
Sayın Mustafa KASACI’nın ardından…(*) 
 
         Kızıltan ULUKAVAK 
 
  Safranbolulular olarak,  saygın ve seçkin bir büyüğümüzü kaybetmenin;  Ġnşaat 
Yüksek Mühendisi Mustafa KASACI’yı 13 Ocak 2012 Cuma günü  ebedi istirahatgahına tevdi 
etmiş olmanın üzüntüsü içersinde bulunuyoruz.  
 
  Kendisi  tanıyanların tümünün ortak değer 
yargısı olarak, Sayın Mustafa KASACI’nın ülkemize ve 
Safranbolu’ya çok değerli hizmetleri olan, yeri 
doldurulamayacak  bir hemşehrimiz  olduğu, öncelikle 
vurgulanmalıdır.  
 
  1920’li yıllarda doğanlardan, yüksek 
öğrenim görme olanağı bulabilmiş, çok az sayıdaki 
Safranbolululardan biriydi. Daha sonraki kuşaktan  
olanlara, ortaokul ve lise öğrenimleri sırasında, büyükleri 
tarafından hep Mustafa KASACI örnek gösterilir; 
derslerine çok çalışmaları ve onun gibi başarılı olmaları 
öğütlenirdi. 
 
  1940’lı yılların sonunda Ġstanbul Teknik 
Üniversitesi’nden Ġnşaat Yüksek Mühendisi olarak mezun 
olan Sayın KASACI, Karayolları’nın her kademesinde 
yıllar boyu önemli görevler üstlenmiş ve bu arada 
Karayolları’nda Samsun ve Ġstanbul Boğaz Köprüsü 
Bölge Müdürü olarak çok başarılı hizmetler vermiştir. 
Emekliliği sonrasında da bir özel sektör kurumunda teknik 
danışman olarak çalışmış; Ġzmir-Çeşme otoyolunun yapımına çok değerli katkılar sağlamıştır. 
 
   1970’li yıllarda, Karayolları’nın Safranbolu ve Kastamonu’daki yönetim birimleri 
ile Safranbolu Belediyesi arasında hizmete dönük olumlu bir işbirliğinin kurulmasına ve 
geliştirilmesine aracı olması ise, Safranbolu açısından paha biçilmez bir değer ve önem taşır. 
Sayın KASACI, Safranbolu’nun ve Safranboluluların sorunlarının çözümünde kendini her 
zaman ve herkes için görevli kabul ederdi.  
 
   Kunduracı merhum Kamil KASACI’nın oğlu ve çok genç yaşta kaybettiğimiz 
Avukat Hulusi YAZICIOĞLU’nun eniştesi olan Mustafa KASACI, yaşamı boyunca 
hemşehrilerine yardım için çırpınan, iyilik sever, memleket sever bir kişilik sergilemiştir. Aynı 
zamanda Atatürk ilke ve devrimlerine gönülden bağlı, Cumhuriyet dönemi ilk kuşağının güzide 
bir temsilcisiydi. Bu özellik ve nitelikleriyle, hafızalarda ve hatıralarda silinmez izler bırakarak 
aramızdan ayrılmış bulunuyor.  
 
  Ertuğrul ve Kamil KASACI kardeşler, Mustafa KASACI’nın oğulları olarak, 
babalarıyla sürekli övünç ve kıvanç duymalıdır; onlar “KASACI” soyadını, hep onur ve gururla 
taşıyacaklardır. 
 
  Evlatlarına, diğer  aile bireylerine ve tüm tanıyanlara taziyede bulunurken, 
merhuma Ulu Tanrı’dan rahmet diliyorum. Ruhu şad; mekanı cennet olsun…  
 
__________________________________________________________ 
(*) 17 Ocak 2012 tarihli Safranbolu Ekspres Gazetesi’nde yayınlanmıştır 

   


