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4 
KURTULUġ SAVAġI’NDA 

SAFRANBOLU VE  DAYIOĞLU  OLAYI 

XX.yüzyılın baĢı, Osmanlı döneminin son yıllarıdır. 1914 yılında 1.Dünya 
SavaĢı; 1919 yılında Türk Ulusal KurtuluĢ SavaĢı baĢladığından,  Anadolu’nun 
tüm kentleri gibi  Safranbolu’da da sosyal ve ekonomik yaĢantı, bütünüyle sava-
Ģın etkisi altındadır. 

 1.Dünya SavaĢı baĢında, seferberliğin ilanının ardından, Safranbolu’da Ça-
nakkale savaĢına katılmak üzere bir alay hazırlanmıĢtır. Safranbolu ve ayrıca, o 
sırada Safranbolu’ya bağlı Eflani, Ulus ve Karabük yörelerinden gelen gençlerle 
oluĢturulan 42. Alay, Ağustos/1914’de Çanakkale’ye gönderilmiĢ ve savaĢta 
1686 Ģehit vermiĢtir.(1)  

► ULUSAL  KURTULUġ  SAVAġINDA SAFRANBOLU 

 Türk Ulusal KurtuluĢ SavaĢı, 19 Mayıs 1919’da ATATÜRK’ün Samsun’a 
çıkmasıyla baĢlayıp, Yunan Ordularının Ġzmir’de denize döküldükleri 9 Eylül 
1922’e kadar 3 yıl, 3 ay 20 gün devam eden bir dönemi kapsar. Bu savaĢın 15 
Mayıs 1919’da, Yunanlıların Ġzmir’e ayak basmasıyla baĢladığını kabul edenler 
de vardır. Safranbolu, Ulusal KurtuluĢ SavaĢı boyunca eylemlerle, söylemlerle 
savaĢın zaferle sonuçlanması için büyük çaba göstermiĢtir. 

 Ankara’da TBMM henüz açılmadan ve  ATATÜRK Samsun’dan ayrılıp daha 
Erzurum’a ulaĢmadan, Havza’dayken zamanın Safranbolu Belediye BaĢkanı 
Mühürdarzade Zühtü Bey (Manifaturacı merhum Sayın İhsan ÖZTÜRK’ün baba-
sı; Ünsal Tülbentçi İlköğretim Okulu Öğretmeni Fatma TOKER’in dedesi)  ile bir 
kısım önde gelen Safranbolulular ATATÜRK’e,  03.06.1919’da  çektikleri telgraf-
ta, WĠLSON prensiplerini reddettiklerini ve kanlarının son damlasına kadar yurdu 
savunacaklarını bildirmiĢlerdir.(2) 

        SavaĢ sırasında, savaĢa katılanların ya da Ģehit olanların çocuklarını okut-
mak için, önce Mart/1920’de Eczacı Hidayet Bey’in (DERMAN) BaĢkanlığında 
“Muin-i Maarif Cemiyeti” (Öğrenime Yardım  Derneği) kurulmuĢ ve daha sonra 
Dr. Ali Yaver Bey’in (ATAMAN) BaĢkanlığında, Eczacı Hidayet DERMAN’ın da 
dahil olduğu kiĢilerce “Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti” faaliyete geçirilmiĢtir.(3)  

  10 Ocak 1921’deki Birinci Ġnönü Zaferi’nin Safranbolu’da coĢkuyla karĢılan-
dığı; 12 Ocak 1921’de, Köyiçi’ndeki  Ġdadi (Lise) binasında öğrenci, öğretmen ve 
halkın katılmasıyla, bir Ġstiklâl-i Milli (Ulusal Bağımsızlık) günü düzenlendiği,  o 
günlerdeki Kastamonu Açıksöz Gazetesi’nin haberleri arasında yer almaktadır. 

  Yine aynı gazetenin haberleri arasında, Sakarya SavaĢı’nın baĢladığı 23 
Ağustos 1921 Salı günü Safranbolu’da orduyu destekleyen  ve zaferi dile getiren 
ateĢli konuĢmaların yapıldığı bir miting düzenlendiği, halkın ulusal duyguları en 

                                            
(
1
) Mustafa AL-Hulusi YAZICIOĞLU, Safranbolu, Karabük, Ulus, Eflani,  

Tarihçe ve    Kaynaklar, 1982, Sayfa: 128 
(
2
) Ali SARIKOYUNCU, Milli Mücadele’de Zonguldak ve Havalisi, 1992  

(
3
) Kastamonu Açıkgöz Gazetesi, 14.03.1920 ve 02.05.1920  
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yüksek noktalara çıkarılarak orduya hizmet yolunda büyük bir gayret gösterilece-
ği ifade edildiği de yer almaktadır. 

 Sakarya SavaĢı sonrasında da,  Türk ordusunun elde ettiği baĢarıları kut-
lamak ve Yunanlıların yapmakta olduğu kötülükleri protesto etmek üzere, Saf-
ranbolu’da yine törenler  düzenlenmiĢtir. Bağlar Köyiçi’ndeki Idadi (Lise) binasın-
daki törenle ilgili olarak,  Belediye BaĢkanı Zühtü Bey (ÖZTÜRK), 01 Aralık 1921 
tarihli Kastamonu Açıksöz Gazetesi’nde  yayınlanan yazısında;    bağımsızlığın 
değerini bilen halkın, törenlere coĢku ile katıldığını yazmıĢtır.  

1921 yılında, 1. ve 2. Ġnönü savaĢlarını kazanmamıza rağmen silah ve 
asker sayısı çok fazla olan Yunan kuvvetleri karĢısında gerileyen ordularımızın, 
Kütahya, Afyon ve EskiĢehir’in kaybedilmesinden sonra Sakarya nehrinin doğu-
suna çekilmesi ve güçlü bir savunma cephesi oluĢturması gerekmiĢti. 

Sakarya SavaĢı öncesinde 5 Ağustos 1921’de ATATÜRK’e, TBMM’nce 
BaĢkomutanlık görevi verilmiĢ ve 3 aylık bir süre zarfında kendisine, TBMM’nin 
tüm yetkileri devredilmiĢtir. Bunun üzerine ATATÜRK, Tekalif-i Milliye Emirleri 
adı verilen, bugünkü Türkçeyle “Ulusal Yükümlülükler ya da Vergiler”  denilebile-
cek, 10 emir ya da buyruk yayınlayarak yürürlüğe koymuĢtur. 

Değerli tarihçi Hür KALYONCU’ndan öğrenildiği üzere (4), Safranbolu’da 
kurulan Tekâlif-i Milliye Komisyonu, özellikle  3, 5 ve 9 No.lu Tekâlif-i Milliye emir-
lerinin yerine getirilmesinde etkin olmuĢtur. 

3 No.lu emir, halkın elindeki ayakkabı dahil, her türlü giyim eĢyası ile gi-
yim eĢyası olabilecek bez ve kumaĢın ve ayrıca deri, iplik ve pamuk gibi giyim 
eĢyası hammaddesinin % 40’ına kadar bir bölümüne el konulması ve parası iler-
de ödenmek üzere senet verilmesi hakkındadır. 

5 No.lu emir; ordu araç ve gereçleriyle her türlü malzemenin halkın kendi 
yük hayvanlarıyla 100 Km mesafeye kadar taĢınmasıdır. Safranbolulular oluĢtur-
dukları katır kervanlarıyla ya da manda ve öküzlerin  çektiği arabalarla bu yü-
kümlülüğü gerçekleĢtirmiĢlerdir. Bu amaçla Kastamonu’daki ulaĢtırma komutan-
lığının emrine girmiĢler ve Ġnebolu’dan baĢlayan taĢımacılığa yardımcı olmuĢlar-
dır. Erkekler ve özellikle gençler silah altına alındığı için, taĢımada kadınlardan 
ve hapishanelerden çıkartılan mahkumlardan da yararlanılmıĢtır. 

9 No.lu emir; demirci, marangoz, debbağ ve saraç gibi zanaatkarlar eliyle 
ordunun ihtiyacı olan süngü, kasatura, atlara eyer gibi malzemelerin yapılması 
hakkındadır. Safranbolu debbağlarının yaptığı derilerden saraçların diktiği Ġspan-
yol tipi eyerler, süvari birlikleri komutanlarının beğenisini kazanmıĢtır.  

Safranbolu’daki yemeniciler arastasında da ayakkabı ve çizme üretilmiĢ-
tir. Arasta’daki 44 dükkanda, Tekâlif-i Milliye Emirleri gereği, 24 saat  vardiyalı 
çalıĢılarak, eğer abartılı değilse, haftada 11.000 çift, topuksuz, tulumbacı tipi ye-
meni üretildiği söylenmektedir. Bu üretim, Büyük Taarruz öncesine kadar  devam 
etmiĢtir. SavaĢ nedeniyle tabakhaneye yeteri kadar ham deri gelmemesi ve ol-
gunlaĢmamıĢ deriden yapılan gön’ün kullanılması sonucunda,  yemenilerin bü-
züĢmesi gibi nedenlerle, ordu için yemeni üretimi daha sonra durdurulmuĢtur. 

                                            
(
4
) Hür KALYONCU, Safranbolu Tarihi, Safranbolu Belediyesi yayını,2010,Sayfa:61-69  
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Bu arada, ordunun ihtiyacını karĢılamak üzere,  kadınlar tarafından da, 
pamuklu kolsuz yelekler dikilmiĢtir. Bazı evlerde kadınların haftada en az 10-15 
yelek diktiği söylenmektedir. 

Tekâlif-i Milliye Komisyonları’nca ordu için alınan malların bedeli, KurtuluĢ 
SavaĢı’nı izleyen yıllarda halka geri ödenmiĢtir. Büyük bir bölümü nakit olarak, 
geri kalanı hazine tahvilleriyle karĢılanmıĢtır.  

ĠĢgal sırasında Fransızlara yardımcı olan  Kdz.Ereğli Rumlarının Bolu’ya 
gönderilmelerinin ardından,  21.06.1921 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Bartın 
Rumlarının da, Safranbolu’ya nakledilmeleri kararlaĢtırılmıĢtır.(5) Bunun, bir gü-
venlik önlemi olduğu  ve  bu uygulamayla Ankara’daki TBMM Hükümetinin Bartın 
Rumları’nın nakledileceği Safranbolu’yu güvenli bir yer olarak kabul ettiği anlaĢı-
lıyor. Bu güvenin, Safranbolu Rumlarını da kapsamıĢ olabileceği söylenebilir mi? 
Bunu bilemeyiz; bu,  belki çok iyimser bir yorum olur. 

► SAFRANBOLU’DA DAYIOĞLU OLAYI 

 Safranbolu, tarih boyunca asla eski deyimle, “asayişi muhil” (güven ve 

düzeni bozan)  olaylarla tanınmıĢ bir kent merkezi olmamıĢtır. Safranbolu’da, yine 
eski deyimle hep “asayiş berkemal”dir. (Toplumda huzursuzluk ve  güvensizlik yara-

tan olaylar yoktur.) Safranbolu, ülkesini seven, yasalara saygılı ve içtenlikle ülke 
çıkarlarından yana  kiĢilerin yaĢadığı bir kent merkezidir. 

  “Kurtuluş Savaşı sırasında 1920 yılındaki (Dayıoğlu Olayı) bilinirken, nasıl 
olur da böyle bir genelleme yapılabilir” denilmemelidir. Çünkü “Dayıoğlu Olayı”, 
bu genel değerlendirmeyle iliĢkilendirilemez.  O olay Safranbolu’da olsa da, Saf-
ranboluluların olayı değildir. Safranboluluların talihsizliğidir. 

 “Dayıoğlu Olayı”nın,  çok önemli tarihsel belge ve yayınlara, ne yazık ki, 
“Safranbolu vak’ası” ve daha kötüsü “ Safranbolu ayaklanması” biçiminde yan-
sıması Safranbolu ve Safranbolulular  için, sözcük anlamıyla  gerçekten büyük 
bir talihsizliktir. En son Cumhuriyet Gazetesi’nin ek olarak, 2006 yılında  verdiği 
“Kurtuluş Savaşı” fasiküllerinden 9’uncusunun arkasındaki kronoloji cedvelinde, 
23 Nisan 1920 günü için, T.B.M.M açıldı denirken, Safranbolu’da gerici bir ayak-
lanmanın gerçekleĢtiği de  bildirilmektedir. 

  En önemlisi, Genelkurmay BaĢkanlığı Harp Tarihi BaĢkanlığı’nın yayınla-
rında “23 Nisan 1920, TBMM’nin açıldığı gün Safranbolu halkı (Biz padişahı iste-
riz...” diye ayaklandı. Gerede’de buna benzer bir olay oldu. 200 kadar asi ilçeyi 
işgal etti”  diye anlatılması ve yine aynı yayında, Ulu Önder ATATÜRK’ün, o sı-
rada Bursa’da bulunan Ali Fuat PaĢa’ya çektiği 24 Nisan 1920 tarihli telgrafta da, 
“Ayaklanma, Safranbolu ve Çerkeş’e yayılmıştır...” denilmesi de çok ilginçtir.(6) 

 Aslında, yukarda değinilen Genelkurmay yayınında 23 Nisan 1920’de, 
Gerede’de de Safranbolu’ya benzer  bir olay olduğundan söz edilmesinin gerçek-
lerle bir iliĢkisi yoktur. Gerçek olan, Dayıoğlu yönetiminde gelen bir grup Gerede-
li’nin, Gerede’de baĢlattıkları ayaklanmayı Safranbolu’ya da yayma giriĢimidir. 
Gerede isyanı, 23 Nisan 1920’den, dolayısıyla Safranbolu’dan  önce baĢlamıĢtır. 

                                            
(
5
) Erkan AġÇIOĞLU, Milli Mücadelede Bartın  

(
6
)Genelkurmay Harp Tarihi BaĢkanlığı Resmi Yayınları, Seri No 1, Türk Ġstiklal Harbi, 

VI.Cilt, Ġstiklal Harbinde Ayaklanmalar (1919-1921),  Gn.Kur.Basımevi 1974, Sayfa:99)  
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  Gerede’de olanlar,  Adapazarı, Düzce, Bolu ayaklanmalarının devamıdır. 
Nitekim, Düzce ayaklanmasının ertesi günü Beypazarı ve Gerede halkı “Padişah 
nerede ise biz oradayız” diyerek askeri depoları basıp, silahları ele geçirirler. 
Bolu boğazını tutan jandarmalara saldırarak, onları dağıtırlar ve ayaklananlar 14 
Nisan 1920 günü Bolu’ya girerler. (7) 

  Gerede’de ise, baĢlarında 31 Mart olayı ile de iliĢkili Kör Ali Hoca olmak 
üzere kimi gericiler, halkın dinsel duygularını sömürerek, Ankara’dakileri 
bolĢevikler olarak niteleyip ayaklanmayı körükler, Hükümet konağını basıp, me-
murları tutuklar; ilçenin yönetiminde kendi yandaĢlarını görevlendirirler.  

  Ankara’dan gelen ve aralarında Trabzon Milletvekili Hüsrev Bey (Binbaşı 

rütbesiyle Atatürk’le birlikte Samsun’a çıkanlardandır, daha sonra “Gerede” soyadını alacaktır) ile 
Lazistan ve Bolu Milletvekillerinin bulunduğu grubu, Gerede yakınındaki Üçpınar 
köprüsünde,  ellerinde yeĢil bayraklarla pusuya düĢürerek esir alırlar, hakaret 
ederek, döverler ve tutuklarlar. Ankara Hükümeti’nce  5 Mayıs 1920 günü Çer-
keĢ’ten gönderilen 200 kiĢilik ve 6 Mayıs 1920 günü de Kızılcahamam’dan, gön-
derilen 400 kiĢilik, iki ayrı BinbaĢı komutasındaki askeri birlikleri, saltanat ve hila-
fet yanlısı Geredeliler darmadağın edip, bozguna uğratırlar.(8)   

    Bu olaylar nedeniyle  ATATÜRK, o sırada Geyve’de bulunan Ali Fuat Pa-
Ģa’ya (CEBESOY) 8 Mayıs 1920 günü gönderdiği telgrafta, “....Kızlcahamam ve 
Çerkeş istikametlerinde sonradan yeni bir şiddetle genişleyen ayaklanma, Anka-
ra’yı dışardan tehdit edecek bir durum almıştır...Ankara’da tam anlamıyla güven-
lik sağlamak için bu fesat alanını çevreleyen Safranbolu-Çerkeş-Kızılcahamam-
Beypazarı-Mudurnu-Geyve hattında savunmaya geçilmesi gerekmektedir...” diye 
bildirir ve aynı gün Konya Ereğlisi’ndeki 11. Tümen Ankara’ya çağrılır. (9) 

► SAFRANBOLU’DA OLANLARIN GERÇEK YÜZÜ 

 Genelkurmay Harp Tarihi yayında yer aldığı biçimde, Safranbolu’da Ge-
rede’deki gibi, ne bir halk ayaklanması vardır ve ne de, olanları  Safranbolululara 
mal etmek olanaklıdır.  21 Nisan günü ayaklananların yönetimine geçen Gere-
de’de bin kiĢiyi bulan saltanat ve hilafet yanlıları, ayaklanmayı çevreye; Kızılca-
hamam, ÇerkeĢ ve Safranbolu’ya da yaymak için üç ayrı koldan yola çıkarlar.(10)  

  Safranbolu’ya gidenlerin baĢında Geredeli Dayıoğlu Hacı Ġbrahim Ağa 
vardır; bunların 700 piyade ve 300 atlıdan oluĢan hilafet ordusu olduğu söylentisi 
Safranbolu’da yayılır; aslında 50 kadar bir gerici gruptur. Bunların güçlü bir silahlı 
kalabalık olarak gelmekte olduğu duyulunca, Kaymakam, Kadı ve Savcı bir araya 
gelerek, Safranbolu’da kan akmaması için deseler de, aslında Ġstanbul yanlısı 
oldukları için, Bolu çevresinde baĢlayıp, Ankara ve Kastamonu yönünde  geniĢ-
leme olasılığı  bulunan iç isyan karĢısında, Kastamonu Valisi Cemal Bey’in, bir 

                                            
(
7
)  Kenan Esengin, Milli Mücadelede Hiyanet YarıĢı,  

 Ulusal Basımevi, Ankara 1969, Sayfa: 88  
(
8
)  Süreyya ġEHĠDOĞLU, Milli Mücadele’de Adapazarı-Bolu-Düzce-Hendek  

ve Yöresi  Ayaklanmaları, Bilgi Basımevi, Ankara 1970 , Sayfa: 60-67 
(
9
) Genelkurmay Harp Tarihi BaĢkanlığı Resmi Yayınları (a.g.e) Sayfa:104-105)  

(
10

) Eyüp AKMAN, MeĢhur ġaki Ovacık’lı Eğri Ahmet ve Safranbolu’da Dayıoğlu Ġsyanı,  
Ankara 2005, Sayfa:   128  
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kaç gün  önce, savunma önlemleri alması için, Kastamonu’dan  gönderdiği Ġl 
Jandarma Tabur Komutanı Emin Fikri Bey’in  tutuklanmasını kararlaĢtırırlar.(11) 

 Gerede’li Dayıoğlu önderliğindeki saltanat ve hilafet yanlıları Safranbo-
lu’ya Hac’dan gelirlermiĢ gibi tekbir getirerek girerler, Kıranköy Rumlarından çalgı 
çalarak onları arkalarından takip edenler vardır. O dönemin eĢkiyası Eğri Ahmet 
de, Dayıoğlu’na katılır. Halkın önde gelen kiĢilerinden Hüseyin Usta, Saatçi Nuri 
Efendi ile Ġdadi Müdürü de “Dört buçuk yağmacıya serfuru eden (boyun eğen) Saf-
ranbolu Türklerine yazık” dedikleri için, Safranbolu’ya gelen Dayıoğlu ve berabe-
rindekiler tarafından tutuklanır ve telgrafhane  iĢgal edilir. Ancak Kastamonulu 
Faik Efendi isimli telgraf memuru, fırsat buldukça Ġl merkezi Kastamonu’ya olup 
bitenler hakkında  bilgi verir. 

  Safranbolu böylece ele geçirildikten sonra,  Araç üzerinden gidip, Kasta-
monu’ya da egemen olmak üzere, silahlı atlılardan oluĢan Dayıoğlu çetesi Saf-
ranbolu’dan ayrılır.(12) Bir güvenlik önlemi olarak, Safranbolu’nun önde gelen bir 
ailesi olan, Musalla Mahallesi’ndeki Kileci Evi’nin sahibi Kilecioğlu diye anılan  
zatın oğlu Rıfat Bey’i isyancılar, beraberlerinde rehin olarak götürürler. Büyük 
korku yaĢayan bu kiĢinin, ileriki yıllarda yurt dıĢında tedavi ettirilmeye çalıĢılsa 
da, çok genç yaĢında vefat ettiği bilinmektedir. 

 23 Nisan 1920 günü Safranbolu’nun, Geredeli ayaklanmacıların eline 
düĢtüğünün öğrenilmesi üzerine Kastamonu Valisi Cemal Bey, Askerlik ġubesi 
BaĢkanı BinbaĢı ġevket Bey’in komutasında oluĢturduğu küçük bir Kuvayı 
Tedibiye (uslanmayı sağlayacak kuvvet) birliğini Daday-Eflani yoluyla Safranbolu’ya 
gönderir, bu birliğe Daday Hükümet Tabibi Kadri Bey de katılır.   

 Safranbolu’ya giriĢinde, ġevket Bey’e gerekli her türlü güvencenin, Eflani 
yolu üzerinde kendisini karĢılayan Dr. Ali Yaver ATAMAN baĢta olmak üzere, 
Safranbolu’nun önde gelen kiĢileri tarafından verildiğine ve ayrıca  ayrıntılara 
iliĢkin kimi bilgilerin de, bu olayı çocuk yaĢlarındayken görmüĢ ve yaĢamıĢ bulu-
nan Safranboluluların anlatımıyla, Hulusi YAZICIOĞLU’nun  arĢivinden  yararla-
nılarak birkaç yıl önce yayınlandığına da, bu arada değinmek gerekmektedir. (13) 

  BinbaĢı ġevket Bey hiç kan dökmeden, gece yarısı halkın alkıĢları ara-
sında Safranbolu’ya girer, doğru Kale’deki Hükümet Konağı’na çıkar; durumu   
29 Nisan 1920 PerĢembe gecesi, telgrafla Kastamonu’ya bildirir.  Kaymakam 
Mahmut Sami, Araç yönüne kaçar.(14) 

Safranbolu’nun böylece, kendileri ayrıldıktan sonra tekrar Ankara Hükü-
metinin kontrolu altına girdiğini öğrenen ayaklanmacılar,  daha Araç’a bile ula-
Ģamadan çil yavrusu gibi dağılırlar. Kaymakam, kadı, savcı, posta müdürü ve 
komiser, hep birlikte Gerede’ye kaçarlar. Dayıoğlu çetesi tarafından Safranbo-
lu’dan, beraberlerinde zorla götürülenler de evlerine dönerler. Eğri Ahmet kaçan-
ların hepsinin paralarını gasp eder, kendisi yine dağlara çıkar. Bu olup bitenler, o 

                                            
(
11

) Nurettin PEKER, Ġstiklal SavaĢı, Resim ve Vesikalarla Ġnebolu-Kastamonu ve Havali-
si    Deniz ve  Kara   Harekatı, Gün Basımevi, Ġstanbul 1955, Sayfa:178-182  
(
12

)Nurettin PEKER, Ġstiklal SavaĢı, Resim ve Vesikalarla Ġnebolu-Kastamonu ve Havalisi 
Deniz ve Kara Harekatı, Gün Basımevi, Ġstanbul 1955, Sayfa: 178-182  
(
13

)  Eyüp AKMAN (a.g.e.) Sayfa: 139-146  
(
14

) Hüsnü AÇIKSÖZCÜ,Ġstiklal Harbinde Kastamonu,Vilayet Matbaası,1933,Sayfa:50-52  
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günlerde Safranbolu’dan gönderilen ve Kastamonu Açıksöz gazetesinde yayın-
lanan  bir mektupta uzun uzun anlatılır. (15) 

► YANLIġ YORUM VE DEĞERLENDĠRMELER 

O dönemde, iletiĢim olanaklarının, özellikle telgrafla haberleĢmenin çok 
sınırlı olması, Safranbolu telgrafhanesinin Dayıoğlu çetesi tarafından iĢgal edil-
mesi ve telgraf memurunun fırsat bulabildiğinde ancak Kastamonu’ya bilgi  vere-
bilmesi gibi çaresizliklerle karĢı karĢıya bulunulmaktadır. Bu nedenlerle, Dayıoğlu 
Olayı’nın Kastamonu’ya ve oradan Ankara’ya çok yetersiz veya çok abartılı bir 
biçimde aksettirildiği ve dolayısıyla daha sonra resmi belgelere de gerçeklerin 
tümüyle yansıtılamadığı anlaĢılmaktadır. 

  Gerede’de baĢlatılan baĢkaldırmanın, Geredelilerce Safranbolu’ya taĢın-
masına karĢın, Gerede’de de Safranbolu’dakine benzer olay olduğundan söz 
edilmesinin Safranbolu için bir talihsizlik olduğuna yukarda değinilmiĢti. Ayrıca, 
Dayıoğlu çetesinin Safranbolu’daki etkinliğinin,  29 Nisan’da sona ermesinden, 9 
gün sonra, ATATÜRK’ün, 08 Mayıs 1920 günü Geyve’de bulunan Ali Fuat Pa-
Ģa’ya gönderdiği telgrafta bile Safranbolu’nun  adının geçmesi, Safranbolu konu-
sunda, Ankara’yla yeterli iletiĢimin sağlanamadığına ve sağlıklı bilgi verilmediği-
ne iliĢkin görüĢü doğrulamaktadır. Hani derler, “adı çıkmış bir kere dokuza, in-
mez sekize”... Dayıoğlu olayında da Safranbolu’nun durumu bu deyiĢe uygundur. 

KurtuluĢ SavaĢındaki iç ayaklanmalarla ilgili olarak, baĢka yayınlarda da, 
Nisan/1920’nin son haftasında Safranbolu’da olup bitenlere, yeterince irdelen-
meksizin, olduğundan çok farklı anlatımlarla yer verildiğine tanık olunmaktadır.  

Nitekim,  tarih ve hukuk alanında araĢtırmacı bir yazar olarak tanınan ve  
hukuksal konularda çok sayıda incelemeleri, tarihsel romanları ve araĢtırmaları 
bulunan değerli hukukçu dostum ve okul arkadaĢım  merhum avukat Sayın Te-
oman ERGÜL’ün, KurtuluĢ SavaĢı’nın ilk yılında,  bir yandan Batı Anadolu’da 
düĢmana karĢı koymak için gösterilen çırpınıĢları, öbür yandan iç isyanları  konu 
aldığı “ĠġGAL-PadiĢah Efendimizin Konukları” adlı romanında da, “Safranbolu’ya, 
Kastamonu’dan gönderilen bir birliğin pusuya düşürülüp yok edildiği” ve  
“Anzavur yanlılarınca Safranbolu’nun da  Balıkesir, Biga, Düzce’de  olduğu gibi 
kan gölü ve harabeye  dönüştürüldüğü” gibi anlatımlarla karĢılaĢılmıĢtır.(16)  

 Vefatından yıllar önce, kendisine bu yazılanların gerçeklerle örtüĢmediği 
bildirildiğinde,  Sayın ERGÜL’den, Necati ÇANKAYA’nın   “Türk Kurtuluş Sava-
şında İrticai Olaylar ve İç İsyanlar” adlı kitabının 142-143. sayfasında aynen, 
“Safranbolu halkı ise; (Padişah askerleri geliyor, padişah geliyor, şehzade geli-
yor!) sözleri ile asileri büyük bir coşku ile karşılamıştır. Asiler Safranbolu’ya girer 
girmez subay evlerini yağma ederler. Asilerden bir kısmı da hareketin hatalı bir 
yol olduğunu anlamıştır. Şube Başkanı Binbaşı Şevket Bey’in uyarıları ile Gere-
de’den gelen asiler kaçmak zorunda kalırlar.” denilmekte olduğu yanıtı alınmıĢtır.  

Oysa, asilerin  Safranbolu’ya giriĢinde direniĢ gösterilmemesi dıĢında, bu 
yazılanların hiç biri gerçeklerle örtüĢmüyor. Safranbolu’da asilerin  bir askeri bir-

                                            
(
15

)  Açıksözcü Hüsnü, Ġstiklal Harbinde Kastamonu,  
Kastamonu Vilayet Matbaası 1933, Sayfa: 50-52  
(
16

) Teoman ERGÜL, ĠĢgal, Ġnkılap Kitabevi, Ġstanbul 2005, Sayfa: 365 ve 389  
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liği pusuya düĢürdüklerini, Safranbolu’nun kan gölü ve harabeye döndüğünü ve  
asilerin subay evlerini yağma ettiğini Safranbolu’da bilen, gören, duyan yoktur. 

Kaldı ki, TBMM’nin 01 Mayıs (1336) 1920 günkü gizli oturumda, Bolu ve 
çevresindeki isyanlar hakkında açıklamalarda bulunan ATATÜRK, Bolu, Düzce, 
Gerede, ÇerkeĢ, Yabanabad (Kızılcahamam), Beypazarı gibi yörelerde olup bitenle-
ri ve oralardaki yöneticilerin kuĢkulu davranıĢlarını etraflıca anlatmasına karĢılık, 
Safranbolu’yla ilgili olarak sadece, “…Kastamonu’dan Safranbolu istikametine bir 
kuvvet tahrik ettik. Bu kuvvet Safranbolu’ya hakim ve cereyanın Safranbolu’nun 
şarkına geçmesine mani oldu” demekle yetinmiĢtir. (17)  

► BAġKA RESMĠ  BELGELERDEKĠ  GERÇEKLER 

 “Dayıoğlu olayı”, Safranbolu için büyük bir talihsizlik olsa da,  bunun   
Safranbolu’ya ve Safranbolululara mal edilmesi, hiç bir biçimde kabullenilemez. 
Çünkü, Kastamonu Valisi Cemal Bey’in, olayın bastırılması sonrasında, 29 Nisan 
1920’de TBMM BaĢkanı ATATÜRK’e çektiği telgrafta, Safranbolu’da dükkanların 
kapanması, telgraf muhaberesinin kesilmesi ve jandarma komutanının görevinin 
engellenmesi gibi olayların,  (dışardan gelen bazı fesatçıların kışkırtmasından) 
kaynaklandığını ve ulusal güçlerin ilçeye olaysız girdiğini bildirmesi (18), bu ger-
çeğin en önemli kanıtıdır.  

  Vali Cemal Bey, Hüsnü AÇIKSÖZCÜ’nün kitabından öğrenildiğine göre, 
aynı değerlendirmelerini, 2 Mayıs 1920 tarihinde yayınladığı bir bildiride de, ben-
zer anlatımlarla yinelemiĢtir. (19)   

 Yine aynı kitapta bildirildiğine göre, Vali Cemal Bey’in 29 Nisan tarihli 
telgrafına, ATATÜRK’ün verdiği 30 Nisan 1920 tarihli cevapta, bir gün önce,     
29 Nisan’da yürürlüğe giren, 2 sayılı kanun olan, “Hıyaneti Vataniye Kanunu”nun  
uygulanması istenir. (15) Ancak, BinbaĢı ġevket Bey bu kanunu uygulamaz. Nu-
rettin PEKER’in daha önce sözünü edilen kitabında belirtildiği üzere, bu yüzden, 
görevini kötüye kullandığı suçlamasıyla Ankara Ġstiklal Mahkemesi’nde yargılanır; 
suçlu görülmez, beraat eder. (20) Beraat kararı, sadece ġevket Bey’in değil, hiç 
kuĢkusuz Safranboluluların da suçsuzluğunun kanıtıdır. 

  KurtuluĢ SavaĢı sırasında, Kastamonu’da yayınladığı ünlü Açıksöz Gaze-
tesi’nde, TBMM Hükümeti’nin ve ulusal güçlerin en ateĢli savunucusu olan; ileriki 
yıllarda Kastamonu Milletvekilliği de yapan Hüsnü AÇIKSÖZCÜ kitabında, bu 
konuda Ģunları yazar: (21) 

“Şevket Bey, Safranbolu’da bu vak’aya önayak olanları şiddetle cezalan-
dırabilirdi. Bu selahiyeti de vardı. Fakat bu vakayı çıkaranlar kaymakam, kadı gibi 
memurlardı. Safranbolular gibi çok açık zihinli ve kıymetli insanların üç beş ça-
pulcuya kapılıp, millet buyruğuna karşı gelmeyecekleri tabiiydi. Nitekim hilafet 
ordusuna karışanların bir çoğunun zorla götürüldüğü ve te’dip kuvvetleri ile karşı-

                                            
(
17

) TBMM Gizli Celse Zabıtları, TBMM Basımevi – Ankara 1980 
 Cilt:1, Sayfa: 4 - Devre:1,  8. Ġn’ikat, 4.Celse, 01.05.1920  
(
18

)  Genelkurmay Harp Tarihi BaĢkanlığı Resmi Yayınları (a.g.e) Sayfa:101  
(
19

) Açıksözcü Hüsnü, (a.g.e.) Sayfa: 54 
(
20

) Nurettin PEKER, (a.g.e.) Sayfa: 181  
(
21

) Açıksözcü Hüsnü (a.g.e.) Sayfa: 53  
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laşınca silah patlatmadan geri dönmeleri de bunu gösteriyordu. İşte bu düşünce-
lerle Şevket Bey şiddet göstermemiştir.”  

 Mesleği gazetecilik olduğu için, olaylarla zamanında yakından ilgilenmek 
ve bilgilenmek olanaklarına sahip bir kiĢinin bu yazdıkları, Dayıoğlu Olayı’nda 
Safranboluluların masumiyetinin bir baĢka açıdan anlatımıdır. 

Öte yandan, Bolu isyanına katılanlar için çıkarılan affın, Safranbolu Posta 
Telgraf Müdürü Sabri, Jandarma Recep gibi kiĢileri de kapsayıp kapsamadığı 
konusunda  duraksama gösterilmesi üzerine, affın, adıgeçenleri de kapsadığına 
iliĢkin, 17 Ocak 1921 tarihli Bakanlar Kurulu  Kararnamesinde, “Safranbolu olayı-
nın, Bolu olayının tamamlayıcısı niteliğinde ve ayaklanma kıvılcımının Gerede 
yoluyla Safranbolu’ya sıçramasından başka bir şey olmadığından” bahsedilmesi 
de çok önemlidir ve tümüyle gerçeklerin dile getiriliĢidir.(22) 

 Bu kararnamede, iç isyanı körükleyen yangının Safranbolu’da çıkmadığı-
nın, baĢka yerdeki yangından Safranbolu’ya bir kıvılcımın sıçratıldığının belirtil-
miĢ olması  da, Safranboluluların masumiyetinin bir baĢka kanıtını oluĢturur. 

                                                                              
                    Kastamonu Valisi CEMAL BEY                              BinbaĢı ġEVKET BEY 
             (Nurettin PEKER’in, “İstiklal Savaşı” adlı           (Torunu ġevket Yılmaz ULAġ tarafından 
                          kitabından alınmıĢtır)                                     Aytekin KUġ’a gönderilmiĢtir) 

► SAFRANBOLU’DA  BAġLANGIÇTA OLANLAR  BĠR  OYALAMADIR 

Dayıoğlu olayındaki yanlıĢ değerlendirmeler, Dayıoğlu ve çetesinin Saf-
ranbolu’ya hiç bir direniĢ görmeden girmiĢ olmasından kaynaklanmaktadır. An-
cak, Dayıoğlu çetesinin direniĢ görmemesi,  herhalde BinbaĢı ġevket Bey’in Saf-
ranbolu’da alkıĢlarla karĢılanmasıyla eĢdeğer bir davranıĢ biçimi olamaz.  

Dayıoğlu geldiğinde, tepkisiz kalmanın ve hatta padiĢah yanlısı gibi gö-
rünmenin, daha Dayıoğlu gelmeden, jandarması yerel yöneticiler tarafından etki-

                                            
(
22

) Eyüp AKMAN (a.g.e.) Sayfa:147-148 
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siz kılınmıĢ, komutanı tutuklanmıĢ (23) ve dolayısıyla silahlı gücü kalmamıĢ Saf-
ranbolu’ya  zaman kazandırdığı göz ardı edilmemelidir. Hem o günlerin koĢulla-
rında, padiĢah yanlısıymıĢ gibi görünmek ayıplanmamalıdır. Aslında, gerçeği 
gizleyip, olduğu gibi görünmemenin, o dönemde  baĢka örnekleri de vardır.  

 Örneğin,  Ankara’da TBMM açıldığında, padiĢahtan ve hilafetten yana 
olanların halkı çok etkilediğinin  görülmesi üzerine, Meclis tarafından bir yemin 
bildirisi hazırlanarak, “biz vekilleriniz Cenabı Hak ve O’nun Resul-ü Ekrem’i adına 
yemin ederiz ki, biz de milleti ve padişahı kurtarmak için çalışıyoruz” denilmek 
zorunda da kalındığı bilinmektedir. (24) 

   Ayrıca, ĠNÖNÜ’ye ait “ Hatıralar” adlı kitabın 6 No.lu ekinde yer alan, 
TBMM tarafından 29 Nisan 1920 günü kabul edilen, 2 sayılı Hıyaneti Vataniye 
Kanununun 1. maddesinde, TBMM’nin kuruluĢ amacı açıklanırken, yine aynı 
nedenlerle olsa gerek; “Makamı muallayı  hilafet ve saltanatı (yüce hilafet ve saltanat 

makamını)  ve memaliki mahrusai şahaneyi (güvenli Osmanlı ülkesini) ecanipten tahlis 
ve taarruzatı defi (yabancılardan kurtarma ve saldırıları yok etme) maksadına matuf (ama-

cına yönelik) olarak teşekkül eden Büyük Millet Meclisinin...” denilerek (25), Ulusal 
KurtuluĢ SavaĢı’nın baĢlangıcında Ġstanbul’a cephe alınmaması da çok doğaldır. 

  Aslında Safranbolu’da olup bitenler özetle; kaymakam, kadı, savcı baĢta 
olmak üzere, kimi ilçe yöneticilerinin saltanat ve hilafet yanlısı olduklarını gören 
Safranbolu’nun önde gelenlerinin, Geredeli Dayıoğlu ve avenesini, ulusal güçler 
gelene kadar oyalamaya çalıĢmak; bir an önce Safranbolu’dan ayrılmalarını sağ-
lamak ve Kastamonu’dan  askeri birliğin gelmesi üzerine, alkıĢlarla onlara kucak 
açmak olarak bilinmelidir.  

  Bu nedenlerle, Dayıoğlu olayından söz açarak, Safranbolu gericiydi ve 
mütegallibesi padiĢah yanlısıydı gibi, kimilerince zaman zaman ortaya atılan tu-
tarsız görüĢler, Rahmetli Uğur MUMCU’nun deyimiyle, “bilgi sahibi olmadan fikir 
sahibi” olmak demektir ve kuĢkusuz, haksız ve dayanaksız suçlamalardır. 

  Aslında yukarıda sıralanan ayrıntılar değerlendirildiğinde, Nisan/1920’de 
üç beĢ gün içinde olup bitenlere, “Safranbolu Ayaklanması” adı verilmesi bir tara-
fa; hatta “Safranbolu Olayı” bile denilmemelidir. KarĢı karĢıya kalınan  talihsizlik, 
Safranboluluların da ayaklandığı biçiminde  gerçek dıĢı bir izlenim yaratılmadan, 
sadece “Safranbolu’da Dayıoğlu Olayı” diye adlandırılmalıdır. 

  Bu arada, Safranbolu’ya Cumhuriyetin ilk yıllarında, 1950’ye kadar sade-
ce Arslanlar’a Halkevi binası (26) ile Ġnönü (Bağlar) Ġlkokulu’nun yapılması dıĢın-
da, baĢka bir hizmet gelmeyiĢini, Dayıoğlu Olayı ile iliĢkilendirenlere  de rastlanır. 

                                            
(
23

) Doç.Dr.Ali SARIKOYUNCU, Milli Mücadelede Zonguldak ve Havalisi, 
 Kültür Bakanlığı Yayını: 1419, Ankara 1992, Sayfa: 241  
(
24

)  Kenan ESENGĠN, (a.g.e.), Sayfa 90-91  
(
25

) Ġsmet ĠNÖNÜ, Hatıralar, Ek:6, Sayfa: 601, Ġnönü Kitaplığı, Bilgi Yayınevi, 2006 (Bu 
hüküm, Hiyaneti Vataniye Kanununda yeni düzenlemeler getiren 15.04.1923 tarih ve 334 
sayılı kanunla değiĢtirilmiĢtir)  
(
26

) Halkevleri’nin Demokrat Parti’nin ilk icraatlarından biri olarak kapatılmasından sonra, 
her yerde olduğu gibi Safranbolu Halkevi binası da Belediye’ye verilmiĢ ve ne yazık ki bu 
güzelim bina, 1990’lı yıllarda Belediye tarafından acımasızca yıktırılmıĢ, arsası uzun süre 
mezbelelik görünümünde kalmıĢtır. Birkaç yıl önce Halkevi arsasına görkemli bir otel 
inĢaatının baĢlatılması ise sevindiricidir.. 
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Ancak, 1937 yılında temeli atılan, tüm çevreye ve özellikle Safranbolu’ya ekono-
mik, sosyal ve kültürel kazanımlar sağlayan Demir Çelik Fabrikalarını göz ardı 
eden bu görüĢü paylaĢmak olanağı yoktur. Kaldı ki, 1950-1970 döneminde de, 
eski hastanenin bahçesine, 2014 yılında yıktırılan, yeni bir hastane binası yapı-
mının ötesinde, Safranbolu’da kayda değer bir hizmetten söz edilemez.   

             

                    Dr. Ali Yaver ATAMAN                                          Refet  PaĢa (BELE) 

 Safranbolu’nun, Dayıoğlu olayından, hiç hak edilmemiĢ olunsa da ve o 
günün koĢullarında, çok haksız yere de olsa, idamlarla bile sonuçlanabilecek bir 
bedel ödemeden sıyrılmasında,  Doktor, Ali Yaver ATAMAN’ın, KurtuluĢ Sava-
Ģı’nın ünlü komutanlarından Refet (BELE) PaĢa nezdindeki güven ve saygınlığı-
nın büyük bir rolü olduğu da, yaĢlı Safranbolularca çok sık tekrarlanır.  

Aslında bu olayda en önemli isim, BinbaĢı ġevket Bey’dir. Gerçekleri 
araĢtırmadan, hataya düĢebileceğini düĢünmeden, hemen bir sindirme politikası 
uygulayacak  bir baĢkası, Safranbolu’da onulmaz yaralar açabilirdi.   

Sayın Aytekin KUġ, ġevket Bey’in, bir ara Safranbolu’ya gelen ve babası 
Em.Tümg.Galip ULAġ’ın da, Safranbolu’da 69. Alay’da görev yaptığını söyleyen 
torunu ġevket Yılmaz ULAġ’a bu kitabın ilk baskısından verdiğini ve torun Sayın 
ULAġ’ın, halen daha dedesinden söz edilmesine teĢekkür ettiğini anlatmıĢtır. 

Ankara Ġstiklal Mahkemesi’nde yargılanmayı  göze alabilecek kadar vic-
dani duygularını ön planda tutan ġevket Bey’i, Safranbolulular hep Ģükranla an-
malı ve bu kitapta yapılmaya çalıĢıldığı gibi, her zaman aĢağıdaki özdeyiĢe uy-
gun bir vefa örneği sergilemelidir. 

 

Vefa, sadece Ġstanbul’un bir semti sanılmamalı, 

insana  özgü  bir  duygu olduğu, unutulmamalı. 

 


