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Safranbolu’muzun çok saygın, çok seçkin bir Hanımefendisi; saygıdeğer Hikmet 
ŞEYHOĞLU Ablamızı, 14 Ocak 2018 Pazar günü kaybetmek büyük bir üzüntü kaynağı oldu.  
Sayın Hikmet (Derman) ŞEYHOĞLU’nun aramızdan ayrılmasıyla, bizim yöremizin, 
Safranbolu ve Karabük’ün yakın tarihinin, bir başka anlatımla son 75-80 yıllık geçmişinin en 
bilgili; daha doğrusu en güvenilir bilgi sahibi bir  tanığından yoksun kalmış oluyoruz.  
 1900’lü yılların ilk yarısına ait babasından kalan 
Safranbolu’ya ilişkin ve fabrikanın temelinin atıldığı 1937’den 
günümüze kadar da Karabük’e ilişkin olarak, merhume Hanımefendi 
çok geniş, çok değerli yazılı ve görsel bir arşivin sahibi olmakla 
beraber, kendisi başlı başına canlı bir tarihti. Türkiye Cumhuriyeti ile 
aynı yaşta, bir tarihsel kişilikti. 
 Sayın Hikmet ŞEYHOĞLU, geçtiğimiz, 20.yüzyılın ilk 
yarısında ve özellikle Kurtuluş Savaşı döneminde Dr. Ali Yaver 
ATAMAN ile birlikte, Safranbolu’nun en önde gelen ve toplumu 
yönlendiren iki şahsiyetinden biri olan,  “Müdafa-i Hukuk Cemiyeti” ile 
“Muin-i Maarif Cemiyeti”nin, yani savaşa gidenlerin çocuklarının 
eğitimine yardım cemiyetinin kurucularından, Safranbolu’muzun ünlü 
eczacısı, rahmetli Mehmet Hidayet DERMAN Beyefendi’nin kızıydı. 
 Cumhuriyet Türkiye’sinin benimsediği çağdaş ve uygar ilkeleri özümsemiş bir babanın 
kızı olarak yetiştirilmişti. Üniversite eğitimi almış, yüksek öğrenim görmüş ve diplomalı bir 
meslek sahibi olmuş ilk Safranbolulu Hanımefendi, Hikmet Derman ŞEYHOĞLU idi. 
 1940’lı yılların ortalarında, Safranbolu’da babasının eczanesinde başladığı eczacılık 
mesleğine, birkaç yıl sonra Karabük’te kendi adına açtığı, Karabük’ün ilk eczanesinde devam 
etmiş ve yaşamı boyunca aralıksız mesleğini sürdürmüştür. Ancak, Karabük’te sadece bir 
eczacı olarak kalmamış Karabük’ün tüm sosyal etkinliklerinde görev almış ve yönlendirici 
olmuştur. Karabük’ün kentleşme sürecinin her aşamasında ve özellikle Karabük’ün çok 
değerli, unutulmaz Belediye Başkanı eşi merhum Dr. Necmettin ŞEYHOĞLU ile birlikte, 
“ŞEYHOĞLU Çifti” olarak, sosyal ve  kültürel alanlarda Karabük’e büyük toplumsal 
kazanımlar sağlamışlardır. 
 Merhume Hikmet ŞEYHOĞLU çok uzun yıllar “Yardımsevenler Derneği”nin Karabük 
Şubesi Başkanlığını yapmış, zorda ve darda olanların hep yanında olmuştur. Sadece 
Karabük’te değil, Yardımsevenler Derneği’nin Ankara’daki Genel Merkezi’nde de etkin 
görevler üstlenmiş, yararlı hizmetlerde bulunmuştur. 
 Yaşamı boyunca hep hamiyetperver davranışlar sergilemiş, sadece kişiler ile ilgili 
olarak değil, toplumsal ve kamusal kurum ve kuruluşlara da maddi ya da manevi 
yardımlardan hiç geri kalmamıştır. Hatta son günlerinde, hasta yatağında bile, hep toplumsal 
sorunlarla ilgilenmiş, sorunların çözümünde ilgililerle sürekli temas ve eşgüdüm içinde 
olmuştur. 
 Karabük’ün çok sevilen, çok beğenilen televizyon yorumcusu müteveffa Mustafa 
YANIK bir konuşmasında merhume Hanımefendi için “Anıt Kadın” deyimini kullanmıştı. Bu 
deyim, merhumeyi en doğru ve en özlü biçimde nitelendiren bir tanımlamadır.  
 Müteveffiye Hanımefendi hatıralarda ve hafızalarda hep bu niteliğiyle kalacak ve 
kısaca açıklamaya çalışılan özellikleriyle, hep örnek ve saygın bir kişilik olarak anılacaktır. 
Aile yakınlarının acıları, yöremiz halkı tarafından da sürekli paylaşılacaktır. 

Ruhu şad; mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. 
 

 
(*) 19.01.2018 tarihli Safranbolu Ekspres ve 20.01.2018 tarihli Karabük Batıkaradeniz Ekspres Gazetelerinde yayımlanmıştır. 

 


