaĢım Bakanla görüĢmedi, bana karĢı güç 
durumda kalmamak için görüĢtüm dedi veya görüĢtüğünde Bakan olumsuz 
tavır sergiledi, beni üzmemek için bundan bahsetmedi.  
 
   Hangisi doğruydu, bunu hiç irdelemedim, araĢtırmadım. Ancak 
doğru olan, hiç kuĢkusuz doğruyu söylemekti. 2-3 ay sonra bir nedenle 
arkadaĢımı aradığımda, daha ben bir Ģey söylemeden, avukatlık yaptığımı 
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sanan arkadaĢımın, “sana Yargıtay’da takip edebileceğin dava bulmanda 
yardımcı olayım” demesi ilginç ve anlamsızdı. 
 

●BAŞBAKANLIK YÜKSEK DENETLEME KURULUNA ATANMA ÇOK ZOR 

 
  Tarım Bakanlığı MüfettiĢliğine  geri dönemeyince, Ankara’da 
Sakarya Caddesinde, benim gibi sabık ve sakıt olmuĢ Ankara Belediye 
BaĢkanı Ali DĠNÇER’in araç trafiğine kapattıktan sonra, “halklaĢan sokaklar” 
olarak adlandırdığı, yan sokaklardaki masalardan birinde oturup bira içtiğimiz 
bir gün, bacanağım “gel bir de, yakınımızda MithatpaĢa Caddesi’ndeki Yüksek 
Denetleme Kurulu’na gidelim, oraya girmenin koĢulları nedir öğrenelim” dedi.  
 
   Kendisi T. Zirai Donatım Kurumu Genel Müdür Yardımcısı iken, 
aynı kurumun Muhasebe ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanı olarak beraber 
çalıĢtıkları, Kurulun uzmanlarından (denetçi) Fahri ÖZBAKĠ’nin yanına gittik.. 
2000’li yıllarda kendisiyle aynı Kurul’un BaĢkanlığında halef-selef olacağımız 
Sayın ÖZBAKĠ ile Karabük Demir Çelik’e denetime geldiklerinde tanıĢtığımızı 
ve Zonguldak M. Çelikel Lisesi’nin benden birkaç sınıf sonraki öğrencilerinden 
olduğunu hatırladım.  
 
   Sayın ÖZBAKĠ, kara kaplı bir kitap açtı, Yüksek Denetleme 
Kurulu’na uzman olarak atanabilmek için, KĠT’lerde kimi üst görevlerde, belirli 
sürelerde çalıĢmak  veya en az 10 yıllık Yüksek Mühendis olmak gerektiğini, 
Ziraat Yüksek Mühendisi olarak niteliğim uygun olsa da, Kurul BaĢkanına 
ulaĢmaya gereksinim bulunduğunu, Kurul BaĢkanının 12 Eylül askeri 
yönetiminin baĢında bulunan, Milli Güvenlik Konseyi’nin Genel Sekreteri 
Orgeneral Haydar SALTIK’ın ağabeyi, Halit SALTIK olduğunu söyledi. 
Basında ve kamuoyunda ihtilalin en güçlü adamı olarak adı geçen Sayın 
Orgeneralin ağabeyine ulaĢmam veya beni tanıtacak birisini bulmam 
düĢünülemezdi. Fahri  ÖZBAKĠ’nin yanından teĢekkür ederek ayrıldık. 
 

● AHMET SALİH ÇEBİ’Yİ ZİYARET; “GÜN DOĞMADAN NELER DOĞAR”  

 
  Artık çaresiz, Safranbolu’ya dönmek, kamuda görev alma 
düĢüncesinden vazgeçmek ve avukatlığa devam etmek durumundaydım. 
Ankara’dan ayrılmadan önce, 1950’li yılların ikinci yarısının Safranbolu 
Yargıçlarından, Safranboluluları çok seven, Karabük’te de yakınları bulunan, 
Anayasa Mahkemesi Üyesi Ahmet Salih ÇEBĠ’ye uğramak istedim.  
 
   Sayın ÇEBĠ’nin Safranbolu’da yargıçlık yaptığı yıllarda ben 
üniversite öğrencisiydim; yaĢım ve konumum itibariyle o yıllarda,  bir iliĢkim 
olamazdı. Ancak hem o yıllarda, hem de Safranbolu’dan ayrıldıklarından yıllar 
sonra bile, Safranboluluların kendisinin yargıç olarak üstün yeteneklerinden 
ve insan olarak örnek niteliklerinden söz ettiklerine tanık olurdum.  
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    Avukatlığım sırasında 1970’li yılların baĢında zamanın 
Safranbolu Hukuk Yargıcının, kimi davalar hakkında karar vermeden önce, 
Zabıt Katibi Mehmet ÖZCAN’a, “arĢive git bir bak, Ahmet Salih ÇEBĠ’nin bakıp 
karara bağladığı  benzer bir dava dosyası bulursan, getir bir göreyim, ona 
göre karar vereyim” dediğini, adıgeçen zabıt katibinden bir kaç kez duydum. 

 
  Sayın ÇEBĠ ile yıllar 
sonra Belediye BaĢkanlığım 
sırasında,  Safranbolu’ya 
geldiklerinde tanıĢmak ve 
kendisiyle ilgili söylenenleri 
yakından gözlemlemek 
olanağı buldum; kendilerine 
olan ilgi ve hayranlığım bir kat 
daha arttı. Benim açımdan 
saygıya, O’nun yönünden 
sevgiye dayalı  olarak 
aramızda kurulan iliĢki, ileriki 
yıllarda daha da  pekiĢti. 
 
 Ankara gittiğimde, 
zaman zaman  Sayın ÇEBĠ’yi 
Anayasa Mahkemesi’nde 
ziyaret eder, sosyal ve 
hukuksal konulara iliĢkin 
değerlendirmelerinden ve 
görüĢlerinden yararlanırdım. 
Yüksek Denetleme Kurulu 
binasından çıktıktan sonra, 

yine Sayın ÇEBĠ’yi ziyaret etmeyi ve Safranbolu veya Karabük’le ilgili bir 
istemleri olup olmadığını öğrenmeyi düĢündüm.  
 
   Bu amaçla, birlikte olduğumuz bacanağım Ülkü ÖZ’le, 
Kızılay’da Selanik Caddesi’ndeki Anayasa Mahkemesi’ne gittik ve Sayın ÇEBĠ 
tarafından kabul edildik. SöyleĢimiz sırasında, Belediye BaĢkanlığı sonrası  
ne yapmak istediğimi Sayın ÇEBĠ sorduğunda, Tarım Bakanlığı’na atanmamı 
Bakan’ın onaylamadığını söyledikten sonra, “BaĢbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu’nu da düĢündüysem de, oraya girmenin mümkün olamayacağını 
anladım” demek gereğini de duydum. 
 
    Ġyi ki öyle demiĢim. Ahmet Salih ÇEBĠ, Karadeniz Ģivesiyle “o 
dediğin yer, ha Ģu bizim Halit’in orası mı?” dedi. “Bilemiyorum, Org.  Haydar 
SALTIK’ın ağabeyi imiĢ” dediğimde, “tamam, bizim Halit, Anadolu 
Kulübü’nden arkadaĢız” diyerek, hemen telefonu çevirdi. Halit SALTIK 
bağlandığında, benden bahsetti, Ģöyle soylu, böyle boylu diye beni övdü; 

Ahmet Salih ÇEBĠ -  Anayasa Mahkemesi Üyesi 

(1916 - 1996) 
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ertesi gün saat 09.00’da benim için kendisinden randevu aldı. Sayın ÇEBĠ’ye 
çok teĢekkür ettim, bir umutla yanlarından ayrıldım. Yüksek Denetleme Kurulu 
BaĢkanı’ndan alınan randevu, hiç beklemediğim bir durumdu, “gün doğmadan 
neler doğar” sözünü hatırladım. 
  

● YÜKSEK DENETLEME KURULU  BAŞKANI’YLA KARŞI KARŞIYA 

 
  Safranbolu’ya dönüĢümü erteledim, belirlenen saatte, 
BaĢbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu BaĢkanı Halit SALTIK’ın makam 
odasına girerken, bacaklarım titriyor, heyecan içinde çırpınıyordum. Beni 
güler yüzle ve sıcak bir yaklaĢımla karĢıladı. Masasının karĢısındaki 
sandalyeye oturdum, kendimi tanıtmaya çalıĢıyordum, o günlerde solun her 
türüne “tu kaka” demek moda olduğundan, militan bir partili olmadığımı, 
CHP’nin aĢırı uçlarıyla da bir iliĢkimin bulunmadığını, Atatürkçü bir CHP’li 
olduğumu anlatmaya çalıĢmamda yarar olacağını düĢünerek konuĢuyordum. 
 
  Bu sırada Sayın BaĢkan 
araya girerek, eczacılık yapan 
babasının da, 1940’lı yıllarda 
Çanakkale’de CHP Ġl BaĢkanlığı 
yaptığını ve CHP’nin ülkenin çok 
önemli bir siyasal kurumu 
olduğunu söyleyince, çok 
rahatladım. Gurbet elde yalnız 
ve çaresizlik içersindeki bir kiĢi,  
bir yakınıyla karĢılaĢsa, herhalde 
benim durumumda olurdu. 
Heyecanım kayboldu, daha 
rahat konuĢmaya baĢladım 
   

BaĢkan Sayın SALTIK, 
bana bir baĢvuru formu vererek 
doldurmamı istedi, beni Kurul’a 
uzman (denetçi) olarak almak 
istediğini, ancak bu konuda 
BaĢkan da olsa tek baĢına yetkili 
olmadığını, o sırada 10 dolaylarında üyeden oluĢan Kurul’un kararına ihtiyaç 
bulunduğunu söyledi. 

 
   Kendisine, Kurul üyelerinden Sedat AKAY’ın da beni tanıdığını 

söyleyince ĢaĢırdı. Sedat AKAY, aralıklı olarak iki dönem AP’den Kocaeli 
Milletvekilliği yapmıĢtı, CHP’li bir Belediye BaĢkanını tanıması doğal olarak 
beklenemezdi. Tarım Bakanlığı’nda birlikte çalıĢtığımızı, ben müfettiĢken, 
Sayın AKAY’ın baĢmüfettiĢ olduğunu açıklayınca, Sayın BaĢkan kendisini 
görmemin yararlı olacağını bildirdi. TeĢekkür ederek, yanından ayrıldım. 

Halit SALTIK 
BaĢbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu BaĢkanı 

(1918 – 1997) 
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● KURUL ÜYESİ  SEDAT AKAY DA DESTEK OLUYOR 

 
   Özel kalemde beni bekleyen bacanağım Ülkü ile birlikte, onun 
da Tarım Bakanlığı TeftiĢ Kurulu’ndan tanıdığı Kurul Üyesi  Sedat AKAY’ın 
6.kattaki odasına çıktık, kendisine geliĢmeleri anlattık,  BaĢkana gidip, 
benimle ilgili olarak konuĢmasını rica ettik. Hemen BaĢkanın yanına indi. 

 
  Sayın AKAY, 1973-1977 dönemi 
Kocaeli AP Milletvekili olarak, AP’nin 
Zonguldak Ġli Parti MüfettiĢi’ydi. Bir 
seferinde AP Ġlçe Kongresi için 
Safranbolu’ya geldiğinde önce 
Belediye’ye benim yanıma gelmiĢ, 
davetli olduğum AP Ġlçe Kongresi’ni de 
bir süre, en önde birlikte izlemiĢtik. 
Bilgili, ilgili, dürüst ve güvenilir bir 
bürokrat ve politikacıydı, Orman Yüksek 
Mühendisi’ydı, düzgün  konuĢmaları ve 
etkin sosyal iliĢkileriyle tanınmıĢtı.  
 
  Sayın BaĢkan’ın yanına gittikten 
sonra,  bir türlü odasına geri gelmiyordu; 
biz de herhalde bir aksilik oldu diye 
kuĢkulanmaktan kendimizi alamıyorduk. 
Bir saati aĢkın bir süre sonra geldi, 
“neden telaĢlanıyorsunuz, biz BaĢkan’la 
bu kadar zaman seni değil, baĢka 

konuları görüĢtük, bu devirde böyle bir BaĢkan senin buraya alınmanı uygun 
görmüĢse, biz üyelere söz mü düĢer, sen merak etme, ben diğer üyelerle de 
görüĢürüm” dedi. Çok sevindim. 
 
  Bir gün sonra, Safranbolulu arkadaĢım Yılmaz DOĞAN’ın 
bürosuna uğradım, ona benimle ilgili son geliĢmelerden bahsederken, bana “o 
gireceğin Daire’nin BaĢkanı’nın kardeĢi Orgeneralin yaveri bizim Safranbolulu 
Albay Ferit AYDIN, ondan da yardım alalım” dedi. 
 
    Ferit AYDIN hemĢehrimizi yıllardır görmemiĢtim; o olağanüstü 
günlerde, görevi gereği yoğun bir uğraĢ içinde olan Orgeneral’e, yaveri benim 
konumu iletemezdi, kendisinden böyle bir yardım beklenemezdi.  
 
    Ancak, komutanı Org.SALTIK’ın ağabeyi, Kurul BaĢkanı Sayın 
SALTIK’ı, hemĢehrimiz Ferit AYDIN tanıyorsa yararlı olabilirdi. ArkadaĢım 
Yılmaz’a bunları anlattım, o da “ben Ferit Albay’a ulaĢmaya çalıĢayım, 
randevu alayım, birlikte gidelim” dedi. 
 

Sedat AKAY 
Yüksek Denetleme Kurulu Üyesi 

 



 427 

● KURUL  BAŞKANINA,  BİR SAFRANBOLULU DA  ULAŞIYOR 

 
  Ġki üç gün sonra Alb.Ferit AYDIN’ı verdiği randevu gereği, 
gecenin ilerleyen bir saatinde, Çankaya’daki CumhurbaĢkanlığı KöĢkü’nün 
bahçesi içersindeki, arka taraflardaki bir kapıdan girilen lojmanında Yılmaz 
DOĞAN’la birlikte ziyaret ettik. Çok büyük ilgi ve konukseverlik gösterdi. 
 
    Kendisine olup biteni özetledim; Kurul BaĢkanı Sayın SALTIK’ı 
tanıdığını ve rahatlıkla konuĢabileceğini söyleyince, bir Safranbolulu olarak 
benim hakkımda bildiklerini kendisine anlatmasını, kendi anlatacaklarının 
Anayasa Mahkemesi Üyesi Ahmet Salih  ÇEBĠ’nin, çok önem taĢıyan 
aracılığına katkı sağlayacağını ve Sayın BaĢkan’ın bir Safranboluludan da 
beni dinlemesinde yarar gördüğümü söyledim. 
 
    Hep “Ağabey” diye hitap eden, çok nazik, saygılı ve candan 
davranıĢlar gösteren bir kiĢilik sahibi olan ve bu niteliğini her yaĢında 
sergilemekten geri kalmayan Ferit AYDIN’ın, BaĢkan  SALTIK’la görüĢmesinin 
çok yararlı olduğunu daha sonra öğrendim ve bu ilgisini hiç unutmadım. 
Kendisine karĢı olan Ģükran duygularım da hiç eksilmeden, hep devam etti. 
 
  Bir ara, Millet Meclisi’nin son BaĢkanı, Zonguldak Milletvekili 
Cahit KARAKAġ’a uğramıĢtım. BaĢbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu’na 
atanma aĢamasında bulunduğumu öğrenince, Kurul’un TBMM adına denetim 
yapması nedeniyle, Kurul BaĢkanını tanıdığını, kendisine telefon 
edebileceğini söyledi. Ancak Cahit KARAKAġ’ın telefonu sonrasında istenilen 
bir belgeyi takdim için gittiğimde, BaĢkan Sayın SALTIK, eski politikacıların 
atama konusunda aracılığının doğru olmadığını söyledi. 
 

● TATİLLER  VE  BÜROKRATİK İŞLEMLER  ATAMAYI GECİKTİRİYOR 

 
  Ünlü gazeteci Uğur MUMCU gibi “Sakıncalı Piyade” olmadan, 
kimse bir kulp takmaya kalkıĢmadan ve “çamur at, tutmasa da izi kalsın” 
diyebileceklere   fırsat kalmadan,  bir an önce göreve baĢlayabilmeyi 
amaçlıyordum. Gençken, okul yeni bitirildiğinde önemli değildi ama evli barklı 
43 yaĢında ve hele belirli konumlarda bulunduktan sonra açıkta kalıp, iĢ 
aramak durumunda olmak çok zor oluyordu.  
 
   Bunu Kurul BaĢkanı Sayın SALTIK’a da söyleyerek, beni 
anlayıĢla karĢılamaları ricasında bulundum. Ben acele etsem de, 1980 yılında 
19-22 Ekim tarihlerinin Pazar’dan ÇarĢamba’ya kadar Kurban Bayramı, 25-26  
Ekim’in Cumartesi Pazar ve 28, 29, 30 Ekim Salı, ÇarĢamba ve PerĢembe 
günlerinin Cumhuriyet Bayramı  (o yıllarda Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim öğleyin 

baĢlar, 2,5 gün devam ederdi) ve ardından 01-02 Kasım’ın tekrar Cumartesi Pazar 
tatili olarak, arka arkaya uzun bir tatil dönemi geçirilmesi atama iĢlemlerini 
geciktiriyordu.  
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   Bu arada atama iĢlemleri sırasında, 1959-1970 yıllarında Ziraat 
Yüksek Mühendisi olarak çalıĢtığım dönemde, 1,5 yıl da askerlik yaptığımdan, 
Kurul’da görev alabilmem için gerekli olan, en az    10 yıllık Ziraat Yüksek 
Mühendisliği süresinin 6 ay kadar eksik olduğu yolunda bir duraksama ortaya 
çıktı. Bu duraksamayı, 1970 sonrasında, avukatlık yaparken de Ziraat 
Mühendisleri Odası üyesi olduğumu kanıtlayarak ve Oda tarafından, ilgili yasa 
gereği Zonguldak Ġl’inde Ziraat Mühendisi bilirkiĢi olarak görevlendirildiğimi 
gösterir belgeleri sunarak   gidermeğe çalıĢmam da zaman aldı.  
 
   Türkiye’nin her tarafında görev yapacağıma iliĢkin Sağlık 
Kurulu Raporu istenildi, iki ayrı kiĢiden beni tanıtıcı referans mektubu 
gerekiyordu, Ahmet Salih ÇEBĠ ve Sedat AKAY’dan istenilmesini bildirdim. 
Safranbolu Belediyesi’nden hizmet cetvelim, Tarım Bakanlığı’ndan 1970 
öncesine iliĢkin sicil dosyam istenildi.  
 
   Bakanlık arĢivinden sicil dosyamı çıkarttırıp, aynı gün Kurul’a 
getirmem üzerine Sayın BaĢkan’ın, “demek bu Ulukavak’ı Tarım Bakanlığı 
çok seviyor” dediğini Kurul Personel Müdürü’nden duydum. Bakanlık sevse 
de, Bakanın sevmediğini, Sayın BaĢkan bilmiyordu.   
 

● ATANMANIN MUTLULUĞU 

 
  Tüm bürokratik iĢlemler tamamlanarak, atama dosyamın Kurul 
üyelerine sunulması çok zaman aldı. Kurul’da atama görüĢmesinin  sonucunu 
Kurul Üyesi Sedat AKAY, Ankara’da bacanağım  Ülkü ÖZ’ün telefonuna, Ülkü 
de Safranbolu’da bana bildirecekti. 

   GörüĢmenin yapıldığı 24 Kasım günü 

telefonun baĢından,  Ankara’da baldızımla 
bacanağım, Safranbolu’da  da eĢimle ben 
ayrılamadık. EĢimle hiçbir Ģey konuĢmuyor, 
sadece telefona bakıyor, çalsın diye 
bekliyorduk; çalmıyordu. Olumsuz bir yanıt 
alırız korkusuyla biz de arayamıyorduk. Geç 
vakit, akĢam üzeri nihayet telefon çaldı, 
mutlu ve sevindirici haber geldi. 
   
 Daha sonraları Kurul’un  Personel 
Müdürü Burhanettin SÜDOĞAN’dan 
öğrendiğime göre, atama iĢlemim Kurul’da 
görüĢülürken, sadece müfrit bir partili gibi 
davranıĢlar sergileyen ve Kurul’da pek 
sevilmeyen bir üye söz alıyor; niye CHP’li 
bir belediye baĢkanının Kurul’a alınmak 

istendiğini soruyor. Ziraat Yüksek Mühendisi alınacaksa baĢkasının 
bulunulabileceğini söylüyor. 

Ülkü ÖZ 
Ziraat Yük.Müh. - Avukat 
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    Kurul BaĢkanı  Sayın SALTIK hiç konuĢmuyor, Kurul üyesi 
Sedat AKAY söz alıyor; benim gibi CHP’li birinin Kurula alınmasına itiraz 
etmek gerekiyorsa, bunu geçmiĢte iki dönem AP’den milletvekili olan 
kendisinin yapması gerektiğini, oysa beni hem Tarım Bakanlığı TeftiĢ 
Kurulu’nda, hem de Zonguldak AP parti müfettiĢi olduğu için, Safranbolu’da 
yakından tanıdığını, AP Ġlçe Kongresine konuk olarak katıldığımda herkesten 
çok benim alkıĢlandığımı, niteliklerimi ve baĢarılarımı dile getirerek 
savunuyor. BaĢka söz alan olmuyor, oylama yapılıyor, aleyhte kimse oy 
kullanmıyor, sadece itiraz eden üye çekimser kalıyor.  
 
   Atanma kararımın çıktığını öğrenince, hemen ertesi sabah 
erkenden Ankara’ya hareket ettim. BaĢbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu’na 
gittim. Meğer,  iĢlemlerin tamamı daha bitmemiĢ, alınan kararı BaĢbakan 
adına, Kurul’un bağlı olduğu Devlet Bakanı Zeyyat BAYKARA’nın da 
onaylaması gerekirmiĢ.  
 
   TeĢekkür için Kurul BaĢkanı Halit SALTIK’ın yanına girdiğimde, 
Tarım Bakanı’nın tepkisi aklımdan hiç çıkmadığı için, korka korka Devlet 
Bakanı’nın  onaylamaması gibi bir olasılık olup olmadığını sordum; “hayır 
olamaz” dedi. Kesin konuĢuyordu. BaĢkan’la, Devlet Bakanı’nın Siyasal 
Bilgiler Fakültesi’nden sınıf arkadaĢı olduklarını daha sonra öğrenecektim.  
 
  27 Kasım PerĢembe günü  Bakan’dan da onay çıktı; Kurul 
Personel Müdürü, “Safranbolu’daki adresinizde atanmanızı tebliğ edelim, size 
Safranbolu-Ankara arası harcırah ödeyelim” dedi. Kabul etmedim, “Ankara’da 
elden tebliğ iĢlemini yapınız, harcırah da istemiyorum” dedim. Ne olur ne 
olmazdı, ben bir an önce göreve baĢlamalıydım. 

  
 28 Kasım 1980 
Cuma günü BaĢbakanlık 
Yüksek Denetleme 
Kurulu uzman’ı olarak 
göreve baĢladım. 
“Denetçi”ye o sıralarda 
“uzman”  deniyordu. 12 
Eylül’de   görevine son 
verilmiĢ bir belediye 
baĢkanı olarak, 2,5 ay 
sonra kamuda görev 
alıyordum. 12 Eylül 
Cuma günü kamu 
görevinden alınmıĢtım, 
aradan tam 11 hafta 
geçtikten sonra 28 

Kasım’da yine bir Cuma günü kamuda göreve baĢlıyordum.  

BAġBAKANLIK YÜKSEK DENETLEME KURULU 
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   Politik görevlerde bulunup, 12 Eylül sonrasında, bu kadar kısa 
bir süre içinde kendisine kamu görevi verilen kiĢilerin sayısı çok fazla 
olamazdı. Herhalde ben ilk 3-5 kiĢiden biri olmalıydım. Bu açıdan da, Kurul 
BaĢkanı Sayın Halit SALTIK’a minnettar ve müteĢekkirdim. 
 
   Sayın BaĢkanım Sayın SALTIK 1985 yılında emekli olarak 
Kurul’dan ayrıldıktan sonra, kendileriyle çok yakın iliĢkilerim oldu. Bana 
Kurul’da görev vermelerinden dolayı kendilerine olan ve BaĢkanlıkları 
sırasında rahatlıkla açıklayamadığım Ģükran duygularımı  anlatabilmek 
olanağı buldum ve bu duygularım hiç eksilmedi.   
 
   Kurula ziyarete geldiklerinde önce bana uğrarlar, uzun 
söyleĢilerimizde bilgi, görgü ve deneyimlerinden yararlanmak olanağı 
bulurdum. Çok ileri yaĢına karĢın, sürekli Resmi Gazete’yi izler, yayınlanan 
çeĢitli yasal düzenlemelerle ilgili olarak telefonla gerektiğinde benden bilgi 
isterdi. Kurul’da görev almadan önce Gümrük ve Tekel Bakanlığı MüsteĢarlığı 
yapmıĢtı. Emeklilik statüsü itibariyle, Kurul BaĢkanlığının değil, MüsteĢarlığın 
özlük haklarından yararlanmasını sağlamak için idari yargı dahil, kimi merciler 
nezdindeki giriĢimleri ben yürüttüm.  
 
   Her yeni yasal düzenlemede ne kadar emekli aylığı alacağının 
hesabını yapmamı isterdi. MüsteĢarlık statüsüne göre emekli aylığı almaya 
baĢladıktan sonra, “bu aylık çok değil mi, Devlet bunu sürekli nasıl verir ?” 
dediğini hiç unutamam. Deniz Kuvvetlerinden emekli   yakın akrabası bir 
subayın, Birinci Dünya SavaĢından  sonra  Osmanlı Devletinin emekli 
aylıklarını ödeyememesi nedeniyle büyük sıkıntılar çektiğini anlatırdı.  
 
  Sayın SALTIK BaĢkanımı, ġubat/1997’de   duçar olduğu 
menhus hastalık sonucu kaybettik. Kurul binası önünde yapılan törende, Kurul 
adına bir konuĢma yaptım. Yitirdiğimiz Atatürk Cumhuriyetinin ilk kuĢağının en 
saygın, en güzide bir temsilcisiydi; Atatürk ilke ve devrimlerine gönülden 
inanmıĢ, onları yaĢam biçimi olarak benimsemiĢ bir kiĢiydi.  
 
   Hakkında beslediğim gerçekten içten, gerçekten saygılı, 
gerçekten hüzünlü konuĢmamda dile getirmeğe çalıĢtığım duygularıma, tüm 
Kurul mensuplarının da katıldığını kesinlikle söyleyebilirim. Törende bulunan 
eĢi Perran Hanımefendi ile yakın aile bireyleri ve bu arada kardeĢi Emekli 
Orgeneral Haydar SALTIK bana teĢekkür etmek nezaketini gösterirlerken, en 
az onlar kadar üzüldüğümü ve acılarını paylaĢtığımı içtenlikle belirtmeğe 
çalıĢtım. Sayın BaĢkanımı hep saygı ve rahmetle anmağa devam ettim. 
 

● SAFRANBOLU’YA VEDA EDİLEMEZ    

 
  Göreve baĢlamadan önce, atanma iĢlemlerim devam ederken 
Kasım/1980 ayı ortalarında Kaymakam Muzaffer ECEMĠġ, benim için bir 
akĢam, Karayolları ġube ġefliği’nde bir veda toplantısı düzenlemek 
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kadirbilirliliğini göstermiĢti. Ancak Safranbolu’ya veda etmem düĢünülemezdi, 
ilgi alanım hep Safranbolu’ydu; her zaman da öyle kaldı.  
 
   Safranbolu’ya değil, Safranbolu’daki kamu personeline veda 
edebilirdim. Safranbolu’da bulunan daire amirleri ile yakın dostlarımın çağrılı 
olduğu toplantıda gösterilen kadirĢinaslıktan çok etkilendim. Benimle ilgili 
olarak anlatılanlardan, söylenenlerden çok onurlandım,  çok gururlandım.  
 

● VEFAKAR  DOSTLAR  SON KEZ  BİR ARADA 

 
  Ankara’da göreve baĢladığım 28 Kasım 1980 Cuma gecesi 
hafta tatilini geçirmek üzere Safranbolu’ya geldim, ertesi 29 Kasım 1980 
Cumartesi akĢamı da benim gibi sabık ve sakıt olmuĢ Belediye Meclisi üyesi 
arkadaĢlarımla bir araya geldik. Gecenin her zaman olduğu gibi en renkli, en 
duygusal kiĢisi yine Yılmaz KAVUġTURUCU arkadaĢımdı.  
 
   Bir gece önce yazılı bir metin hazırlamıĢtı, önce onu okudu. 
Hayat ve siyaset üniversitesinden herkesi geçerek pekiyi derece ile mezun 
olmasına ve baĢkaları ütülü pantolon ve kravatla BaĢkanın yanında yer alıp 
hava atarken, kendisinin gelen konuklara garsonluk bile yapmasına karĢın, 
haksızlığa uğramıĢ bulunduğunu ileri sürüyordu.  Belediyede, kurulmuĢ 
bulunan o mükemmel düzeni bozacağından ve her Ģeyi alt üst edeceğinden 
korkulduğunu da söylemesine rağmen, kendisini BaĢkan Vekili olarak 
seçtirmeyen bana ve seçmeyen üye arkadaĢlara, her zaman olduğu gibi yine 
serzeniĢte bulunuyordu. 
 
   Yılmaz KAVUġTURUCU, ayrıca yazdığı iki Ģiiri okudu ve 
metinlerini bana verdi. Belediye BaĢkan Vekili olması için oy vermeyenlere 
Sayın KAVUġTURUCU, altında 29.11.1980, gece saat 03.00 kaydı bulunan 
“Neden oldu” baĢlıklı Ģiirinin ilk kıtasında, “Beni yaktınız ama yıkamadınız siz/ 
Bana söz verdiniz yapmadınız dediğinizi siz / Bana sarhoĢtur dediler kandınız/ 
Siyasette hep aldattınız” diye söyleniyordu. 
 
   Aslında benden yakınması gerekirken, Ģiirinde   arkadaĢları 
suçluyordu. Yılmaz arkadaĢım, Belediye BaĢkan Vekili olmamalıydı; hem 
kendisinin, hem Safranbolu’nun yararı böyle gerektirirdi. Kendisine bunu kabul 
ettiremesem de, hiçbir zaman bundan dolayı bir sorun çıkarmadı. Sadece 
ısrarla kendisinin önemsenmediğini söylemekle yetindi; ancak böyle 
sanmakta haksızdı. BaĢkan Vekili olamasa da,  Yılmaz çok önemli ve değerli 
bir arkadaĢımdı; Safranbolu’da kendine özgü nitelikleriyle simge olmuĢ bir 
kiĢiydi. Belediye Meclis üyeliği, bu niteliklerini pekiĢtirdi. 
 
  Altında 28.11.1980, saat 01.00 yazan, Yılmaz’ın aynı akĢam 
okuduğu diğer Ģiiri benimle ilgili iki kıtadan ibaretti, ”akrostiĢ” türde bir Ģiirdi;  
dizelerin ilk harfleri, adımın ve soyadımın sırayla   harflerinden oluĢuyordu. 



 432 

“Islak sokaklar” baĢlıklı bu Ģiirinin ilk kıtası; “KiĢiliğisin  herĢeyinle 
Safranbolunun / Islak sokaklarında doğan bahar güneĢi /  Zaferi oldun, sana 
ve görüĢüne inanan toplumun / Issız sokaklarında tarihi Safranbolunun / Laf 
yerine iĢ ve eser yarattın / Tüm engeller eridi gücünde birer birer / Akıl ve 
mantığı eylemlerine kattın / Nice yıllar anılarında yaĢayacaksın 
Safranbolunun” dizelerini içeriyor, tipik bir Yılmaz KAVUġTURUCU 
duygusallığını yansıtıyordu.(1)  
 
   O gece geçmiĢ anılarımızı, acı tatlı geçirdiğimiz günleri, 
dayanıĢmamızı, Safranbolu sevgimizi dile getirdik. Bu son birlikteliğimizdi, bir 
daha böylesine geniĢ bir katılımla  hiçbir zaman bir araya gelemedik. Ayrıca, 
Engin ERGĠNLER, Mustafa ULUÇINAR, Hikmet TURGUT ve Yücel 
NAKĠPOĞLU baĢta olmak üzere, zaman içinde çok değerli ve sevgili 
arkadaĢlarımızı da kaybettik. 
 

 
Belediye Başkanı ve bir grup Belediye Meclisi Üyesi bir arada   (1979) 

Soldan  itibaren Kazım BASMACI, Engin ERGĠNLER, Kızıltan ULUKAVAK, Yılmaz 
KAVUġTURUCU, Yücel NAKĠPOĞLU, Erdem AYEN 

 
 

                                                 
                         (

1
)
 
Yılmaz KAVUġTURUCU’nun, ilk ve ortaokul öğrencisiyken  ulusal bayramlarda 

çoĢku içinde okuduğu Ģiirler, herkesi hayran bırakırdı. “KavuĢturucu Kara Mehmet’in oğlu 
Yılmaz” gibi Ģiir okuyamadığım için, babamdan hep eleĢtiri alır, bu yüzden onu hep kıskanırdım. 
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● ÇOK  ANLAMLI VE  DEĞERLİ  BİR MEKTUP  

 
       Belediye BaĢkanlığı’ndan ayrıldıktan sonra, Safranbolu dıĢında 
yaĢayan, Safranbolu konusunda çok duyarlı bir Safranboluludan, o sırada 
Adapazarı Ceza Yargıcı olan, emeklilik sonrası Ġstanbul’da avukatlık yapan, 
değerli meslektaĢım Ayhan ÖZEN’den aldığım 23 Eylül 1980 tarihli bir mektup 
beni çok mutlu etmiĢti.  

  Mektuptaki “Verdiğin sayısız 
hizmetlerle, biz Safranbolululara 
Belediye BaĢkanının neler 
yapabileceğini öğrettin” tümceleri, 
benim için paha biçilmez bir tezkiye 
veya çok değerli bir bonservis 
niteliğindeydi.  
 
 12 Eylül 1980 sonrası, 
Belediyelerin tamamında yolsuzluk 
ve usulsüzlük olduğu yolunda çok 
haksız genellemelerde 
bulunuluyordu. Bu nedenle yeni 
yönetim, ülke düzeyinde tüm 
Belediyelerde çok geniĢ kapsamlı 
teftiĢ ve inceleme yaptırdı.  
 
  Zonguldak Ġl’ine de 11 
kiĢiden oluĢan bir denetim grubu 
gönderilir, bu gruptan Safranbolu 

Belediyesi’ni denetleyen Mülkiye MüfettiĢleri,  harcırah beyannamelerine 
kadar her Ģeyi didik didik incelerler. Ancak  benimle ilgili herhangi bir olumsuz 
iĢlemle karĢılaĢmazlar. Bu durumu,  takdir ve övgü dolu sözcüklerle 
Kaymakam Muzaffer ECEMĠġ’e  anlatırlar. Kaymakam da bana bildirir.  
Yüksek Denetleme Kurulu’nda görevli bir denetçi de, Safranbolu’ya gelip, 
benim iĢlemlerini denetleyen sınıf arkadaĢı bir MüfettiĢten naklen, benzer 
görüĢleri bana aktarır; doğal olarak çok sevinirim. 
 
  Bu konuda asıl beni sevindiren en önemli husus, sadece benim 
değil, yıllarca Belediye’de birlikte görev yaptığımız Belediye Meclis Üyeleri ile 
partili arkadaĢlar olarak hiç birinin,  12 Eylül sonrası ortamında 
suçlanabileceği bir eylemin veya iĢlemin bulunmadığının anlaĢılmasıdır.  
 
   ArkadaĢlarım, zaman zaman ısrarlı olmalarına karĢın, kimi 
istemlerini, yasal görmediğimden dolayı yerine getirmemek için gösterdiğim 
dirençte, ne kadar haklı olduğumu 12 Eylül sonrası geç de olsa kabul ve itiraf 
ettiler.  Bu, benim için en büyük mutluluktu. 
 

Ayhan  ÖZEN 
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● BUNDAN BÖYLE  GÖREV ANKARA’DA, GÖNÜL SAFRANBOLU’DA 

 
  Safranbolu’dan, Ankara’ya evimi nakletmem zaman aldı. Kiracı 
olduğum MithatpaĢa Sitesi’ndeki evi boĢalttım, eĢyalarımı ambalaj içersinde 
Akçasu’daki baba evime koydum; bir süre Cumartesi Pazar her  hafta tatilinde 
Safranbolu’ya gidip geldim.  
  
   EĢim kimi zaman Safranbolu’da, kimi zaman Ankara’da 
oluyordu; Ankara’da boĢalabilen eve, ancak 14 Ocak 1981 tarihinde 
taĢınabildim. O zamana kadar, 1,5 ay geceleri Ankara’da Yılmaz DOĞAN’ın 
yazıhanesinde konakladım. Yılmaz DOĞAN’a her zaman olduğu gibi 
gördüğüm bu yakınlık ve ilgi nedeniyle  hep minnettar ve müteĢekkir kaldım. 
 

  BaĢbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu’nda göreve baĢladıktan 
kısa bir süre sonra,  Turizm Bakanlığı  MüsteĢarı iken tanıĢtığım, fotograf 
sanatıyla da yakından ilgilenerek, fotograf sergileri de açan  Prof.Dr. Ziya 
ERALP’le karĢılaĢtım. Yüksek Denetleme Kurulu’nda görev aldığımı duyunca 
“aman ne iyi, orada çalıĢanlar, yaĢ haddinden önce emekli olmazlar” dedi. 
Kendisine, sadece emeklilik için gerekli 25 yıllık hizmet süresini doldurmayı 
düĢündüğümü söyledim. 22 yıl sonra 65 yaĢımda, yaĢ haddinden emekli 
olmayı, o sırada hayal bile edemezdim.(2) 
 
  Bu süre zarfında, her siyasal görüĢten  hükümetler gelip geçti;  
çok sayıda bakan değiĢti. Hiçbir sorunla karĢılaĢmadım. Yüksek Denetleme 
Kurulu’nda 5 Kurul BaĢkanının ve Denetim Grubu BaĢkanı 4 Kurul Üyesinin 
maiyetinde görev yaptım. Onlarla ve tüm denetim personeliyle yakın iliĢkilerim 
oldu, kendilerinden sıcak ve yoğun ilgi gördüm; bana bir çok yararları ve 
değerli katkıları oldu. Yüksek Denetleme Kurulu benim için, kamu yönetimini 
yakından tanıma, Türkiye gerçeklerini ayrıntılarıyla öğrenme olanağı veren, 
kendine özgü bir eğitim kurumu gibiydi. 
 
  BaĢdenetçilik ve Hukuk DanıĢmanlığı sonrası,  üst görevlere 
gelmekte çok geciksem de, önemli değildi; ben hep huzur içersindeydim. 
12’ye çeyrek kala Kurul üyesi, 12’ye 5 kala  Kurul BaĢkanı oldum. Fakat hep 
üst görevlere aday gösteriliyordum. Ancak siyasal ortam ve özellikle koalisyon 
hükümetleri dönemi çok farklıydı.  
 
   Yüksek Denetleme Kurulu’nda 1985-1995 yılları arası 10 yılı 
aĢkın, en uzun süre BaĢkanlık yapan ve beni Kurul Hukuk DanıĢmanı olarak 

                                                 
  (

2
)  Eski MüsteĢar Ziya ERALP haklı çıktı, 25 yılım da, 30 yılım da, 40 yılım 

da doldu ve nihayet Yüksek Denetleme Kurulu’nda 22 yıl çalıĢtıktan sonra, 19 Kasım 2002’de 
yaĢ haddinden, 65 yaĢımda 43 yılı aĢkın hizmet sonrasında emekli oldum.. 1980 yılında büyük 
bir heyecan ve tedirginlik içersinde girdiğim Kurul BaĢkanlığı makam odasındaki   Halit 
SALTIK’ın oturduğu BaĢkanlık koltuğuna, yıllar sonra ben de oturdum; herhalde bundan daha 
büyük bir  mutluluk olamazdı.  
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görevlendirmiĢ bulunan sevgili BaĢkanım 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 
durumundaydım” demesini unutamam.  
 
   BaĢkanımın bu yaklaĢımı beni mutlu eden, sevindirici bir 
olaydı. Bakanlar DYP’li veya ANAP’lı da olsa, CHP’den  Belediye BaĢkanlığı 
yaptığım da saklanmamalıydı. Saklanması çok yanlıĢ olurdu. Çünkü benim 
için, Safranbolu’nun CHP’li eski Belediye BaĢkanı sıfatı, utanacağım değil, 
hep onur duyduğum bir nitelikti. 
 
  Bu sıfatımı gerektiği her yerde açıklamaktan da kaçınmadım. 
Yüksek Denetleme Kurulu’nun bağlı olduğu bir Devlet Bakanı’na, isteğim 
dıĢında, bir ara danıĢman olarak görevlendirilmiĢtim; bir görüĢmemizde yeri 
geldiği ve gerektiği için “baĢkasından duyar da, beni saklıyor sanabilirsiniz; 
bilmenizi isterim ki, ben 1980 öncesi 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 istemediğim halde,  beni danıĢman olarak yanından ayırmadı. 
 

 
BaĢbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu BaĢkanı  ġükrü AKGÜNGÖR  

ve Kurul Hukuk DanıĢmanı Kızıltan ULUKAVAK  (31.12.1992) 

 
  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 ġükrü 
AKGÜNGÖR’ün,  15 Kasım 1995 tarihinde, yaĢ haddinden  emekli olduktan 
sonra da bana olan ilgisini devam ettirmesi ve yeni kurulan Hükümette, 
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Yüksek Denetleme Kurulu’nun bağlı olduğu DYP’li Devlet Bakanı’nın 
danıĢmanlığını yapan yakın arkadaĢına, Mart/1996’da, 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 sözlerini o 
zaman defterime not etmiĢtim. 
 
  Bir insanın kendinden bahsetmesinin yakıĢık almadığını ve hiç 
hoĢ karĢılanmadığını bilenlerdenim. Bu kurala, ilke olarak hep uymaya 
çalıĢırım. Ancak, baĢkalarından dinlediğim, bana iliĢkin değerlendirmeleri 
nakletmemin farklı olduğunu düĢünüyorum. Bu değerlendirmelere özel olarak 
yer vermem, Safranbolu Belediye BaĢkanlığı sonrasında çok rahat ve olumlu 
koĢullar içersinde görev yaptığımı açıklamak amacına yöneliktir. 
 
   Böylece, yasal süreyi tamamladıktan sonra,  emekliliğimi 
isteyip Safranbolu’da yeniden avukatlığa dönmeye iliĢkin baĢlangıçtaki 
düĢüncemi gerçekleĢtirmekten niçin vazgeçtiğimi açıklamıĢ oluyorum. 
 
   65 yaĢımı doldurduğum 19 Kasım 2002 tarihinde emekli oldum. 
BaĢbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu’ndan emekli olan BaĢkan ve üyeler 
için yapılan veda toplantısı, Kurulun bağlı olduğu Devlet Bakanı Mehmet 
KEÇEÇĠLER’in de katılımıyla benim için de yapıldı.  
 

       
Devlet Bakanı Mehmet KEÇEÇĠLER (sağda), Kurul BaĢkan Vekili Sinan DURAKOĞLU (solda)  

Kızıltan ULUKAVAK’ın kamu görevine veda konuĢması 
 

  Emekli olmadan kısa bir süre önce, 03 Kasım 2002 tarihinde 
yapılan Milletvekili genel seçimlerinden AKP büyük bir zaferle çıktı. Emekliye 
ayrılıĢımdan bir gün önce, 18.11.2002 tarihinde Abdullah GÜL’ün kurduğu 
yeni Hükümet, CumhurbaĢkanı tarafından onaylanarak göreve baĢladı.  
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   Emekli olduğum 19 Kasım Salı günü sabahtan Kurul’un benim 
için düzenlenen toplantısına katıldım. Toplantı sonrası, Kurul binası önünde 
topluca resim çektirildi; arkadaĢlar tarafından uğurlandım. 
  

 
Emekli BaĢkan, Kurul üyeleri, Genel Sekreter, Hukuk DanıĢmanı bir arada – 19.11.2002 

 

  Böylece görev yerimdeki  uygun koĢullar nedeniyle, emeklilik 
hakkını kazandıktan sonra, yaĢ haddine kadar, 19 yıla yaklaĢan bir süre daha 
Ankara’daki görevimi sürdürmüĢ oldum. Ancak bu zaman içinde Safranbolu 
ile iliĢkilerim hep devam etti. Gerek görüldüğünde veya istendiğinde 
Safranbolu ile ilgili konuların da hep içinde oldum; katkı sağlayabilmiĢsem 
mutluluk duydum. Safranbolu’nun veya kim olursa olsun, herhangi bir 
Safranbolulunun Ankara’da bana intikal ettirdiği sorunların çözümü için, 
hepsinde de baĢarılı olamasam da, içtenlikle uğraĢ verdim.  
 
  Ġzinlerimi, tatillerimi hep Safranbolu’da geçirdim; en az ayda bir 
kez, hafta sonları Safranbolu’daydım. Baba evi dıĢında, soğuk mevsimlerde 
rahatlıkla gelip kalabilmek için, Safranbolu’da kaloriferli bir ev sahibi olmayı, 
eĢimle birlikte çok arzu ettik.   
 
   Bu arzumuza ekonomik olanaksızlıklar nedeniyle, uzun yıllar 
geçtikten sonra da  da olsa, ancak Ağustos/1998’te, saygıdeğer dostum, 
sevgili arkadaĢım  Aybar TOKER’in ilgisiyle kavuĢabildik. Onun da evinin 
bulunduğu Yeni Mahalle Ser-Mes Sitesi’nde satın aldığımız daireyi, eski 
eĢyalarımızla da olsa döĢeyip, dayadık. Emeklilikten dört yıl önce oraya 
yerleĢmenin mutluluğunu yaĢadık. Emekli olunca, Ankara’daki evimizi 
taĢımasak da, zamanımızın büyük kısmını Safranbolu’da geçirmeye baĢladık. 
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● SAFRANBOLU GÜZEL, SAFRANBOLU’DA YAŞAMAK  
    DAHA GÜZEL;  “BAŞKA SAFRANBOLU YOK”  
 
  Bir zamanlar “Sabık ve sakıt BaĢkan” olduğum Safranbolu’da, 
Kasım/2002’den itibaren artık  “Emekli BaĢkan” sıfatını taĢıyor ve bu anıların 
büyük bir bölümünü, 2003 ve 2004 yıllarında, Safranbolu’daki evimizin 
kütüphanesindeki belgeleri inceleyerek kaleme almıĢ bulunuyorum.  
 
   Emekli olduktan sonra, 2003 yılında restore ettirdiğim, aĢağıda  
fotografı yer alan baba evimin bahçesindeki üstü kapalı havuzun baĢında, 
babam gibi  fıskiyeden fıĢkıran suyun ahenkli Ģırıltısını dinlemenin ve 
Safranbolu’da yaĢamanın mutluluğu içinde olsam da;  günler, fıskiyeden 
yükselip dökülen sular gibi çok  hızlı akıp gidiyor… 
 

 
HACIHÜSEYİNLER HAVUZU- Yapımı: 1873, Onarımı: 2003 

(Akçasu, Babasultan ve Musalla Mahallelerindeki çeĢmeleri besleyen  “Akkuyruk Suyu”ndan 
tahsisli bir masura su, havuza devamlı akar)  
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                                                                                                Fotograf: Ġsmet SARAÇOĞLU 

Baharda Safranbolu - Akçasu Mahallesinden bir kesit  

 
 

                              Safranbolu, Safranbolu,               Dört bir yanında bağı var 
                              Dağın, taĢın varlık dolu.               Demir kömür toprağı var 
                              Karabük’ün demiryolu,                 Ne tükenmez kaynağı var 

                              Bir araçtır yükselmeğe                 Biz alıĢtık yükselmeye (
*
) 

 

                                                 
   (

*
) “Safranbolu’muz Yükseliyor” baĢlıklı bu Ģiirin, 1936 yılında Kalealtı Ġlkokulu 

Öğretmenlerince yazıldığının ve 29 Mart 1936 tarihinde Öğretmenler Birliği salonunda temsil 
edilen operet biçimindeki piyeste söylendiğinin, 09 Nisan 1936 tarih ve 538 sayılı BARTIN 
Gazetesi”nde bildirildiği, Aytekin KUġ’a ait  “Belediye BaĢkanı Osman AKIN’ın Özel ArĢivivden; 
Bir Zamanlar Safranbolu; 1931-1946) adlı kitaptan öğrenilmektedir. 
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