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Safranbolu Fethi TOKER Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin eski Dekanlarından 
Sayın Prof. Dr. Hüseyin YURTSEVER’in  geçen hafta vefat ettiğini öğrenmek, Safranbolu’da 
büyük bir üzüntüye yol açtı. Merhum YURTSEVER, 10 Ağustos 2017 günü Kayseri ve 
Safranbolu’dan gelen öğrencilerinin, öğretim üyelerinin ve dostlarının  katılımıyla, Ankara’da  
düzenlenen cenaze töreniyle ebedi yolculuğuna uğurlandı.  

Sayın YURTSEVER, kökeni Azeri Türk’ü olan, Kayseri’ye 
yerleşik bir ailenin bireyi olarak Türkiye’de öğrenim görmüş, 
Türkiye Türk’lüğünü benimsemiş; Atatürk ilke ve devrimlerini ve 
çağdaş yaşam değerlerini özümsemiş  bir aydındı. Konya Selçuk, 
Ankara Gazi ve Kayseri Erciyes Üniversitelerinde öğretim üyeliği 
dışında, Erciyes Üniversitesi’nde Rektör Yardımcılığı ve Mimarlık 
Fakültesi Dekanlığı da yapmış; öğretime açılmasından kısa bir 
süre sonra da  Safranbolu Fethi TOKER Güzel Sanatlar ve 
Tasarım Fakültesi’ne Dekan olarak  atanmıştı. Bu atama,  hem 
Fakülte ve hem de Safranbolu için paha biçilmez bir  şanstı;  
birikimli ve deneyimli kurucu bir  Dekan olarak yönetimi ve 
hizmetleri, Fakülteye kuruluş yıllarında büyük kazanımlar sağladı. 
Gönül isterdi ki, Üniversitesinden desteklense; fakültesi içinden 
de  çelmelenmese ve  emeklilik yaş  haddine kadar, çok daha 
uzun süre Safranbolu’da yönetici olarak kalabilseydi. Bir ilçe 
merkezinde Güzel Sanatlar Fakültesi açılmasına, Safranbolu eski 
Hastane binası gibi tarihsel ve sanatsal açıdan büyük değer 
taşıyan bir binanın varlığının, tek başına neden olması gerekir  görüşündeydi. 

Mesleği mimarlık olsa da, Sayın Prof. Dr. Hüseyin YURTSEVER, çok yönlü bir 
entelektüeldi. Astronomi, matematik, arkeoloji, mitoloji, filoloji, tarih, edebiyat ve resim de, ilgi 
alanlarındandı. Fakültesinin mezuniyet töreninde, gece yağmur altında okuduğu duygusal 
şiirlerin şairi; henüz basılmayanların dışında, “Bronz Kolye” ve “Kumsaldaki Salyangoz” gibi 
ilgi, heyecan ve merakla okunan romanların yazarıydı. “Kosmos-Kaos-Kübizm” ve 
“Bilinmezlik Dünyası” gibi ilginç görüşler; derin bilimsel analizler içeren kitapları vardı. 
“Uygulamalı Estetik” ve “Kış Masalları” adlı, başka kitaplar da yazmıştı. Bir gece Safranbolu 
Cinci Hanı’nda “Kosmos ve Altın Oran (Fi sayısı:1,618) konusunda ve Karabük 
Üniversitesi’nde de 2012 yılında “Ömer HAYYAM”la ilgili olarak verdiği konferanslar, gerçek 
anlamda kültürel birer ziyafet ya da birer bilim şöleni olarak değerlendirilecek nitelikteydi. 

Kısaca; görüşleri, tutum ve davranışları, eserleri, birikimleri, yaşam biçimi ve nihayet 
fiziği ile Sayın Prof. YURTSEVER, eski deyimle “feylesof”; yeni deyimle “bilge” bir kişiydi; 
değerli bir “düşünür”dü. Kabuğuna çekilmişlerden ya da yüksekteki erişilmez kulesine 
yerleşmişlerden ve yanlarına yaklaşılamayanlardan  olmayıp, halkın içinde ve her tabakadan 
halkla bütünleşmiş; alçakgönüllü, gerçek bir bilim adamıydı. 

Sayın Prof. Dr. Hüseyin YURTSEVER’in vefatıyla, eşi ve evlatlarının çok değerli aile 
büyüklerini yitirmiş olmalarının yanı sıra, Türk bilim çevreleri de, bundan böyle adı sadece 
belleklerde yaşatılacak; ancak yeri doldurulamayacak örnek bir bilim adamından yoksun 
kalmış  bulunuyor. Yakınlarının ve akademi dünyasının acıları, hiç kuşkusuz tüm dostları ve 
Safranbolulular tarafından paylaşılıyor.  

Allah rahmet eylesin. Ruhu şad; mekanı cennet olsun. 
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(*) 15.08.2017 tarihli Safranbolu Ekspres Gazetesi’nde yayınlanmıştır. 


