
İKİ  DEĞERLİ  SAFRANBOLULU’NUN  ARDINDAN…(*) 
 

                    Kızıltan ULUKAVAK 
 
 Geçtiğimiz 2018 yılı Ramazan Bayramı öncesi, iki değerli Safranbolulu hemşehrimizi 
ard arda, beş gün arayla kaybettik. 09 Haziran’da Sayın Mustafa ÇELEBİ, 14 Haziran’da 
Sayın Mustafa ALP, aile bireylerinin ve arkadaşlarının katıldığı hazin törenlerle ebedi aleme 
uğurlandı. Her ikisi de, bu satırların yazarı gibi 1930’lu yıllarda doğmuş Safranbolulular 
kuşağındandılar. Birbirlerinin adaşıydılar; ancak Safranbolu’da her ikisi de adlarıyla değil, 
soyadları ile anılır; kendilerinden sürekli olarak hep ÇELEBİ ve ALP olarak söz edilirdi. 

                       

 ÇELEBİ’nin kısa bir rahatsızlığının ardından, ALP’in ise devam eden rahatsızlığından 
değil de, zuhur eden bir başka nedenden dolayı kısa bir süre içinde ve hastane ortamında 
aramızdan ayrılışları, beklenmedik bir anda gerçekleşti. Bu yüzden tüm yakınları ve 
tanıyanları için, hem çok üzücü; hem de çok düşündürücü  oldu.  Safranbolulular, 
yakınlarının acılarını paylaştılar; her ikisine de, gönül dolusu rahmet ve mağfiret dilediler. 

 ÇELEBİ ve ALP, herkes tarafından tanınan, çok sevilen hemşehrilerimizdendiler. 
Safranbolu’nun saygın ailelerindendiler. İşlerinde dürüstlük, güvenilirlik, başarı ve 
çalışkanlıklarıyla temayüz etmişlerdi. Arkadaşları arasında dayanışma ve yardımlaşmanın 
düzenleyicisi konumundaydılar. Toplumun  saygı duyulan,  önde gelen  kişilerindendiler. 

Bu satırların yazarı ile ÇELEBİ, 1940’lı yılların sonlarında Safranbolu Ortaokulu’nda 
ve 1950’li yılların başlarında da Zonguldak’ta, Valiliğinin orta öğretim yurdundaki 
beraberliklerinin anılarını sık sık yadederlerdi. ÇELEBİ, Safranbolu’da önce toptan gıda 
maddeleri satışıyla ve ardından bakkaliye faaliyetleriyle ticari hayata atılmış, daha sonra 
Karabük’te nakliyecilik ve demir ticareti ile iştigal etmiş, başarılı bir iş adamıydı. 

ALP ise, çok genç yaşta kunduracılık zanaatında usta olma becerisini göstermiş ve  
Safranbolu’da ÇELEBİ’nin ilk işyerinin karşısında, Kunduracılar İçi Sokağı’ndaki dükkanında, 
çok kısa sürede ayakkabı yapımının önde gelen bir erbabı olarak tanınmıştı. Dükkanı, akranı 
Safranboluluların uğrak yeri idi. ALP’in, dükkanında ziyarete gelen arkadaşlarıyla sohbet 
ederken, işine hiç ara vermeksizin  elindeki ayakkabının yapımını sürdürmesi en dikkati 
çeken özelliklerindendi. ALP de ileriki yıllarda işyerini Karabük’e taşımış ve ayakkabıcılığı 
orada sürdürerek, Karabük’te de sevilen, aranılan  ve alış veriş yapılmak istenilen  bir işyeri 
sahibi olarak tanınmıştı. 

Sayın Mustafa ÇELEBİ ve Sayın Mustafa ALP  hemşehrilerimizin  adları ve anıları, 
hiç kuşkusuz Safranboluluların hatıralarından ve hafızalarından silinmeyecektir. Arkadaş 
canlısı, hamiyetperver ve Safranbolu sever olarak özetlenebilecek  örnek nitelikleriyle hep 
anılacaklardır. Onların kaybı, sadece Saygıdeğer ÇELEBİ ve ALP Aileleri için değil, 
Safranbolulu arkadaşları ve tanıyanları için de büyük bir üzüntü kaynağı olmuştur; kalplerde 
yerleri doldurulmaz birer boşluk yaratmıştır. 

Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Allah rahmet eylesin. 

 

(*) 19.06.2018 tarihli Safranbolu Ekspres Gazetesi’nde yayımlanmıştır.  


