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32 
PENCERE  KAPANIRKEN 

Safranbolu’yu, kendi penceremden  görebildiğim kadarıyla anlatmağa ça-
lıştıktan sonra, pencereme Safranbolu dışında yansıyanların çok küçük bir par-
çasının oluşturduğu son bölüme de noktayı koyarak pencereyi kapatırken, şu 
gerçeklere de değinmekte yarar görürüm. 

  Her insan tüm yaşamı boyunca önce kendisine ve  ailesine, sonra toplu-
ma ve ulusuna yararlı olmak için çırpınmalıdır. Hiç kuşkusuz bu yarar,  kişinin 
kendisinin ve ailesinin olanaklarıyla ya da toplumun kişiye verdiği fırsatlar ve ona 
yüklediği görevlerle sınırlı olmak gerekir. Aziz NESĠN, bir şiirinde bu konuda şöy-
le der: “...Ey benim halkım.../...Yiyemedin yedirdin / İçemedin içirdin / Giyemedin 
giydirdin / Okuyamadın okuttun / Kendin üşüdün yağmurda karda / Ama beni 
korudun.../...Utanırım aldıklarım demeye / Gücüm yetmez borcun ödemeye / 
...Utanırım hakkını helal et demeye / Dünya durdukça durasın halkım” 

  Ben de, hem kendi ailem, hem Safranbolulular ve hem de ülkemin insan-
ları için benzer duygular içinde bulunduğumu içtenlikle belirtmek isterim. Mevcut 
koşullar içinde en iyi koşullarda yetiştirildiğimi, Safranboluluların layık görmeleriy-
le Belediye Başkanı olduğumu,  böylece  çocuklarıma ve torunlarıma çok değerli 
manevi bir miras bıraktığımı; ayrıca kamu alanında da en üst düzeyde görevlere 
getirildiğimi bilerek ve Aziz Nesin’in sözleriyle “Gücüm yetmez borcun ödemeye”  
diyerek, hiç değilse “Bir Safranbolulunun Penceresinden Safranbolu” kitabı ile 
alacaklılarımın az da olsa gönlünü alabilir miyim acaba diye düşündüm.  

  Bildiklerim benimle birlikte yok olup gitmesin; benimkilerin yanı sıra, Saf-
ranbolu ile ilgili  derlediğim  düşünenlerin tüm düşüncelerinden herkes yararlan-
sın; Safranbolu hakkındaki kimi konular araştırılsın, tartışılsın, açıklığa kavuşsun 
ve nihayet ATATÜRK ilke ve devrimleri başta olmak üzere, toplumsal değer yar-
gılarımız unutulmasın ve genç kuşaklarca hep savunulsun istedim.  

  Askerliğimi yaparken, 14.05.1961 tarihinde çektirip bana gönderdiği 
fotografının arkasına babam,  

  “Bir gün gelecek benim ismimim şu dünyadan kalkacağı aşikar / Şu res-
mim size olsun yadigar” diye yazmıştı ve o tarihten 2,5 ay sonra da vefat etti.   

  Ben de babam gibi, “Herkes için bir gün, başka aleme göç, aşikar / Anlat-
tıklarım kalsın Safranbolu’ya yadigar” diyebilmek üzere, böyle bir çalışma yap-
makta yarar gördüm. 

   Yine askerliğimi yaparken, zarfının üstünü görevim gereği, “er mektubu-
dur” diye, okuduktan sonra imzaladığım, ücretsiz gönderilen mektupların içine 
konulan fotografların arkasına, genellikle şu dizelerin yazıldığını görürdüm.  

  ““Ufkumun güneşi üstüne doğsun / Bu resmim sizlere hatıra olsun / Hatıra 
diyemem, belki unutursun / Bu cansız hayalim sende bulunsun” .  
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Ben de, bölüğümdeki asker kardeşlerim gibi sözlerime; 

“Ülkeme hep mutluluğun  güneşleri doğsun, 
Safranbolulular da hep esenlikte  olsun. 
Güzelliklerden hiç kimseler  kalmasın yoksun; 
Yazdıklarım da yeter ki, yararlı bulunsun.” 

  diyerek noktamı koyuyorum ve  penceremi burada kapatıyorum. 

 

 
                                                    Foptograf: Ġsmet SARAÇOĞLU 

Ancak benim pencerem kapansa da, Safranbolu penceresinin hep çağ-
daşlığa açık kalmasını ve üstteki güneşe açılmış pencere gibi, onun da hep uy-
garlığın güneşiyle aydınlanmasını diliyor; aşağıdaki beklentiyi yineliyorum. 

 Safranbolu;  yaşatılan  tarih  ve   
 geleceğe miras olarak kalmalıdır. 

 


