
  Sayın Aybar TOKER’in ardından… (*) 
 
                        Kızıltan ULUKAVAK 

 
Safranbolu’muzda çok bilinen, çok tanınan bir 

hemşehrimizin, Saygıdeğer arkadaşımız Aybar TOKER’in, 
bilim adamlarının, tıp aleminin henüz tedavi yollarını  
bulamadıkları, kanser denilen  o menhus, o amansız  
hastalığa yenik düşerek, 18 Şubat 2014 günü  aramızdan 
ayrılmasının, dostları ve yakın arkadaşları olarak, derin 
üzüntüsü içersinde bulunuyoruz.. 

 
Aynı mahalleden olmanın yanı sıra,  kendisiyle ilkokul 

ve ortaokuldan  başlayarak 70 yılı aşkın süredir arkadaşlığı 
devam eden bir kişi olarak şu gerçeği öncelikle ve özellikle 
vurgulamak isterim. Aybar TOKER, Safranbolu’da herkesin 
saygısını, sevgisini kazanmış onurlu bir yaşamın sonunda  
ebedi aleme göçmüş bulunuyor. Saygın ve seçkin bir 
Safranbolulu idi.  Sevgili  arkadaşım, dost ve arkadaş 
canlısıydı. Safranbolu’da 1930’lu yıllarda doğanların hemen 
hepsinin rahmetli Aybar TOKER’le yıllardır sürdürdükleri yakınlıkları ve dostlukları vardı; hiç 
kuşkusuz bundan sonra da özlemle, saygıyla   yadedecekleri bir çok anıları vardı. 

 
Değerli arkadaşımız, Safranbolulu  herkesi tanırdı, herkes tarafından tanınırdı. Hayır ve 

hasenat sahibiydi. Herkesin maddi ya da manevi yardımına koşmayı bir görev kabul ederdi. 
Özellikle kendini gizleyen, belli etmeyen yoksul ve düşkünlerin yanında ve yardımında olurdu. 
Gerek özel yaşamında, gerek iş hayatında dürüst ve güvenilir bir kişilik olarak temayüz etmişti.  

 
Erken yaşta ticaret hayatına atılarak yüksek öğrenim görmese de, bilgi dağarcığı çok 

doluydu; çok okurdu, hep öğrenmek isterdi; Türk ve dünya klasikleri ile Türk ve dünya tarihini iyi 
bilirdi. Her gün birkaç gazete alırdı, bilgisayarı ve interneti de öğrenmekten ve kullanmaktan 
geri kalmamıştı. Ülkemizin ve Safranbolumuzun sorunlarıyla çok yakından ilgilenirdi. Onun 
görüş ve değerlendirmelerinden yararlanmak bir kazanım idi. 

 
Dindar bir kişiydi, dinsel usul ve kurallara gönülden bağlı olmanın yanında, çağdaş 

dünyanın gereklerini ve ülkemizde Cumhuriyetle birlikte yerleşen, Atatürk ilke ve devrimlerini  
özümsemiş  bir yaşam biçimini yeğlemiş bulunuyordu. 

 
Bu nitelikleriyle aramızdan ayrılışı, sadece saygıdeğer aile bireyleri için değil, tüm 

Safranbolulular  açısından yeri doldurulamayacak bir boşluk yaratmış olmaktadır. Hiç kuşkusuz 
Safranbolu’da Aybar TOKER’in adı ve anıları, bundan sonra da hiç unutulmayacak, hep 
sevgiyle, saygıyla yadedilecektir. Şairin dediği gibi, Aybar TOKER adı, Safranbolu’da hoş bir 
seda olarak hep baki kalacaktır.  

 
Allah rahmet eylesin; ruhu şad; mekanı cennet olsun.  
 
 
 
 
 

 
(*) Safranbolu Ekspres Gazetesi’nin 20-21 . 02 . 2014 tarihli ve Müzekent Safranbolu Gazetesi’nin Ocak-      

Şubat-Mart-Nisan/2014 tarih, 123 sayılı nüshalarında yayınlanmıştır 

 


